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Į V A D A S  
 
 

Lietuvos Respublikos Seimas 1998 m. birþelio 25 d. nutarimu Nr. 
VIII–810 pritarë Teisinës sistemos reformos metmenø (toliau – Metme-
nys) naujai redakcijai ir pasiûlë Vyriausybei iki 1998 m. gruodþio 1 d. pat-
virtinti Metmenø ágyvendinimo programà1. Taèiau Metmenyse ið daugybës 
ðalies valdymo institucijø buvo numatyta pertvarkyti pagal teisinës valsty-
bës modelá tik dviejø – Vidaus reikalø ir Teisingumo ministerijos – funkci-
jas. Antai Vidaus reikalø ministerija turëjo bûti laipsniðkai pertvarkoma á 
civilinæ, strateginio ir metodinio vadovavimo vidaus reikalø sistemai insti-
tucijà, formuojanèià nusikalstamumo prevencijos, vieðosios tvarkos ir sau-
gumo uþtikrinimo, civilinës ir gaisrinës saugos (kartu su Kraðto apsaugos 
ministerija), valstybinës sienos apsaugos, migracijos ir emigracijos politikà. 
Metmenyse numatyta, kad vidaus reikalø sistemos funkcijas ministerija 
ágyvendins per Policijos, Pasienio, Mokesèiø policijos, Migracijos, Prieð-
gaisrinës apsaugos departamentus, Specialiøjø tyrimø tarnybà ir jø struktû-
rinius bei kitus padalinius. Metmenyse taip pat nustatyta, kad kita – Teisin-
gumo ministerija – yra atsakinga uþ teisingumo sistemos institucijø (Ape-
liacinio, apygardø ir apylinkiø teismø, prokuratûros, advokatûros, notariato 
ir kt.) organizaciná metodiná vadovavimà, darbo sàlygø sudarymà, ðiø insti-
tucijø organizacinës veiklos prieþiûrà ir koordinavimà, teisingumo vykdymo 
nepriklausomumo uþtikrinimà. Metmenys nubrëþë ir Lietuvos teisës siste-
mos kûrimo kryptis ir pirmà kartà atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje nu-
statë, kad Lietuvos teisë bus kuriama laikantis europietiðkos tradicijos, Lie-
tuvos istorinës patirties, dabartiniø teisës standartø, derinant skirtingus tei-
sinio reguliavimo metodus kodifikuojama vieðoji (Baudþiamasis, Baudþia-
mojo proceso, Administraciniø teisës paþeidimø ir Administracinio proce-
so kodeksai) ir privatinë (Civilinis (Komercinis), Civilinio proceso kodek-
sai)) teisë. Taigi ðalies administracinëje teisëje atsirado administracinio 
proceso kategorija, nes ðiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos admi-
nistraciniø bylø teisenos ástatymas2 bei kiti teisës aktai nustatë administra-
ciniø bylø dël ginèø, kylanèiø ið administraciniø teisiniø santykiø, nagrinë-
jimo tvarkà. Dabar nagrinëdami bylas administraciniai teismai vadovaujasi 
ðio ástatymo, taip pat Civilinio proceso kodekso normomis (kai ðis ástaty-

                                                 

1
 Valstybës þinios. 1998. Nr. 61–1736. 

2 Valstybës þinios. 2000. Nr. 85–2566. 
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mas jas tiesiogiai nurodo), o atskirø administraciniø bylø kategorijø teisenà 
reglamentuoja ir kiti ástatymai. Taigi ðalies teisës sistemoje buvo suformuo-
ti procesiniai teisiniai administraciniø teisës paþeidimø bylø dël valdymo 
institucijø ir valdininkø priimtø sprendimø teisëtumo pagrindai. Bylose dël 
valdymo institucijø ir valdininkø priimtø sprendimø teisëtumo buvo átvir-
tinta ir ikiteisminio nagrinëjimo stadija – administraciniø ginèø komisijø si-
stema. 

Globalûs socialiniai pokyèiai XX a. pabaigoje ið esmës pakeitë admi-
nistracinës teisës raidà, jos esmæ bei turiná Lietuvoje bei posovietiniame 
Rytø Europos regione. Sovietø Sàjungoje ir nuo jos visiðkai priklausomose 
vadinamosiose liaudies demokratijos ðalyse (Lenkijoje, buvusioje Èekoslo-
vakijoje, Rumunijoje, VDR, Vengrijoje ir kt.) visus politinius ir teisinius 
institutus totalitarinio reþimo sàlygomis absoliuèiai kontroliavo ðiø ðaliø 
komunistø partijos. Lietuvos Respublikos Konstitucijos, priimtos 1992 m. 
spalio 25 d. referendume, preambulëje nurodyta, kad lietuviø tauta siekia 
atviros, teisingos, darnios, pilietinës visuomenës ir teisinës valstybës. Tuo 
tikslu ðalyje daugmaþ sëkmingai vykdomos reformos politikos, teisës, eko-
nomikos, kultûros, ðvietimo ir kitose srityse, kuriami nauji teisinës vertybi-
nës orientacijos kriterijai, formuojasi jø taikymo praktika ir kt. Ðioje mûsø 
ðalies valstybingumo stiprinimo praktikoje ypaè didelá vaidmená vaidina 
administracinë teisë. Taèiau vadinamosios konkretizuotos konstitucijos to-
bulinimas reikiamu metu, atsiþvelgiant á politinius, socialinius pokyèius ir 
interesus, veiksmingø teisës aktø leidyba galima tik kruopðèiai parengus 
moksliná ðios pamatinës teisës ðakos raidos modelá, suderintà su nacionali-
ne teisës sistema, ðios sistemos reformos pozityviais rezultatais ir tarptauti-
niais teisës aktais, ypaè su Romoje 2004 m. spalio 29 d. susirinkusiø 25 Eu-
ropos Sàjungos valstybiø ir vyriausybiø vadovø patvirtinta sutartimi dël Eu-
ropos Sàjungos Konstitucijos. Ðià Konstitucijà sudaro keturios dalys, kurio-
se iðdëstyta Europos Sàjungos konstitucinë sàranga, pagrindiniø teisiø 
chartija, politikos kryptys ir funkcijos, bendrosios ir baigiamosios nuosta-
tos, garantuojanèios asmens pagrindiniø teisiø ir laisviø apsaugà. 2004 m. 
lapkrièio 11 d. Europos Sàjungos Konstitucijà patvirtino Lietuvos Seimas 
84 nariams balsavus „uþ“, 4 – „prieð“ ir 3 susilaikius (ðiai ypaè reikðmingai 
ir unikaliai tarptautinei sutarèiai ratifikuoti reikëjo ne maþiau kaip 57 bal-
sø). Konstitucija nurodo, kad konkretûs Europos Sàjungos priimti teisës 
aktai turi virðenybæ valstybiø nariø teisës atþvilgiu (muitai, vidaus rinkai bû-
tinos konkurencijos taisyklës, pinigø politika, jûrø biologiniø iðtekliø ap-
sauga, bendra prekybos politika, iðorës sienø apsauga ir kt.).  

Vykdydama teisinæ reformà bei siekdama nustatyti svarbiausias mûsø 
visuomenës socialines bei kitas reikmes, ástatymø leidybos tendencijas, 
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1993 ir 1998 m. Teisingumo ministerija parengë „Teisinës sistemos refor-
mos metmenis“. Nors Seimas jas aprobavo, taèiau 1993 m. gruodþio 14 d. 
priëmë nutarimà „Dël teisinës sistemos reformos metmenø ir jø ágyvendi-
nimo“3 (toliau – Metmenys), kuriame pripaþino, kad ðalyje veikianti teisinë 
sistema neatitinka Europos ðaliø teisës standartø, o ið dalies ir valdþiø pa-
dalijimo principø. Taigi Metmenø autoriai, uþuot parengæ visapusiðkai pa-
grástà teisinæ doktrinà, daugiausia dëmesio skyrë tik ástatymø leidybos 
klausimams. Todël Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir jos ginamø pama-
tiniø vertybiø ignoravimas Metmenyse tapo viena ið pagrindiniø teisinio ni-
hilizmo ir nestabilumo prieþasèiø4. Teisininkas E. Jaraðiûnas, pagrástai kri-
tikuodamas pavirðutiniðkai parengtà Metmenø tekstà ir koncepcijà, raðë, 
kad kol kas negali pasakyti, á kokià teisæ mes einame, nes nekeièiant paèios 
teisës esmës sampratos pageidaujama kryptimi reformuoti ðalies teisinæ si-
stemà neámanoma5. 

Bûtinumà parengti naujà modernià ir konceptualià nacionalinës tei-
sës sampratà ir jà ágyvendinti teisinës kûrybos praktikoje pabrëþë E. Kûris. 
Jis motyvuotai raðë, kad „Lietuvos teisës desovietizavimas ámanomas tik 
desovietizavus paèià Lietuvos visuomenæ ir joje susiklosèiusià teisës sam-
pratà, t. y. ið esmës reformavus tai, kà jurisprudencija ir teisës sociologija 
vadina visuomenës teisës tradicija“6. Pagaliau A. Vaiðvila paþymëjo, kad 
atsiribojæ nuo sovietinës ideologijos ir reformavæ ðalies teisësaugos struktû-
ras vis dëlto dar nelikvidavome sovietinës ideologijos esmës – normatyviz-
mo ir etatizmo, t. y. metodologiniø sovietinës teisës pagrindø7. Neigiama 
normatyvizmo átaka pasireiðkë tuo, kad ypaè sureikðmino teisës aktus, or-
ganinius ástatymus (kodeksus) visiðkai ignoruodama teisës ðerdá – teisines 
koncepcijas ir idëjas, jø genezæ ir paskirtá, socialinæ ir teisinæ reikðmæ. To-
dël teisus buvo Seimo Pirmininkas V. Landsbergis, dar 1997 m. gruodþio   
4 d. Lietuvos teisës akademijoje (dabar – Mykolo Romerio universitetas) 
vykusioje mokslinëje konferencijoje kviesdamas ðalyje vykdomà teisinæ re-
formà plëtoti kaip teisingumo sampratos reformà. Pasak praneðëjo, pa-
grindinis teisinës reformos Lietuvoje uþdavinys turi bûti ne teisësaugos 

                                                 

3 Valstybës þinios. 1993. Nr. 70–1311. 
4 Þr., pavyzdþiui: S. Staèiokas. Lietuvos teisës sistema: raida ir perspektyvos // Justitia. 

1996. Nr. 4. P. 6–7. 
5 Jaraðiûnas E. Reformuosime senà ar kursime naujà teisæ? // Lietuvos aidas. 1993. Nr. 

246. P. 6. 
6 Kûris E. Teisinë valstybë, teisiniø sistemø ávairovë ir Vakarø teisës tradicija // Glendon 

M. A., Gordon M. W., Osakwe C. Vakarø teisës tradicijos. Vilnius, 1993. P. XI–XVII. 
7 Vaiðvila A. Teisinës valstybës koncepcija Lietuvoje. Vilnius, 2000. P. 43. 
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struktûrø kaitaliojimas, o teisingumo, kaip humanitarinës, dvasinës, mora-
linës kategorijos, pertvarkymas8. 

Glaustai aptartos teisinës sistemos reformos kûrimo problemos ir 
spragos pastebimos ir nûdienos socialinëje teisinëje praktikoje. Valstybinë 
orientacija á þmogø (þmogus – tikslas, o ne priemonë), toli graþu netapo 
„kategoriðkuoju imperatyvu“ rengiant ir tobulinant jau veikianèius teisës 
aktus (ástatymus), susijusius su teismø veikla, ypaè su administracine prak-
tika, nors èia priimtas vienas kitas ganëtinai paþangus ástatymas, pavyz-
dþiui, Administraciniø bylø teisenos ástatymas, ið dalies – Vieðojo administ-
ravimo ástatymas. Taigi Lietuvos administracinës teisës pagrindinis tikslas – 
tarnauti þmogaus ir visuomenës interesams socialinëje praktikoje – bus pa-
siektas tik maksimaliai sutvarkius jos specifinio teisinio reguliavimo me-
chanizmà, atsiþvelgiant á skirtingà administraciniais teisiniais santykiais su-
sijusiø subjektø (asmenø) savarankiðkumo arba priklausomybës santyká, 
administraciniø teisës aktø teisiná savitumà bei jø taikymo sritis, originalø – 
tik administracinei teisei bûdingà teisinio reguliavimo metodà, t. y. konkre-
taus teisinio poveikio þmoniø (asmenø) elgesiui bûdø ir priemoniø siste-
mà9. Galima teigti, kad tik teisingø, kokybiðkø ir paþangiø ástatymø leidyba 
bei tikslus, teisëtas jø taikymas praktikoje gali uþtikrinti pamatiniø mûsø 
visuomenës vertybiø apsaugà ir ágyvendinimà, ekonominæ, kultûrinæ ir ki-
tokià paþangà, þmoniø saugumà bei valstybës konstituciniø vertybiø stabi-
lumà10.  

                                                 

8 Brasaitë A. Teisinës sistemos reforma: nepateisinti lûkesèiai ir ðviesios perspektyvos // 
Justitia. 1997. Nr. 6. P. 2. 

9 Pvz., prof. A. Vaiðvila vadovëlyje „Teisës teorija“ raðo, kad teisinio reguliavimo metodas 
atsako á klausimà, kaip ir kiek reguliuojami visuomeniniai santykiai (Vilnius: Justitia, 2000. P. 
159). 

10 Paþymëtina, kad Prancûzijoje dar 1979 m. liepos 11 d. buvo priimtas ástatymas dël ad-
ministraciniø aktø motyvacijos ir santykiø dël valdymo organø ir visuomenës gerinimo (Nr. 
79–587). Ðio ástatymo 1 straipsnyje nurodoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisæ ne-
delsiant gauti informacijà apie individualiø sprendimø, sukelianèiø jiems nepalankias pasek-
mes, priëmimo motyvus. Tuo tikslu turi bûti motyvuojami sprendimai, kurie: apriboja vieðøjø 
laisviø ágyvendinimà arba yra policinës priemonës; skiria sankcijas; nustato leidimo iðdavimà 
apribojanèiomis sàlygomis arba nustato draudimus; atðaukia arba panaikina aktus, suteikian-
èius teises; apriboja ieðkiniø senaties terminus arba teisës veikimo terminus kreiptis á teismà 
arba kokias kitas teises; atsisako suteikti lengvatas ir privilegijas asmenims, kurie atitinka ásta-
tymo nustatytas sàlygas. Be to, ðis ástatymas nustato taisyklæ, kad individualûs valdymo spren-
dimai (aktai), leidþiantys bendrø taisykliø, numatytø ástatymo arba reglamento, iðimtis, turi 
bûti motyvuojami. Ði motyvacija turi bûti iðdëstoma raðtu ir grindþiama teisinëmis ir faktinë-
mis aplinkybëmis, sudaranèiomis konkretaus sprendimo pagrindà. Tobulinant vieðojo admi-
nistravimo ástatymà, ðios formuluotës vienokia ar kitokia forma yra vertingas ir perspektyvus 
pagrindas.  
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Faktai tokie, kad Lietuvos ûkyje vyravusi planinë ekonomika bei jà 
atitinkantys administracinio teisinio reguliavimo svertai (mechanizmai) be-
viltiðkai paseno, atsiliko nuo esminiø pokyèiø ðalies ûkyje, ypaè ágyvendinus 
strateginá Lietuvos sieká tapti Europos Sàjungos nare. Todël bûtina kuo 
skubiau, kvalifikuotai ir laiku reformuoti visà ðalies administraciná teisiná 
rinkos ekonomikos reguliavimo mechanizmà ir jo metodus, siekiant iðveng-
ti tokio reguliavimo kraðtutinumø bei perlenkimø. Taigi valstybë nûdien 
negali smulkmeniðkai reguliuoti ûkio subjektø veiklos ir vienokia arba ki-
tokia forma brutaliai kiðtis á jø vidaus reikalus. Kita vertus, laisvø ekonomi-
kos santykiø plëtra valstybëje, kaip rodo praktika, galima tik modifikavus ir 
pritaikius ðalies ekonomikoje paþangius rinkos ekonomikos valstybinio re-
guliavimo metodus. Antai dinamiðkiausia pasaulyje JAV ekonomika – itin 
veiksminga laisvosios rinkos sistema – buvo kuriama daugiau kaip 200 me-
tø. Ði ðalis, turëdama vos 5 proc. pasaulio gyventojø, XX a. pabaigoje pa-
gamindavo net 25 proc. pasaulyje sukuriamos produkcijos. Maþa to, statis-
tikos duomenys rodo, kad JAV gamybos naðumas ir gyvenimo lygis yra vie-
ni aukðèiausiø pasaulyje. Tiesa, nepaisant aðtrios polemikos dël valstybës 
vaidmens rinkos ekonomikoje, kuri pagrásta laisva gamyba ir kurioje vieð-
patauja privati nuosavybë ir iniciatyva, valstybë á jà beveik nesikiða. Taèiau 
patirtis rodo, kad vienu arba kitu konkreèiu atveju valstybë privalo regu-
liuoti laisvosios rinkos institucijø veiklà ir tokiu reguliavimu uþtikrinti vi-
siems asmenims vienodas ekonomines galimybes uþkertant kelià realiems 
piktnaudþiavimams ir nevarþomam ekonominiam egoizmui, stabdant ðalyje 
infliacijà bei skatinant ûkio plëtrà. Antai èia valstybë ágyvendina ávairias so-
cialinio aprûpinimo programas, kuriø kratosi privatusis sektorius, nes ne-
pajëgia arba nenori jø vykdyti. Taigi valstybës vaidmuo JAV ekonomikos 
raidoje buvo labai ávairus, efektyvus ir priklausë nuo konkretaus laikotar-
pio ekonominiø tendencijø. Pavyzdþiui, XX a. 8-ajame ir 9-ajame deðimt-
metyje ðalyje didëjant mokesèiams ir smunkant ekonominiams rodikliams 
centrinë administracija ið esmës sumaþino valstybës átakà privaèiai veiklai 
siekdama skatinti ðio sektoriaus iniciatyvà ir pagrindiná laisvosios rinkos 
rodiklá – investicijas, naujos technikos diegimà bei uþsienio prekybà. Taigi 
verslo ir valstybës santykiai grindþiami laissez faire („leiskite veikti“) dokt-
rina, nors þymûs JAV verslo filosofijos mokslininkai pripaþásta, jog pu-
siausvyra tarp ðios doktrinos ir valstybës reguliavimo nebus tvirta. Taèiau 
jie konstatuoja, kad nûdien JAV nëra në vienos prekës, kurios gamybos ar 
pardavimo nereguliuotø valstybë. Pavyzdþiui, maisto gamintojai privalo 
tiksliai nurodyti, koks produktas yra dëþutëje, skardinëje ar stiklainyje, 
draudþiama parduoti bet koká vaistà tol, kol jis neiðbandomas ir nepatvirti-
namas federalinës ástaigos. Ðalies ámones kruopðèiai tikrina valstybës ins-
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pektoriai. Jie stebi, ar ámonës laikosi nustatytø sveikatos ir darbo saugos 
reikalavimø. Pagamintø prekiø kainos turi bûti aiðkiai paþymëtos, o rekla-
ma neturi klaidinti vartotojø. Kartu ástatymai ir kiti teisës aktai gina dar-
buotojus, draudþia bet kokià diskriminacijà priimant á darbà, nustato konk-
reèias darbo sàlygø normas. Pagaliau valstybë taiko svarbias priemones si-
ekdama realiai apginti pensininkus, invalidus, kitus nuskurdusius þmones. 
Valstybë atkakliai gina visuomenës interesus apribodama per didelæ verslo 
santalkà, nes didelës kompanijos ávairiais bûdais daþnai ið rinkos iðstumda-
vo ekonomiðkai silpnesnes ámones. 1970 m. gruodá buvo ásteigta JAV ap-
linkos apsaugos agentûra, veiksmingai sauganti pilieèiø sveikatà ir gerovæ 
nuo pavojingos pramonës, oro ir vandens tarðos. Pagaliau didelæ teigiamà 
átakà JAV ekonomikai daro ástatymø leidþiamoji, vykdomoji ir teisminë 
valdþios, ávairios arbitraþinio pobûdþio neteisminiø ginèø nagrinëjimo ko-
misijos, kasmet priimanèios daugiau kaip 100 000 sprendimø11. Taigi tikroji 
rinkos ekonomika savo prigimtimi yra decentralizuota, lanksti, praktiðka ir 
kintanti, nes vartotojas èia gali laisvai pasirinkti konkuruojanèius gaminius 
(prekes) ir teikiamas paslaugas. Savo ruoþtu verslininkas laisvai pasirenka 
konkretø verslà, pasirengia rizikuoti ir ásitvirtinti rinkoje. O darbininkas sa-
vo nuoþiûra turi teisæ pasirinkti darbà, profesijà, pereiti á kità darbovietæ ir 
t. t. Taigi, nors rinkoje apstu ávairiø teisës paþeidimø ir piktnaudþiavimo 
atvejø, verslininkystës filosofinë dvasia, sistemingai derinama su politine 
demokratija, þmogui ir visuomenei garantuoja didþiausias galimybes kelti 
ekonominæ gerovæ. Þmonës turi iðmokti efektyviai gaminti paklausià pro-
dukcijà konkurencinëmis kainomis. Antraip jie bankrutuos ir privalës pasi-
traukti ið verslo. Reguliuojantis valstybës vaidmuo iðryðkëja tada, kai privati 
rinka nepajëgia iðspræsti vienø ar kitø problemø – infliacijos, nedarbo, gam-
tos uþterðtumo, skurdo, tarptautinës prekybos kliûèiø, nestabiliø energeti-
niø iðtekliø kainø svyravimø ir kt.12 Lietuvai, perëjusiai ið centralizuotos á 
laisvosios rinkos ekonomikà ir kovojanèiai su infliacija (jà sukelia dvi prie-

                                                 

11 JAV ekonomikos apybraiþa. Jungtiniø Valstijø informacijos agentûra. Vilnius. P. 6–9, 
106–121. Beje, ádomià vieðojo sektoriaus ir privatumo santykio interpretacijà pateikia 
Wayne‘as Parsonsas. Autorius nurodo, kad vieðoji gërybë – tai gërybë arba paslauga, kuri 
prieinama visiems. Grynos vieðosios gërybës yra tos, kurias teikia valstybë, o ne rinka. Kita 
vertus, grynosios privaèios gërybës yra tos, kurios vartojamos pasirinktinai ir uþ jas mokama. 
Mat uþ vieðàsias gërybes mokama mokesèiø lëðomis (jø kainà iðreiðkia mokesèiø naðtos dydis). 
O uþ privaèias gërybes mokama individualiai, t. y. pagal nusistovëjusià rinkos kainø sistemà. 
Taigi vieðumas aprëpia tà þmogiðkosios veiklos aspektà ir, pridësime, sritis, kurioms reikia 
valdþios arba visuomenës reguliavimo, arba sutelktø visuomenës pastangø. Þr.: W. Parsons. 
Vieðoji politika. Vilnius, 2001. P. 19–25.  

12 Watsas M. Rinkos ekonomika. Kas tai? Jungtiniø Valstijø informacijos agentûra, 1992. 
P. 2–9. 
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þastys – gyventojø iðlaidos didëja sparèiau negu gamintojai pajëgia didinti 
prekiø ir paslaugø teikimà arba ið esmës sumaþëja prekiø ir paslaugø tei-
kimas vartotojams ir gamintojams bei dël ðiø prieþasèiø padidëja jø kai-
nos), svarbu ir kitkas: valstybë privalo realiai atsisakyti kainø reguliuotojos 
funkcijos ir leisti rinkoje veikianèioms pasiûlos ir paklausos jëgoms nustaty-
ti beveik visø prekiø ir paslaugø kainas. Todël viena ið pagrindiniø vyriau-
sybës uþduoèiø – administracinëmis priemonëmis nuosekliai vykdyti tokià 
ðalies ekonomikos stabilizavimo politikà, kuri veiksmingai derintø bûtinu-
mà skatinti ekonominæ ðalies plëtrà ir pajëgumà su bûtinybe kontroliuoti 
galimus infliacijos poþymius. Bûtina paþymëti, kad komandinës centrali-
zuotos ekonomikos modelis istoriniame kontekste buvo visiðkai sukomp-
romituotas, nes nebuvo pajëgus iðspræsti ðiø ir kitø problemø, ypaè uþtik-
rinti bent minimalià þmoniø gerovæ ir saugumà. 

Vieðoji teisë gina ir saugo pamatines valstybës vertybes, uþtikrina jos 
stabilumà bei garantuoja asmeniniø, apibendrintø interesø ir socialiniø po-
reikiø ágyvendinimà. Todël vieðoji ir privatinë teisë yra glaudþiai susijusios, 
papildo viena kità. Taèiau kai kurie teisininkai ir ekonomistai, pripaþinda-
mi valstybinës rinkos ekonomikos svarbà, iki ðiol polemizuoja dël ðio admi-
nistracinio reguliavimo apimties ir reikðmingumo kriterijø. Antai garsaus 
ekonomisto D. Keinso nuomone, kiekvienos ðalies ekonomikos stiprinimo 
pamatas yra veiksminga paklausa, kuria valstybë skatina intensyvià mokes-
èiø politikà ir investicijas, tuo tikslu pasitelkdama valstybës lëðas. Svarbiau-
si investicijø skatinimo bûdai (metodai) – tai verslui palankios biudþeto ir 
finansø politikos vykdymas finansuojant ir suteikiant kreditus ið valstybës 
biudþeto verslininkams, apskritai valstybiniø prekiø ir paslaugø pirkimo ga-
liø ir apimties didinimas, palûkanø procento maþinimas ir t. t. Kita vertus, 
vadinamosios liberaliosios mokyklos atstovai (M. Frydmanas ir kt.) teigia, 
kad valstybë negali kiðtis á ekonomikos administravimà, nes tai skatina biu-
rokratines, korupcines tendencijas bei jø neigiamus padarinius visuomenei. 
Taèiau JAV ir kitø ðaliø patirtis rodo, kad administracinio teisinio regulia-
vimo priemonëmis valstybë gali suderinti ávairiausius asmeninius, atskirø 
visuomenës grupiø ir bendrijø interesus, realiai uþtikrinti ûkinæ, socialinæ ir 
kitokià paþangà. Todël teisus J. A. Tichomirovas, kritikuojantis skeptiðkà 
privaèios teisës ðalininkø nuomonæ dël vieðosios teisës vaidmens valstybëje. 
Ðis mokslininkas pagrástai teigia, kad negalima vienà reiðkiná aukðtinti 
menkinant kità reiðkiná, nes tiek privati, tiek vieðoji teisë tarnauja þmogui ir 
visuomenei, bet tarnauja kaip sàjungininkës, o ne kaip prieðininkës. Pasak 
mokslininko, visuomenë nëra paprasta individø visuma, o turi bûti ginama 
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ne tik privati nuosavybë. Kita vertus, rinkos ekonomika, kaip socialiai ori-
entuotos ekonomikos reiðkinys, negali bûti absoliutinama13.  

Taigi administracinës teisës praktikoje ir jos moksliniuose tyrinëji-
muose tiek teisëtumo uþtikrinimo vieðajame valstybës valdyme procesai, 
viena vertus, tiek þmogaus teisiø uþtikrinimas valstybinio valdymo teisi-
niuose santykiuose, kita vertus, – tarsi dvi vienodos vieno medalio pusës, 
kuriose në vienai negalima teikti prioriteto. Tik teisiðkai suderinta privati-
në ir vieðoji teisë gali bûti rezultatyvi, nes ið esmës sumaþina interesø konf-
liktø apraiðkas bei socialinæ átampà mûsø visuomenëje.  

Vieðojo administravimo plëtros iki 2010 m. strategijoje, patvirtintoje 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004 m. balandþio 28 d. nutarimu Nr. 
488, nurodoma, kad ðios strategijos, paremtos Europos Sàjungos rekomen-
dacijomis, kaip tobulinti vieðàjá administravimà, parengimà lëmë ávairûs 
veiksniai (prieþastys), taip pat didëjantys asmenø reikalavimai, kad centri-
nio, teritorinio ir vietinio valdymo lygiais bûtø geriau sprendþiamos sociali-
nës ir kitos jø problemos, nuolat didëjantis privataus sektoriaus vaidmuo, 
jo átaka ðalies ekonomikos raidai ir informaciniø technologijø plëtra, po-
reikis didinti valstybës valdymo efektyvumà ir gerinti vieðøjø paslaugø ko-
kybæ. Ðioje strategijoje planuojama ypaè daug dëmesio skirti geresniam 
valdymui (better regulation), þmogiðkøjø iðtekliø valdymui (Human resource 

management), naujovëms teikiant vieðàsias paslaugas (innovative public ser-

vices) ir elektroninei valdþiai (e-government). Svarbu paþymëti ir tai, kad 
nurodytoje Strategijoje formuluojami konkretûs vieðojo administravimo 
tobulinimo Lietuvoje tikslai – gerinti valdymo institucijø sistemos sandarà 
ir modernizuoti jø vidines struktûras, tobulinti á rezultatus orientuotà val-
dymà, gerinti teikiamà vieðøjø paslaugø kokybæ, decentralizuoti ir dekon-
centruoti valdymà, plëtoti vietos savivaldà, sudaryti sàlygas savivaldybëms 
teikti geros kokybës, gyventojams prieinamas vieðàsias paslaugas, supapras-
tinti valstybës tarnybos procedûras ir taisykles, ágyvendinti valstybës tarny-
bos kontrolës sistemà ir kt.14 

                                                 

13 Тихомиров Ю. А. Публичное право. Москва, 1995. С. 31–32. Beje, Lietuvos laisvo-
sios rinkos instituto direktorë G. Steponavièienë, kritikuodama nekonkreèià koalicinës Lietu-
vos Vyriausybës programà ir ðios programos ágyvendinimo priemones, teigia, kad daugiau 
dëmesio skiriama vadinamajai intervencinei politikai á konkreèias verslo rûðis. Pasak autorës, 
tai nëra socialiai orientuota rinka, nes sprendþiama uþ paèius verslininkus ir investuotojus. Be 
to, pasitaiko atvejø, kai valstybës interesais tampa atskirø interesø grupiø interesai. Pavyz-
dþiui, derybose dël cukraus kvotø valstybë atstovavo cukriniø runkeliø augintojams, o ne cuk-
raus vartotojams – visiems Lietuvos gyventojams. Atskirø ekonomikos ðakø subsidiavimas yra 
ne laisvoji rinka, o socialinë ekonominë inþinerija. Þr.: G. Steponavièienë. Vyriausybë juda be 
aiðkios krypties // Ekstra. 2005. Nr. 28. P. 16–17. 

14 Valstybës þinios. 2004. Nr. 69–2399. 
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Nûdien didþiuliai pokyèiai mûsø visuomenëje ir valstybëje lemia visið-
kai naujà administracinës teisës ir proceso vaidmená ir verèia naujai – net-
radiciðkai reguliuoti bei aiðkinti socialinio valstybinio valdymo procesus. 
Nëra abejonës, kad milþiniðka privatinës teisës átaka vieðajam teisës regu-
liavimui verèia kuo skubiau ir efektyviau nustatyti aiðkià pusiausvyrà tarp 
ðiø tendencijø valstybëje. Administracinë teisinë praktika ir doktrina rodo, 
kad Lietuvoje ðiuo metu pernelyg sureikðminamas asmeninio intereso pra-
das, jis vis daþniau suprieðinamas su visos visuomenës ir valstybës intere-
sais. Praktika rodo, kad ði tendencija vis dëlto daro þalà teisiniam stabilu-
mui ir socialinei darnai visuomenëje. Ið tikrøjø itin egocentriðkas privaèiø 
interesø suvokimas, be abejonës, deformuoja jø pilietinæ, vertybinæ ir mo-
ralinæ etinæ sampratà, skatina primityvø egoizmà ir savivalæ. Valstybë pri-
valo uþtikrinti visø pilieèiø bendrus ir individualius interesus. Biurokratið-
kas, niekuo nepagrástas valstybës tarnautojø, kitø pareigûnø nesugebëjimas 
teisiðkai suderinti vieðuosius ir privaèius interesus, kitos valstybinio valdy-
mo ir vieðojo administravimo problemos ir deformacijos apsunkina valsty-
binio valdymo ir savivaldybiø institucijø funkcionavimà, apskritai silpnina 
administracinio teisinio reguliavimo efektyvumà, paþangiø ðio reguliavimo 
metodø taikymà ðalies socialinëje praktikoje ir sudëtinguose socialinës de-
mokratijos stiprinimo procesuose. Antai valstybinio turto privatizacija, tik 
ið iðorës pridengta ðalies pilieèiø gerovës didinimo ðûkiais, padarë didþiulæ 
þalà mûsø pilieèiams, visuomenei ir valstybei, deformavo ekonominæ, so-
cialinæ ir kultûrinæ paþangà ðalyje. Nors administracinë teisë uþtikrina tam 
tikrà valstybinio valdymo efektyvumo lygmená, taèiau ðiuolaikiniai pokyèiai 
mûsø visuomenëje, Lietuvos ásiliejimas á Europos Sàjungà reikalauja visið-
kai naujo poþiûrio á ðià teisës ðakà, ypaè á jos teisëkûrà ir teisës aktø taiky-
mà. Universalus administracinës teisës veikimas nustato ir apibrëþia visà 
vieðosios teisës srièiø (ðakø) ávairovæ, yra jø pagrindas. Valstybinës institu-
cijos ástatymo nustatytas funkcijas vykdo imperatyviomis administracinëmis 
ir nuolat besivystanèiomis normomis. Ðios normos daþnai veikia komplek-
siðkai sàveikaudamos su finansø, ekologinës teisës ir kitø teisës ðakø nor-
momis. Taigi administracinë teisë Lietuvos teisinëje sistemoje yra viena ið 
svarbiausiø teisës ðakø, nes jos imperatyvus reguliuojamasis potencialas uþ-
tikrina ðalies vykdomosios valdþios veikimà bei vieðuosius interesus daugy-
bëje svarbiausiø valstybinio ir visuomeninio gyvenimo srièiø. Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 5 straipsnis nurodo, kad valstybës valdþià Lietuvoje 
vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybë ir Teismas. Taigi ágy-
vendinant pamatiná teisiná valdþiø padalijimo principà Respublikos Prezi-
dentas ir Vyriausybë taiko, ágyvendina ir vykdo ástatymo ástatymus. Ðios pa-
grindinës vykdomosios valdþios institucijos tvarko valstybës reikalus bei da-
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ro átakà ávairiausiems valstybinio valdymo procesams. Lietuvos Seimas yra 
atstovaujamoji valstybinës valdþios institucija, kuri leidþia ástatymus (pri-
reikus svarstydamas ir priimdamas Konstitucijos pataisas), priima nutari-
mus dël referendumø, skiria Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus, 
steigia ástatymo numatytas valstybës institucijas bei skiria ir atleidþia jø va-
dovus, pritaria arba nepritaria Respublikos Prezidento teikiamai Ministro 
Pirmininko kandidatûrai bei ágyvendina kitas pagrindines konstitucines 
funkcijas. 

Ðiuo metu teisinio reguliavimo pagrindai administracinëje teisëje kin-
ta dël naujø valstybës ir visuomenës sàlygø bei poreikiø. Nesunku pastebë-
ti, kad radikaliai keièiasi valstybinio valdymo funkcijos, bûdai bei administ-
racinës teisinës jø ágyvendinimo priemonës, ypaè dël privatinës teisës plëto-
tës, socialiniø, ûkio, ekonomikos apskritai ir kitø pokyèiø ðalyje. Todël      
siaurëja valstybinio valdymo átaka ðiems procesams, nes daugelis Lietuvos 
ekonomikos srièiø plëtojasi autonomijos ir savireguliacijos pagrindu. Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnis teigia, kad ðalies ûkis grin-
dþiamas privaèios nuosavybës teise, asmens ûkinës veiklos laisve ir iniciaty-
va, o valstybë reguliuoja visuomenei naudingas pastangas ir iniciatyvà bei 
reguliuoja ûkinæ veiklà taip, kad ji tarnautø bendrai tautos gerovei. Todël 
gerai teisiðkai suderintà veiksmingà valstybiná valdymà ir visuomenës socia-
liniø reikalø tvarkymà administracinës institucijos laiko prioritetinëmis sri-
timis. Administracinë teisë yra atraminë vieðosios teisës dalis, todël valdy-
mo institucijos taiko ávairius teisinio reguliavimo, palaikymo, skatinimo ir 
teisinës gynybos (apsaugos) metodus bei priemones. Vykdomoji valdþia 
tvarko, organizuoja ir reguliuoja þmoniø elgesá, uþtikrina ávairiø socialiniø 
institutø funkcionavimà, saugo visuomeninæ tvarkà ir pan. Kadangi nepri-
klausomos Lietuvos ekonomika þengia laisvosios verslininkystës skatinimo 
keliu, valstybë organizuoja ûkinæ ekonominæ veiklà per atviràsias ir konku-
rencines rinkas, apskritai daro átakà ðiems procesams, nes gina vartotojo in-
teresus, rûpinasi pensininkais, invalidais, riboja monopolijas, saugo sàþi-
ningos konkurencijos laisvæ, gamtà ir pan. Taèiau nustatyti tinkamà pu-
siausvyrà tarp laisvai veikianèio Lietuvos ekonomikoje privataus verslo 
(laissez faire – „leiskite veikti“ doktrinos) ir konkreèiø reikalavimø, kad 
valstybë teiktø pagalbà ûkio subjektams bei grieþtai kontroliuotø verslinin-
kus, kad siekdami kuo didesnio pelno jie nepaþeidinëtø dirbanèiøjø ir var-
totojø interesø, itin sunku. Svarbus vaidmuo èia priklauso administraci-
niam teisiniam reguliavimui, asmenø teisiø ir interesø gynybos vieðajame 
sektoriuje administraciniams mechanizmams. Taigi valdymo santykiai yra 
itin sudëtinga ir reikðminga visuomeniniø santykiø sritis, kurios socialinis 
veiksmingumas labai priklauso nuo vykdomosios valdþios institucijø taiko-
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mos valdymo strategijos ir taktikos, teisinës ir vadybinës valdymo aktø ko-
kybës. Kartu èia stiprinami vieðøjø interesø gynybos mechanizmai, funkci-
niai administraciniai teisiniai reþimai, skatinama pilieèiø ir ávairiø juridiniø 
asmenø iniciatyva ne tik garantuojant, bet ir administracinëmis teisinëmis 
priemonëmis ginant jø teises. Taèiau daug administraciniø teisës fragmen-
tø yra iðbarstyti kitose teisës ir ástatymø ðakose (administracinio proceso ar 
finansø teisëje, kredito santykiuose, statybø taisyklëse) arba sudaro atskirus 
darinius – valstybës tarnybà, administracinius teisës paþeidimus ir pan. Ðie 
veiksniai, suprantama, komplikuoja tiksliø administracinës teisës ðakø ribø 
(reguliavimo objekto) nustatymà. Teisininkas Janas Erikas Lane‘as knygoje 
„Vieðasis sektorius“ pagrástai raðo, kad vieðøjø institucijø sistema yra ðalies 
turtas ir jo deramas naudojimas, siekiant apibrëþti atitinkamos veiklos sri-
ties politikà, jà ágyvendinti ir sëkmingai administruoti, vieðosios institucijos 
nacionalinei plëtotei yra tas pats, kas ir ekonomikos iðtekliai.  

Teisinës valstybës kuria naujus europietiðkus visuomeniniø santykiø 
teisinio reguliavimo mechanizmo modelius. Tai ypaè pasakytina apie tradi-
ciná ir naujà administracinës teisës ir proceso vaidmená stiprinant visà vals-
tybæ. Kol kas nepriklausomos Lietuvos valstybëje dar nesukurta nuosekli ir 
moderni administracinës teisës doktrina, todël vieðøjø interesø socialinæ ir 
teisinæ reikðmæ pilieèiui bei visuomenei reikia kruopðèiai iðtirti. Ðalies teisë 
yra visuomeninës savivaldos ir socialinës inþinerijos veiksminga priemonë, 
apskritai valstybæ ir pilietinæ visuomenæ vienijantis veiksnys. Lietuva siekia 
sukurti stabilias administracines institucijas, uþtikrinanèias socialinæ de-
mokratijà, þmogaus teises ir jø veiksmingà gynimà bei spartinanèias vieðojo 
administravimo reformà. Esminiai valdþios sandûros ir ávairiø valstybës ins-
titucijø funkcionavimo pokyèiai verèia kuo greièiau pakeisti poþiûrá á admi-
nistracinës teisës esmæ, principus, funkcijas ir sistemà. Kol kas tarnautojo 
teisë kontroliuoti pilietá yra vyraujanti, o paprastø pilieèiø galimybës kont-
roliuoti tarnautojus ir ginti savo paþeistus teisëtus interesus yra palyginti 
menkos. Todël ðalyje svarbu parengti ir sudaryti profesionalø, sàþiningà ir 
kultûringà tarnautojø korpusà. 

Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymo, kurá Lietuvos 
Respublikos Seimas patvirtino 1999 m. birþelio 17 d., 1 straipsnyje nuro-
domas ðio ástatymo tikslas – sudaryti bûtinas teisines prielaidas ágyvendinti 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatà, jog visos valdþios ástaigos 
tarnauja þmonëms, taip pat skatinti vieðojo administravimo institucijø ad-
ministracinius gebëjimus, didinti jø veiklos efektyvumà – turi bûti besàly-
giðkai vykdomas visø valdþios institucijø bei jø pareigûnø. 

Ágyvenant ðias Lietuvos administracinës teisës kûrimo kryptis, Lietu-
vos Respublikos Seimas 1999 m. sausio 14 d. patvirtino Lietuvos Respubli-
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kos administraciniø bylø teisenos ástatymà15, kurá pakeitë naujos redakcijos 
Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymas. 2002 m. pa-
baigoje turëjo bûti parengtas ir naujas Administraciniø teisës paþeidimø 
kodeksas (ATPK), taèiau ðie darbai uþtruko iki ðiol. Visø ðitø ástatymø tiks-
las – ugdyti Lietuvos þmoniø pasitikëjimà ðalies vieðojo administravimo ins-
titucijø veikla ir jø priimamø valdymo aktø teisingumu, administraciniais 
teismais. Bet ðalies administracijos veikla, visi valstybinio valdymo aspektai 
turi grieþtai atitikti klasikinius administracinës teisës principø reikalavimus, 
pasiþymëti lankstumu ir diferencijuotø poveikio priemoniø taikymu. Vyk-
domoji valdþia teisinëje valstybëje turi uþtikrinti ástatymø laikymàsi ir vyk-
dymà suderintiems visos visuomenës ir jos pilieèiø interesams patenkinti. 
Todël ðalies administracinë teisë tampa svarbiausia valdymo organø ir vyk-
domojo aparato tarnautojø veiksmø reguliavimo teisine baze ir priemone, 
asmens teisiø ir laisviø garantu. Kuriant ðalies administracinæ teisæ, jà tyri-
nëjant þmogaus teisës yra prioritetinis veiksnys. Taigi Lietuvos administra-
cinë teisë yra svarbiausia vieðosios teisës ðaka, nes valstybinis valdymas ap-
ima vieðojo administravimo, vadybos ir kitas sàvokas. Ði teisë uþtikrina 
veiksmingà valstybës valdymà ir vieðuosius pilieèiø interesus. 

Ðalies valdymo institucijos, remdamosi teisës aktais, atlieka specifines 
valdymo funkcijas, kurios pagal konkreèias teisës normas privalomos tiek 
politinës valdþios struktûriniams, tiek vykdomosios ir tvarkomosios val-
dþios organams. Administracijos veikla yra ribojama ástatymu ir ðis princi-
pas turi apsaugoti þmones nuo piktnaudþiavimø valstybës tarnyba. Jø pavo-
jus padidëja susilpnëjus valdþios kontrolës mechanizmams. Todël artimiau-
si Lietuvos administracinës teisës tyrinëjimai turi bûti atliekami ðiomis 
kryptimis: administracinës teisës principø studijos; moderniø valdymo pro-
cesø formø bei metodø paieðka; pilieèiø dalyvavimas valstybës valdyme, jø 
teisiø, laisviø ir teisëtø interesø administracinë teisinë gynyba (apsauga) 
ðioje srityje; administracinio proceso (teisenos) tobulinimas, ðios teisës ða-
kos plëtra; administraciniø ástatymø kodifikavimas, tobulinimas ir kt. 

Ðiuolaikinës administracinës teisës fenomeno moksliniai tyrimai, ku-
riais apraðomi, paaiðkinami ir racionalizuojami vieðojo administravimo ir 
valstybinio valdymo santykiai (administracinë tikrovë), yra moksliniø teori-
jø atsiradimo pagrindas, patikima dësningumø ir tendencijø administraci-
nëje teisëje paþinimo priemonë. Taèiau ágyvendinant administraciniø teisës 
aktø mokslinio pagrindimo principà, ðiø aktø teisëkûros procesuose nepa-
kankamai remiamasi teisës, vadybos, sociologijos, psichologijos ir kitø 
mokslo ðakø sukauptomis þiniomis, nauji teisës aktai toli graþu ne visada 

                                                 

15 Valstybës þinios. 1999. Nr. 13–308. 
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ádiegiami á veikianèià teisës sistemà ir todël maþëja jø veiksmingumas. 
Praktinio administraciniø teisës normø ágyvendinimo mechanizmø rengi-
mas yra svarbi ðiø normø teisinio efektyvumo garantija. Praktika rodo, kad 
teisëkûros proceso administracinio ir teisinio reglamentavimo spragos su-
kûrë itin daþno administraciniø ástatymø (ypaè ATPK) keitimo, papildymo 
ir pan. þalingos praktikos, skatinanèios teisinio nihilizmo, ástatymø neger-
bimo ir pavojingos þmogaus teisiø ir laisviø paþeidimø plëtros prielaidas. 
Kiekybiniai teisëkûros rodikliai rodo, kad daugiau nei du treèdaliai naujai 
priimtø ástatymø vienaip ar kitaip keièiami arba papildomi þmonëms net 
nespëjus susipaþinti su jø tekstais ir reikalavimais. 

Teisinës valstybës kûrimo Lietuvoje procesai radikaliai keièia visà 
valdymo santykiø reguliavimo mechanizmà. Laipsniðkai paþengiama nuo 
beveik neribotos valstybinës valdþios kiðimosi á asmenø reikalus prie visið-
kai naujø jos santykiø su þmonëmis, visa pilietine visuomene principø eta-
po. Ypaè reikalingos esminës administracinës teisës, kuri ilgus metus tar-
navo sovietinei vadinamajai administracinei komandinei sistemai, refor-
mos. Taigi socialiniai pokyèiai visuomenëje verèia ið naujo iðnagrinëti Lie-
tuvos administracinës teisës turiná, principus, funkcijas ir sistemà, atnaujin-
ti jà atsiþvelgiant á naujus teisinës sistemos pagrindus bei Europos Sàjungos 
teisës standartus. Nûdienos valstybë ir jos vieðojo administravimo instituci-
jos teisingø ástatymø pagrindu privalo uþtikrinti þmogaus saugumà ir gero-
væ. Vadinasi, ir administracinës teisës, kuri XX a. pradþioje buvo ávardyta 
policijos teise, paskirtis – sureguliuoti valstybinio valdymo institucijø veiklà 
taip, kad tuo tikslu bûtø sukurtos palankiausios þmogui sàlygos. Todël Lie-
tuvos administracinë teisë turi garantuoti asmens teises ir laisves vykdomo-
sios valdþios institucijø ir tarnautojø veiklos srityje. Taèiau ðalies teisinës si-
stemos reformos procesuose pasigendama nuosekliø strateginiø nuostatø, 
administraciniø gebëjimø, sisteminio poþiûrio ir teisiðkai suderintos vieðojo 
administravimo praktikos. Todël atlikti sociologiniai tyrimai neatsitiktinai 
rodo, kad tik 18,2 proc. pilieèiø besàlygiðkai ásitikinæ, jog bûtina laikytis 
ástatymø. Lietuvoje vis daþniau paþeidþiamos galiojanèio ATPK normos, 
Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymo nuostatos ir kt. Tei-
sinë prievarta yra svarbiausias valstybinës (vieðosios) valdþios elementas, 
todël ji privalo bûti ágyvendinama paèiais ávairiausiais tikslais ir lanksèiais 
jø ágyvendinimo metodais. Bûtent dël to pastaruoju metu ypaè sustiprëjo 
administracinës atsakomybës vaidmuo, nes valstybës stiprinimo raida spar-
èiai ir prieðtaringai besiformuojant rinkos ekonomikai kelia naujus uþdavi-
nius teisësaugos institucijoms, administracinës teisës priemonëmis ginant 
þmogaus teises ir laisves, visuomenës ir valstybës interesà nuo administra-
ciniø teisës paþeidimø. 
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Kuriant Lietuvoje teisinæ sistemà, administracinë teisë – pagrindinë 
teisës ðaka – nusipelno ypatingo dëmesio, nes uþtikrina vieðøjø interesø ir 
valstybinës pilieèiø bei juridiniø asmenø apsaugos pusiausvyrà. Taèiau ga-
liojanèioje mûsø ðalies administracinëje teisëje yra daug prieðtaravimø, 
spragø ir tikràja ðio þodþio prasme – pasenusiø normø. Ðiandien, pavyz-
dþiui, administracinës atsakomybës problema glaudþiai susijusi su bendro-
mis teisinës atsakomybës aktualijomis ir, be abejonës, reikalaujama naujo 
modernaus poþiûrio tiek jos sampratos, tiek turinio atþvilgiu (valstybë kol 
kas analizuojama tik kaip ágaliotas subjektas, ágyvendinantis asmenø atsa-
komybæ). Taèiau administracinës atsakomybës negalima suprasti tik kaip 
pilieèiø, pareigûnø ir juridiniø asmenø, kitø organizacijø valstybës pareikð-
tø teisiniø reikalavimø paisymà (apie realià valstybës atsakomybæ nurody-
tiems asmenims kalbama ir raðoma per maþai). Todël nûdienos teisinë tik-
rovë verèia nustatyti aiðkius, juridiðkai suderintus valstybës ir asmens tar-
pusavio atsakomybës pagrindus bei principus, padidinti valstybës ásiparei-
gojimus savo pilieèiams. Ne paslaptis, kad dabarties Lietuvos valstybingu-
mui neigiamà átakà daro paðlijusi vykdomosios tvarkomosios valdþios insti-
tucijø drausmë ir neatsakomybë, pavojingà ribà pasiekusi biurokratizmo 
apraiðkø plëtra. Taigi nauja, paþangesnë, administraciniø teisës paþeidimø 
kodifikacija yra aktuali problema. Administracinës atsakomybës klausimai 
naujajame kodekse turi bûti sureguliuoti darniai ir kompleksiðkai. 

Nors administracinës atsakomybës instituto praktinë ir teorinë reikð-
më didþiulë, administracinës teisës mokslas palyginti nedaug nuveikë jà to-
bulindamas. Antai 2003 m. ATPK projekte nesant visiðkos ir tikslios admi-
nistracinës atsakomybës sampratos ir kriterijø, pats projekto tekstas tarsi 
netenka teisinës aðies. Apskritai administracinës atsakomybës institutas itin 
priklauso nuo teisingos, teisëtos ir pagrástos administraciniø bausmiø tai-
kymo politikos, pagrástos kokybiðkai parengtomis teisinëmis procesinëmis 
garantijomis, uþtikrinanèiomis realià þmogaus teisiø ir laisviø apsaugà. 

Taèiau 1998 m. birþelio 25 d. Seimo priimtoje naujoje teisinës siste-
mos reformos metmenø redakcijoje numatyta tik teisëkûros ir teisiniø ins-
titucijø veikla bei problemos. Pasigendame naujos, aiðkios ir iðsamios ad-
ministracinës teisës doktrinos, administraciniø teismø praktikos gairiø, tar-
nautojo etikos koncepcijos ir kitø ðalies administracinës teisës tobulinimo 
strateginiø kriterijø bei organizaciniø principø. Administracinës teisëkûros 
socialinis efektyvumas, valdymo aktø kokybë ypaè priklauso nuo èia tinka-
mai taikomø principø ir tiksliø metodologiniø nuostatø. 

Teisininkai A. Dapðys ir P. Ragauskas, nagrinëdami principinius tei-
sëkûros reikalavimus, ne be pagrindo iðskiria teisëtumo principà, susijusá su 
grieþtu reikalavimu atsiþvelgti á teisës norminiø aktø hierarchijà, ðiø aktø 
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leidybos subjektø kompetencijà, procedûrines norminiø aktø rengimo, pri-
ëmimo bei skelbimo taisykles, pagaliau su teisiðkai reglamentuotais juridi-
nës technikos reikalavimais, demokratizmo (ávairiø socialiniø grupiø inte-
resø ávertinimas ir derinimas), ryðio su praktika principus bei metodus16. 

Ið tikrøjø negalima pateisinti tokios administracinës praktikos, kai po-
ástatyminiais valdymo aktais asmenims nustatomos ástatymø nenumatytos 
pareigos bei apribojimai. Be to, leidþiant teisës norminius aktus ignoruo-
jama teisininkø mokslininkø veikla ir siûlymai, nepaisoma vadybos taisykliø 
kuriant tikru mokslu, o ne diletantiðkomis konjunktûriðkomis politikø iðva-
domis pagrástas aktualias administracinës teisës koncepcijas ir doktrinas. 
Negerai, kad á svarbius administraciniø ástatymø leidybos barus neátrau-
kiami talentingi, teisinës visuomenës pripaþinti aukðtos kvalifikacijos teisi-
ninkai mokslininkai ir praktikai, kad prioritetai teikiami technokratams, 
ekonomistams, politologams. Tokia ydinga teisëkûros politika skaudþiai at-
siliepë ðalyje leidþiamø teisës aktø kokybei. 

Atkûrus nepriklausomos Lietuvos valstybæ administracinë teisë re-
formuojama iki ðiol – kaip në viena teisës ðaka intensyviai ir nelengvai. Be 
abejonës, 2004 m. geguþës 1 d. Lietuvai ástojus á Europos Sàjungà, ðiam 
procesui vis didesnæ átakà darys Europos Sàjungos administracinë teisë. 
Taèiau apskritai Lietuvos administracinës teisës sistema susideda ið mate-
rialiniø ir procesiniø normø ir jø pagrindu atsirandanèiø teisiniø santykiø 
visumos vieðojo administravimo ir valstybinio valdymo srityje. Per ðá laiko-
tarpá ávyko radikaliø pokyèiø ðalies vykdomosios valdþios principø, funkcijø 
ir paties turinio lygmenimis. Todël natûralu, kad autoriø kolektyvui teko 
ypaè sunki uþduotis parengti knygà, skirtà visø pirma studentams, kad jie 
ágytø bendrø þiniø apie ðiuolaikinæ administracinæ teisæ, jos turiná, admi-
nistracinës teisës aktø specifikà ir galëtø specializuotis atskiruose (pvz., 
valstybës tarnybos) kursuose (institutuose). Vadovëlyje siekta atskleisti 
ypatingà administracinës teisës vaidmená, teisinëmis priemonëmis ágyven-
dinant pagrindines valstybinio valdymo funkcijas – organizacinæ, apsauginæ 
ir kontroliuojanèià – ðalies ekonomikoje, socialiniuose santykiuose ir kitur. 

Vadovëlyje taip pat dëstoma medþiaga, skirta mokslinei tiriamajai 
tematikai, administracinio teisinio reguliavimo aktualijoms, Europos Sà-
jungos ir kitø ðaliø administracinei teisei, pateikiama aktualiausia teisinë li-
teratûra bei teisës aktai. Lietuvoje kuriant atvirà, teisingà, darnià pilietinæ 
visuomenæ ir teisinæ valstybæ, administracinës teisës vaidmuo yra unikalus 
(ypatingas), nes ji adekvaèiai orientuoja á paþangius socialinius visuomenës 

                                                 

16 Þr. ðiø autoriø straipsná „Lietuvos teisëkûros bûklë bei perspektyvos“ // Teisës proble-
mos. 2000. Nr. 2. 
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pokyèius, naujas teisines vertybines orientacijas ir uþdavinius. Kiekvieno 
mokslo paskirtis yra ne tik atspindëti dabartá, áþvelgti vieno arba kito vi-
suomeninio reiðkinio plëtros tendencijas ir dësningumus, bet kartu pateikti 
tobuliausius valstybës, jos teisinës sistemos tobulinimo bûdus. Vadovëlio 
aktualumà ir svarbà visuomenei lemia ir tas faktas, kad jauèiame ypatingà 
informacijos apie Lietuvos administracinæ teisæ stygiø. Gausi uþsienio tei-
sës autoriø darbø ávairovë toli graþu neuþpildo ðios spragos. Juolab kad ðio-
je literatûroje daugiausia nagrinëjamos tik kitø valstybiø administracinës 
teisës realijos ir ypatumai.  

Vienas ið garsiausiø pasaulio istorijoje pedagogø ir mokslininkø Jonas 
Amosas Komenskis savo þymiausiame veikale „Didþioji Didaktika (Magna 

Didactica)“ dar XVII a. pranaðiðkai raðë: „Taigi ir tai, kà vaikams duoda jø 
nebyliai mokytojai – knygos, ið tikrøjø yra kurta, neaiðku, netobula, bet 
kaip prie to prisideda mokytojo balsas (protingø mokiniø supratimà atitin-
kàs aiðkinimas ir raðto praktikai pritaikomumas), jis tartum atgyja ir giliai 
ásminga á sielà. Taigi tik èia jie pradeda kaip reikiant suprasti, ko mokoma, 
ir jausti suprantà tai, kà jie þino“17. 

Ið tiesø, kad ir kokia iðsami, nuosekli ir ádomi didaktinë medþiaga bû-
tø iðdëstyta vadovëlyje, kad ir kokia talentinga ranka bûtø paraðiusi subti-
liausias mintis ir apibendrinimus, ðiø þiniø skaitytojui, kaip rodo praktika, 
tikrai neuþtektø. Tik talentingas ir pastabus oratorius, nuodugniai susipa-
þinæs su dëstoma medþiaga ir socialine tikrove, gali sudominti klausytojà ir 
ádiegti jam paèias svarbiausias profesines þinias. Þymûs XX a. màstytojai 
Johnas Rice’as, Paulis Goodmanas ir kiti buvo teisûs raðydami, kad ne ma-
þiau nei pusë universitete dirbanèiø profesoriø turëtø bûti atitinkamos sri-
ties profesionalai, turintys praktinës veiklos patirtá ir platø akiratá18. 

Þmogus yra geras mokytojas, jeigu jis iðmano kur kas daugiau uþ jo 
dëstomà dalykà. Juk, be abejonës, kiekviena aukðtoji mokykla (universite-
tas) turi bûti teorinës ir praktinës minties saugykla, kurios pagrindu þmoniø 
visuomenë ir valstybë galëtø sëkmingai spræsti paèias svarbiausias proble-
mas ir uþdavinius. 

Tobulinanèiam savo profesines þinias ir sëkmingai jas taikanèiam 
praktikoje teisininkui labai svarbus tampa gebëjimas suderinti konkreèius 
teisës aktus ir informacines technologijas. Juk visuotinai pripaþinta, kad 
teisinëje informatikoje derinami humanitarinis ir techninis pradai. Apskri-
tai kiekvieno teisininko praktinës ir mokslinës veiklos veiksmingumo didi-

                                                 

17 Komenskis J. A. Didþioji Didaktika (Magna Didactica). Vertimà redagavo, ávadà ir þo-
dynëlá paraðë doc. M. Raèkauskas. Kaunas, 1927. P. 239. 

18 Samalavièius A. XX amþiaus vizionieriai. Vilnius, 1997. P. 128–132. 
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nimo poreikiai diktuoja bûtinumà greitai integruoti ir diferencijuoti teisi-
nes þinias bei aktualià informacijà. Tuo tikslu bûtina sistemingai studijuoti, 
atnaujinti kiekvienam teisininkui reikalingø informaciniø technologijø þi-
niø teisinius, organizacinius ir metodologinius aspektus ir tiksliai juos tai-
kyti praktikoje bei jurisprudencijoje. Faktai rodo, kad informacinës visuo-
menës kûrimas ir intensyvus skaièiavimo technikos bei automatizuotø mo-
kymo sistemø panaudojimas pedagoginiais tikslais lavina ir stiprina studen-
to – bûsimojo savarankiðkai praktikuojanèio juristo profesinius ágûdþius, 
informacinës kultûros reikðmës jo profesinei ateièiai suvokimà.  

Antai pasaulyje praktikuojamos vadinamosios ekspertinës sistemos 
(Europos Sàjungos), kurios teisininkams padeda nagrinëti ávairius procesi-
nius teisinius dokumentus, nuosekliai studijuoti atskirø bylø praktikà (tei-
smø sprendimus), rengti specialias atskirø objektø mokslinës analizës iðva-
das.  

Taigi informacinëmis technologijomis universitetø katedros papildo 
savo informacinius fondus (specialios teisinës þinios, studentø baigiamieji 
darbai, referatai), o universitetai uþmezga tarpusavio informacinius ryðius – 
keièiasi programomis ir pan. 

Be to, universitetø bibliotekos palaiko informacinius ryðius su katedrø 
fondais ir taip uþtikrina nenutrûkstamus mainus moksline ir didaktine in-
formacija. Pagaliau visa tai suteikia realià galimybæ bet kuriuo metu susi-
paþinti su veikianèiais ástatymais, jø papildymais, pakeitimais, apskritai pa-
tikrinti, kaip jie galioja. 

Visa tai suteikia realià galimybæ vadovëlyje vengti konkreèiø teisës 
aktø tekstø citavimo, komentarø ir sutelkti dëmesá á apibendrintà aktualios 
probleminës Lietuvos administracinës teisës mokslinës ir praktinës me-
dþiagos analizæ, plëtros tendencijas ir jø krypèiø paieðkas. Visà empirinæ 
teisës aktø medþiagà ir mokslinius ðaltinius skaitytojas gali iðsistudijuoti pa-
sitelkæs papildomos literatûros sàraðà. Kaip rodo praktika, skaitytojas ska-
tinamas kûrybiðkai ir analitiðkai màstyti, sutelkti dëmesá á studijuojamø da-
lykø moksliná praktiná turiná ir esmæ, konstruktyviø pasiûlymø ir iðvadø for-
mavimà tobulinant administracinës teisës aktus bei formuojant mokslines 
idëjas ir pasiûlymus. 

Pirmojoje administracinës teisës kurso knygoje pateikiama atnaujinta 
ir suderinta su nûdienos Lietuvos administracine teisine realybe koncepcija 
(vieðoji teisë privalo tarnauti pilieèio ir visuomenës interesams, valstybei, 
ekonomikai, socialiniam gyvenimui derinti ir kultûrai stiprinti). Ðioje kny-
goje – bendrojoje administracinës teisës vadovëlio dalyje, be tradiciniø ad-
ministracinës teisës problemø, nuðvieèiami bei moksliðkai pagrindþiami 
administracinio teisinio reguliavimo metodai, nauji vieðosios teisës institu-
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tai. Ðiuolaikinio valdymo ir socialiniø klausimø reguliavimo kontekste pa-
brëþiamos vieðøjø ir privaèiø santykiø problemos teisinëje sistemoje ir kitø 
mûsø visuomenës institutø veikloje, apþvelgiama vykdomosios valdþios ins-
titucijø sistema Lietuvoje, jø teisinio reguliavimo bei tobulinimo perspekty-
vos. Skaitytojui pateikiamos susistemintos þinios apie administracinæ teisæ 
kaip savarankiðkos teisës ðakà, tyrinëjama valstybinio valdymo sàvoka ir 
pagrindiniai principai, administracinës teisës subjektai, valstybinio valdymo 
formos ir metodai, valstybinio valdymo teisëtumo uþtikrinimas, administra-
cinës politinës veiklos, ûkio, socialinës kultûrinës veiklos valdymas, glaustai 
– valstybës leidþiamosios politikos ágyvendinimo metodai – licencijavimas, 
sertifikacija, valstybinë registracija (ðie institutai iðsamiau nagrinëjami ant-
rojoje – administracinio proceso knygoje), prieðkario Lietuvos, uþsienio ða-
liø bei apskritai Europos Sàjungos administracinë teisë ir kt. Daugiausia 
dëmesio, natûralu, skiriama nûdienos Lietuvos administracinei teisei ir jos 
taikymo praktikai. Vadovëlyje derinami monografinio tyrinëjimo ir vadovë-
lio ypatumai, apþvelgiamos naujausios Lietuvos administracinës teisës rai-
dos tendencijos ir problemos. Vadovëlyje taikomi istorinis, sisteminis, lygi-
namasis medþiagos tyrinëjimo metodai. 

Administracinio proceso (jurisdikcijos) teisë bus nagrinëjama antro-
joje ðio kurso knygoje, o administracinës atsakomybës bei administracinës 
teisës paþeidimams bus skirta treèiojo kurso dalis. Praktika rodo, kad ypaè 
dinamiðki administracinës jurisdikcijos bei administracinës atsakomybës 
instituto raidos tempai ir kaita Lietuvoje bei sparèiai formuojami nauji Lie-
tuvos administracinës teisës pagrindai suteikia galimybæ nuosekliau ir ade-
kvaèiau panagrinëti ðias disciplinas. Ypaè tai pasakytina apie itin gausios ir 
kol kas gana chaotiðkos administracinës teisëkûros problemas – administ-
raciniø ástatymø bei poástatyminiø teisës aktø kokybæ, stabilumà ir veiks-
mingumà, paþangios, mokslu ir praktine patirtimi pagrástos doktrinos (kon-
cepcijos) parengimà. 
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1. ADMINISTRACINĖ TEISĖ KAIP SAVARANKIŠKA 
TEISĖS ŠAKA 

 

 

1.1. Konstitucinis ir socialinis valstybės vykdomosios 
valdžios vaidmuo 

 
Þmogus ir valstybës valdþia. Þmogus, kaip socialinë bûtybë, siekda-

mas átvirtinti savo socializacijà19 ir apsaugoti jos procesus, istoriðkai tenkina 
objektyvøjá poreiká remtis valstybës valdþios organizacinëmis formomis.  

Mykolas Romeris veikale „Valstybë ir jos konstitucinë teisë“ teigia, 
kad klasikiniai mokslai apie valstybæ nurodo tris pagrindinius valstybës 
elementus: tautà, teritorijà ir valdþià. Bûtent ðiø trijø elementø sàjunga nu-
sako valstybës egzistavimà20. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos skirsnis konkreèiai apibrëþia 
þmogus ir valstybës valdþios santykiø pagrindines jungtis. Ðio skirsnio nuo-
statos susijusios ne tik su Tautos21 þmogaus, bet ir kitø þmoniø teisëmis. Ðiø 
teisiø universalumas reiðkia, „kad jas turi ir geriausieji, ir blogiausieji þmo-
nës“22. Taigi þmogus – socialinë vertybë, kurià Lietuvos administracinë tei-
së nedviprasmiðkai pripaþino ir iki nepriklausomybës atkûrimo. 1939 m. ið-
leistame administracinës teisës vadovëlyje teigiama, kad „Administracinë 

                                                 

19 Socializacija – procesas, kurio metu þmogus ásisavina vertybes, normas, elgesio vaidme-
nis ir modelius, bûdingus tai visuomenei, kurioje jis gyvena, o tos vertybës, normos, elgesio 
vaidmenys ir modeliai tampa þmogaus elgesio ir veiklos motyvacijos pagrindu (A. Matulionis 
V. Sociologija. Vilnius: Homo liber, 2001. P. 37). 

20 Römeris M.Valstybë ir jos konstitucinë teisë. Vilnius, 1995. P. 1–2. 
21 Konstitucijos 3–4 straipsniuose vartojama sàvoka „Tauta“, kuri reiðkia visus Lietuvos 

Respublikos pilieèius, t. y. pilieèiø bendruomenæ – tiek asmenis, iðsaugojusius lietuviø tautiná 
tapatumà, tiek ir kitus, nelietuviø etninës kilmës asmenis. Pavyzdþiui, teiginys „aukðèiausià su-
verenià galià Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiðkai iðrinktus savo atstovus“ (4 str.) tra-
diciðkai suprantamas kaip pilieèio, nesvarbu, kokia jo etninë kilmë, galimybë reikðti Tautos 
valià, kartu su kitais pilieèiais formuoti valstybës politinæ ir teisinæ valià ( K. Jovaiðas. Konsti-
tucijos preambulë // Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras (I dalis) / Ats. red. K. Jo-
vaiðas. Vilnius: Teisës institutas, K. Jovaiðo PÁ, 2000. P. 1–20). 

22 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. gruodþio 9 d. nutarimas. 



Bendroji  dalis 

 

27 

funkcija yra þmogaus reikalø funkcija. Administracija patarnauja lygiai val-
dþiai, lygiai visuomenei bei jos paskiram nariui. Valdþios reikalus administ-
racija atstovauja kaip ûkvedys, o visuomenei patarnauja kaip tarnas, ten-
kindamas pono interesus. [...] Administracija turi iðpildyti visa tai, ko reika-
lauja þmonës, remdamiesi ástatyminiu teisëtu pagrindu. Administracija lo-
ðia tarpininko rolæ tarp visuomenës ir valdþios. Ji savaime tampa tarp ðiø 
dviejø bûtybiø tarpininkas ir ryðio agentas“23. Galiojanti Lietuvos Respub-
likos Konstitucija þmogus ir valstybës valdþios santykius traktuoja dar pla-
èiau – iki aukðèiausiosios socialiniø vertybiø ribos skalës. Treèiame straips-
nyje pabrëþdama, kad „valdþios ástaigos tarnauja þmonëms“. Vadinasi, 
þmogaus ir valstybës santykiuose prioritetas yra þmogus, o valstybës eta-
tizmas (pirmumas) asmens atþvilgiu nesuderinamas su ðiuo Konstitucijos 
principu. Todël teisës taikymo praktikoje neturi kilti dviprasmiðkø klausi-
mø, ar valdþios ástaigø tarnavimas þmonëms ið tikrøjø yra pareiga? Tai ne 
tik pareiga, bet ir svarbiausias demokratinës, socialiai orientuotos valstybës 
tikslas, aiðkus prioritetø santykiuose tarp þmogaus ir valstybës, valstybës 
pirmumo asmens atþvilgiu nustatymas. Ið ðio principo iðplaukianti socialinë 
teisinë orientacija santykyje „þmogus – visuomenë – valstybë“ patvirtina, 
kad þmogus valstybei yra tikslas, o þmogui visuomenë ir valstybë – priemo-
në. Valstybës pirmumas þmogaus atþvilgiu kaip pagrindinë reguliuojamoji 
ir apsauginë teisinë ir norminë nuostata yra átvirtinama ávairiomis admi-
nistracinëmis teisinëmis priemonëmis nustatant kontrolës ir prieþiûros san-
tykius, reglamentuojant administraciniø ginèø nagrinëjimo procesinius san-
tykius, nustatant ástatymø ágyvendinimo bûtinas procedûras. Valstybës do-
minavimo ribojimas uþtikrinamas daugelyje ástatymø, reglamentuojanèiø 
valstybës pareigûnø teisiná statusà ir nustatanèiø atsakomybæ uþ piktnau-
dþiavimà tarnyba arba uþ biurokratizmo, korupcijos ir kitus neteisëtus 
veiksmus. 

Administraciniu teisiniu poþiûriu valstybë, uþtikrindama þmogaus tei-
ses, turi toliau tobulinti valdymo organizavimà:  

1) derinti valstybinio valdymo sistemoje atskirø valdymo srièiø insti-
tucijø subjektiðkumà ir funkcijas. 

Valdymo institucijø subjektiðkumas ðiame vadovëlyje traktuojamas 
kaip vertybinë ekonominio, teisinio ir kitokio socialinio institucijos statuso 
ypatybë jos tikslams siekti. Ðie tikslai nustatomi teisës norminiuose aktuose 
arba numatomi strateginiuose dokumentuose, moksliniuose tyrimuose. 

                                                 

23 Administracinë teisë. Bendroji dalis / Paruoðë P. Vilutis. Kaunas: Vytauto Didþiojo uni-
versiteto Teisiø fakultetas, 1939. P. 11. 
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Ðiuolaikinëse valdymo organizavimo sàlygomis vadovautis vien institucijos 
teisinio statuso ypatybëmis, kad ir kiek jos bûtø reikðmingos, neuþtenka; 

2) derinti administraciniø teisiniø priemoniø taikymà su kitomis so-
cialinëmis priemonëmis (jas stiprinti, kompensuoti, neutralizuoti ir pan.). 

Pavyzdþiui, rengiant ástatymus ir kitus teisës aktus reikia numatyti tei-
siniø, ekonominiø ir vadybiniø metodø taikymà; 

3) nuolat vertinti galiojanèius ir naujai rengiamus teisës aktus ir kitus 
reguliavimo dokumentus ir vertinti, ar jie veiksmingai uþtikrina þmogaus 
teises; 

4) gerinti valstybës kontrolës ir prieþiûros ágyvendinimo mechaniz-
mà; 

5) sistemiðkai vertinti valdymo objektus; 
6) gerinti informaciná aprûpinimà, nes, pavyzdþiui, visuomenë nepa-

kankamai gali kontroliuoti, ar neturi galimybiø ðalyje vartojama kalba susi-
paþinti su tomis sutartimis; 

7) sudaryti tinkamas sàlygas dalyvauti þmonëms bei nevyriausybi-
nëms organizacijoms (toliau – ir NVO) ágyvendinant ir uþtikrinant þmo-
gaus teises. 

Valdymo organizavimo tikslas – sukurti palankiausias sàlygas efekty-
viam valdymo funkcionavimui, atitinkanèiam þmogaus, visuomenës ir vals-
tybës interesus. 

Tobulinant ir kuriant dabartines valdymo sistemas daugelis susifor-
mavusiø valdymo sampratos stereotipø kinta ne tik valdymo forma, bet ir 
socialiniu turiniu, taikomais metodais, integruojamojo pobûdþio poveikio 
priemonëmis, pilietinës bendruomenës dalyvavimo lygmeniu. Skurdas24, 
nedarbas, nusikalstamumas, gamyba, paskirstymas, investavimas – tai vals-
tybës valdþios institucijø ir privaèios iniciatyvos bei pilietinës bendruome-
nës bendros veiklos objektas. Kai kuriø pilietinës visuomenës organizacijø 
veikla papildo valstybës valdþios programas siûlydamos panaðias paslaugas 
(pvz., socialinë rûpyba). Pilietinës visuomenës organizacijos geba atlikti in-
divido ar ðeimos ir valstybës tarpininko funkcijas. Nevyriausybinës organi-
zacijos pagal tarptautinæ patirtá Lietuvoje siekia bûti dar labiau nepriklau-
somos nuo valdþios ástaigø25. Tokiomis sàlygomis vieðasis valdymo instituci-

                                                 

24 „Pasaulio ðaliø patirtis rodo, kad net ir vykstanti bendra paþanga skurdo problemos sa-
vaime neiðsprendþia. Pirmiausia reikalingas politinës valdþios pasiryþimas, ilgalaikës vyriausy-
biø, pilietinës visuomenës ir net tarptautiniø organizacijø pastangos“ (Lietuvos Respublikos 
skurdo maþinimo strategijos ágyvendinimo 2002–2004 m. programa. Lietuvos Respublikos Vy-
riausybës 2002 m. lapkrièio 7 d. nutarimas Nr. 1753). 

25 Jaunimo tarybø kûrimas regioniniu ir nacionaliniu lygiu; jos turi bûti atviros organizaci-
joms nepriklausanèiam jaunimui ir nepriklausomos nuo politinës valdþios struktûrø. Regioni-
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jø administravimas vis labiau veikiamas konkurencinës rinkos santykiø ávai-
riose veiklos srityse. Todël maþëjant centralizacijos lygmeniui ir didëjant 
decentralizacijai tampa neveiksmingos valstybinio tiesioginio valdymo 
funkcijos, subsidiarumo26 principas paneigia „valdþia – paklusimas“ princi-
pà, vyravusá esant beveik visiðkam valstybinës nuosavybës vieðpatavimui. 
Pasikeitus nuosavybës santykiams visuomenëje, keièiasi ir vykdomosios 
valdþios funkcijø pobûdis. Tai ypaè bûdinga valstybës vaidmens kaitai eko-
nomikos, beje, ir kitø valdymo srièiø valstybës reguliavimo politikoje. Todël 
realiai vykdomos socialinës, ekonominës, vadybinës ir administracinës tei-
sinës konsoliduojanèios nuostatos ir priemonës, kurios turi uþtikrinti ope-
ratyvinës veiklos savarankiðkumà sutelkdamos vykdomosios valdþios dëme-
sá á sisteminës strategijos formavimà, vadybiniø ir teisiniø pagrindø jai ágy-
vendinti sudarymà, privaèios iniciatyvos skatinimà.  

Valstybës dominavimo ribojimas yra uþtikrinamas ir taikant valdþiø 
pasidalijimo principà. Norint atskleisti valdþiø padalijimo ir atribojimo 
principà tikslinga nagrinëti konstituciná tekstà. Valdþios padalijimo ir atri-
bojimo principas yra átvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 
straipsnyje. 1 dalyje konstatuota, kad „Valstybës valdþià Lietuvoje vykdo 
Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybë ir Teismas“, 2 dalyje – kad 
„Valdþios galias riboja Konstitucija“. Ðio konstitucinio valdþios padalijimo 
ir atribojimo principo taikymo esmë ta, kad, pirmiausia, ástatymø leidyba, 
kaip ir pats valstybës valdymas (administravimas), numato saikingà visø tri-
jø valdþios ðakø tarpusavio priklausomybæ. „Svertø ir sulaikymø“ sistemos 
paskirtis ta, kad kiekviena ið trijø valdþios ðakø privalo kontroliuoti viena 
kità, iðlikti savarankiðka viena kitos atþvilgiu ir vykdyti jai priklausanèià, „o 
ne kitokios rûðies funkcijà“27.  

                                                                                                            

nës ir nacionalinës valdþios struktûros turi tartis su Jaunimo tarybomis dël visø jaunimui 
reikðmingø sprendimø (Europos valdymas – Baltoji Knyga, COM (2001) 428. 2001. P. 39).  

26 Subsidiarumas – Europos Bendrijos steigimo sutartyje: sprendimø priëmimo principas, 
teigiantis, kad sprendimai turi bûti priimami tuo lygmeniu, kuriuo jie yra efektyviausi (V. 
Vaitkevièiûtë. Tarptautiniø þodþiø þodynas. Vilnius: Þodynas, 2000. P. 535.) Prie Amsterda-
mo sutarties pridëtame Protokole dël subsidiarumo ir proporcingumo principø taikymo átvir-
tinta, kad kiekviena institucija, vykdydama jai suteiktus ágaliojimus, privalo garantuoti, kad 
bûtø laikomasi subsidiarumo, taip pat ir proporcingumo principø (Europos valdymas – Baltoji 
Knyga, COM (2001) 428. 2001 07 25.); Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymo 
4 straipsnio 2 dalyje átvirtinta nuostata, kad „Vieðojo administravimo sistema reformuojama 
vadovaujantis subsidiarumo principu, t. y. reikalavimu, kad aukðtesnëms institucijoms nebûtø 
priskiriamos funkcijos, kurias gali atlikti þemesniosios institucijos arba kiti asmenys. 

27 Römeris M. Konstitucinës teisës ir teismo teisës pasieniuose. Vilnius: Pozicija, 1941.   
P. 14. 
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Lietuvos valstybë, þmogaus ir valstybës santykiuose ribodama savo 
pirmumà þmogaus atþvilgiu, turi imtis ávairiø, taip pat ir administraciniø 
teisinio pobûdþio priemoniø. Bûtina stiprinti pasitikëjimà valdþia, ypaè tei-
sësaugos institucijomis, valstybës tarnyboje iðsaugoti aukðtos kvalifikacijos 
specialistus, pirmiausia teisininkus. Lietuvos þmonës, nepasitikëdami na-
cionaline þmogaus teisiø apsaugos sistema, vis daþniau skundþiasi Europos 
Þmogaus Teisiø Teismui. 

Dauguma þmoniø ne visada pasinaudoja visais subjektiniø þmogaus 
teisiø gynimo bûdais. Reprezentatyvios gyventojø apklausos duomenimis, 
2001 m. pabaigoje absoliuti dauguma apklaustøjø skundësi socialiniø ir 
darbo teisiø paþeidimu. Didelë apklaustøjø dalis (67 proc.) buvo linkæ ne-
pradëti ginti savo paþeistø teisiø dël trijø pagrindiniø prieþasèiø: manyda-
mi, kad tai nepadës, neþinodami, kur kreiptis ir bijodami prarasti darbà. 
Du treèdaliai apklaustøjø nurodë, kad neuþtenka informacijos apie þmo-
gaus teises ir galimybes ginti teises28. 

2000 ir 2001 m. buvo priimtos Lietuvos Respublikos valstybës politi-
kø, teisëjø ir valstybës pareigûnø darbo apmokëjimo ástatymo pataisos ir 
sumaþintas teisëjø darbo uþmokestis29. Konstitucinis Teismas, nagrinëda-
mas, ar tokios ástatymø pataisos atitinka Konstitucijà, paþymëjo, kad pagal 
Konstitucijà siekiant uþtikrinti teisëjo nepriklausomumà draudþiama ma-
þinti teisëjø atlyginimà, kol teisëjas eina pareigas, ir nustatytas socialines 
garantijas. Paþeidus konstituciná teisëjo ir teismø nepriklausomumo impe-
ratyvà sudaromos prielaidos padaryti teisminæ valdþià priklausomà nuo po-
litinës konjunktûros30. Bûdami priklausomi nuo politikø teismai negali uþ-
tikrinti þmogaus teisiø gynybos, ypaè kai nagrinëjami pilieèiø ir valdþios 
ástaigø ginèai. Administraciniø ginèø nagrinëjimas administraciniuose tei-
smuose gali tapti valstybës pirmumo þmogaus atþvilgiu legalizuotos iðraið-
kos skraiste. Valdþios institucijos, bylinëdamosi teismuose su þmonëmis, 
daþnai laikosi vilkinimo taktikos. Tokiø pavyzdþiø teismuose yra nemaþai. 
Jie rodo, kad valdþios galias þmonëms bûtina riboti, o ne didinti. Trûksta 
politinës valstybës valdþios valios, kad apskrièiø administraciniø ginèø ko-
misijos iki ðiol nedirba. Vis dar svarstomas klausimas, ar bûtina jas steigti. 
Tuo tarpu savivaldybëms norminë nuostata dël administraciniø ginèø ko-
misijø yra alternatyvi. Jos gali steigti tokias komisijas, bet gali jø ir nesteig-
ti. Taigi toks ikiteisminës administraciniø ginèø nagrinëjimo alternatyvios 
                                                 

28 Þmogaus teisës Lietuvoje: 2001 m. Visuomenës nuomonës ir rinkos tyrimø centras 
„Vilmorus“. Vilnius, 2001. 

29 Valstybës þinios. 2000. Nr. 75–2271, Nr. 92–2887; 2001. Nr. 29–918. 
30 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas. 2001 m. liepos 12 d. // Valstybës 

þinios. 2001. Nr. 62–2276. 
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sistemos kûrimas lemia valstybës institucijø pirmumo þmogaus atþvilgiu 
plëtrà. 

Valstybës politikoje nëra tvirto nusistatymo þmogaus teisiø apsaugai 
ir jà uþtikrinanèioms institucijoms suteikti prioritetinæ reikðmæ. Daþni dis-
funkciniai biudþeto asignavimai þmogaus teises ginanèioms valstybës insti-
tucijoms. Pavyzdþiui, policijos ástaigos ir pareigûnai dël skurdoko finansa-
vimo, ekstensyvaus policijos raidos recidyvø ir pan. priversti laikytis vadi-
namojo išgyvenimo stiliaus. Dël to jø lietuviðkasis policijos subjektiðkumas 
skiriasi nuo kitø teisiniø valstybiø padëties. Policijos atskirties visuomenëje 
padëtá, apklausø duomenimis, didina ir tai, kad ji yra per daug uþdara. Jos 
veikla dar maþai orientuota á vietos savivaldybiø ir gyventojø poreikius bei 
lûkesèius. Demokratinës visuomenës sàlygomis policija gali pasiekti savo 
tikslø tik glaudþiai bendradarbiaudama su bendruomene. Tuo tarpu polici-
jà kreèia jos reformø politizavimas, politiniø partijø nesusitarimas dël stra-
teginiø jos reformos principø. Regis, aiðku, kad tik ilgalaikës policijos veik-
los strategijos principai, priimti bendru politiniu sutarimu, sustabdys besai-
kes reformas, uþkirs kelià jos marginalizacijai, numatys policijos subjektið-
kumo vizijà ir misijà.  

Gyventojø apklausa rodo, kad visuomenë nepasitiki nei politinëmis, 
nei teisinëmis valdþios institucijomis. Nenuoseklus valdþios ástaigø poþiûris 
á þmogaus teisiø problemas paskatino gausø nevyriausybiniø organizacijø, 
siekianèiø veikti þmogaus teisiø apsaugos srityje, kûrimàsi. Taèiau NVO 
dar nepakankamai oriai ir nepriklausomai gali veikti uþtikrindamos þmo-
gaus teisiø ágyvendinimà. Valstybë ðioje srityje galëtø plaèiau remtis NVO 
veikla, teikti joms didesnæ pagalbà ir realias galimybes dalyvauti konkurso 
pagrindais ágyvendinant valstybës finansuojamas socialines programas ir 
taip uþtikrina ðiø organizacijø nepriklausomumà nuo valdþios institucijø. 

Vykdomosios valdþios sàvoka, poþymiai ir funkcijos. Vykdomoji val-

džia (administracinė valdžia) – Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 
straipsnio 1 dalyje tiesiogiai neávardijant, laikantis valdþiø padalijimo ir at-
ribojimo principo, kartu su ástatymø leidþiamàja ir teismine kaip savaran-
kiðka iðskirta vieningos valstybës valdþios rûðis. Toks valdþiø atskyrimas tu-
ri valstybës valdþios ágyvendinimo kompetencijos pasidalijimo ir derinamo-
jo bendravimo jà ágyvendinant funkcijà. 

Vykdomoji valdžia – remiantis valdþiø padalijimo ir atribojimo teorija, 
viena vertus, yra ypatinga teisės taikomoji valdžia, kuriai pavedama Konsti-
tucijos, Seimo priimtø ástatymø, t. y. įstatymų leidžiamosios valdžios vykdy-

mo funkcija.  
Antra vertus, vykdomoji valdþia, bûdama ypatinga teisės taikomoji 

valdžia, atlieka tvarkomąsias funkcijas, t. y. valstybës vardu, kitaip nei kitø 
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valdþios institucijø teisës taikomosios veiklos srityje, veikia pagal savo tiks-

linę paskirtį – priima, kiek leidþia Konstitucijos ir ástatymø suteiktos val-
dþios ágaliojimai, diskrecinius sprendimus31: leidþia poástatyminius teisës ak-
tus, ágyvendina valdingus ágaliojimus, konkreèiais nurodymais telkia mate-
rialinius ir þmogiðkuosius iðteklius, sprendþia vykdomajai valdþiai keliamus 
uþdavinius, paskirsto personalà, tobulina valdymo aparato struktûrà, ágy-
vendina valdymo grandþiø koordinavimà ir pan. Panaði nuostata atsispindi 
ir nepriklausomos Lietuvos iki 1940 m. administracinës teisës mintyje: 
„Vieðoji administracija turi savo galià ir tam tikrà kompetencijà, turi pre-
rogatyvø (privilegijø) ir diskrecinæ galià. Visa tai ji panaudoja, siekdama 
savo tikslø. Vadinas, ji gali visas ðias pajëgas ájungti á darbà, kad patarnautø 
visuomenei, bei jos vieðajam interesui“32. 

Konkreèios keliamø tikslø nuostatos yra vadybinio arba reguliuoja-
mojo pobûdþio. Iðskiriamos dvi pagrindinës teisës taikymo ágyvendinant 
vykdomàjà valdþià formos: 

1) operatyvinė33 vykdomoji; 
2) jurisdikcinė. 
Operatyvinė vykdomoji teisës taikymo veikla susijusi su valdymo insti-

tucijos pagrindinëmis funkcijomis ir jas ágyvendina. Tokiais atvejais vyk-
domosios valdþios institucijos paprastai taiko teisės normos dispoziciją. 

Ágyvendinant operatyvinæ vykdomàjà teisës taikymo veiklà daþniausiai 
rengiami išvestiniai sprendimai, nors kai kuriais atvejais gali bûti ir pirminiai 

sprendimai (pvz., pradedant planavimà). Prie valstybinio valdymo instituci-
jø pagrindiniø funkcijø priskiriamos: prognozavimas, pirminiø valdymo 
sprendimø priëmimas, organizavimas, reguliavimas ir kontrolë. Nagrinë-
jant kiekvienos ið minëtø funkcijø turiná galima iðskirti bendrà visø funkcijø 
sudëties elementà – sprendimą. Ið tiesø valstybinio valdymo institucijos pri-

                                                 

31 Terminas „diskrecija“ (lot. discretio, pranc. discretion) „Tarptautiniø þodþiø þodyne“ 
apibûdinamas kaip „veiksmø laisvë“, „nuoþiûra“ (Vaitkevièiûtë V. Tarptautiniø þodþiø þody-
nas. Vilnius: Þodynas, 2001. P. 220). Taigi diskrecinë valdþia (galia) – tai valstybës instituci-
joms ir jø tarnautojams suteikta teisë tam tikrose situacijose savo nuoþiûra veikti arba susilai-
kyti nuo tam tikrø veiksmø. Vieðojo administravimo institucijø diskrecija ágyvendinant ástaty-
mus nustatyti, keisti ar panaikinti asmens teisiná statusà ribojama ástatymais. Siekdama suma-
þinti pareigûnø savivalës galimybes valstybë priþiûri, kad valdþios ástaigos poástatyminiais val-
dymo aktais nenustatytø pilieèiams papildomø teisiø arba pareigø. Nustatoma teisinë admi-
nistravimo subjektø atsakomybë uþ neteisëtus ir þalà sukëlusius administracinius sprendimus. 

32 Administracinë teisë. Bendroji dalis / Paruoðë P. Vilutis. Kaunas: Vytauto Didþiojo uni-
versiteto Teisiø fakultetas, 1939. P. 13. 

33 Operatyvinis, ~ë. <...> 2. susijæs su apskaitos. Planavimo, darbo ir pan. organizacijo-
mis: O. planavimas. ~ë apskaita (Dabartinës lietuviø kalbos þodynas. Vyr. redaktorius St. 
Keinys. 4-asis leid. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijø leidybos institutas, 2000. XXIV. P. 461). 
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ima sprendimus ágyvendinti prognostinæ veiklà, ávykdyti organizacines 
priemones, sutvarkyti ávairiø vykdomøjø tvarkomøjø aparato grandþiø dar-
bà, kontroliuoti pavaldþiø institucijø veiklà. Paprastai ðie daliniai sprendi-
mai skirti ágyvendinti pagrindinius sprendimus. Taigi ávairiø valdymo 
sprendimø rûðis galima suskirstyti á dvi grupes: pirminę ir išvestinę. 

Pirminiai sprendimai apibrëþia strateginius valdymo tikslus. Išvestiniai 
– tikslus, analitiðkai nustatomus ið konkreèiø vykdomosios valdþios institu-
cijø ir jø valdomøjø objektø tarpusavio sàveikos aplinkybiø. 

Jeigu valdymo sprendimas priklauso nuo konkreèios situacijos ypa-
tumø, tai jam suteikiama tam tikra teisës taikymo akto forma. Toks teisës 
taikymo aktas daro átakà kitø valdymo funkcijø ágyvendinimui ir turi orga-
nizaciná poveiká. Tokio poveikio pavyzdys gali bûti planavimo aktø leidyba. 
Ðie aktai, nors ir yra teisës taikomieji aktai, bet átvirtina iðvestinius valdymo 
sprendimus. Planavimo aktai motyvuoja valstybinio valdymo institucijas 
ágyvendinti organizacinæ, reguliavimo ir kontrolës veiklà. Teisës taikymo 
veiklos procese daþniausiai rengiami iðvestiniai valdymo sprendimai. Jø 
rengimas uþtikrina teisës normø sukonkretinimà, konkreèiø teisiniø santy-
kiø atsiradimà, pasikeitimà arba pabaigà. Ðiuo atveju teisiniø santykiø da-
lyviams jø turinys sudaro hipoteziø „rinkinius, darinius“.  

Iðvestiniai sprendimai parengiami ir suraðomi teisës taikymo aktuose 
neperþengiant vykdomosios tvarkomosios veiklos ribø ir remiantis valstybi-
nio valdymo institucijos operatyviu savarankiðkumo ir anksèiau minëtos 
diskrecijos teisës naudojimosi galimybëmis. Valstybiniø institucijø, tarp jø 
ir administracijos, esminë paskirtis – padëti þmonëms tinkamai gyventi, 
ágyvendinti jø teises bei laisves. Ðioji institucijos arba pareigûno diskrecija 
turëtø palengvinti ir uþtikrinti veiksmingà institucijai priskirtø funkcijø ágy-
vendinimà, o kartu – prisidëti prie þmogaus teisiø ir laisviø ágyvendinimo. 

Esminis vykdomosios valdžios požymis – ji tiesiogiai tvarko ávairius tei-
sinius, ekonominius, vadybinius, informacinius, techninius, þmoniø auklë-
jimo klausimus. Vykdomoji valdþia sutelkia valstybës faktinæ galià, nes tik ji 
suteikia tam tikriems subjektams atitinkamas galimybes ágyvendinti jø sub-
jektines teises bei skiria jiems bûtinus iðteklius. Administracinë valdþia, tu-
rëdama savo þinioje didþiulius materialinius ir þmogiðkuosius iðteklius, tie-
siogiai jø nenaudoja, ji operuoja þmoniø veiksmais, gamtiniais, materiali-
niais ir kitais iðtekliais tam, kad organizuotø, reguliuotø ekonominá ðalies 
gyvenimà, politiniø administraciniø problemø tvarkymà, kultûrà, ðvietimà, 
sveikatos apsaugà ir pan. 

Jurisdikcinė veikla ágyvendinama tada, kai kyla bûtinybë atkurti pa-
þeistà teisæ, taip pat taikant prievartà visuomeniniø santykiø subjektams. 
Plaèiuoju poþiûriu ji yra organizacinio pobûdþio. Tuo pasireiðkia valstybi-
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nio valdymo bendroji socialinë reikðmë, aktyvus valstybinio valdymo insti-
tucijø vaidmuo visuomenës plëtros procese. 

Jurisdikcinæ valstybinio valdymo institucijø teisës taikymo veiklà ágy-
vendina tam tikros institucijos, kuriø veiklà grieþtai reglamentuoja teisës 
normos. Jos paskirtis – ðalinti ið valdomos aplinkos destruktyvias situacijas, 
taip pat individualizuoti ir konkretizuoti teisës normø taikymo sankcijas. 
Joje, kitaip nei operatyvinës vykdomosios teisës taikymo veikloje, ribojama 
diskrecija. Be abejo, tai nereiðkia, kad valstybinio valdymo institucijos me-
chaniðkai taiko teisæ. Konkreèiose bylose priimant sprendimus vadovaujan-
tis ástatymais atsiþvelgiama á teisës paþeidimo aplinkybes, kaltininko asme-
nybæ ir kitus teisiðkai reikðmingus veiksnius. Tokiu atveju jurisdikcinë veik-
la taip pat yra kûrybinio pobûdþio.  

Vykdomoji valdþia ir administracinë teisë. Lyginamasis poþiûris á kitø 
demokratiniø valstybiø, pavyzdþiui, JAV, administracinës teisës funkcijas 
rodo, kad pagrindinis administracinës teisës tikslas (funkcija) yra valdþios 
kontrolë. Administracinës teisës poþiûriu svarbu, kad valdþia neperþengtø 
jai suteiktø teisiniø ágaliojimø ribø. Bûtina apginti pilieèius nuo netinkamo, 
teisiðkai abejotino, privaèiø ir þinybiniø valdininkø interesus atitinkanèio 
valdþios poveikio.  

Administracinë teisë reguliuoja vykdomosios valdþios organizavimà ir 
veikimà.  

Sàvokos ir kategorijos administracinëje teisëje. Tiek teoriðkai (ku-
riant naujas teisës normas), tiek praktiðkai (taikant teisës normas) daþnai 
kyla bûtinybë suprasti teisinæ sàvokà, atskirti panaðias sàvokas. Teisinës sà-
vokos suvokimas turi filosofinæ, loginæ, lingvistinæ, teisinæ ir kitokià reikð-
mæ. Tai reiðkia, kad teisinës sàvokos apibrëþimo veiksmai turi bûti pagrásti 
ðiø mokslø nuostatomis. 

Filosofiniu požiūriu teisinë sàvoka yra svarbi kaip socialinio paþinimo 
objektas, turintis tam tikrø tikrovës poþymiø, kuriuos atskleidþia màstymo 
formos.  

Loginiu požiūriu teisinë sàvoka svarbi tuo, kad jos apimtis ir turinys 
atskleidþiami loginiais veiksmais, naudojant tam tikras apibrëþimø rûðis.  

Lingvistiniu požiūriu teisinë sàvoka svarbi tuo, kad ji turi ir gali bûti 
nagrinëjama remiantis þodþio, kategorijos, termino kilme ir reikðme (jos 
fiksuojamos vienomis ar kitomis kalbos formomis).  

Teisiniu požiūriu teisinë sàvoka svarbi tuo, kad pagrásta teisiniu màs-
tymu, atspindi tokius paþinimo objekto (nusakomo sàvoka) poþymius, ku-
rie yra teisiðkai reikðmingi.  

Taigi teisiniø sàvokø kûrimas (taip pat jø vartojimas taikant teisës 
normas) reiðkia, kad teisinis màstymas yra aktyvaus ir kûrybinio pobûdþio, 
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nors sudarytø teisiniø sàvokø sëkmë visiðkai priklauso nuo to, kaip tiksliai 
jose atsispindi objektyvi realybë, t. y. kiek tiksliai nurodomos teisiðkai nag-
rinëjamo reiðkinio arba dalyko ribos. Ðias ribas nustato sàvokos apimtis ir 
turinys. Pagrindinis ribø nustatymo kriterijus daþniausiai yra teisinës sàvo-
kos vartojimo tikslas. Jei apimtis – sàvokoje apibendrintø daiktø loginë kla-
së, o turinys – esminiø ir bendrøjø objekto poþymiø visuma, pagal kuriuos 
apibendrinti ir iðskirti daiktai toje sàvokoje, tai teisinës sàvokos turinys 
formuluojamas suvokus pirmiausia bendrinæ, vëliau – specialiàjà (teisiniø 
poþymiø padidëjimo) sàvokas. Tai reiðkia, jog norëdami apibrëþti teisinæ 
sàvokà, pavyzdþiui, „pareigûnai“, pirmiausia turime suvokti bendrinæ sàvo-
kà (kaip paþinimo objektà), jos prasmæ. Bendrinës sàvokos poþymiø ieðko-
sime etimologijos þodynuose. Toliau jos pagrindu iðskirdami pagal sàvokas 
vartojimo tikslà, atskirus specifinius poþymius kursime pareigûno teisinës 
sàvokos administracinius, baudþiamuosius, darbo teisës ir pan. aspektus. 
Daþniausiai teisinë sàvoka (nuo bendrinës iki specialiosios sàvokos) api-
brëþiama remiantis orientaciniais, diferenciniais (skiriamaisiais) ir funkci-
niais poþymiais. 

Orientaciniai poþymiai nurodo objekto reikðmæ kitø daiktø ir reiðkiniø 
visumai. Ðie poþymiai – tai tam tikros klasës tapatingumo (bendrumo) po-
þymiai. Kurdami pareigûno teisines sàvokas orientuosimës á tai, kad parei-
gûnai yra tarnautojø rûðis (tarnautojai – asmenys, uþimantys valstybinëse, 
visuomeninëse, privaèiose institucijose tam tikras pareigas, veikiantys ðiø 
institucijø vardu ir joms ágaliojus, pagal savo kompetencijà bei gaunantys 
uþ tai atlyginimà).  

Diferenciniai (skiriamieji) poþymiai atskleidþia tam tikrø klasiø, pokla-
siø skirtumus. Kuriant teisines pareigûno sàvokas skiriamasis poþymis, pa-
gal kurá jis atskiriamas nuo kitø tarnautojø ir nuo atskirø pareigûnø rûðiø, 
yra valdþia, jos turëjimo lygis.  

Valdþia bendràja prasme – tai teisë arba galia pajungti savo valiai. 
Tokià valdþià turi asmenys (pareigûnai), turintys valstybinius, administra-
cinius ágaliojimus.  

Funkciniai (pareigos, veiklos srities, paskirties) poþymiai atskleidþia 
sàvokos (kaip paþinimo objekto) paskirtá, konkretø sàvokos vartojimo tiks-
là. 

Kuriant pareigûno teisines sàvokas funkciniai poþymiai padeda atri-
boti baudþiamàjá, administraciná teisiná arba kitus aspektus. Vartojimo tiks-
lo nustatymas yra kûrybinis procesas. Pareigûno valdþios turëjimo lygis le-
mia jo teisiná statusà. Taèiau teisinis statusas taip pat nëra savitikslis daly-
kas. Pagal tai, kam teisinis statusas naudojamas administracinëje teisëje, 
yra iðskiriamos maþiausiai dvi pareigûno sàvokos. Vienu atveju pareigûno 
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sàvoka formuluojama valdymo (administraciniø) santykiø dalyviui, turin-
èiam skirtingus valdþios ágaliojimus. Jie yra valdþios atstovai: Seimo nariai, 
teisëjai, policijos, valstybinës inspekcijos darbuotojai, turintys ástatymø ir 
kitø norminiø aktø administracinës prieþiûros teisæ, taip pat ámoniø, ástai-
gø, organizacijø administracijos vadovai, dirbantys atskirose valdymo srity-
se (antroji pareigûnø rûðis).  

Kitu atveju pareigûno sàvoka siejama su pareigûnu kaip administra-
cinës atsakomybës subjektu. Lietuvos Respublikos ATPK 14 straipsnis bû-
tent iðskiria ðá sàvokos vartojimo tikslà. Beje, etimologiniu poþiûriu atsa-
komybë – tai atsiskaitymas uþ átikëtas teises ir pareigas atliekant tam tikrà 
darbà. ATPK 14 straipsnis iðpleèia pareigûno sàvokà, todël administracinës 
atsakomybës poþiûriu pareigûnais laikomi visi asmenys, turintys administ-
racinius (valdþios) ágaliojimus, nuolatinius arba laikinus, neatsiþvelgiant á 
ámoniø, ástaigø, organizacijø nuosavybës formas. Ðio straipsnio antroji dalis 
tokià pareigûno sàvokà tiesiogiai sieja su jo pareigø vykdymu ir administra-
cinio teisës paþeidimo padarymu paþeidþiant tarnybines pareigas.  

Tam tikrais atvejais administracinëje teisëje pareigûnais, priklauso-
mai nuo vartojimo tikslø, gali bûti laikomi valstybës, visuomeniniø instituci-
jø, privaèiø ástaigø, ámoniø ar organizacijø tarnautojai, turintys tam tikrus 
institucinës valdþios ágaliojimus.  

Administracinës teisës kategorijos – svarbiausi ir bendriausi socialinës 
tikrovës reiðkiniø egzistavimo aspektai, iðreikðti administracinëmis teisinë-
mis sàvokomis. 

Pagrindinës administracinės teisės kategorijos – tai loginë terminø 
konstrukcija, reikalaujanti iðsamesnës filosofinës analizës. „Terminas „ka-
tegorija“ (gr. kategoria – nurodymas, apibrëþimas) – svarbiausia ir ben-
driausia mokslo sàvoka“34. „Kategorija – bendriausia loginë sàvoka, iðreið-
kianti pagrindines objektyviosios tikrovës formas ir santykius: pavyzdþiui, 
laiko, erdvës, prieþastingumo kategorija“35. Susistemintos jos sudaro filoso-
finá administracinës teisës suvokimo bûdø paþinimo mechanizmà. Ðiuo at-
veju kategorija yra suvokiama kaip loginë klasë arba sàvokø visuma. Kate-
gorijø turinio objektyvumas yra sàlyga, leidþianti santykinai savarankiðkoje 
mokslo veikloje kategorijomis remtis kaip pagrindiniais atramos taðkais. 
Tokià metodologinæ funkcijà mokslo procese atlieka dialektikos kategori-
jos (atskirybë, ypatybë, bendrybë, turinys, esmë, reiðkinys, dësnis, bûtinu-
mas, atsitiktinumas, galimybë, tikrovë, kokybë, kiekybë, saikas ir kt.), kûry-

                                                 

34 Tarptautiniø þodþiø þodynas. Vilnius, 1985. P. 240. 
35 Dabartinës lietuviø kalbos þodynas / Vyr. redaktorius St. Keinys. 4-asis leid. Vilnius: 

Mokslo ir enciklopedijø leidybos institutas, 2000. P. 290. 
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biðkai reiðkianèios paèius bendriausius þmonijos jau pasiekto tikrovës paþi-
nimo aspektus. 

Atskleidus termino „kategorija“ prasmæ galima teigti, kad teisingas 
administracinës teisës kategorijø suvokimas ir jø traktavimas svarbus teori-
niu ir praktiniu poþiûriu. Ne veltui administracinës teisës kategorijos yra 
vienas ið pagrindiniø administracinës teisës mokslo tyrimo tikslø. Mokslo 
tyrimo tikslas pirmiausia yra nukreiptas á veikianèià administracinæ teisæ 
kaip á teisiniø normø visumà. Remiantis praktikoje susiklosèiusiø socialiniø 
realybiø, interesø ir poreikiø autentiðkumo patvirtinimu (verifikavimu), 
administracinës teisës normos sisteminamos, jungiamos á teisës institutus, 
poðakius bei vientisà sistemà. Kartu su teisës normomis tyrinëjami jø suku-
riami administraciniai teisiniai santykiai: subjektai, objektai, juridiniai fak-
tai, teisiniø santykiø rûðys. Taèiau vien tik paþintis su galiojanèia teise ne-
gali atskleisti suvokimo apie visuomeniniø santykiø reguliavimo mecha-
nizmo pagrindus valstybinio valdymo srityje. Tam bûtina turëti tam tikrø 
þiniø apie administracinës teisës kategorijas, jø vietà ir vaidmená administ-
racinëje teisëje, nes administracinës teisës kategorijos yra pagrindas, api-
bûdinantis administracinæ teisæ ir administracinës teisës mokslo tyrimo ob-
jektà. 

Administracinës teisës kategorijø suvokimas ir jø traktavimas aktua-
lus tiek ástatymø leidyboje, tiek taikant konkreèias administracinës teisës 
normas realioje situacijoje. Ðis aktualumas svarbus tuo, kad daþnai admi-
nistracinës teisinës kategorijos suprantamos neteisingai ir tai pastebima 
konkreèiame teisës norminiame akte, kuris vëliau sukelia neigiamus pada-
rinius ir neigiamà visuomenës reakcijà. „Teisë galiausiai atlieka ástatymo 
korekcinæ funkcijà, gali nurodyti, koks jis turi bûti. Tai reiðkia, kad ðios ko-
rekcinës funkcijos nustatymas ir ágyvendinimas turi bûti valdomas, valdomi 
turi bûti <...> tiek teisë, tiek ástatymas, tiek jø „valdymo valdymas“36. De-
ja, ástatymai dar daþnai rengiami ir svarstomi neprofesionaliai, nekompe-
tentingai ir apytikriai suprantant dalykà37. Klystama, jei manoma, kad ásta-
tymo priëmimas uþtikrins jo savaiminá ágyvendinimà. Todël daþnas stichinis 
ástatymø reguliavimas pagrástas klaidomis ir bandymais, „valdomas“ nuola-
tiniais pataisymais ir papildymais. Tai leidþia teigti, kad nepakankamai yra 
susietos ir valdomos ástatymø rengimo, leidybos, ir ástatymø reguliavimo si-
stemos. Bûtina pabrëþti, kad ið ðiø reguliavimo sistemø tinkamo valdymo 
prielaidø galima iðskirti tinkamà administraciniø teisiniø kategorijø varto-

                                                 

36 Urmonas A. Konstitucinës teisës principø vieðoje teisëje kontrolës funkcijos // Jurispru-
dencija. 2002. T. 30(22). P. 106. 

37 Dziegoraitis A. Ástatymø karas (2) // Justitia. 1996. Nr. 6.  P. 4.  
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jimà. Vykdomosios valdþios institucijø praktiniai veiksmai daþnai nëra nu-
kreipti á teisëje ir ástatymuose suformuluotas ir ginamas socialines teisines 
vertybes vien dëlto, kad neadekvaèiai suprantamos administracinës teisinës 
kategorijos. Ypaè tai pasakytina apie þmogø kaip administracinæ teisinæ ka-
tegorijà, atskleidþianèià já kaip socialinæ vertybæ, kaip tikslà, o ne priemo-
næ. Per neteisingai suvokiamas administracines teisines kategorijas gali 
ávykti vertybiø inversija derinant, pavyzdþiui, to paties þmogaus privaèiuo-
sius ir vieðuosius interesus. Þmogus, kaip vertybë, aktualizuojasi tiek per 
privatø, tiek per vieðàjá interesà. Þmogaus kategorija „vertybinis susidveji-
nimas“ traktuojamas remiantis Konstitucijos 28 straipsnio nuostata: „Ágy-
vendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvëmis, þmogus privalo 
laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir ástatymø, nevarþyti kitø þmo-
niø teisiø ir laisviø“. 
 
 

1.2. Įvadinės administracinės teisės sąvokos ir  
kategorijos bei jų komentarai 

 
Administraciniai ginčai – asmenø ir vieðojo administravimo subjektø 

arba nepavaldþiø vienas kitam vieðojo administravimo subjektø konfliktai. 
Prie administraciniø ginèø priskiriami ir tarnautojø ginèai su administraci-
ja, taip pat rinkimø ginèai38. 

Administraciniai teisiniai santykiai – ástatymais ir kitais teisës normi-
niais aktais reglamentuoti visuomeniniai santykiai, atsirandantys vykdant 
vieðàjá administravimà, taip pat vidaus administravimà39. 

Administracinis reglamentavimas – nuostatø, taisykliø, reglamentø ir 
kitø teisës aktø, reikalingø ástatymams ágyvendinti40, priëmimas. 

Administracinis teisinis valdymo organizavimas – administracinës teisës 
normomis reguliuojama valdymo subjektø, jø teisinio statuso, vidiniø ir iðo-
riniø valdymo santykiø ágyvendinant valdymo tikslus bei uþdavinius siste-
ma. 

Administracinio teisinio valdymo organizavimo elementai: 
1) vykdomosios valdžios institucijos (Aukðèiausioji – Lietuvos Respub-

likos Vyriausybë, centrinës – ministerijos, vyriausybës ástaigos, aukðtesnio-

                                                 

38 Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymas // Valstybës þinios. 2003. 
Nr. 39–1765. 

39 Ten pat. 
40 Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 

104–4637. 
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sios arba regioninës vykdomosios valdþios institucijos, vietinës vykdomo-
sios valdþios institucijos – savivaldybës, valstybiniø ámoniø ir ástaigø admi-
nistracija); 

2) kitos institucijos, dalyvaujančios valdymo santykiuose; 
3) administracinės teisės normos, nustatanèios visos valdymo sistemos 

grandþiø (institucijø, valstybës tarnautojø) teisiná statusà; 
4) teisiniai administraciniai reikšmingi vykdomosios valdžios ir kitų insti-

tucijų valdymo veiklos parametrai; 
5) valdymo veiklos subjektų garantijos, teisinė atsakomybė, priklausanti 

nuo jø administracinio teisinio statuso. 
Administracinio teisinio valdymo organizavimo turinys: 
1) valstybës valdymo institucijø formos nustatymas atsiþvelgiant á jø 

funkcinæ paskirtá; 
2) kompetencijos tarp valdymo institucijø paskirstymas, uþdaviniø, 

funkcijø, teisiø ir pareigø nustatymas; 
3) sàveika tarp valdymo institucijø ir valdymo institucijø struktûriniø 

padaliniø tiek vertikaliu, tiek horizontaliu lygmeniu; 
4) valdymo metodai ir jø taikymo formos.  
Administracinis sprendimas – vieðojo administravimo institucijos valia, 

iðreikðta administraciniame akte41. 
Administravimo subjektai – subjektai, atliekantys vieðojo arba vidaus 

administravimo funkcijas42. 
Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje – valstybës politikai, valstybës 

pareigûnai, valstybës tarnautojai pagal Valstybës tarnybos ástatymà, kiti 
asmenys, kurie, dirbdami valstybës valdþios, valdymo, savivaldybiø, teismi-
nëse, teisësaugos, valstybës kontrolës bei prieþiûros ir joms prilygintose ins-
titucijose, atlieka valdþios atstovo funkcijas arba turi administravimo ágalio-
jimus, taip pat asmenys, dirbantys valstybës ir savivaldybiø ámonëse, biu-
dþetinëse ástaigose ir turintys administravimo ágaliojimus, bei asmenys, dir-
bantys vieðosiose ástaigose, gaunanèiose lëðø ið Lietuvos valstybës ar savi-
valdybiø biudþetø bei fondø, ir turintys administravimo ágaliojimus43. 

Asmuo – fizinis asmuo (individas) arba fiziniø asmenø grupë, juridinis 
asmuo, kitas asmuo, neturintis juridinio asmens teisiø (taryba, valdyba, 

                                                 

41 Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 
104–4637. 

42 Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymas // Valstybës þinios. 2003. 
Nr. 39–1765. 

43 Lietuvos Respublikos vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ásta-
tymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 123–5584. 
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komisija, visuotinis nariø susirinkimas, nuolat veikiantis pasitarimas ir        
t. t.)44. 

Asociacija – savo pavadinimà turintis ribotos civilinës atsakomybës 
vieðasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos nariø veiklà, 
atstovauti asociacijos nariø interesams ir juos ginti arba tenkinti kitus vie-
ðuosius interesus. Asociacijos pavadinime gali bûti þodþiai „asociacija“, „vi-
suomeninë organizacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sàjunga“, 
„draugija“ ar kiti45. 

Aukštasis išsilavinimas – iðsilavinimas, ágytas baigus pagrindines arba 
vientisàsias studijas Lietuvos aukðtojoje mokykloje arba lygiavertes studijas 
uþsienio aukðtojoje mokykloje46.  

Aukštoji mokykla – studijø ir mokslo ástaiga, rengianti specialistus, tu-
rinèius aukðtàjá iðsilavinimà, Lietuvos Respublikos aukðtojo mokslo ástaty-
mo nustatyta tvarka47. 

Bendruomenė – atitinkamoje teritorijoje gyvenantys þmonës, susijæ 
bendrais vieðaisiais poreikiais ir interesais48. 

Biurokratizmas – tokia pareigûno veika, kai uþuot sprendus reikalus ið 
esmës sistemingai laikomasi nereikalingø ar iðgalvotø formalumø, nepa-
grástai atsisakoma spræsti þinyboms pavaldþius dalykus, vilkinama priimti 
sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma 
(atsisakoma informuoti asmená apie jo teises, sàmoningai duodamas klai-
dinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas 
toks pareigûnø darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi ástatymai ar kiti 
teisës aktai49. 

Centriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, ástaigos, 
tarnybos, ámonës, jø tarnautojai (pareigûnai) – subjektai, vykdantys admi-
nistravimà visoje valstybës teritorijoje50. 

Centralizacija – vykdomosios valdþios funkcijø ir kompetencijos priim-
ti sprendimus sutelkimas vienoje vietoje, nedaugelyje centriniø valstybinio 
administravimo subjektø. 

                                                 

44 Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 
104–4637. 

45 Lietuvos Respublikos asociacijø ástatymas // Valstybës þinios. 2004. Nr. 25–745. 
46 Lietuvos Respublikos aukðtojo mokslo ástatymas. 2003. Nr. 47–2058. 
47 Ten pat. 
48 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 104–4636. 
49 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriø ástatymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 104–

4640 . 
50 Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymas // Valstybës þinios. 2003. 

Nr. 39–1765; Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymas // Valstybës þinios. 2003. 
Nr. 104–4637. 
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Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba – savivaldybës admi-
nistracijos struktûrinis padalinys, ásteigtas vidaus auditui atlikti savivaldy-
bës administracijoje, savivaldybës administravimo subjektuose ir savivaldy-
bës kontroliuojamose ámonëse, kurios valdo, naudoja savivaldybës turtà ir 
juo disponuoja, tiesiogiai pavaldus bei atskaitingas savivaldybës administ-
racijos direktoriui51. 

Decentralizacija – vykdomosios valdþios funkcijø ir kompetencijos pri-
imti sprendimus perdavimas administravimo subjektams, kurie nëra cent-
riniai valstybinio administravimo subjektai. Decentralizavimas valdymo si-
stemoje reiðkia dalies valdymo funkcijø perdavimà ið centro á vietiná valdy-
mà, ágaliojimø ir atsakomybës delegavimà. 

Individualus administracinis aktas – daþniausiai vienkartis teisës tai-
kymo aktas, skirtas konkreèiam asmeniui arba apibrëþtai asmenø grupei52. 

Individualus teisės aktas – vienkartis teisës taikymo aktas, skirtas konk-
reèiam subjektui ar individualiais poþymiais apibûdintø subjektø grupei53. 

Interesų konfliktas – situacija, kai valstybinëje tarnyboje dirbantis as-
muo, atlikdamas pareigas arba vykdydamas pavedimà, privalo priimti 
sprendimà arba dalyvauti já priimant, arba ávykdyti pavedimà, susijusá ir su 
jo privaèiais interesais54. 

Įstaigos vadovas – valstybës tarnautojas, konkurso bûdu arba politinio 
(asmeninio) pasitikëjimo pagrindu priimtas vadovauti valstybës ar savival-
dybës institucijai ar ástaigai55. 

Karjeros valstybės tarnautojas – valstybës tarnautojas, priimtas á parei-
gas neterminuotam laikui ir turintis galimybæ Lietuvos Respublikos valsty-
bës tarnybos ástatymo nustatyta tvarka ágyvendinti teisæ á karjerà valstybës 
tarnyboje56. 

Kiti viešojo administravimo subjektai – vieðosios ástaigos bei nevyriau-
sybinës organizacijos, kurioms ástatymø nustatyta tvarka suteikti vieðojo 
administravimo ágaliojimai57. 

                                                 

51 Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 
104–4636. 

52 Ten pat.  
53 Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymas // Valstybës þinios. 2003. 

Nr. 39–1765. 
54 Lietuvos Respublikos vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ásta-

tymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 123–5584. 
55 Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymas // Valstybës þinios. 2004. Nr. 36–1180. 
56 Ten pat. 
57 Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 

104–4636. 
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Kolegiali institucija – institucija, kurioje sprendimus priima ne vien 
vadovas, o grupë asmenø balsø dauguma58. 

Kontrolė – visokios ið ástatymø arba sandoriø atsirandanèios teisës, ku-
rios suteikia juridiniam arba fiziniam asmeniui galimybæ daryti lemiamà 
átakà ûkio subjekto veiklai áskaitant: 

1) nuosavybës teisæ á visà ar dalá ûkio subjekto turto arba teisæ naudo-
ti visà ar dalá ûkio subjekto turto;  

2) kitas teises, kurios leidþia daryti lemiamà átakà ûkio subjekto val-
dymo organø sprendimams ar personalo sudëèiai59. 

Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, turintis arba ágyjan-
tis ûkio subjekto kontrolës teisæ. Kontroliuojanèiu asmeniu gali bûti Lietu-
vos Respublikos pilietis, uþsienietis ar asmuo be pilietybës arba ûkio sub-
jektas, taip pat valstybës valdymo ir savivaldos institucijos. Sutuoktiniai ir 
jø nepilnameèiai vaikai (ávaikiai) laikomi vienu kontroliuojanèiu asmeniu. 
Jeigu du arba daugiau juridiniø ar fiziniø asmenø, veikdami susitarimo pa-
grindu, ásigyja koncentruojamo ûkio subjekto kontrolæ, tai kiekvienas ið ðiø 
juridiniø ar fiziniø asmenø yra laikomas kontroliuojanèiu asmeniu60. 

Kvalifikacinė klasė – tam tikros kategorijos valstybës tarnautojo kvali-
fikacijos lygmuo61. 

Mokestiniai ginčai – ginèai tarp mokesèio mokëtojo (arba mokestá ið-
skaièiuojanèio asmens) ir mokesèio administratoriaus ar jo pareigûno dël 
mokesèio mokëtojo (mokestá iðskaièiuojanèio asmens) patikrinimo akto, 
mokesèio permokos (skirtumo) gràþinimo (áskaitymo)62. 

Nacionalinė regioninė politika – valstybës institucijø ir kitø subjektø 
tikslinë veikla, kuria daromas diferencijuotas poveikis valstybës regionø so-
cialinei ir ekonominei plëtrai siekiant maþinti regionø socialinius ir eko-
nominius skirtumus bei iðsivystymo netolygumus paèiuose regionuose, ska-
tinti visoje valstybës teritorijoje tolygià ir tvarià plëtrà63. 

                                                 

58 Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymas // Valstybës þinios. 2003. 
Nr. 39–1765. 

59 Lietuvos Respublikos konkurencijos ástatymas // Valstybës þinios. 1999. Nr. 30–856; 
2003. Nr. 74–3430–4640. 

60 Ten pat. 
61 Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymas // Valstybës þinios. 2004. Nr. 36–

1180. 
62 Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymas // Valstybës þinios. 2003. 

Nr. 39–1765. 
63 Lietuvos Respublikos regioninës plëtros ástatymas // Valstybës þinios. 2002. Nr. 123–

5558. 
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Norminis administracinis aktas – teisës aktas, nustatantis elgesio tai-
sykles, skirtas individualiai neapibrëþtai asmenø grupei64. 

Nevyriausybinės organizacijos – vieðieji ne pelno juridiniai asmenys, tu-
rintys ðiuos poþymius: 

1) yra nepriklausomi nuo valstybës ar savivaldybiø institucijø – vals-
tybës ar savivaldybiø institucijos nevyriausybinës organizacijos val-
dyme negali turëti daugiau kaip pusæ balsø; 

2) gauto pelno jokia forma (reorganizavimo ar likvidavimo metu) 
neskirsto savo dalyviams, o naudoja tik savo ástatuose numaty-
tiems tikslams siekti; 

3) valdymas grindþiamas savivalda; 
4) iðsilaiko ið savanoriðkai tiekiamø juridiniø ir fiziniø asmenø ánaðø 

ir savo veiklà grindþia savanoriðkumo principu; 
5) tarnauja visuomenës labui arba jos nariø grupiø interesams; 
6) nesiekia tiesiogiai dalyvauti renkamuose politinës valdþios orga-

nuose ir neatlieka religiniø apeigø65. 
Norminis teisės aktas – ástatymas, administracinis ar kitas teisës aktas, 

nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais poþymiais neapibûdintø 
subjektø grupei66. 

Padidėjusios rizikos asmenų grupė – asmenys, kurie teisës aktø nustaty-
ta tvarka áraðyti á profilaktines sveikatos prieþiûros ástaigø ar policijos áskai-
tas67. 

Pakaitinis valstybės tarnautojas – valstybës tarnautojas, pakeièiantis 
laikinai negalintá eiti pareigø karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikë-
jimo valstybës tarnautojà68. 

Pareigūnas – valstybës tarnautojas, turintis administravimo ágaliojimus 
pagal pareigas pavaldiems ir nepavaldiems asmenims69. 

Piktnaudžiavimas – tokie pareigûno veiksmai arba neveikimas, kai 
tarnybine padëtimi naudojamasi ne tarnybos interesais arba ne pagal ásta-
tymus bei kitus teisës aktus, arba savanaudiðkais tikslais (neteisëtai pasisa-

                                                 

64 Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 
104–4637. 

65 Lietuvos Respublikos nevyriausybiniø organizacijø plëtros ástatymo projektas. 2001. Nr. 
IXP–990. 

66Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymas // Valstybës þinios. 2003. 
Nr. 39–1765. 

67 Lietuvos Respublikos policijos veiklos ástatymas // Valstybës þinios. 2000. Nr. 90–2777. 
68 Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymas // Valstybës þinios. 2004. Nr. 36–

1180. 
69 Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 

104–4637. 
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vinamas ar kitiems perleidþiamas svetimas turtas, lëðos ir t. t.), arba dël ki-
tokiø asmeniniø paskatø (kerðto, pavydo, karjerizmo, neteisëtø paslaugø 
teikimo ir t. t.), taip pat pareigûno veiksmai, kuriais virðijami suteikti ága-
liojimai ar savivaliaujama70. 

Piktnaudžiavimas tarnyba – valstybës tarnautojo veika (veikimas ar 
neveikimas), kai tarnybine padëtimi naudojamasi ne tarnybos interesais 
arba ne pagal ástatymus ar kitus teisës aktus, arba savanaudiðkais tikslais 
(neteisëtai pasisavinamas ar kitiems perleidþiamas svetimas turtas, lëðos ir 
t. t.), arba dël kitokiø asmeniniø paskatø (kerðto, pavydo, karjerizmo, ne-
teisëtø paslaugø teikimo ir t. t.), taip pat valstybës tarnautojo veiksmai, ku-
riais virðijami suteikti ágaliojimai ar savivaliaujama71. 

Politinė veikla – fizinio asmens dalyvavimas politiniø partijø ar politi-
niø organizacijø veikloje, jø organizuojamuose mitinguose, susirinkimuose, 
demonstracijose arba kituose renginiuose, kuriais padedama formuoti ir ið-
reikðti bendrus pilieèiø interesus ir politinæ valià, taip pat kiti veiksmai, ku-
riais remiama politinë partija ar politinë organizacija72. 

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas – valstybës tar-
nautojas, priimtas á pareigas já priëmusio valstybës politiko ar kolegialios 
valstybës institucijos ágaliojimø laikui arba kituose ástatymuose nustatytam 
laikui73. 

Privatūs interesai – kandidato arba asmens, dirbanèio valstybinëje tar-
nyboje (ar jo artimo giminaièio, ar ðeimos nario), asmeninis turtinis ar ne-
turtinis suinteresuotumas, galintis turëti átakos sprendimams atliekant tar-
nybines pareigas74. 

Regionas – vientisa valstybës teritorijos dalis, kurioje ágyvendinama 
nacionalinë regioninë politika75. 

Rinkliava – ástatymo nustatyta piniginë prievolë asmeniui uþ jam su-
teikiamas tam tikras valstybës institucijø paslaugas. Rinkliavos yra papil-
domas pajamø ðaltinis valstybës (savivaldybës) funkcijoms vykdyti76. 

                                                 

70 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriø ástatymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 104–
4640. 

71 Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymas // Valstybës þinios. 2004. Nr. 36–
1180. 

72 Ten pat. 
73 Ten pat. 
74 Lietuvos Respublikos vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ásta-

tymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 123–5584. 
75 Lietuvos Respublikos regioninës plëtros ástatymas // Valstybës þinios. 2002. Nr. 123–

5558. 
76 Lietuvos Respublikos mokesèiø administravimo ástatymas // Valstybës þinios. 1995. Nr. 

61–1525. 
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Savivaldybė – valstybës teritorijos administracinis vienetas, turintis ju-
ridinio asmens statusà bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotà sa-
vivaldos teisæ, ágyvendinamà per savivaldybës tarybà77.  

Savivaldybės administravimo subjektai – savivaldybës institucijos ir 
joms pavaldþios ástaigos bei kiti subjektai, turintys teisës aktø suteiktus ága-
liojimus, atliekantys jiems pavestas administravimo funkcijas ir atsakingi uþ 
ðiø funkcijø ágyvendinimà78. 

Savivaldybės institucijos – atstovaujamoji institucija, t. y. savivaldybës 
taryba, ir vykdomoji institucija, t. y. savivaldybës administracijos direkto-
rius, turinèios vietos valdþios ir vieðojo administravimo teises ir pareigas. 
Savivaldybës institucijos yra atsakingos uþ savivaldos teisës ir savo funkcijø 
ágyvendinimà bendruomenës interesais79. 

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės – savivaldybës ámonës, veikianèios 
pagal Valstybës ir savivaldybës ámoniø ástatymà, ir akcinës bendrovës, ku-
riø akcijos, suteikianèios daugiau kaip ½ balsø visuotiniame akcininkø susi-
rinkime, nuosavybës teise priklauso savivaldybei80. 

Savivaldybės kontrolės ir audito institucija – savivaldybës kontrolierius 
(savivaldybës kontrolieriaus tarnyba), priþiûrintis (-i), ar teisëtai, efektyviai, 
ekonomiðkai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybës turtas, 
kaip vykdomas savivaldybës biudþetas81. 

Savivaldybių funkcijos – ðio ir kitø ástatymø savivaldybëms priskirtos 
vieðojo administravimo ir vieðøjø paslaugø teikimo funkcijos82. 

Skundas, prašymas – kreipimosi á kompetentingà institucijà, kad bûtø 
iðspræstas administracinis ginèas, formos. Su skundais á kompetentingà ins-
titucijà kreipiasi privatûs asmenys, o su prašymais – valstybës ir vietos savi-
valdos institucijos, jø atstovai, tarnautojai. Ástatymai gali numatyti ir kitas 
kreipimosi formas83. 

Statutinis valstybės tarnautojas – valstybës tarnautojas, kurio tarnybà 
reglamentuoja ástatymo patvirtintas statutas arba Diplomatinës tarnybos 
ástatymas, nustatantys specialias priëmimo á valstybës tarnybà, tarnybos at-
likimo, atsakomybës ir kitas su tarnybos ypatumais susijusias sàlygas, ir (ar) 

                                                 

77 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymas // Valstybës þinios. 2000. Nr. 91–2832. 
78 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymas // Valstybës þinios. 2004. Nr. 4–33. 
79 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 104–4636. 
80 Ten pat. 
81 Ten pat. 
82 Ten pat. 
83 Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymas // Valstybës þinios. 2003. 

Nr. 39–1765. 
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turintis vieðojo administravimo ágaliojimus jam nepavaldþiø asmenø atþvil-
giu84. 

Tarnybinė pagalba – vieðojo administravimo institucijos pareiga teikti 
informacinæ ir kitokià pagalbà kitai vieðojo administravimo institucijai pas-
tarosios praðymu85. 

Tarnybiniai ginčai – valstybës tarnautojø, turinèiø vieðojo administra-
vimo ágaliojimus, ginèai su administracija, susijæ su tarnautojo statuso ági-
jimu, pasikeitimu ar praradimu ir drausminio poveikio priemoniø taiky-
mu86. 

Tarnybinis nusižengimas – valstybës tarnautojo pareigø neatlikimas 
arba netinkamas atlikimas dël valstybës tarnautojo kaltës87. 

Teritoriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, ástaigos, 
tarnybos, jø tarnautojai (pareigûnai) – subjektai, kurie administravimà 
vykdo nustatytoje teritorijoje88. 

Valstybės siena – linija ir ðia linija einantis vertikalus pavirðius, apibrë-
þiantis Lietuvos Respublikos teritorijos ribas sausumoje, þemës gelmëse, 
oro erdvëje, vidaus vandenyse, teritorinëje jûroje ir jos gelmëse89.  

Valstybinis valdymas – socialinio valdymo apraiðka, poástatyminë vyk-
domojo tvarkomojo pobûdþio valstybiniø institucijø veikla ágyvendinant 
bendrà valstybës valdþià. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje 
paþymima: „Valstybës valdþià Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezi-
dentas ir Vyriausybë, Teismas. Valdþios galias riboja Konstitucija“.  

Valstybinio valdymo organai (valstybës aparato ar ástaigos organizacinis 
vienetas, atliekantis tam tikras valdymo funkcijas kurioje nors srityje; varto-
jami terminai: institucijos; valstybinio valdymo subjektai) – valstybiniai or-
ganai, ágyvendinantys valdymo veiklà. Pastaruoju metu terminà „organai“ 
stengiamasi pakeisti terminu „institucijos“. 

Valstybės politikai – asmenys, ástatymø nustatyta tvarka iðrinkti arba 
paskirti á Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Seimo nario, Minist-

                                                 

84 Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymas // Valstybës þinios. 2004. Nr. 36–
1180. 

85 Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 
104–4637. 

86 Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymas // Valstybës þinios. 2003. 
Nr. 39–1765. 

87 Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymas // Valstybës þinios. 2004. Nr. 36–
1180. 

88 Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 
104–4637. 

89 Lietuvos Respublikos valstybës sienos ir jos apsaugos ástatymas// Valstybës þinios. 2003. 
Nr. 38–1668. 
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ro Pirmininko, ministro, savivaldybës tarybos nario, savivaldybës mero, sa-
vivaldybës mero pavaduotojo pareigas90. 

Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, ágijæs Valstybës tarnybos ástaty-
mu ir kitais ástatymais nustatytà valstybës tarnautojo statusà ir valstybës 
(valstybinëse ir savivaldybiø) institucijose arba ástaigose atliekantis vieðojo 
administravimo, ûkines ar technines funkcijas arba teikiantis vieðàsias pa-
slaugas visuomenei91. 

Valstybės tarnautojo statusas – Valstybës tarnybos ástatymu ir kitais 
ástatymais apibrëþtø tarnybiniø teisiø ir pareigø visuma, nustatoma teisës 
aktais, reglamentuojanèiais valstybës tarnautojo priëmimà ir atleidimà ið 
valstybës tarnybos, jo teises, pareigas, atsakomybæ, darbo uþmokestá ir so-
cialines bei kitas garantijas92. 

Valstybės tarnyba – visuma teisiniø santykiø, atsirandanèiø ágijus vals-
tybës tarnautojo statusà, jam pasikeitus ar já praradus, taip pat dël valstybës 
tarnautojo vieðojo administravimo veiklos valstybës ar savivaldybës institu-
cijoje ar ástaigoje ágyvendinant tam tikros valstybës valdymo srities politikà 
ar uþtikrinant jos ágyvendinimo koordinavimà, koordinuojant tam tikros 
valstybës valdymo srities ástaigø veiklà, valdant, paskirstant finansinius ið-
teklius ir kontroliuojant jø panaudojimà, atliekant audità, priimant ir ágy-
vendinant teisës aktus, valstybës ir savivaldybiø institucijø ar ástaigø spren-
dimus vieðojo administravimo srityje, rengiant ar koordinuojant teisës aktø, 
sutarèiø ar programø projektus ir teikiant dël jø iðvadas, valdant personalà 
arba turint vieðojo administravimo ágaliojimus nepavaldþiø asmenø atþvil-
giu93. 

Vidaus administravimas – administravimo veikla, kuria uþtikrinamas 
valstybës ar vietos savivaldos konkreèios institucijos, ástaigos, tarnybos ar 
organizacijos funkcionavimas (struktûros tvarkymas, personalo valdymas, 
turimø materialiniø ir finansiniø iðtekliø tvarkymas bei valdymas), kad ji 
galëtø tinkamai vykdyti priskirtus vieðojo administravimo ar kitos valstybi-
nës veiklos uþdavinius94. 

Viešasis administravimas – ástatymø ir kitø teisës aktø reglamentuoja-
ma valstybës ir vietos savivaldos institucijø, kitø ástatymais ágaliotø subjektø 

                                                 

90 Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymas // Valstybës þinios. 2004. Nr. 36–
1180. 

91 Ten pat. 
92 Ten pat. 
93 Ten pat. 
94 Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymas // Valstybës þinios. 2003. 

Nr. 39–1765, Nr. 85–2566; Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymas // Valstybës 
þinios. 2003. Nr. 104–4637. 
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vykdomoji veikla, skirta ástatymams, kitiems teisës aktams, vietos savival-
dos institucijø sprendimams ágyvendinti, numatytoms vieðosioms paslau-
goms administruoti ir teikti95. 

Viešieji interesai – visuomenës suinteresuotumas, kad asmenys, dir-
bantys valstybinëje tarnyboje, visus sprendimus priimtø neðaliðkai ir teisin-
gai96. 

Viešoji įstaiga − tai pagal Lietuvos Respublikos ástatymus ásteigtas 
pelno nesiekiantis ribotos civilinës atsakomybës vieðasis juridinis asmuo, 
kurio tikslas − tenkinti vieðuosius interesus vykdant visuomenei naudingà 
veiklà97. 

Viešoji paslauga – valstybës ar savivaldybiø ásteigtø specialiø ástaigø 
bei organizacijø veikla, teikianti gyventojams socialines, ðvietimo, mokslo, 
kultûros, sporto ir kitas ástatymø numatytas paslaugas. Ástatymø numatytais 
atvejais bei tvarka vieðàsias paslaugas gali teikti ir privatûs asmenys98. 

Viešojo administravimo institucija – vieðojo administravimo subjektas, 
vykdantis ástatymø nustatytas valstybës ar savivaldybës funkcijas99. 

Viešojo administravimo įstaiga – vieðojo administravimo institucija, 
veikianti tam tikrø ástaigø (biudþetiniø, vieðøjø ir kt.) ástatymø pagrindu100. 

Viešojo administravimo sistema – sistema, kurià sudaro:  
1) valstybinio administravimo subjektai;  
2) savivaldybiø administravimo subjektai;  
3) kiti administravimo subjektai. Visiems ðiems subjektams ástatymai 

arba jø pagrindu priimti kiti teisës aktai suteikia vieðojo administravimo 
ágaliojimus101. 

Viešojo administravimo subjektai – institucijos, ástaigos, tarnybos, vals-
tybës tarnautojai (pareigûnai), turintys ástatymø suteiktas vieðojo administ-

                                                 

95 Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymas // Valstybës þinios. 2003. 
Nr. 39–1765. 

96 Lietuvos Respublikos vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ásta-
tymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 123–5584. 

97 Lietuvos Respublikos vieðøjø ástaigø ástatymas // Valstybës þinios. 2004. Nr. 25–752. 
98 Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 

104–4637. 
99 Ten pat. 
100 Ten pat. 
101 Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymas // Valstybës þinios. 2003. Nr. 

104–4637; Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymas // Valstybës þinios. 
2003. Nr. 39–1765. 
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ravimo teises ir praktiðkai ágyvendinantys vykdomàjà valdþià arba atskiras 
vykdomosios valdþios funkcijas102. 

Viešosios paslaugos teikimo administravimas – vieðojo administravimo 
subjektø veikla nustatant vieðøjø paslaugø teikimo taisykles ir reþimà, stei-
giant vieðàsias ástaigas arba iðduodant leidimus teikti vieðàsias paslaugas 
privatiems asmenims, taip pat vieðøjø paslaugø teikimo prieþiûra ir kontro-
lë. Uþ vieðøjø paslaugø teikimo administravimà rinkliavos arba kitokie mo-
këjimai negali bûti nustatomi103. 

Viešosios paslaugos teikimo režimas – teisës aktø nustatytas atlygintinas 
ar nemokamas paslaugos teikimas nustatytais terminais ir tvarka104. 

Vietos savivalda – valstybës teritorijos administracinio vieneto – savi-
valdybës teisë laisvai ir savarankiðkai tvarkytis pagal Lietuvos Respublikos 
Konstitucijà ir ástatymus per gyventojø tiesiogiai iðrinktø atstovø savivaldy-
bës tarybà bei jos sudarytas vykdomàsias institucijas105. 

Vykdomieji organai (vykdomosios institucijos) – vykdomosios valdþios 
subjektai, taip pat valdymo organai, veikiantys uþ vykdomosios valdþios 
praktinio ágyvendinimo ribø (pvz., vietos savivaldos vykdomieji organai, ki-
tø nevalstybinio valdymo struktûrø organai). 

Vykdomoji valdžia (administracinė valdžia) – santykinai savarankiðka 
vieningos Lietuvos Respublikos valstybës valdþios rûðis, glaudþiai tarpusa-
vyje sàveikaujanti su ástatymø leidþiamàja ir teismine valstybës valdþios at-
ðakomis. Valdþiø atskyrimas nëra absoliutinamas, jis turi valstybës valdþios 
ágyvendinimo kompetencijos pasidalijimo ir bendravimo jà ágyvendinant 
funkcijà. 

Vykdomoji valdþia – viena ið trijø valstybës valdþios rûðiø, antroji pa-
gal reikðmæ po ástatymø leidþiamosios. Apie jà jau buvo kalbama senovës 
pasaulyje, ið dalies Aristotelio darbuose. Ypaè aktyviai vykdomosios val-
dþios problemos teoriðkai ir praktiðkai pradëtos nagrinëti naujaisiais laikais 
nuo XVIII a. (Ð. L. Monteskjë „Ástatymø dvasia“, 1748). Remiantis valdþiø 
padalijimo teorija, vykdomoji valdþia – tai teisës taikomoji valdþia, kuriai 
pavedama konstitucijos, parlamento priimtø ástatymø, t. y. ástatymø lei-
dþiamosios valdþios, vykdymo funkcija. 

Svarbiausias vykdomosios valdþios uþdavinys – ágyvendinti jà sufor-
mavusiø jëgø valià ir politikà, kuri suteikë jai ágaliojimus ástatymams ir tei-
sës normoms ágyvendinti. Vykdomosios valdþios atskyrimas ir besaikis jos 
                                                 

102 Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymas // Valstybës þinios 2003. Nr. 
104–4637. 

103 Ten pat. 
104 Ten pat. 
105 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymas // Valstybës þinios. 2000. Nr. 91–2832. 
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stiprinimas veda prie demokratijos maþëjimo ir visuomeninio politinio gy-
venimo biurokratizavimo, o jai susilpnëjus vykdomoji valdþia gali bûti disk-
redituota ir netgi suirti. 

Vykdomoji valdþia organizuojama ir ágyvendinama vadovaujantis 
konstitucija. Pavyzdþiui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 
dalyje átvirtinta, kad „valdþios galias riboja Konstitucija“106. „Ðià nuostatà 
plëtoja Konstitucijos 84, 94, 105 ir 108 straipsniai, nustatantys atitinkamai 
Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybës ágaliojimus bei Teismo 
funkcijas“107. Taigi ástatymai ir kiti teisës aktai detalizuoja veiklos kryptis, 
funkcijø ir kompetencijos diferencijavimà ne tik tarp valstybës valdþiø, bet 
ir tarp vykdomosios valdþios institucijø. 

Administracinë valdþia yra universalaus pobûdþio laike ir erdvëje, t. y. 
ágyvendinama visur, kur yra þmoniø kolektyvai. Ji tiesiogiai organizuoja 
kraðto apsaugà, garantuoja valstybës saugumà ir vieðàjà tvarkà, atlieka 
bendro pobûdþio nevyriausybiniø organizacijø valdymà (jø registracija, li-
cencijavimas, mokesèiai, kontrolë) bei vadovaudamasi teisës normomis da-
ro átakà asmenims ir organizacijoms. Vykdydama aukðtesniøjø institucijø 
priimtus teisës aktus ji ágyvendina teisëkûros ir jurisdikcinæ funkcijas (skiria 
administracines nuobaudas, nagrinëja asmenø praðymus, skundus, pareið-
kimus ir pan.). Administracinë valdþia teisës aktø nustatytais þmoniø valios 
poveikio bûdais uþtikrina jø veiklos organizavimà bei tvarkà visuomenëje. 

Esminis administracinës valdþios poþymis – jai tiesiogiai pavaldûs 
milþiniðki ávairiø iðtekliø kiekiai – teisiniai, informaciniai, ekonominiai, te-
chniniai, ideologiniai, organizaciniai. Ji disponuoja faktine valstybës galia, 
nes tik ji suteikia konkretiems subjektams atitinkamas teises bei skiria 
jiems iðteklius; 

Turëdama savo þinioje didþiulius iðteklius administracinë valdþia tie-
siogiai jø nenaudoja, nes ji negamina produkcijos, negydo ir nemoko. Ad-
ministracinë valdþia disponuoja þmoniø veiksmais, gamtiniais ir kitais ið-
tekliais, kad organizuotø gamybà, ðvietimà, sveikatos apsaugà ir pan. 
 
 

                                                 

106 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Vilnius, 1992. P. 6. 
107 Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras. 1 dalis. Vilnius, 2000. P. 33. 
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1.3. Administracinės teisės vieta Lietuvos teisinėje  
sistemoje 

 
Administracinë teisë ir socialiniai pokyèiai. Kiekviena mokslo ðaka 

periodiðkai bando nustatyti, koká poveiká jai turi socialiniai pokyèiai. Kelis 
deðimtmeèius Lietuvos administracinës teisës mokslininkai to nedaro arba 
bandë tai daryti fragmentiðkai. Þenklûs kitø teisës ðakø pokyèiai yra apta-
rinëjami ir vertinami moksliniuose straipsniuose, monografijose, vadovë-
liuose, tuo tarpu ástatymø administracinës teisës srityje gausëjimas ir, antra 
vertus, fundamentiniø moksliniø studijø stoka ápareigoja tyrinëtojus anali-
tiðkai paþvelgti á socialiniø pokyèiø ir administracinës teisës sàsajas, ávertin-
ti ðiø procesø padarinius ir atsiþvelgiant á tai numatyti administracinës tei-
sës pagrindiniø tikslø kaità.  

Susikaupë faktinë medþiaga (ástatymai, administracinë praktika, po-
reikiai...), rodanti, kad administracinës teisës mokslui reikia gebëti kintan-
èiomis socialinëmis sàlygomis kritiðkai paþvelgti á save, panagrinëti admi-
nistracinës teisës kaità lemianèius veiksnius. Juos klasifikuojant sistemiðkai 
galima iðskirti politiniø, socialiniø, ekonominiø, socialiniø psichologiniø, 
teisiniø ir kitø integraliø veiksniø reikðmingas grupes. Ðie administracinæ 
teisæ formuojantys veiksniai yra glaudþiai susijæ su kintanèia aplinka, dël to 
sudaro naujos kokybës visumà, kurios dalys netolydþiai veikia viena kità, 
lemia tikimybinio formavimosi ypatumus, ðalina, neutralizuoja, kompen-
suoja arba stiprina kiekvieno veiksnio atskirai ir jø visø pokyèius skatinan-
èià integralià átakà administracinei teisei. Kokia socialiniø pokyèiø, vei-
kianèiø administracinæ teisæ, esmë? Pirmiausia – pagerinti administracinës 
teisës, kaip teisës ðakos, funkcinius gebëjimus prisitaikyti prie kokybiðkai 
naujos ir kintanèios aplinkos. Antra – pakeisti mokslininkø, ástatymø ir kitø 
teisës aktø rengëjø, politikø, administracinës teisës normas taikanèiø sub-
jektø elgsenà. 

Administracinë teisë gebës atlikti savo funkcijas, jei laiku ir adekva-
èiai reaguos á jà kurianèios aplinkos pokyèius. Pavyzdþiui, nauji ástatymai 
gali gerinti verslo reguliavimo aplinkà arba sukurti verslà þlugdanèias sàly-
gas vieniems ir proteguojanèias sàlygas kitiems. Ðiuo poþiûriu administra-
cinë teisë turi gebëti konstituciniø principø kontrolës108 pagrindu strategið-
kai reaguoti á aplinkos permainas. Ji turi ið naujo ávertinti ir lanksèiai mo-
deliuoti jos funkcijas ágyvendinanèiø teisinio reguliavimo priemoniø ir me-

                                                 

108 Urmonas A. Konstitucinës teisës principø vieðoje teisëje kontrolës funkcijos // Jurisp-
rudencija. 2002. T. 30(22). P. 100–110. 
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todø taikymà nuo pat administracinio teisinio reguliavimo mechanizmo ið-
takø. 

Kadangi administracinës teisës sëkmë arba nesëkmë priklauso nuo 
jos teorijos, norminæ bazæ ir teisës taikymo praktikà kurianèiø minëtø sub-
jektø, socialiai reikðmingà jø elgsenà bûtina valdyti teisiðkai, politiðkai, 
ekonomiðkai ar kitaip. 

1. Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į kintančios socialinės teisinės verty-

binės orientacijos įtaką visai teisinei sistemai. Atkûrus nepriklausomybæ poli-
tiniai, socialiniai, socialiniai psichologiniai veiksniai, turëjæ átakos jos sie-
kiams, lëmë greità, totalitarinës valstybës primestø socialiniø teisiniø verty-
biniø standartø valstybė, visuomenė, žmogus neigimà ir transformacijà á va-
karietiðkàjà socialinæ teisinæ vertybinæ orientacijà žmogus, visuomenė, vals-

tybė. Deja, ágyvendinant idëjà „þmogus – tikslas, o ne priemonë“, kilo ver-
tybiø konkurencijos bei jø atrankos sunkumø ir administracinës teisës 
praktikai – daugiausia administraciniø gebëjimø srityje, ir teorijai – formu-
luojant naujø ástatymø koncepcijas ir ypaè ieðkant teisinæ valstybæ atitin-
kanèio administracinio teisinio reguliavimo mechanizmo ágyvendinimo va-
rianto. Viena vertus, vertybiø prioritetai þmoniø socializacijos poþiûriu ne 
ið karto pritaikomi esamai socioekonominei aplinkai; praeina nemaþai lai-
ko, kol pagrindinës vertybës tampa þmoniø elgsenos normomis. Kita ver-
tus, asmens vertybiniai prioritetai daugiau orientuoti á esamà socialinæ ir 
ekonominæ aplinkà ir jà atspindi: didþiausià subjektyvià vertæ jis suteikia 
tiems nepritekliaus dalykams, kuriems santykinai skiriama maþai paramos. 

Vertybiø konkurencijos ir jø atrankos veiksniai apsunkina ir tiesioginá 
Konstitucijos taikymà vieðojo administravimo praktikoje. Iðeitis – Konsti-
tucijos normø nuostatos turi bûti konkretinamos administracinës teisës 
normomis. Vertybinë orientacija á þmogø, ágavusi konstituciniø teisës prin-
cipø reikðmæ, turëjo átakos naujø ástatymø administracinës teisës srityje lei-
dybai (Vieðojo administravimo, Administraciniø bylø teisenos ir kiti ásta-
tymai). Deja, anksèiau priimti ástatymai vertybinës orientacijos á þmogø po-
þiûriu labai atsilieka nuo naujai priimtøjø. Akivaizdus to pavyzdys – ATPK, 
kuris, kaip dominavimo þmogaus atþvilgiu totalitarinis paminklas, galioja 
dar ir antràjá deðimtmetá. Pirmasis jo straipsnis saugomas teisines vertybes 
pradeda vertinti nuo visuomeninës santvarkos bei nuosavybës. Tik tada ei-
na „socialinës ekonominës, politinës ir asmeninës pilieèiø teisës bei lais-
vës“. Tokia eile ir taip vertybiø poþiûriu surikiuotos þmogaus teisës yra tar-
si antrarûðës, padovanotos visuomeninës santvarkos. Manytume, kad pats 
þmogaus teisiø vertybinis suskirstymas á „socialines, ekonomines, politines 
ir asmenines“ teisiø grupes yra totalitarinio poþiûrio vertinti þmogø per 
ekonominius, politinius santykius liekana. Tokia vertybinë orientacija, su-
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formuluota ATPK bendruosiuose nuostatuose, toliau turi teisinio principo 
reikðmæ ir modeliuoja saugomø ir ginamø þmogaus teisiø ir laisviø ðiame 
kodekse bûdus, t. y. vykdo prieð þmogø puolamàjà funkcijà, ágyvendina to-
talitarinës valstybës tikslus atitinkanèià teisinæ politikà (þmogus yra tarsi 
„valstybës sraigtelis“). 

Manytume, kad vertybinio pobûdþio administracinës teisës problemø 
nagrinëjimas rodo, jog tikslinga revizuoti paèià administracinës teisës sam-
pratà, nes valstybinio valdymo santykiai ir valstybiniø institucijø interesø 
vyraujantys prioritetai negali bûti savitikslës vertybës. Tikslinga labiau pa-
brëþti nerepresines administracinës teisës funkcijas. 

Naujosios vertybinës orientacijos á þmogø dominantës dar nëra pa-
kankamai ágyvendintos ir naujuose administraciniuose ástatymuose. Vieðo-
jo administravimo institucijos esamus elgsenos dinaminius, á þmogø orien-
tuotus stereotipus nëra pasirengusios keisti ið esmës. Iki ðiol teisinës siste-
mos reformos metmenyse nëra suformuluota naujajai socialinei teisinei 
orientacijai adekvati teisës doktrina, orientuota á þmogø. Todël bûtina at-
kreipti dëmesá á konkretaus asmens diskrecinæ teisæ ágyvendinti þmogaus 
subjektines teises ir laisves. Ði diskrecinë teisë, remiantis Konstitucijos 5 
straipsnio 3 dalies nuostata, kad valdþios ástaigos tarnauja þmonëms, turëtø 
suponuoti valdþios institucijoms prievoles atsisakyti tradiciniø administra-
ciniø leidimø ir draudimø daugeliu atveju, o prireikus naudotis kitais þmo-
niø elgesio reguliatoriais, atitinkanèiais teisinës valstybës ir laisvosios rin-
kos sàlygas. 

2. Kita veiksnių grupė susijusi su laisvosios rinkos politiniais, ekonomi-

niais, socialiniais, vadybiniais, socialiniais psichologiniais poveikiais administ-

racinei teisei. Transformacijos laikotarpiui bûdinga daugelio ideologijø ir 
vertybiø konkurencija. Daugelio pasirenkamø vertybiø ir ideologijø egzis-
tavimas sudaro prielaidas formuotis naujoms veiksmø strategijoms. Deja, 
teorinë administracinë teisë tokiø veiksmø strateginiø darbø vengia. Kom-
pensuojant ðià spragà administracinës teisës praktikoje, rengiant ávairiø re-
formø ir ástatymø projektus, buvo einama seniai þinomø klaidø ir bandymø 
keliu daþniausiai matant ne tos srities specialistø pastangas.  

Transformacijos laikotarpiu laisvosios rinkos sàlygomis nepakanka-
mai atsiþvelgiama á teisinio reguliavimo mechanizmo galimybes didinti so-
cialiniø reguliatoriø veiksmingumà. Ðiuo atveju net netobulø ástatymø po-
veikis bûtø maþinamas, jeigu Lietuvoje daugiau dëmesio bûtø kreipiama 
teisinës veiklos ir teisiø apsaugos efektyviai infrastruktûrai. Priëmus ásta-
tymus daþniausiai pasikliaujama savireguliacija. Manytume, kad tikslinga 
uþtikrinti ástatymø adaptavimo teisinæ sistemà. Anksèiau veikusi komandi-
në ástatymø ágyvendinimo sistema nyksta, todël teisës aktø reguliavimo ko-
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kybës ðiuolaikinës uþtikrinimo sistemos nebuvimas maþina net paèiø pa-
þangiausiø ástatymø veiksmingumà. Regis, tai svarbiausias strateginis tiks-
las, keliantis kompleksiniø sprendimø uþdavinius. Rengiant strateginius 
dokumentus bûtina atsiþvelgti maþiausiai á dvi veiksniø grupes, veikianèias 
teisinio reguliavimo kokybæ: 

2.1. Reguliavimo metodų atranka ir darnaus jų taikymo veiksniai. Ið jø 
galima paminëti ekonominius techninius, specialiuosius teisinius, vadybi-
nius, socialinius psichologinius ir kitus metodus. Jø suderinto taikymo ma-
tymas yra pagrindas kurti ástatymø reguliavimo sistemà.  

2.2. Teisinės reguliavimo priemonės, atliekančios „energetinę“ reguliavi-
mo metodų įgyvendinimo funkciją, nustato ir šių metodų procesinį reglamen-
tavimą bei procedūras. Ðiame vadovëlyje atkreipiame dëmesá á teisiniø prie-
moniø funkcijas ástatymø reguliavimo sistemoje. 

Atsisakius valstybinio teisinio ekonomikos valdymo, perëjus prie rin-
kos santykiø ûkinëje ir kitose gyvenimo srityse, átvirtinus ávairias nuosavy-
bës formas pakito vykdomosios valdþios veiklos ágyvendinimo metodai. Ne-
likus direktyviniø valdymo metodø, plaèiai taikomi valdymo objektø regist-
ravimo, licencijavimo, sertifikavimo, akreditavimo, jurisdikcijos, kontrolës 
ir prieþiûros, kreditavimo, pajamø (pelno) apmokestinimo ir kiti metodai. 
Todël administracinei teisei privalu reaguoti á tokius pokyèius – atsisakant 
tradiciniø valdymo metodø bûtina tirti ir analizuoti naujø metodø taikymà 
valdymo veikloje (pvz., ádarbinant anksèiau teistus asmenis bûdavo nusta-
tomos privalomos kvotos, dabar tai padaryti galima laikantis lanksèios pel-
no apmokestinimo politikos, veikiant darbdaviø motyvacijà ekonominëmis 
paskatomis).  

Ribojant valdþios ir pavaldumo (vertikalius) santykius ir pleèiantis 
horizontaliems santykiams bûtina tikrinti mokymo tiesas apie vykdomosios 
valdþios formas. Be tradiciniø teisiniø valdymo formø, tapo aktualu sudary-
ti administracines sutartis (sandorius). Ði forma nëra nauja, anksèiau jos 
naudojimo ribos buvo gana siauros. Didëjant administraciniø teisiniø san-
tykiø subjektø teisiniam statusui, ðios teisinës formos naudojimo galimybës 
didëja. Didëja praktinë kontrolës, kaip sutarties ðalys laikosi taisykliø, pri-
imtø ásipareigojimø, reikðmë. 

3. Mišrių veiksnių grupė, susijusi su įvairiais socialinės politinės integra-

cijos veiksniais: 

3.1. Mokslų integracija ir administracinės teisės mokslinių tyrimų kryp-
tys. Lietuvoje, mûsø poþiûriu, socialiniai mokslai, ið jø ir administracinë tei-
së, atsilieka integraciniø tyrimø ir þiniø taikymo srityje. Nenumatoma 
kompleksiniø tyrimø vizija. Mûsø nuomone, administracinei teisei ir ki-
tiems socialiniams mokslams yra svarbûs integraciniai tyrimai: teisë – eko-



Bendroji  dalis 

 

55 

nomika – politologija – filosofija – sociologija – socialinis darbas – vadyba – 
psichologija – etika ir pan. Kadangi ignoruojamas konsolidavimas, senø 
moksliniø pozicijø ilgai laikosi ne tik administracinës teisës, bet ir kitø tei-
sës ðakø mokslininkai. Nauja teisinë màstysena padëtø atsiriboti nuo dau-
gelio buitinio màstymo stereotipø – grieþtø bausmiø ir nuobaudø iðaukðti-
nimo, griautø utopinæ praktikà valdyti valstybës teisinio reguliavimo pro-
blemas klaidø ir bandymø metodu (ástatymø rengimas, teisës taikymo efek-
tyvumas).  

Teisës mokslininkai, regis, pernelyg neproporcingai komentuoja poli-
tinæ ir teisinæ praktikà. Teisës mokslininkai nerodo didelio noro atlikti 
konkreèius taikomuosius tyrimus. Didëja kompleksiniø moksliniø tyrimø 
praktinis poreikis, nes pavieniø mokslininkø pastangomis neámanoma ið-
spræsti daugelio ðiuolaikiniø administracinës teisës problemø. Bûtina nu-
statyti bendras administracinës teisës problemas metodologiniu (kaip plë-
toti administracinës teisës filosofijà, sociologijà, jos teorijà apskritai) ir 
praktinio bendravimo su kitais, ypaè socialiniais, mokslais lygiu. 

Atskirai reikëtø paminëti konkreèiø sociologiniø, kriminologiniø ty-
rimø svarbà tiriant administracinës teisës objektus. 

3.2. Administracinės teisės teorijos vėlavimo veiksniai Lietuvoje: 
3.2.1. Teisinės sistemos reformos netobulumo įtaka. Iki ðiol nëra siste-

miniu poþiûriu iðsamios teisinës sistemos koncepcijos. Teisinës sistemos re-
formos strateginiø ádirbiø stoka ypaè neigiamai veikia administracinës tei-
sës reguliavimo mechanizmo veiksmingumà. Valdymo poþiûriu ástatymø 
rengimà, leidybà ir ástatymø ágyvendinimà galima vertinti kaip bendrà tei-
sinio reguliavimo sistemà, kuriai taikoma sistemø valdymo patirtis. Ðiuo at-
veju bûtina atsiþvelgti á tai, kad ir þmoniø elgsenos sistemø valdymas gali 
bûti labai minimizuojamas. Efektyvus valdymas yra toks, kuris naudoja so-
cialinius dësningumus, modeliuoja valdymo sprendimus, kryptingai ir su-
telktai siekia tam tikrø visuomenei reikðmingø rezultatø. Vertinant ástaty-
mø rengimà, leidybà ir ástatymø ágyvendinimà kaip darnià teisinio regulia-
vimo sistemà galima manyti, kad ði sistema privalo turëti vienà bendrà si-
steminá tikslà, kuriam esant ji gali bûti valdoma. 

3.2.2. Kontinentinės ir precedentinės teisinių sistemų įtakų konkurencija. 
Kad suprastume teisinës raidos visumà kaip sudedamàjà pasaulinës kultû-
ros procesà, bûtina teisæ vertinti taip, kad teisinæ sistemà bûtø galima suly-
ginti su konkreèiu istoriniu laikotarpiu, regionu, nacionaline ir religine 
specifika, su viena ar kita civilizacija. Bûtent dël nurodyto ryðio, vienø ar 
kitø veiksniø visuomenës raidos ir teisinio reguliavimo jos istorinëje pe-
rspektyvoje ypaè reikalinga teisëtyra, kuri tirtø ne tiek vidinæ teisës struktû-
rà (sistemà), kiek aiðkintø teisës reikðmæ visuomenës raidoje. 
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Norint tai nustatyti reikëtø nagrinëti administracinës teisës pokyèius 
socialiniuose, politiniuose, struktûriniuose pokyèiuose bei specialias juridi-
nes ypatybes nacionalinës teisës kontekste. 

Administracinës teisës ðaka iki ðiol istoriðkai rutuliojosi kontinentinës 
teisinës sistemos vertybiø pagrindu. Lietuvos stojimas á Europos Sàjungà 
sustiprino teisiniø sistemø integracinius procesus, ypaè taikant Europos 
Bendrijos administracinës teisës principus.  

Atkûrus nepriklausomà Lietuvos valstybæ iðkilo uþdavinys reformuoti 
galiojanèià joje sovietinæ teisës sistemà, parengti naujus Lietuvos Respub-
likos ástatymus, kurie atitiktø demokratinës teisinës valstybës poreikius, su-
derinti nacionalinius ástatymus su tarptautiniø aktø nuostatomis ir numatyti 
jø raidos perspektyvas. Taigi kuriama nacionalinës teisës ir jà atitinkanèios 
demokratinës valdþios institucijø sistema turi optimaliai garantuoti asmens 
pagrindiniø laisviø ir teisiø apsaugà, padëti kurti þmoniø gerovæ. 

Ásisavinant kontinentinës ir precedentinës teisiniø sistemø teisines 
vertybes pradëtas didþiulis organizacinis, kûrybinis, taip pat techninis me-
todinis darbas, taèiau ligi ðiol jis neuþbaigtas. 

Teisinës reformos idëjiniu modeliu laikomi 1993 ir 1998 m. parengti 
Teisinës sistemos reformos metmenys (toliau – Metmenys). 

1993 m. gruodþio 14 d. Seimas priëmë nutarimà „Dël teisinës siste-
mos reformos metmenø ir jø ágyvendinimo“109, kuriame konstatuota, kad 
Lietuvoje funkcionuojanti teisinë sistema neatitinka Europos ðaliø teisës 
standartø, o ið dalies – valdþiø padalijimo principo. 

Taèiau teisinë reforma pradëta ne nuo vientisos teisinës doktrinos kû-
rimo priimant jà tai kaip pradiná teiginá be árodymø (kaip „praktinæ“ ak-
siomà), kad tokia doktrina neturi praktinës reikðmës, o nuo „ástatyminës 
bazës“110. Taèiau ne tik tokia politinë átaka teisinës sistemos institucijoms 
kelia nerimà teisininkams. 2000 m. surengtoje mokslinëje konferencijoje 
„Teisinës sistemos reforma: teisëkûros problemos“ net keli praneðëjai pa-
brëþë, kad susirûpinimà kelia per pastaruosius deðimtá metø priimtø naujø 
ástatymø gausa. „Ástatymø bei kitø teisës aktø leidyba (ir dabar iðlieka) la-
bai intensyvi: nuo 1990 m. kovo 11 d. iki 2000 m. balandþio 11 d. priimti 
2486 ástatymai (ið jø beveik 900 naujø), 12 454 Vyriausybës nutarimai, tûks-
tanèius kitø teisës aktø iðleido ministerijos, savivaldybës ir kitos instituci-

                                                 

109 Valstybës þinios. 1993. Nr. 70–1311. 
110 Vadovëlio autoriams terminas „ástatyminë bazë“ nëra be iðlygø priimtinas, nes jo varto-

tojai daþniausiai já suvokia kaip prekinæ kategorijà, kurios kokybë priklauso nuo pirkëjo mo-
kamos sumos. Kokybë „gerëja“ (ástatymai keièiami, papildomi) priklausomai nuo lobistinës 
veiklos mastø. Kaupiant „ástatyminæ bazæ“ vyrauja kiekybiniai kriterijai (ástatymø priëmimo 
konvejeris), nustatantys aritmetinæ ástatymø atitiktá ávairioms programoms.  
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jos“111. Dël to vykdant reformà, kaip taikliai nurodë E. Jaraðiûnas, „kol kas 
niekas negali pasakyti, á kokià teisæ mes einame“112. Be abejo, prieð imda-
miesi teisinës reformos turime aiðkiai apsibrëþti, kokios teisës mes norime. 
Nereformuojant paèios teisës negalima reformuoti teisës institucijø. Turi-
me gerai iðsiaiðkinti, kokià teisæ tos institucijos valstybëje uþtikrins. Todël 
ásisavinant kontinentinës ir precedentinës teisiniø sistemø priimtinas teisi-
nes vertybes vyravo subjektinës partijø nuostatos vienais ar kitais teisinio 
reglamentavimo poreikiø tenkinimo klausimais. Norint suformuluoti ko-
rektiðkus ir adekvaèius savo visuomenës teisinës sistemos pertvarkymo (re-
formos) tikslus bûtina iðspræsti iki ðiol neiðbaigtà esminæ konceptualià113 
problemà. Ði problema – teisinës sistemos visuminis modelis, jo vertinimas 
sisteminiu poþiûriu, teisinës sistemos ryðis ir suderinamumas114 su politine 
ðalies sistema, ekonomine, socialine raida, nacionaline kultûra.  

Daugelis to meto teisininkø, filosofø, sociologø, kitø srièiø mokslinin-
kø, vertindami teisinæ reformà, negalëjo suprasti, kaip galima siekti refor-
muoti teisinæ sistemà, ið esmës neabejojant dël jos konceptualaus pagrindo 
– teisës sampratos. E. Kûris115, kviesdamas diskutuoti dël teisës sampratos, 
pabrëþë, kad norint paþinti kurià nors nacionalinæ teisæ bûtina þinoti, kokia 
ji buvo ir kokià turi tendencijà tapti. 

Visoms pokomunistinëms Europos ðalims, tarp jø ir Lietuvai, kelia-
mas uþdavinys tapti pripaþintomis teisinëmis valstybëmis. Ðiam tikslui pasi-
ekti reikia aiðkios veiklos programos, kurià ágyvendinant bûtø ið esmës re-
formuota visa valstybës teisiniø institucijø sistema. Toks teisinës sistemos 
pertvarkymas lemia esminá valstybës teisës socialinës funkcijos pasikeitimà 
– teisë, buvusi priemonë primesti visuomenës valdymà ir suvereno valià gy-
ventojams, turëtø virsti visuomenës savivaldos priemone, socialiniu institu-

                                                 

111 Dapðys A., Ragauskas R. Lietuvos teisëkûros bûklë ir perspektyvos // Teisës proble-
mos. 2000. Nr. 2. P. 38. 

112 Jaraðiûnas E. Reformuosime senà ar kursime naujà teisæ? // Lietuvos aidas. 1993 m. 
gruodþio 18 d. P. 6. 

113 Konceptualizmas (pranc. conceptualisme): nominalizmo atmaina, aiðkinanti, kad ben-
drosios sàvokos egzistuoja ne paèios savaime tikrovëje (kaip teigë realistai), o tik þmogaus 
prote (Tarptautiniø þodþiø þodynas. Vilnius, 1985. P. 257–258). Konceptualistai realistai ma-
no, kad koncepcija yra objektyviai egzistuojanti universalija, reali esmė. Konceptualistai nomi-
nalistai mano, kad universalija priklauso nuo minties koncepcijos (nominalizmas) (Idëjø þo-
dynas. Vilnius: Alma littera, 2001. P. 253). 

114 Suderinamumas arba nesuderinamumas sietinas su konceptualizmu. Teisinë sistema 
nesuderinta su politine ðalies sistema, ekonomine, socialine raida, nacionaline kultûra, neati-
tinka socialinio teisingumo reikalavimø. 

115 Kûris E. Teisinë valstybë, teisiniø sistemø ávairovë ir Vakarø teisës tradicija // M. A. 
Glendon, M. W. Gordon, C. Osakwe. Vakarø teisës tradicijos. Vilnius: Pradai, 1993. P. XI–
XIVII. 
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tu, vienijanèiu valstybæ ir visuomenæ, suteikianèiu visuomenei autonomijos 
galimybæ. Todël kuriant naujà nacionalinæ teisinæ sistemà, atitinkanèià Va-
karø standartus, negalima apsiriboti tik vienø ástatymø keitimu kitais, kad 
ir „nukopijuotais“ nuo Vakarø valstybiø. Reikia keisti paèius teisinio màs-
tymo principus. 

Dël ðios prieþasties, kaip teisingai paþymëjo E. Kûris, „Lietuvos teisës 
desovietizavimas ámanomas tik desovietizavus paèià Lietuvos visuomenæ ir 
joje susiklosèiusià teisës sampratà, t. y. ið esmës reformavus tai, kà jurisp-
rudencija ir teisës sociologija vadina visuomenës teisës tradicija. Tai sunkus 
uþdavinys“116. 

Ðie raginimai buvo uþuominos teisinës sistemos reformà Lietuvoje 
pradëti nuo teisinës doktrinos kûrimo. Deja, tai nebuvo iðgirsta, nes, ko ge-
ro, Lietuvoje dar nëra áprasta, kad mokslas inicijuotø arba vadovautø re-
formoms. 

Susidaro áspûdis, kad buvo pasirinktas lengvesnis, paprastesnis varian-
tas, t. y. skubëta atsisakyti tik tø institucijø, tø teisës normø, kuriose buvo 
itin akivaizdi sovietinë ideologija. Kitaip tariant, buvo pasitenkinta daugiau 
iðoriniais, kosmetiniais dalykais, maþiau gilinantis á paèià teisës koncepcijà. 

Po pirminio reformos etapo, „apsivalius“ nuo sovietinës ideologijos – 
pakeitus teisësaugos struktûras, A. Vaiðvilos nuomone, vis dëlto liko „so-
vietinës ideologijos esmë – normatyvizmas117 ir etatizmas118 – metodologi-
nis sovietinës teisës pagrindas“119. 

Ar tik ne dël ðios prieþasties, nors ir nuolatos smarkiai tobulinti, Lie-
tuvos Respublikos civilinis ir Civilinio proceso bei Lietuvos Respublikos 
baudþiamasis ir Baudþiamojo proceso kodeksai vis dëlto ilgà laikà buvo 
grindþiami sovietiniø kodeksø tradicijomis (kitokia socialinio teisingumo 
recepcija). 

Paþymëtina taip pat, kad tik labai maþai buvusiø tarybiniø ástatymø 
buvo pripaþinti prieðtaraujanèiais 1992 m. Konstitucijai. 

Normatyvizmo pagrindu vykdant reformà vyravo nuostata, kad svar-
biausia yra paèios teisës normos, kodeksai, ástatymai, deja, nesigilinant á 
teisines idëjas, t. y. á jø turiná. Ið kur atsiranda teisës normos, kà jos reiðkia, 
nebuvo gilinamasi, svarbiausia, kad jos reikðtø privalomo elgesio taisyklæ. 

                                                 

116 Kûris E. Teisinë valstybë, teisiniø sistemø ávairovë ir Vakarø teisës tradicija. P. XIII–
XIV. 

117 Normatyvizmas grindþiamas galiojanèiø normø apraðymø, o ne jø atsiradimo prieþas-
timis ir sàlygomis. 

118 Etatizmas susijæs su valstybës dominavimu visuomeniniame gyvenime. 
119 Vaiðvila A. Teisinës valstybës koncepcija Lietuvoje. Vilnius: Litimo, 2000. P. 43. 
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Todël vykdant teisinæ reformà buvo apsistota ties formos pertvarka. 
Buvo steigiamos arba likviduojamos tam tikros teisinës institucijos, kai ku-
rios vienai institucijai priklausiusios funkcijos buvo „permetamos“ kitai ins-
titucijai (pvz., buvo siûloma ikiteisminá tyrimà pavesti prokuratûrai arba 
policijai; panaikinti prokuratûros bendrosios prieþiûros funkcijà, bet neá-
steigti administracinio teismo ir pan.). 

Daug dëmesio skirta naujø institucijø skaièiaus, jø pavaldumo, perso-
nalo bei lëðø klausimams. 

Dalies teisininkø áspëjimas, kad negalima reformuoti teisës institutø 
nereformuojant paèios teisës, liko nuoðalyje. Todël dabar, E. Jaraðiûno tei-
gimu, „turime daugiau formà, á kurià galime sulieti labai ávairø turiná. Tai 
silpnoji teisinës sistemos reformos metmenø pusë. Mes turime teisiniø ins-
titutø sistemos reformà neturëdami bûtent to pagrindinio turinio. Mes lyg 
ir reformuojame mechanizmà, neiðsiaiðkinæ, kà tas mechanizmas darys“120. 

Su tokiomis iðvadomis bûtø sunku nesutikti. Manome, kad tai formos ir tu-
rinio prieðprieða. 

Todël nenuostabu, kad pradëta teisinës sistemos reforma vilèiø nepa-
teisino, sulaukë didþiulio teisininkø ir visuomenës nepasitenkinimo. Porei-
ká reformuoti ir teisinës sistemos turiná pradëjo pripaþinti ir politikai. 

1997 m. gruodþio 4 d. Lietuvos teisës akademijoje vykusios konferen-
cijos „Teisës reforma – prioritetinë valstybës veiklos kryptis“ dalyviai, ku-
rioje, be teisininkø ið visos Lietuvos, aukðtøjø mokyklø vadovø, dalyvavo ir 
Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo, Vyriausybës atstovai, teisinæ re-
formà ragino plëtoti kaip teisingumo sampratos reformà. Pagrindinis jos 
uþdavinys turás bûti ne teisësaugos struktûrø kaitaliojimas, o teisingumo, 
kaip humanitarinës, dvasinës, moralinës kategorijos, pertvarkymas121. Buvo 
atkreiptas dëmesys á tai, kad kuo greièiau reikëtø sukurti teisininkø tobuli-
nimosi sistemà, Lietuvos ástatymus humanizuoti pagal Europos Sàjungos 
standartus. 

Teisininkø nuomone, reikëtø keisti ástatymø turiná, atsisakyti smul-
kaus reglamentavimo ir parodyti daugiau pasitikëjimo ðalies Vyriausybe. 
Iðskirtinis dëmesys turëtø bûti skiriamas teisiniam visuomenës ðvietimui, 
nes „kol nebus atitinkamo visuomenës ðvietimo teisës srityje, tol nebus ir 
teisinës sistemos“122. 

                                                 

120 Jaraðiûnas E. Teisinës sistemos reformos metmenø projekto aptarimas // Teisës prob-
lemos. 1994. Nr. 1. P. 12. 

121 Brasaitë A. Teisinës sistemos reforma: nepateisinti lûkesèiai ir ðviesios perspektyvos // 
Justitia. 1997. Nr. 6. P. 2. 

122 Ten pat. P. 3. 
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Nuo 1993 m. gruodþio 14 d. Seimo priimto nutarimo „Dël teisinës si-
stemos reformos metmenø ir jø ágyvendinimo“ praëjus penkeriems me-
tams, per kuriuos, kaip minëta, nebuvo pasiekta norimø teisinës sistemos 
reformos rezultatø, 1998 m. birþelio 25 d. Seimas priëmë naujà Teisinës si-
stemos reformos metmenø redakcijà123. Deja, mûsø teisinei sistemai tai irgi 
nebuvo vaistas nuo visø teisëkûros ligø, taèiau joje atsirado kai kurie svar-
bûs aspektai, kuriø nenumatë 1993 m. redakcijos Teisinës sistemos refor-
mos metmenys. Pavyzdþiui, administracinë teisena, bausmiø vykdymo si-
stemos reforma, taip pat átvirtinta nuostata, kad tolesnë teisinës sistemos 
reforma turëtø bûti vykdoma remiantis tæstinumo ir perimamumo princi-
pais, atsiþvelgiant á Jungtiniø Tautø, Europos Sàjungos ir Europos Tarybos 
reikalavimus ir rekomendacijas. Taèiau ir naujojoje Metmenø redakcijoje 
visiðkai nekalbama apie vienà svarbiausiø demokratinës valstybës funkcio-
navimo pagrindø – valdþiø padalijimo principà. Vël daugiausia dëmesio 
skiriama teisëkûros ir teisinëms institucijoms (pvz., atskiri skyriai skirti tei-
smams, prokuratûrai, advokatûrai, notariatui ir t. t.) paliekant valdþiø pa-
dalijimo doktrinà kaþkur nuoðalyje (nëra aiðkiø valstybës valdþios moder-
nizavimo krypèiø, legitimacijos klausimø, valdþios institucijø administraci-
nio teisinio statuso atskleidimo ir pan.). 

Teisinës sistemos metmenyse, kaip pagrástai yra sakæs S. Staèiokas, 
pasigendama Konstitucijos, kaip pagrindinës teisinës sistemos aðies, ir ðios 
reformos ávardytuose tiksluose iðkreipiama Konstitucijos átvirtintø esminiø 
vertybiø esmë. Konstitucijos, kaip teisës sistemos pagrindo, ignoravimas 
yra svarbiausia teisinës painiavos, teisinio nestabilumo, kartu ir akivaizdaus 
teisinio nihilizmo prieþastis124. 

Ðiuo metu mûsø ðaliai svarbu ne tik reformuoti teisinæ sistemà, bet ir 
jà suderinti su Europos Sàjungos teise. Aklam Vakarø valstybiø teisinës si-
stemø kopijavimui oponuoja P. Kûris, pabrëþdamas, kad tø „valstybiø tei-
sinës sistemos nëra tapaèios ar vieningos ir ekletiðkas, mechaniðkas atskirø 
sistemø teisiniø institutø perkëlimas, jø recepcija ne visada duoda laukia-
mø rezultatø“125. 

Orientacija á kitas teisines sistemas turi remtis moksliðkai pagrástais 
metodologiniais bei reprezentatyviais, pritaikymo nacionalinei teisinei si-
stemai metodø kriterijais. Kiekviena ðalis turi savo nacionalinæ sistemà. 
Pavyzdþiui, kiekviena JAV valstija turi savàjà tokià sistemà, ir visa tai vai-

                                                 

123 Valstybës þinios. 1998. Nr. 61–1736. 
124 Staèiokas S. Lietuvos teisës sistema: raida ir perspektyvos // Justitia. 1996. Nr. 4. P. 6–7. 
125 Kûris P. Lietuvos teisinës sistemos vystymosi problemos // Teisës problemos. 1996. Nr. 

1. P. 8. 
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nikuoja bendra nacionalinë (federalinë) sistema. Sunku surasti pasaulyje 
bent dvi absoliuèiai adekvaèias teisines sistemas. Taèiau tai nereiðkia, kad 
kiekviena teisinë sistema neturi nieko bendra su kokia nors kita126.  

P. Kûris pateikia keletà pavyzdþiø, pagrindþianèiø iðsakytà nuomonæ. 
Pirmasis argumentas tas, kad mûsø màstymui dar vis bûdingas etatizmas,   
t. y. valstybës pirmumo teisës atþvilgiu pripaþinimas. Teisë tokiu atveju su-
vokiama kaip valstybës nustatyta arba sankcionuota elgesio taisyklë. Kitaip 
nei mûsø ðalyje, anglosaksø ðalyse teisinei sistemai visiðkai nepriimtina 
nuomonë, kad teisës – tai elgesio taisyklë: teisinis elgesys bûna ir prieð nu-
statant taisykles. P. Kûris pateikia ir tokià nuostatà, kad bendroji teisinë si-
stema atmestø ir mûsø teigimà, jog teismai taiko teisæ, nes pripaþásta, kad 
teisëjai pirmiausia „teisæ aiðkina ir tokiu bûdu, nagrinëdami bylà po bylos 
(„case by case“), jie kuria naujà teisæ“127. Taigi P. Kûris pateikia teisës 
doktrinos pagrindø problemà. Jo manymu, „teisinë sistema gali bûti laiko-
ma nacionaline, kai ji yra autentiðka savo visuomenës teisë, nulemta tos vi-
suomenës gyvenimo bûdo, jos tautinio charakterio ir istorinës patirties“128. 
P. Kûrio nuomone, „nei reformos metmenys, nei programa negali bûti 
dogmomis, kuriø reikëtø aklai laikytis“129. Juk pati teisë yra dispozityvesnë, 
o formos atþvilgiu ir lankstesnë, todël atviresnë gyvenimo situacijø indivi-
dualumui.  

Europos Sàjunga, didinanti valstybiø nariø átakà jø vidaus politikai ir 
institucinei kaitai, skatina studijuoti prisitaikymo prie Europos Sàjungos 
problemas. Toká procesà galima apibrëþti kaip laipsniðkà Lietuvos politi-
kos, institucinës sàrangos bei administravimo stiliaus supanaðëjimà su Eu-
ropos Sàjungos valstybiø nariø bei paèios Europos Sàjungos institucijø vi-
daus politika, institucine sàranga, administravimo stiliumi. Integracija á Eu-
ropos Sàjungà toliau formuoja Lietuvos administracinius gebëjimus taikyti 
Europos Sàjungos teisæ.  

 
Administracinës teisës samprata. Administracinæ teisæ galima nagri-

nëti: 
1) kaip teisës ðakà;  
2) kaip teisës mokslo ðakà; 
3) kaip mokymo dalykà. 

                                                 

126 Фридмэн Л. Введение в американское право / Пер. с англ. Москва, 1992. С. 7–
16. 

127 Kûris P. Lietuvos teisinës sistemos vystymosi problemos // Teisës problemos. 1996. Nr. 
1. P. 7. 

128 Ten pat. P. 9. 
129  Ten pat. 
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Studentai bus supaþindinami su pirmàja ir treèiàja sampratomis, o si-
ekiantys pagilinti administracinës teisës þinias turës susipaþinti su antràja 
samprata. 

Administratio terminas yra lotyniðkos kilmës ir reiðkia „valdymà“, 
„vadovavimà“. 

Klausimas apie tos ar kitos teisës ðakos, teisës mokslo ðakos ar mo-
kymo dalykà yra ádomus ir sudëtingas. Bûtent já nagrinëjant galima susidur-
ti su daugybe prieðtaringø, o daþnai ir prieðingø nuomoniø. Ðis klausimas 
kelia daug diskusijø, nes ávairios teisës ðakos, reguliuodamos visuomeninius 
santykius, sàveikauja, persipina. Neretai tie patys santykiai yra reguliuoja-
mi tuo pat metu keliomis teisës ðakø normomis. Visa tai rodo, kad kartais 
bûna labai sunku nustatyti ávairiø teisës normø veikimo ribas. 

 
Visuomeniniai santykiai, reguliuojami administracinës teisës nor-

momis. Be abejo, teisingas teisës ðakos dalyko nagrinëjimas mokslui turi 
svarbià metodologinæ reikðmæ. Apibrëþti vienos ar kitos teisës ðakos dalykà 
reiðkia iðskirti visuomeniniø santykiø, reguliuojamø ta ðaka, ratà. 

Kiekvienos teisės šakos teisinio reguliavimo dalykas yra grieþtai api-
brëþta visuomeniniø santykiø sritis.  

Bûtent teisinio reguliavimo dalykas ir duoda bûtinà supratimà apie 
kiekvienà teisës ðakà. 

Daugelis teisininkø mano, kad administracinë teisë reguliuoja tuos vi-
suomeninius santykius, kurie klostosi vykstant valstybiniam valdymui arba 
vykdomajai tvarkomajai veiklai. 

Kaip suprasti vykdomąją tvarkomąją veiklą? Tai dvi darnios valdymo 
veiklos ypatybës.  

Vykdomąja ji vadinama todël, kad jos subjektas yra valstybinës val-
dþios vykdomieji organai. Ðie organai yra kuriami ir kontroliuojami atsto-
vaujamøjø organø – Seimo ir savivaldybiø tarybø. Atlikdami vykdomàsias 
funkcijas, jie yra ir tvarkomieji.  

Tvarkomieji organai (institucijos) veikia Lietuvos Respublikos vardu, 
vykdo valdþios ágaliojimus, priima visiems privalomus nurodymus, vadovau-
ja ir tvarkosi neperþengdami ástatymu nustatytos kompetencijos ribø, lei-
dþia administracinius aktus, t. y. valdymo organai vykdo valstybinës val-
dþios jiems suteiktus ágaliojimus ir ðià veiklà tvarko taip, kad sëkmingai 
ágyvendintø valstybiná valdymà. 

Taigi visuomeniniø santykiø ratà, sudarantá administracinio teisinio 
reguliavimo dalykà, riboja valstybinës veiklos rûðis – valstybinis valdymas, 
ágyvendinamas kasdieninëje valdymo organø vykdomojoje tvarkomojoje 
veikloje. 
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Vadinasi, administracinë teisë yra savarankiðka teisës ðaka, kurios 
normos reguliuoja visuomeninius santykius valstybinio valdymo srityje, 
valstybinio valdymo organø kasdieninëje vykdomojoje veikloje. 

Kokie yra visuomeniniai santykiai? Norint atsakyti á ðá klausimà pir-
miausia reikia nustatyti galimus ðiø santykių subjektus. Visuomeniniai san-
tykiai gali uþsimegzti: 

− vertikaliai, t. y. tarp aukðtesnës kompetencijos organø ir jiems pa-
valdþiø þemesnës kompetencijos organø (pvz., tarp Lietuvos Res-
publikos Vyriausybës ir ministerijos); 

− tarp ávairiø valstybinio valdymo organø, nesusijusiø pavaldumo 
santykiais (tarp ávairiø ministerijø); 

− tarp ávairiø valstybinio valdymo organø ir jiems pavaldþiø valstybi-
niø ámoniø, organizacijø, ástaigø (tarp ministerijø ir joms pavaldþiø 
ástaigø, organizacijø); 

− tarp ávairiø valstybinio valdymo organø ir visuomeniniø organizaci-
jø ar kitø nevalstybiniø organizacijø (pvz., tarp savivaldybës admi-
nistracijos vadovo ir vartotojø kooperacijos organizacijø); 

− tarp ávairiø valstybinio valdymo organø (pareigûnø) ir pilieèiø. 
Visos nurodytos visuomeniniø santykiø rûðys formuojasi tiesiogiai 

ágyvendinant valstybinio valdymo uþdavinius, t. y. kasdien vadovaujant 
ûkiui ir kultûrai. Visuose nurodytuose visuomeniniuose santykiuose bûtinai 
dalyvauja valstybinio valdymo organas. 

Tai dësninga, nes ðie santykiai uþsimezga konkreèioje valstybinio val-
dymo srityje. Jie negalimi be ðios valstybinës veiklos subjekto, t. y. valstybi-
nio valdymo organo.  

Visuomeninius santykius, sudaranèius administracinio teisinio regu-
liavimo dalykà, galima skirstyti ne tik pagal subjektus, bet ir pagal visuome-

ninių santykių pobūdį, turinį. Ðiuo poþiûriu galima iðskirti ðias visuomeniniø 
santykiø grupes: 

− santykius, susiklosèiusius aukðtesnës kompetencijos organams vyk-
dant centralizuotà vadovavimà þemesnës kompetencijos organø 
administracinei ir kitokiai (gamybinei ar ûkinei ir pan.) veiklai; 

− santykius, susiklosèiusius valstybinio valdymo organams ir pareigû-
nams tiesiogiai vykdant operatyvinio valdymo funkcijas (pvz., ámo-
nës, ástaigos administracijos veikla); 

− santykius, susiklosèiusius valstybinio valdymo organams reguliuo-
jant visuomeniniø organizacijø veiklà (pvz., valstybinio valdymo 
organai tvirtina visuomeniniø organizacijø ástatus, nuostatus); 

− santykius, susiklosèiusius valstybinio valdymo organams bendra-
darbiaujant su visuomeninëmis organizacijomis; 
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− santykius, susiklosèiusius valstybinio valdymo organams tenkinant 
pilieèiø poreikius, saugant jø teises. 

Visuomeninius santykius galima skirstyti ir kitu pagrindu, pavyzdþiui, 
pagal valdymo veiklos įgyvendinimo stadijas: 

− santykiai, uþsimezgantys rengiant ir priimant valdymo aktus, vyk-
dant ástatymus ir kitus valstybinës valdþios teisinius aktus; 

− santykiai, organizacine ir teisine forma uþsimezgantys kasdieninëje 
vykdomojoje tvarkomojoje valdymo organø veikloje; 

− santykiai, susiklostantys dël priimtø sprendimø kontroliuojant pa-
valdþius organus, ástaigas, organizacijas, asmenis, kaip jie vykdo 
jiems privalomus nurodymus; 

− santykiai, susiklostantys dël administracinës prievartos ágyvendini-
mo, kai reikia atkurti paþeistas teisës normas ir nubausti kaltus as-
menis administracine tvarka (t. y. nesikreipiant á teismà). 

Klasifikuoti galima ir pagal administracinės veiklos kryptis (šakas): 

− santykiai, susiklostantys valdant Lietuvos ûká; 
− santykiai, susiklostantys valdant socialiná kultûriná valstybës gyve-

nimà; 
− santykiai, susiklostantys administracinio politinio valstybës valdy-

mo srityje.  
Galimi ir kiti visuomeniniø santykiø klasifikavimo pagrindai, pavyz-

dþiui, pagal valdymo veiklos apimtį: 

− bendrojo valdymo santykiai (visoms valdomoms ðakoms bendras 
vadovavimas); 

− ðakinio valdymo santykiai (tik tam tikrai ðakai bûdingas vadovavi-
mas); 

− specialaus tarpðakinio valdymo santykiai (pvz., kontroliuojant ne-
pavaldþiø organø ir asmenø veiklà, standartizacijos, informacijos, 
statistikos valdymas, planavimas, materialinis aprûpinimas, koordi-
navimas). 

Toks bendras visuomeniniø santykiø, sudaranèiø administracinës tei-
sës dalykà ir reguliuojamø administracinës teisës normomis, pobûdis. Jis 
rodo, kad administracinë teisë apima labai ávairius pagal savo pobûdá, turi-
ná ir paskirtá visuomeninius santykius. 

Todël administracinė teisė yra teisës ðaka, kurià sudaro þmogui, vi-
suomenei, valstybei teisiðkai reikðmingos socialinës vertybës, reguliuojamos 
ágyvendinant valstybiná valdymà, jø legitymûs ágyvendinimo bei apsaugos 
bûdai ir priemonës, socialinio teisingumo pagrindu administracinës teisës 
normø reglamentuota fiziniø ir juridiniø asmenø, dalyvaujant valstybiniø 
valdymo institucijoms, veikla. 
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Administracinė teisė – þmoniø teisiðkai reikðmingos elgsenos vieðojo 
administravimo srityje formos ir metodai paþástant, reguliuojant, apsaugant 
þmogaus, visuomenës, valstybës socialinius ir teisinius vertybinius objektus 
nuo þmogaus elgsenos neigiamø poveikiø ir padariniø naudojant objekty-
vuotus teisinius standartus – teisës principus ir teisës normas, taikant ad-
ministracines teisines priemones ir derinant jas su kitomis socialinëmis, 
ekonominëmis ir vadybinëmis þmogaus elgsenos reguliavimo priemonëmis. 

 
 
Teisinio reguliavimo metodas. Apibrëþus visuomeninius santykius, 

kuriuos reguliuoja administracinës teisës normos, galima iðsiaiðkinti, ko-
kiais metodais reguliuojami ðie santykiai. 

Visuomeniniø santykiø, reguliuojamø administracinës teisës normo-
mis, specifinë ypatybë yra ðaliø nelygybë. 

Vienas ið valdymo santykiø dalykø yra pavaldus kitam. Todël admi-
nistracinë teisë veikia specifiniu, t. y. valdiniu nurodymø metodu, beveik vi-
sada valdymo santykiø subjektas turi valdingus ágaliojimus objekto atþvil-
giu. Objektas beveik visuomet pavaldus subjektui, atitinkamai ir valdymo 
pobûdþio santykiai yra ne kas kita kaip valdþios ir pavaldumo santykiai. Tai 
patvirtina valstybinio valdymo praktika. 

Vykdomojoje tvarkomojoje valdymo organø veikloje praktiðkai ágy-
vendinami valstybës uþdaviniai ir funkcijos ávairiose ûkio, kultûros, politi-
kos srityse. Vien tai patvirtina mintá apie valdþios ir pavaldumo santyká 
valstybinio valdymo srityje. 

Ið tikrøjø valstybinio valdymo organai, palaikydami konkreèius teisi-
nius santykius, ágyvendina jiems suteiktus valdinius ágaliojimus, kuriø netu-
ri kita ðalis (pvz., pilietis), arba jei juos turi, jø apimtis maþesnë (pvz., pa-
valdaus organo, ástaigos, organizacijos). Todël reguliavimo metodas admi-
nistracinëje teisëje vadinamas administraciniu reguliavimo metodu, ið es-
mës besiskirianèiu nuo civilinëje teisëje taikomo civilinio teisinio metodo, 
kuris apibûdinamas santykiø dalyviø lygiateise padëtimi.  

Teisinio reguliavimo dalyko ir metodo analizë leidþia teigti, kad jie 
yra idealûs kriterijai, kuriais remiantis teisæ galima skirstyti á teisës ðakas 
(þr. 1 schemà). 
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1 schema. Teisës skirstymo á ðakas kriterijai ir pagrindas 

 
 
 
 

Teisinio reguliavimo objektas  Teisinio reguliavimo metodas
 
Teisinio reguliavimo objektas – tai visuomeniniai santykiai, susiklostæ ágy-
vendinant vykdomosios valdþios sistemos uþdavinius ir funkcijas. 

 
Pagrindiniai teisinio reguliavimo metodai: 

− administraciniø teisiniø santykiø subjektø juridinës nelygybës patvir-
tinimas; 

− vieno administraciniø teisiniø santykiø subjekto pavaldumo kitam 
(valdymo objekto valdymo subjektui) bûtinumas; 

− administraciniø teisiniø santykiø susiklostymas dël ðiø santykiø sub-
jektø vienaðaliðkai pareikðtos valios; 

− aiðkus norminis patvirtinimas, kada ir tarp kuriø subjektø turi uþsi-
megzti vienoki arba kitokie administraciniai teisiniai santykiai, ko-
kios tuomet turi bûti ðaliø teisës ir pareigos; 

− daugeliu atvejø teisës suteikiamos vienam administraciniø teisiniø 
santykiø subjektui (valdymo subjektui) neteismine tvarka daryti átakà 
jam pavaldiems ðiø santykiø kitiems subjektams. 

 
 

Administracinë teisë kaip konkretizuota konstitucija. Teisinës logi-
kos pavyzdys, atskleidþiantis teisinës nuostatos esmæ, kad administracinë 
teisë, kaip konkretizuota konstitucija, yra Egidijaus Ðileikio laki konstituci-
nës minties frazë: „Principiniu poþiûriu Konstitucija, bûdama Konstitucija 
(bet ne pagrindiniu ar kitaip pavadintu ástatymu!), – tai formų forma ir 
normų norma“130. Taigi administracinë teisë konkretina ávairias konstituci-
nës veiklos formas ir konstitucinio elgesio normas. Pagrindinë Konstituci-
jos sukonkretinimo teisinë priemonë, mûsø nuomone, yra konstitucinës 
teisës principai131. 

Mokslo tiriamøjø studijø konstitucinës teisës principø klausimais sto-
ka negalima skøstis. Ypaè daug dëmesio skiriama konstituciniø principø 

                                                 

130 Ðileikis E. Administracinë teisë kaip konkretizuota Konstitucija. 2002 m. balandþio 26 
d. Respublikinës mokslinës konferencijos praneðimas. 

131 Panaðiai konkretinami ir Europos Sàjungos teisës principai.  
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tradiciniam „tyrumui“ oficialioje konstitucinëje jurisprudencijoje132. Ma-
nome, kad ne visi ðiø studijø aspektai yra nuodugniai iðnagrinëti, pagaliau 
tai atlikti konstitucinës jurisdikcijos priemonëmis vargu ar galima dël aibës 
problemø. Viena ið tokiø nagrinëtinø problemø – konstituciniø principø 
transformacija (jø teisinio pavidalo kaita) ir ðiø principø administracinës 
kontrolës funkcijos. Konstitucinës teisës principø vartojamoji vertë didëja, 
jei jie ágyvendinami kuo plaèiau nuo teoriniø galimybiø konstitucinëje 
doktrinoje iki socialinës praktikos realijø tam tikrose teisës srityse. Vyks-
tant tokiai teisës lygmenø detalizacijai bûtina iðsaugoti konkreèiø konstitu-
ciniø siekiø vertybiná tapatumà. Ðiuo atveju konstituciniai principai turi at-

likti „konstitucinës minties“ reprodukcinæ funkcijà teisëkûroje ir teisinio 
reguliavimo praktikoje: lemti nuolatiná reprodukcinio lygmens teisës atsi-
naujinimà ir apsivalymà, konstituciniø nuostatø perdavimà ir vartojimà, 
adekvaèiø juridiniø procesø ir procedûrø kûrimàsi. Tik tuomet maþës kons-
tituciniø principø fragmentiðkas, momentinis „vartojimas“ atskirose teisës 
srityse. 

Konstituciniø principø ágyvendinimas administracinëje teisëje susidu-
ria ir persipina su teisës socialinës praktikos ekscesais, kylanèiais ið skirtin-
gø vieðøjø interesø konkurencijos ir juos „aptarnaujanèios“ teisinës kultû-
ros, gal net valstybiniø institucijø subkultûros, prieðprieðos. Konstitucinis 
principas sudaiktinamas, taikomas valstybinës institucijos subkultûros po-
þiûriu, patiria sukonkretinimo ðokà, ið jo tarsi „iðplaunama“ pirminë kons-
titucinë mintis. Imituojant konstitucinio principo ágyvendinimà pirminis 
tikslas savotiðkai „pasislenka“, jam ásigalint pradeda vyrauti iðvestinis, insti-
tucijos subkultûrai reikðmingas tikslo siekis. Tokiais atvejais reikëtø remtis 
konstituciniu ar kitu teisiniu procesu, nustatanèiu „pirminiø, sudëtiniø ir 

iðvestiniø konstituciniø principø“133 ágyvendinimo adekvaèius bûdus. Kita 
vertus, konstituciniø principø ágyvendinimas (konkretizacija) administraci-
nëje teisëje sukelia probleminæ situacijà, kai konstitucinis principas tarsi 
netenka konstitucinës teisinës galios pleèiant jo aiðkinimo ribas, nei tai pa-
siekta konstitucinës jurisprudencijos priemonëmis, t. y. tiek, kiek yra kons-
titucinës doktrinos134. Prieðingu atveju galima manyti, kad ðie principai 

                                                 

132 Turint omenyje tradiciðkai vyraujanèià nuomonæ, kad Konstitucinis Teismas yra vienin-
telis oficialios konstitucinës doktrinos generuotojas ir kad Konstitucinio Teismo jurisdikcinë 
veikla sudaro konstitucinës doktrinos esmæ, turinèià teisinæ galià, o mokslinis Konstitucijos 
aiðkinimas sudaro tik ðios doktrinos „rezerviná“ konstitucinës minties fondà (E. Kûris. Konsti-
tuciniai principai ir konstitucijos tekstas (2) // Jurisprudencija. 2002. T. 24(16); 57(65)). 

133 Kûris E. Konstituciniai principai ir konstitucijos tekstas (2) // Jurisprudencija. 2002. T. 
24(16). P. 57−70. 

134 Kûris E. Konstitucija ir jos aiðkinimas // Politologija. 1999. Nr. 2. P. 9. 
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tampa kvazikonstituciniai. Konstitucija neapibrëþia konstituciniø principø 
– normø taikymo hipotezës. Konstitucijos tiesioginio taikymo nuostatos 
teisinë galimybë mûsø teisinës kultûros erdvëje, neturint tam tikslui proce-
siniø konstituciniø intervencijos priemoniø, pasiskirsto tarp deleguojamos 
legislatyvinës135 ir administracinës136 diskrecijos „laukø“137. Deleguojamoji 
legislatyvinë diskrecija Seimo – Vyriausybei, Vyriausybës – ministerijoms, 
ministerijø ... – pareigûnams ne visuomet tiksliai reprodukuoja konstituci-
nes principø „mintis“. Pavyzdþiui, Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies princi-
pinë nuostata „Valdþios ástaigos tarnauja þmonëms“ kai kuriuose ástaty-
muose (Vieðojo administravimo) ðá principà átvirtina kaip pagrindiná regu-
liavimo tikslà. Taèiau ið teisinës praktikos þinome, kad vyrauja teisës (nor-

                                                 

135 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartà yra patvirtinæs, 
jog Seimas, disponuodamas konstituciniais ágaliojimais leisti ástatymus, turi diskrecijà (E. Kû-
ris. Konstitucija ir jos aiðkinimas // Politologija. 1999. Nr. 2. P. 5), taèiau „visais atvejais turi 
paisyti Konstitucijos reikalavimø, taip pat Konstitucijoje átvirtintø teisingumo ir teisinës vals-
tybës principø“. Kituose nutarimuose Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas paþymëjo, 
kad „Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ástatymø leidybos delegavimas nenumatytas, todël 
Vyriausybë gali priimti tik poástatyminius teisës aktus. Ástatymø ir poástatyminiø valdymo aktø 
reguliavimo ribos priklauso nuo daugelio veiksniø – teisës tradicijø, visuomenës politinës ir 
teisinës kultûros lygio, taèiau tiek teisës teorijos, tiek ástatymø leidybos praktikos poþiûriu tam 
tikri visuomenës prioritetiniai dalykai turi bûti reguliuojami tik ástatymais. Demokratinëje vi-
suomenëje prioritetas teikiamas þmogui, todël viskas, kas susijæ su pagrindinëmis þmogaus 
teisëmis ir laisvëmis, reguliuojama ástatymais. Tai ir þmogaus teisiø bei laisviø patvirtinimas, ir 
jø turinio apibrëþimas, ir apsaugos bei gynimo teisinës garantijos, ir leistinas jø apribojimas, ir 
kt.“ (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1995 m. spalio 26 d. nutarimas „Dël Lietu-
vos Respublikos ástatymo „Dël pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atstaty-
mo tvarkos ir sàlygø“ 10 straipsnio septintosios dalies nuostatos, taip pat dël Lietuvos Res-
publikos Vyriausybës 1994 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 55 „Dël Lietuvos Respublikos Vy-
riausybës 1991 m. lapkrièio 15 d. nutarimu Nr. 470 patvirtintos Lietuvos Respublikos ástatymo 
„Dël pilieèiø nuosavybës teisiø á iðlikusá nekilnojamàjá turtà atstatymo tvarkos ir sàlygø“ ágy-
vendinimo tvarkos dalinio pakeitimo“ 1.2 punkto nuostatos, 2.1 punkto ir jo 1, 2 bei 3 pa-
punkèiø atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai // Valstybës þinios. 1995. Nr. 89–2007). 
Kitais þodþiais tariant, ástatymø leidëjo nuoþiûra turi Konstitucija ir konstituciniais principais 
apibrëþtas ribas. 

136 Administracinë diskrecija skiriasi nuo legislatyvinës administracijos diskrecijos tuo, kad 
pirmuoju atveju administracija naudojasi veiksmø laisve vykdydama savo, kaip vykdomosios 
valdþios, funkcijas, tuo tarpu antruoju atveju administracija vykdo kvazilegislatyvines funkcijas 
ir toms funkcijoms vykdyti jai suteikiama legislatyvinë diskrecija (A. Urmonas, B. Pranevièie-
në. Administracinës diskrecijos esmë ir diskrecijos naudojimo kontrolës galimybës // Jurispru-
dencija. 2002. T. 32 (24). P. 54–64). 

137 Legislatyvinës diskrecijos delegavimas – Vyriausybë gali perduoti dalá gautos ið Seimo 
diskrecijos ministerijoms, o ðios savo ruoþtu dalá deleguotos diskrecijos gali perduoti þemesnei 
institucijai ar pareigûnui (A. Urmonas, B. Pranevièienë. Administracinës diskrecijos esmë ir 
diskrecijos naudojimo kontrolës galimybës // Jurisprudencija. 2002. T. 32 (24). P. 54–64). 
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mø) kaip statikos ir teisës kaip dinamikos reiðkiniø atotrûkis138, kurá norë-
dami „pamatuoti“ ávardijame ávairiomis sàvokomis – daþnai vadiname tei-
sës (normø) veiksmingumu, efektyvumu. Teisininkai, tirdami ðià problemà, 
daþnai pamatuoja neþinia kà: teisës (normø) genetinius trûkumus ar teisës 
ágyvendinimo, ypaè teisës taikymo, trûkumus. Manome, kad ði situacija ap-
tartina keliais poþiûriais. Kaip þinoma, konstituciniø principø taikymà rei-
kia vertinti sistemiðkai. Viena, tai daryti verta pamatuojant jø taikymo gráþ-
tamuosius ryðius, antra, taikant vienà konstituciná principà turi bûti pasitel-
kiami ir kiti principai. Ðiuo atveju galimi ávairûs taikymo deriniai. Pavyz-
dþiui, Vieðojo administravimo ástatymo taikymà vertinant maþiausiai keliø 
principø sàveikos kontekste (valdþios ástaigos tarnauja þmonëms teisës, 
taip pat ástatymo virðenybës principø kontekste). Vieðojo administravimo 
ástatyme esanti nuoroda á ástatymo taikymo virðenybës principo galiojimà 
ðiek tiek ignoruoja teisinës valstybës (teisës vieðpatavimo) principà, nes 4 
straipsnio 1 dalies 1 punkte pabrëþiama, kad vieðojo administravimo sub-
jektai savo veikloje vadovaujasi demokratinio valstybės administravimo prin-

cipais, ið jø – „įstatymo viršenybės, reiðkianèio, kad viešojo administravimo 

subjektų kompetencija turi būti nustatyta šio įstatymo, o veikla atitikti šiame 

įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus“ (iðskirta A. U.). Tuo tarpu teisinės 

valstybės principas suvokiamas ið Konstitucijos preambulës Tautos siekiu: 
„atviros, teisingos, darnios pilietinës visuomenës ir teisinës valstybës“. 
Konstitucijoje átvirtintas teisinës valstybës principas, be kitø laukiamø 
praktiniø veiksmø, reikalauja, kad turi bûti uþtikrintos þmogaus teisës ir 
laisvës, kad visos valstybës valdþià ágyvendinanèios bei kitos valstybës insti-
tucijos turi veikti remdamosi teise ir paklusdamos teisei, kad Konstitucija 
turi aukðèiausià juridinæ galià ir kad ástatymai, Vyriausybës nutarimai bei 
kiti teisës aktai turi atitikti Konstitucijà139. Tokia situacija gali rodyti, kad 
ástatymo taikymo virðenybës principas Vieðojo administravimo ástatyme su-
vokiamas siaurai, tik þemyn einanèia hierarchine linija: vieðojo administra-
vimo ástatymas �� poástatyminiai aktai. Todël ástatymo nuoroda á ðá prin-
cipà, kaip á vienà ið „demokratinio valstybës administravimo principø“, to-
kiame kontekste yra klaidinanti, nes atrodo ignoruojanti kitokius sistemi-
nius santykius, pavyzdþiui, su kitais konstituciniais ir bendrais teisës princi-

                                                 

138 Tokia veiksmø laisvë ir vadinama administracinës institucijos diskrecija, tiksliau, mano 
poþiûriu, jà bûtø galima vadinti procesine (procedûrine) diskrecija. 

139 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. vasario 23 d nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybës 1998 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 36 „Dël 1998 metø pavyz-
dþio banderoliø tabako gaminiams ir alkoholiniams gërimams þenklinti ávedimo“ atitikimo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos ámoniø ástatymo 8 straipsnio 1 da-
liai ir 12 straipsnio 1 daliai“ // Valstybës þinios. 2000. Nr. 17–419. 
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pais. Be to, ðiame kontekste ribojamas kito konstitucinio principo „valdþios 
ástaigos tarnauja þmonëms“ taikymas, nes tarsi nustato jo ribas ðiame ásta-
tyme, nors, þinoma, kad „valdþios galias riboja Konstitucija“. 

Apskritai Vieðojo administravimo ástatymo „demokratinio valstybës 
administravimo principai“ nëra tinkamai pritaikyti nacionalinei teisës si-
stemai. Pavyzdþiui, objektyvumo principas aiðkinamas per patá save „... ofi-
cialûs vieðojo administravimo subjekto veiksmai turi bûti neðaliðki ir objek-
tyvûs“. Proporcionalumo principas, átvirtinantis nuostatà, „kad administra-
cinio sprendimo mastas bei griežtumas turi bûti proporcingi administravimo 
tikslui“ (iðskirta A. U.), nukreipia administracinæ veiklà ne á teisingumà, o á 
administravimu norimus pasiekti dalykus. Tuo atveju galima manyti sie-
kiant „tam tikro administravimo teisingumo“, nes „administravimo“ predi-
katas gali reikðti vieðojo administravimo subjektui tokio teisingumo sàvo-
kos iðsiaiðkinimà þinybinio naudingumo prasme. Tikëtina, kad valdþios 
ástaigø tarnavimo þmonëms principo ágyvendinimas kartu su ástatymo vir-
ðenybës principu yra klaidinga ið esmës. Valdþios ástaigø tarnavimo þmo-
nëms principo ágyvendinimo rezultatas bûtø daugelio principø padariniø 
pamatavimas. Todël ðis principas, esant þmogaus ir valdþios ástaigos santy-
kiui, daþniausiai ágyvendinamas neigiamu aspektu: valdþios institucijø ne-
veikimu, jei teisës normoje nëra nurodytas valdþios ástaigos veikimo teisës 
imperatyvas. Manoma, kad valdþios ástaiga, jei nëra tokio imperatyvo, gali 
veikti diskretiðkai. Èia kyla probleminis klausimas: jei þmogus su praðymu 
kreipiasi á valdþios ástaigà ir jei nëra teisës imperatyvo tenkinti jo praðymà, 
tai kas tuomet yra valdþios ástaigø tarnavimo þmonëms principas, jei nesu-
kelia jokios konstitucinës pareigos vieðojoje teisëje? Deklaracija? Ar galio-
ja senas „biurokratinis“ vieðosios teisës principas – èia leidþiama tik tai, kas 
numatyta ástatyme (pvz., Vieðojo administravimo ástatyme: „vieðojo admi-
nistravimo institucijoms draudþiama vykdyti veiklà neturint tam suteiktø 
ágaliojimø arba priimti sprendimus pagal savo kompetencijà siekiant kitø, 
negu ástatymo nustatyta, tikslø“)!? Ar konstitucinë pareiga – tik moralinë 
rekomendacija, nes nesant teisës imperatyvo negalima plaèiai kelti ir teisi-
nës atsakomybës klausimo. Ieðkodamas atsakymo á ðá ne visiðkai retoriná 
klausimà pritariu A. Vaiðvilos minèiai, jog „tam, kad teisinës valstybës idëja 
nebûtø vien patraukli ideologija, siekiama atitinkamai organizuoti valstybiø 
vidaus gyvenimà, sukurti teisës vieðpatavimui teisines, organizacines, eko-
nomines, idëjines, socialines prielaidas praktiðkai funkcionuoti“140. Ðis A. 
Vaiðvilos poþiûris verèia nauju aspektu iðnagrinëti lyg ir þinomus teisës ir 
teisinës sistemø santykius konstituciniams principams transformuojantis 

                                                 

140 Vaiðvila A. Teisinë valstybë ir jos perspektyvos // Jurisprudencija. 2000. T. 15(7). P. 18. 
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vieðojoje teisëje, nes teisës sistema, jos elementai (normos, principai) gali 
bûti patikrinami ir tikslinami konkreèiai teisinei sistemai veikiant realiai. Ið 
èia iðplaukia prielaida, kad pernelyg didelis tikslø siekimo atotrûkis tarp 
teisës ir teisinës sistemø gali bûti konstituciniø principø transformacijos 
ekscesø vieðojoje teisëje vienu ið pagrindiniø veiksniø. 

Konstituciniø principø taikymas kaip teisinë galimybë ir konstituciniø 
elgesio standartø, suformuluotø ðiuose principuose, ádiegimas, t. y. trans-
formacija administracinëje teisëje, privalo turëti aiðkius funkcinius tikslus. 
Regis, teisës reguliavimo misijos uþtikrinimo poþiûriu bûtina, kad konstitu-
ciniai principai atliktø ávairaus lygmens teisës normø „orkestro dirigento“ 
funkcijas siekiant suderinti jø bendrø tikslø reguliavimo galias, jas sustip-
rinti ir konsoliduoti teisës normas á vientisà reguliuojamo poveikio sistemà, 
t. y. atlikti teisës normø koordinavimo funkcijas (þr. 2 schemà).  

 

2 schema. Principinë konstitucinës teisës principø átaka administracinei teisei  

          7 
Konstitucijos principai                       Konstitucinës teisës doktrina 

 

     1                                           2           6                                   5 

 

Konstitucinio Teismo iðaiðkinimai (nutarimai)                Konstituciniai principai 

 

        10              9              8 

 

Vieðoji teisë 

4 

3 

 
 

Schemoje nurodytø sàveikø numeracija iliustratyvi, neskirstoma pagal 
ryðio glaudumà. Schema atskleidþia: 

1) Konstitucijos principø, suformuluotø Konstitucijos tekste, ir 
Konstitucinio Teismo iðaiðkinimø (nutarimø) sàveikà; 

2) konstitucinës teisës doktrinos ir Konstitucinio Teismo iðaiðkinimø 
(nutarimø) sàveikà; 

3) konstituciniø principø ir Konstitucinio Teismo iðaiðkinimø (nuta-
rimø) sàveikà; 

4) Konstitucijos principø, suformuluotø Konstitucijos tekste, pir-
mumà, Konstituciniø principø iðvestinumà; 
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5) konstitucinës teisës doktrinos ir konstituciniø principø formula-
vimo prieþastingumà; 

6) konstitucinës teisës doktrinos ir administracinës teisës sàsajas; 
7) Konstitucijos principø, suformuluotø Konstitucijos tekste, ir 

Konstitucinës teisës doktrinos prieþastingumà; 
8) konstituciniø principø ir administracinës teisës sàsajas; 
9) Konstitucinio Teismo iðaiðkinimø (nutarimø) átakà Konstitucijos 

principø taikymui administracinëje teisëje; 
10) Konstitucijos principø, suformuluotø Konstitucijos tekste, ir ad-

ministracinës teisës sàsajas. 
Pagal ðià schemà galime spræsti, kad konstitucinës teisës principai 

administracinëje teisëje gali bûti taikomi remiantis teisës galià turinèiais 
Konstitucinio Teismo iðaiðkinimais (nutarimais) ir Konstitucinës teisës 
doktrinos rekomendacinëmis nuostatomis. Be abejo, iðskirtinis vaidmuo 
plëtojant konstituciniø principø turinio ir jø sistemos sampratà, taip pat di-
dinant Konstitucinës teisës doktrinos veiksmingumà tenka Konstituciniam 
Teismui. Visais ðiais atvejais pabrëþiant konstitucinës teisës principø átakà 
administracinei teisei reikëtø paþymëti tokiø principø kaip teisës ir ástaty-
mø modeliai savybes. Ðie modeliai gali bûti ágyvendinami ávairiais legiti-
maus ir doktrininio lygmens standartizavimo metodais. Ðiame kontekste 
legitiminio ir doktrininio lygmens standartizavimo metodai vienas kità pa-
pildo ir sustiprina. Doktrininio lygmens standartizavimo metodai, ápras-
minti kaip objektyvieji teisës poreikiai, gali lemti jø legitimiàjà iðraiðkà. Le-
gitimaus lygmens standartizavimo metodai gali „praturtinti“ doktrininio 
lygmens standartizavimo mokslinæ metodikà. Ðiuo poþiûriu teisæ, ástatymà 
ir valdymà reikëtø laikyti kaip vienos socialinës teisinës reguliacinës siste-
mos tarpusavyje susijusius veiksnius, pasireiðkianèius standartizavimo veik-
loje. 

Konstitucinių principų taikymo administracinėje teisėje standartizavimas 
– tai konstitucinës teisës taikomoji veikla, nustatanti bendrus teisës normø, 
taikymo subjekto veiklos ir jo charakteristikos reikalavimus siekiant garan-
tuoti: teisinio elgesio laukiamø standartø, suformuluotø konstituciniuose 
principuose, ádiegimà; administracinës teisës turinio ir informaciná suderi-
namumà su konstitucine teise; konstituciniø principø koordinaciná veiks-
mingumà, konsoliduojantá administracinës teisës normas á vientisà tikslo 
siekimo sistemà; standartizacijos veiklos kokybæ; socialinës teisinës orien-
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tacijos þmogus141, visuomenë, valstybë vieningumà; teisiná subjektø saugu-
mà. 

Konstituciniø principø taikymo administracinëje teisëje standartiza-
vimas, autoriø nuomone, turëtø bûti suvoktas ir pradëtas norminti remian-
tis teisinio proceso teisinëmis loginëmis taisyklëmis. Manytume, kad teisi-
nio proceso forma – specifinë teisinë loginë konstrukcija. Aiðkinant teisinio 
proceso turiná ir ypaè struktûras, esminæ reikðmæ turi procesinës formos 

sàvoka, kuri pagal savo pobûdá pradþioje galëtø vykdyti tarpdisciplininio 
mokslinio bendravimo unifikuotos priemonës (vëliau objektyvieji teisës po-
reikiai gali lemti jø legitymiàjà iðraiðkà), vienijanèios vienalyèius procedû-
rinius reikalavimus, keliamus proceso dalyviø veiksmams, nukreiptiems nu-
statytam materialiniam teisiniam rezultatui pasiekti, funkcijà. Tokia sàvoka 
kartu galëtø bûti svarbiausia priemonë ávairiø valstybiniø institucijø veiklos 
teisinio proceso dësningumams paþinti, jo vienareikðmiam – kaip komplek-
sinës sistemos supratimui. Grieþtai laikantis teisingumo taikomasis admi-
nistracinës teisës (santykyje su konstitucine teise) kokybës padidinimas 
glaudþiausiai susijæs su juridiniø teisingø teisës taikymo garantijø sistemos 
tobulinimu, viena ið kuriø yra procesinë forma. Procesinës formos nusta-
tymas – bûtina tvirtos teisëtvarkos ir teisingumo sàlyga. Nuo to, kiek ji yra 
iðplëtota, galø gale priklauso teisës sistemos socialinë vertë. Remiantis tei-
sinëmis sàvokomis, taip pat ir procesinës formos sàvoka, ágyvendinamas vi-
suomeniniø santykiø reguliavimo proceso paþinimas – formaliai apibûdi-
namos teisës formos savybës. Aiðkinantis procesinæ formà sudaranèius 
struktûrinius elementus bûtina atsiþvelgti á sistemos hierarchiðkumo reiðki-
ná, t. y. norint apraðyti procesinæ formà kaip sisteminá dariná reikia parodyti 
jà kaip dar platesnës sistemos elementà. Ðiuo aspektu konstituciniø princi-
pø taikymo administracinëje teisëje standartizavimas – hierarchinës proce-
sinës (procedûrinës) sistemos socialinis (mokslinio paþinimo lygmens po-
þiûriu) teisinis (legitimumo poþiûriu) reiðkinys. Atskleidþiant konstituciniø 
principø taikymo administracinëje teisëje hierarchinæ procesinæ (procedû-
rinæ) sistemà, ðie klausimai geriau bûtø suvokiami, jeigu pirmiausia bûtø 

                                                 

141 Konstitucinis Teismas, spræsdamas klausimà, ar Seimas gali pavesti Vyriausybei regu-
liuoti santykius, susijusius su þmogaus teisëmis ar laisvëmis, 1996 m. gruodþio 19 d. nutarime 
konstatavo: „Tiek tokios þmogaus teisës ir laisvës, tiek jas ribojanèio įstatymo tarpusavio sąvei-

kos principo laikymasis yra reikðminga þmogaus teisiø ir laisviø ágyvendinimo garantija“ (iðskir-
ta aut.) (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. gruodþio 19 d. nutarimas „Dël 
Lietuvos Respublikos valstybës paslapèiø ir jø apsaugos ástatymo 5 ir 10 straipsniø atitikimo 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1996 m. 
kovo 6 d. nutarimø Nr. 309 ir Nr. 310 atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos 
Respublikos civilinio proceso kodekso normoms“ // Valstybës þinios. 1996. Nr. 126–2962). 
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reglamentuotos tiesioginës Konstitucijos taikymo procedûros, nes lûkes-
èiai, nukreipti á teisinæ kultûrà, dar neturi „procesinës energetikos“ vaid-
mens. Todël, kai tikimasi, kad tiesioginës konstitucijos taikymas gali bûti 
paremtas teisiniais lûkesèiais, atsiranda paradoksalios situacijos vieðojoje 
teisëje, kylanèios ið koordinaciniø142 (ypaè teisinës valstybës) ir determina-
ciniø143 (ypaè pilietinës visuomenës) konstituciniø principø taikymo.  

Baigiant nagrinëti konstituciniø principø taikymo vieðojoje teisëje 
hierarchinæ procesinæ (procedûrinæ) sistemà reikia pabrëþti, kad ði sistema 
ágyvendina konstitucinius principus, todël patys principai turi bûti maksi-
maliai iðdëstyti tam tikra sistemine tvarka. Fragmentiðka konstituciniø 
principø iðdëstymo tvarka lems ir fragmentiðkà jø taikymo vieðojoje teisëje 
procesinæ formà.  

Teisinės valstybės principas turi koordinuojamàjà funkcijà ne tik kons-
tituciniuose teisiniuose santykiuose, bet ir átvirtinant tai sisteminiu pagrin-
du, nuosekliai remiantis teisinës valstybës vertybëmis tvarkant visus valsty-
bës klausimus. E. Kûris teigia, kad „kol kas konstitucinë teisinës valstybës 
(teisës vieðpatavimo) doktrina yra gana fragmentiðka“144. Jo manymu, „vis 
dëlto yra pagrindas teigti, kad Konstitucinis Teismas, þingsnis po þingsnio 
formuodamas teisinës valstybës doktrinà145, orientuojasi á teisës mokslo 
generuojamà teisinës valstybës teorijà bei lyginamàjà teisëtyrà“146.  

Teisinës valstybës sàvoka, vyraujanti Vokietijoje, saisto valstybæ ir ri-
boja jos galias teise, visø pirma demokratine Konstitucija ir teisiniais ásta-

                                                 

142 Koordinaciniai konstituciniai principai – tai principai, „suderinantys“ paèios Konstitu-
cijos nuostatas, padarantys jà vientisa sistema. Tokie principai yra Konstitucijos virðenybës, 
Konstitucijos vientisumo ir teisinës valstybës ir kt. (E. Kûris. Koordinaciniai ir determinaciniai 
konstituciniai principai (1) // Jurisprudencija. 2002. T. 26(18). P. 30–55). 

143 Determinaciniai principai – tai principai, kreipiantys teisës sistemà. Tai demokratija ir 
suverenitetas, pilietinë visuomenë, valdþiø padalijimas, pasaulietinë valstybë, socialinë valsty-
bës orientacija ir geopolitinë valstybës orientacija ir kt. Jie papildo koordinacinius principus. 
Determinaciniai principai lemia ne tai, kaip vienos konstitucinës nuostatos dera su kitomis, o 
kaip statutinë teisë derinama su konstitucine, o koordinaciniai principai lemia ir viena, ir kita 
(E. Kûris. Koordinaciniai ir determinaciniai konstituciniai principai (1) // Jurisprudencija. 
2002. T. 26(18). P. 30–55). 

144 Kûris E. Koordinaciniai ir determinaciniai konstituciniai principai (1) // Jurisprudenci-
ja. 2002. T. 26(18). P. 30–55. 

145 Konstitucinis Teismas yra iðaiðkinæs, kad „kiekvieno teisës instituto atitikimas Konsti-
tucijai turi bûti vertinamas pagal tai, ar jis atitinka konstitucinius teisinës valstybës principus. 
Atskleisti teisinës valstybës sampratos turiná – tai konstitucinës doktrinos funkcija“ (Konstitu-
cinio Teismo 1999 m. geguþës 11 d. nutarimas „Dël Lietuvos Respublikos Seimo statuto 259 
straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ // Valstybës þinios. 1999. Nr. 42–
1345. Nr. 43). 

146 Kûris E. Koordinaciniai ir determinaciniai konstituciniai principai (1) // Jurisprudenci-
ja. 2002. T. 26(18). P. 30–55. 
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tymais, priimtais remiantis ðia Konstitucija. Ypatingas vaidmuo èia skiria-
mas teisingumo moralinei idëjai ir kitokiems humanistiniams principams, t. 
y. þmogiðkosioms vertybëms asmens laisviø ir teisiø suteikimo bei uþtikri-
nimo klausimais. Ðiuo atveju bûtina pabrëþti iðskirtiná vertybiná orientyrà. 
Jo suvokimas pagrástas teisës ir ástatymo tarpusavio sàveikos santykio lyg-
mens palaikymu, kuris átvirtina teisinës valstybës poþiûrio esmæ, iðskirtinai 
kaip teisës, o ne tik kaip ástatymo virðenybës principà. Ðis teisës iðskyrimas 
pagrástas teisingumo idëjomis, pagal kurias ne visi ástatymai jas atitinka. 
Teisë galiausiai atlieka ástatymo korekcinæ funkcijà, gali nurodyti, koks jis 
turi bûti. Tai reiðkia, kad ðios tobulinimo funkcijos nustatymas ir ágyvendi-
nimas turi bûti valdomas, valdomi turi bûti <...> tiek teisë, tiek ástatymas, 
tiek jø „valdymo valdymas“.  

Teisës, ástatymo ir valdymo teisingo bei adekvataus tarpusavio sàvei-
kos santykio uþtikrinimas yra bûtina sàlyga nuolat plëtoti ekonomikà, teisæ 
ir kitas socialines sritis, stiprinti teisëtumo ir teisinës tvarkos kontrolæ. De-
ja, ðio vertybinio pobûdþio dësningumo ágyvendinimas nëra tapæs konstitu-
cinës teisës principø taikymo praktikos raiðkos priemone. 

Netikslinga galvoti, kad ástatymo priëmimas uþtikrins jo savaiminá 
ágyvendinimà. Todël galimas daugiau stichinis ástatymø reguliavimas, pa-
grástas klaidomis ir bandymais, nuolat taisomas ir pildomas. Tai leidþia tei-
gti, kad ástatymø rengimo, leidybos ir ástatymø reguliavimo sistemos susiju-
sios neglaudþiai.  

Valdymas teisës ir ástatymo pagrindu turi bûti glaudþiai susijæs su 
adekvaèiu valdymo sprendimø priëmimu. Nepakankamai iðlaikomas teisës, 
ástatymø ir teisës norminiø aktø suderinamumo ágyvendinant teisës funkci-
jas santykis. Vykdomosios valdþios institucijø praktiniai veiksmai daþnai 
nëra nukreipti á teisëje ir ástatymuose suformuluotas ir ginamas socialines 
teisines vertybes. Ypaè tai susijæ su þmogumi kaip socialine vertybe, kaip 
tikslu, o ne priemone. Vertybiðkai iðkraipomas ir to paties þmogaus verty-
biø problemos vertinimas privaèiø bei vieðøjø interesø derinimo santykyje. 
Þmogus, kaip vertybë, aktualizuojasi tiek per privatø, tiek per vieðàjá inte-
resà. Tinkamai traktuoti þmogaus „vertybiná susidvejinimà“ galima remian-
tis Konstitucijos 28 straipsnio nuostata: „Ágyvendindamas savo teises ir 
naudodamasis savo laisvëmis, þmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos ir ástatymø, nevarþyti kitø þmoniø teisiø ir laisviø“.  

Vis svarbesnis tampa valdymo ir reguliavimo intensyvumo kaitos da-
lykø nukreipimas á tinkamus teisinius reþimus. Teisiniai reþimai gali bûti 
tarpusavyje derinami, priklausomai nuo besikeièianèiø socialiniø ekonomi-
niø ir kitokiø sàlygø ir situacijø, panaudojama didelë reguliavimo priemo-
niø ávairovë: ne tik administracinës teisinës reguliavimo priemonës – nor-
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mavimas, licencijavimas, draudimai, kontrolë, bet ir kryptingo elgesio ska-
tinimas, reguliavimas naudojant vieðøjø interesø konkurencijà ir pan. Bûti-
na iðsamiau tirti, ieðkoti tinkamø veiklos funkciniø teisiniø reþimø ekono-
mikos srityje. 

Ástatymø leidyba ekonomikos reguliavimo srityje daþnai kritikuojama, 
net teigiama, kad ji þlugdoma. Administraciniu teisiniu poþiûriu tai gali bû-
ti susijæ su valstybinio valdymo sistemos dezorganizavimo procesu, kilusiu 
dël tiesioginës valstybës átakos sumaþëjimo darant poveiká ekonomikai. Su-
trinkama, kai nenustatomi, nesuvokiami kriterijai, kaip nustatyti valstybi-
nio ekonomikos reguliavimo tikslus, dalykus ir bûdus. Regis, bûtina geriau 
panaudoti atskirø administracinës teisës institutø galimybes. Tai susijæ su 
teisiniu reþimu, teisiniu statusu, registracija, leidimø sistemos, valstybinës 
prieþiûros institutais.  

Tarpusavyje nesuderintos yra ástatymø rengimo, leidybos ir ástatymø 
ágyvendinimo valdymo problemos. 

Ðios valdymo problemos suvokimas nepakankamai pagrástas teisës ir 
ástatymo tarpusavio sàveikos santykio lygmens palaikymu, kuris rengiant, 
leidþiant ir ágyvendinant ástatymus nepateisinamai iðkreipia teisinës valsty-
bës poþiûrio esmæ, stichiðkai nustato teisës ir ástatymo virðenybës principø 
sàveikos santykius, suprieðina teisës ir teisinës sistemø tikslus, pasiektus re-
zultatus paþymi disfunkcijos þenklu. 

Valdymo teisës ir ástatymo pagrindo poþiûriu įstatymų rengimą, leidy-

bą ir įstatymų įgyvendinimą galima vertinti kaip darnią teisinio reguliavimo si-
stemą, kuriai taikomas sistemų valdymo modelis. Ðiuo atveju bûtina atsimin-
ti, kad sistemos gali bûti tiek valdomos, tiek nevaldomos. Efektyvus valdy-
mas bus toks, kuris panaudos socialinius dësningumus, modeliuos valdymo 
sprendimus, kryptingai ir sutelktai sieks tam tikrø visuomeniðkai reikðmin-
gø rezultatø. Principiniu, supaprastintu poþiûriu vertinant ástatymø rengi-
mà, leidybà ir ástatymø ágyvendinimà kaip darnià teisinio reguliavimo si-
stemà, galima manyti, kad ði sistema privalo turëti vienà bendrà sisteminá 
tikslà, kuriam esant ji gali bûti valdoma. 

Ástatymø rengimo praktikoje nëra tinkamai reguliuojamas teisës ir 
ástatymo virðenybës principø ágyvendinimo algoritmas.  

Teikiant pirmenybę įstatymo viršenybės principui vyrauja įstatymų ren-
gimo subjektyvizmas: atsitiktinumo pagrindu politinës, interesø grupiø nor-
mos, Seimo nariø, þinybø vadovø ir biurokratinio aparato subkultûros 
normos be teisinës doktrininës analizës inkorporuojamos á ástatymø normø 
hipotezes, dispozicijas, sankcijas. Pritariame D. Þëruolio, kuris teoriðkai 
modeliavo interesø grupiø ir valstybës sàveikà, minèiai, kad „valdþios 
sprendimø ir interesø grupiø atstovavimo sistemø santykis turi bûti institu-
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cionalizuotas“147. Kadangi pirmenybė teikiama teisės viršenybės principui ren-

giant įstatymus, labiau numatomas objektyvus tikslo siekimas. Pagal teisës 
vieðpatavimo principà daugiau dëmesio skiriama doktrininiam ástatymø 
rengimui. Ðiuo atveju ástatymø rengimo bûdo, teikianèio pirmenybæ teisës 
virðenybës principui, struktûrinë iðraiðka gali bûti tokia: 
 
Nacionalinë kultûra �� humanistinës idëjos �� teisinës idëjos �� teisi-
në doktrina �� konkretaus ástatymo metmenys (koncepcija) �� konkre-

taus ástatymo rengimo planas (programa) �� ástatymo projektas. 
 

Be abejo, ðis ástatymo rengimo bûdas reikalauja didesniø rengimo sà-
naudø ir laiko. Kita vertus, jis labiau nukreiptas á strateginæ reguliavimo vi-
zijà, todël politikø maþiau mëgstamas, nes ástatymo projektas rengiamas il-
giau. Toks reguliavimo jëgø panaudojimo tobulinimas daugeliu atþvilgiu 
yra ilgalaikis uþdavinys, átraukiantis mokslininkus, ekspertus praktikus, vie-
ðojo administravimo srities darbuotojus, ministrus, Vyriausybæ, Seimà, teis-
mus ir pilieèius. Vis dëlto poþiûris á sunkumus yra perdëtas: ið tikrøjø, þy-
mus reguliavimo kokybës pagerëjimas gali bûti pasiektas greitai ir nebran-
giai. Svarbu ekspertams, rengiantiems ástatymo projektus, sutelkti reikiamà 
dëmesá á tris svarbius dalykus: ką reguliuoti, kada reguliuoti  ir kaip reguliuo-

ti. Ðiuo poþiûriu svarbus Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës aktø 
rengimo tvarkos ástatymo vaidmuo. Taèiau jo ágyvendinimas iki ðiol yra ági-
jæs disfunkciná pagreitá. Pagrindinis šio įstatymo produktas – teisės norminis 

aktas. Anksèiau minëtos bendros teisinio reguliavimo sistemos poþiûriu to-
kio tarpinio rezultato siekis ið tikrøjø nëra derinamas su sisteminiu tikslu, 
todël teisinë sistema gali taip rengiamà ástatymà atmesti kaip „svetimkûná“, 
nes jis nesiderins su atskirais ðios sistemos elementais. Be abejo, reikia pa-
minëti ir kità ignoruojamà problemà – kriminologinæ ekspertizæ. Nors ðià 
problemà reikia nagrinëti atskirai, paminësime, kad iki ðiol nëra tai eksper-
tizës rûðiai skirto teisës akto. Kriminologinë arba kompleksinë, naudojant 
kitas mokslo þinias, rengiamø bei galiojanèiø teisës aktø ekspertizë galëtø 
padëti sutaupyti milþiniðkas lëðas, skiriamas ne tik teisës aktø reguliavimui 
administruoti, bet (tai svarbiausia) ir apsaugotø atskiras valdymo sritis nuo 
neadekvataus teisinio reguliavimo neigiamø padariniø. 

Svarbi kaip reguliuoti problema. Reguliavimo priemonë turi bûti pa-
renkama aptariant konkretaus ástatymo metmenis. Reguliavimo priemonës 

                                                 

147 Þëruolis D. Interesø grupiø ir valstybës sàveika: teoriniai modeliai. Interesø grupës, 
valdþia ir politika. Metinës konferencijos tekstai. Vilnius, 1997 m. lapkrièio 21–22 d. Vilnius: 
Pradai, 1998. P. 19. 
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gali lemti ástatymo gyvybingumà arba jo socialiná atmetimà teisinei siste-
mai, didinti arba maþinti ástatymo administravimo iðlaidas. Tradiciðkai „tei-
sinës“ reguliariosios priemonës – draudimai ir leidimai – didina kontrolie-
riø skaièiø ir administravimo sànaudas. Iðlaidos teisës imperatyvams pa-
klusti yra akivaizdþiausias poveikis biudþetui svarstant jo projektus, taèiau 
teikiant ástatymø projektus apie tai aiðkinamuose raðtuose nieko nesako-
ma. Paradoksas! Kiekvienam „paklusimui“ iðleidþiama dalelë nacionalinio 
turto, kad bûtø gauta naudos visuomenei. Todël bûtina visuomet ieðkoti ðiø 
reguliavimo priemoniø alternatyvø siekiant iðnaudoti ekonominiø, vadybi-
niø ir kitokiø socialiniø elgesio svertø galimybes. Ir vël kiti paradoksai! 
Teikiamø ástatymø aiðkinamuosiuose raðtuose niekuomet neminimi nei-
giami padariniai. Atrodo, nurodþius neigiamø padariniø atsiradimo gali-
mybes lengviau ieðkoti bûdø, kaip jas ðalinti, neutralizuoti.  

Problemø ką reguliuoti, kada reguliuoti ir kaip reguliuoti sprendimas 
glaudþiai susijæs su tinkamø konstitucinës teisës principø ágyvendinimu 
(daugiausiai taikymu) vieðojoje teisëje, ypaè integruotai „pasitelkiant“ kitø 
mokslø ádirbius. Svarbu suvokti, kad konstitucinës teisës principø kontrolës 
funkcija apima platø ðiø principø taikymà konstitucinës ir administracinës 
prieþiûros bûdais. Konstitucinës teisës principø kontrolës funkcijø ágyven-
dinimas, Valstybinio valdymo institucijø teisës taikymo veikla rengiant ásta-
tymø ir kitø teisës aktø projektus, ágyvendinant galiojanèius teisës aktus 
ágautø naujà, sistemiðkai patobulintà tikslinæ paskirtá. 

 
Administracinës teisës sistema. Administracinë teisë reguliuoja ávai-

rius valdymo santykius, kurie gali bûti sugrupuoti á vienarûðius kompleksus. 
Ðiuo pagrindu kuriama ðios teisës ðakos sistema, numatanti administraciniø 
teisës normø, reguliuojanèiø vienarûðius visuomeninius santykius, iðskyri-
mà á savarankiðkus teisinius institutus (pvz., valstybinës tarnybos, administ-
racinës atsakomybës institutai). Administracinës teisës institutai reguliuoja 
santykius, kuriø pobûdis bendras visoms valdymo veiklos kryptims. Be to, 
administracinës teisës normos grupuojamos pagal jø reguliuojamojo vi-
suomeniniø valdymo santykiø atsiradimo sritis (pvz., Lietuvos ûkio srityje, 
socialinës kultûrinës veiklos srityje), kurias savo ruoþtu sudaro ðakos (pvz., 
prekybos, vidaus reikalø) valdymas ir tarpuðakiai (pvz., statistikos valdy-
mas, koordinacijos, materialinio aprûpinimo valdymas). 

Administracinės teisės sistema yra tokia: 

Bendroji dalis – apima administracinës teisës institutus, kuriø vertybi-
nis valdymo pobûdis yra bendras visai sistemai. Tai normos, átvirtinanèios 
valstybinio valdymo pagrindinius principus, administraciná teisiná organø, 
valstybiniø tarnautojø, visuomeniniø organizacijø ir pilieèiø statusà valsty-
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binio valdymo srityje, valstybinës tarnybos pagrindus, valdymo veiklos for-
mas ir metodus, valdymo teisëtumo uþtikrinimo bûdus ir tvarkà, administ-
racinio proceso pagrindus. Ðios grupës normos veikia visose valstybinio 
valdymo ðakose ir srityse. 

Ypatingoji dalis – apima normas, kuriomis remiantis reguliuojami vi-
suomeniniai santykiai konkreèiose valstybinio valdymo ðakose ir srityse. Jos 
numato valstybinio valdymo organizavimà ir ágyvendinimà Lietuvos ûkio 
srityje, socialinëje kultûrinëje srityje ir administracinëje politinëje srityje; 
ðakø, priklausanèiø minëtoms sritims, valdymo organizavimà (pvz., pramo-
nës, mokslo, sveikatos) ir tarpðakinio valdymo organizavimà (pvz., standar-
tizacija, materialinis techninis tiekimas, statistika, informacija). 

Administracinës teisës sistemos pagrindu sudaryta mokymo dalyko 
„Administracinë teisë“ sistema. 

 
Administracinës teisës sisteminimas. Viena ið prieþasèiø, dël kuriø 

reikia sisteminti administracinæ teisæ, yra administracinës teisës normø 
gausa, taip pat administracinës teisës iðraiðkos formø arba ðaltiniø ávairovë. 
Atsiranda bûtinybë administracinës teisës normas susisteminti, jungti á vie-
nà bendrà, gerai suderintà sistemà. Administracinës teisës normø sistemi-
nimas turi tam tikrø pranaðumø. Sisteminant administracinës teisës normas 
daug lengviau teisës normas nustatyti, jas naudoti. Taip pat vienas ið admi-
nistracinës teisës normø sisteminimo pranaðumø yra tas, jog daug lengviau 
surasti ir paðalinti tarp administracinës teisës normø esanèias spragas, taip 
pat prieðtaravimus. Galima padaryti iðvadà, kad administracinës teisës 
normø sisteminimas prisideda prie teisës tobulinimo ir teisëtumo stiprini-
mo. Vadinasi, administracinës teisës normø sisteminimas turi tarsi teigia-
mà reikðmæ. Teisës normø sisteminimas pirmiausia gali bûti suvoktas kaip 
nuolatinës teisës sistemos tvarkymas. Kadangi teisinë sistema yra nuolat 
besiplëtojanti (ávairûs teisës aktai yra nuolat priimami ávairiø teisëkûros 
subjektø ávairiose valstybëse, ávairiu metu), teisës normø sisteminimo pro-
cesas gali bûti suvokiamas kaip nuolatinis, nenutrûkstamas procesas. Ne ið-
imtis yra ir Lietuva. Teisëkûros procesas Lietuvoje, kaip ir kitose iðsivysèiu-
siose pasaulio ðalyse, yra labai spartus. Kiekvienà dienà, savaitæ, mënesá ir 
pagaliau metus yra iðleidþiama daug teisës aktø. Iðkyla problema – sugebëti 
tinkamai orientuotis ðioje daugybëje aktø. Atsiranda poreikis atitinkamai 
sutvarkyti teisës aktus, juos grupuoti á atitinkamà ir moksliná pagrindà tu-
rinèià sistemà, taip pat leisti ávairius teisës aktø rinkinius. Ðis poreikis si-
steminti teisës aktus, atitinkamai juos sutvarkyti yra bûdingas ir administ-
racinei teisei. Kaip jau minëta anksèiau, administracinës teisës normø si-
steminimas turi pranaðumø – pasidaro daug lengviau surasti ir paðalinti 
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administracinës teisës normø prieðtaravimus, spragas. Sisteminimas, ðali-
nant administracinës teisës normø spragas, prieðtaravimus, taip pat sudaro 
sàlygas teisæ tobulinti. Atsiranda didesnë tikimybë, jog bus iðleisti tobules-
ni, labiau þmogaus teisiø apsaugà uþtikrinantys teisës aktai ateityje. Admi-
nistracinës teisës normø sisteminimas prisideda ir prie teisëtumo stiprini-
mo. Paðalinus administracinës teisës normø neatitikimus, spragas, tikëtina, 
kad mûsø teisës sistema bus geresnë, sumaþës tikimybë arba galimybë apei-
ti ástatymus arba jø nesilaikyti, piktnaudþiauti. Kyla poreikis plëtoti ir paèià 
teisëkûrà. Pertvarkant teisës aktø analizæ, iðorinis jø sutvarkymas, grupa-
vimas pagal tam tikrà schemà atskleidþia teisinio reguliavimo spragas ir 
prieðtaravimus, kuriuos reikëtø ðalinti. Tai bûtø galima padaryti tik toliau 
plëtojant paèià teisëkûrà. Teisës aktø ágyvendinimo praktika ir teisëkûra 
subrandina tà patá teisës aktø sisteminimo poreiká. Jau buvo aptarta, kodël 
taip svarbu sisteminti teisës aktus. Todël bûtø galima pateikti apibrëþimà, 
kas tai yra teisës aktø sisteminimas. 

 
Teisės aktų sisteminimas – tai ávairiø teisës subjektø veikla, kuria sten-

giamasi sugrupuoti teisës aktus á vientisà sistemà siekiant palengvinti jø pa-
ieðkà, operatyviai ir tiksliai ágyvendinti jø nurodymus. 

Iðskiriami ðie teisës aktø sisteminimo principai: 
1) informacijos iðsamumas, uþtikrinantis, jog bus apimta visa siste-

minti reikalinga informacija; 
2) informacijos patikimumas. Jis yra uþtikrinamas tuo, kad naudoja-

mi oficialiai skelbtø teisës aktø tekstai;  
3) naudojimosi patogumas. Jis uþtikrina greità ir kokybiðkà reikiamos 

informacijos apie konkreèià teisës normà suradimà. 
Sisteminimas gali bûti suvokiamas kaip nuolatinë galiojanèios teisës 

sistemos raidos ir tvarkymo forma. Sisteminimas yra reikalingas tolesnei 
ástatymø leidybai. Sudarytos sistemos pranaðumas yra tas, kad ji leidþia ge-
riau ágyvendinti teisæ, operatyviai rasti ir teisingai aiðkinti reikiamas nor-
mas. 

Sisteminimo samprata apima keturias savarankiðkas teisinės veiklos 

formas: 
1) galiojanèiø teisës aktø pasirinkimas, teisës aktø nagrinëjimas ir pa-

skirstymas pagal atitinkamà sistemà (norminiø teisës aktø apskai-

ta). Toká darbà paprastai atlieka valstybinës institucijos, ámonës, 
firmos ir kitos ástaigos bei organizacijos;  

2) norminiø aktø rinkiniø rengimas ir iðleidimas (inkorporavimas);  
3) svarbiø teisës aktø rengimas ir priëmimas sujungus iðmëtytø aktø, 

iðleistø vienu klausimu, normas (konsolidavimas);  
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4) naujø teisës aktø sujungimas ir priëmimas átraukiant tinkamas 
ankstesniø aktø normas (kodifikavimas). 

Apskaita. Apskaita yra reikalinga teisës aktø projektams kvalifikuotai 
rengti, ávairiems rinkiniams sudaryti. Be apskaitos bûtø labai sunku rengti 
suvestinius kodifikacinius aktus, nustatyti bûtinus pakeisti aktus ir pripaþin-
ti nustojusiais galios, rengti norminiø aktø projektø iðvadas. Apskaità vyk-
do ástaigos, organizacijos. Jos turi tikslà patenkinti savo poreikius, taip pat 
aprûpinti teisine informacija kitas ástaigas, organizacijas, asmenis. Iðskiria-
mi ðie apskaitos principai: 

1) informacijos iðsamumas; 
2) norminiø teisës aktø oficialiø ðaltiniø tikrumas ir padarytø pakei-

timø fiksavimas laiku; 
3) patogumas naudotis, operatyvus reikiamø þiniø radimas. 
Paprastas apskaitos bûdas yra norminiø aktø rekvizitø fiksavimas spe-

cialiuose þurnaluose. Tai þurnalinës apskaitos. Taip daroma chronologijos, 
abëcëliniu dalykiniu arba sisteminiu dalykiniu principu. Chronologijos 
principas reiðkia, kad visi apskaitai reikalingi aktai registruojami þurnale 
pagal jø priëmimo datas. Skirtingos galios aktai registruojami atskirai. 
Abëcëlinë dalykinë registracija reiðkia, kad aktai fiksuojami pagal dalyki-
nes antraðtes abëcëlës tvarka. Korteliø apskaitos forma reiðkia, jog uþpildy-
tos kortelës sutvarkomos pagal atitinkamà sistemà. Dabar vis plaèiau tai-
koma kompiuterinë ástatymø apskaita. Pranaðumas tas, kad kompiuteryje 
telpa visos ðalies teisës aktai, be to, reikiamø þiniø gauti galima labai grei-
tai. 

Inkorporavimas. Inkorporavimas yra tokia sisteminimo forma, kai 
norminiai aktai yra visiðkai arba ið dalies sujungiami á ávairius rinkinius ati-
tinkama tvarka. Ji gali bûti chronologinë, abëcëlinë, sisteminë dalykinë. In-
korporavimas – tai nuolatinë, nenutrûkstama valstybës ar kitø ástaigø veik-
la, kuria siekiama palaikyti galiojanèius ástatymus, uþtikrinti jø prieinamu-
mà ir susipaþinimà su jais, taip pat suteikti subjektams informacijà apie 
ástatymus ir galiojanèias ástatymø redakcijas. Inkorporavimo ypatybë yra ta, 
kad á rinkiná átraukiamø teisës aktø pakeitimai nëra daromi ir jø teisinio re-
guliavimo turinys ið esmës nekeièiamas. Tuo inkorporavimas skiriasi nuo 
kodifikavimo ir konsolidavimo. Rinkiniuose iðdëstomi teisës aktai ir atsi-
þvelgiama á vëlesnius jø pakeitimus ir papildymus. Inkorporuojant paðali-
nami ið teisës aktø teksto tie jø skyriai, straipsniai, punktai, pastraipos, ku-
rie yra pripaþinti netekæ galios arba yra faktiðkai neveikiantys. Á rinkiná pa-
prastai átraukiami visi padaryti aktø pakeitimai ir papildymai nurodant ofi-
cialius aktø rekvizitus. Ið norminiø teisës aktø teksto paðalinami ávairûs 
operatyviniai nurodymai, kurie neturi norminës reikðmës, taip pat laikinos 
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normos, kuriø galiojimo laikas yra pasibaigæs, paaiðkinamos þinios apie ati-
tinkamà teisës aktà pasiraðiusius asmenis. Inkorporavimas gali bûti suvo-
kiamas kaip daugiau iðorinis, pavirðinis sisteminimas. Ðia sisteminimo for-
ma pirmiausia siekiama uþtikrinti naudojimàsi teisës aktais. Apibendrinant 
galima pasakyti, kad inkorporavimas yra galiojanèiø norminiø aktø iðdës-
tymas rinkiniuose tam tikra tvarka. Tai teisës sisteminimo bûdas. Pagal lei-
dþiamø rinkiniø juridinæ galià inkorporavimas skirstomas á: 1) oficialų;      
2) oficiozinį (pusiau oficialų); 3) neoficialų. 

Oficialus inkorporavimas atliekamas kompetentingø teisëkûros insti-
tucijø pavedimu arba jø pritarimu. Paprastai yra sudaromi teisës aktø rin-
kiniai, kurie yra laikomi oficialiais. Tokie teisës aktø rinkiniai yra prilygi-
nami oficialiems á rinkiná ádëtø teisës aktø tekstams. Oficialûs rinkiniai vi-
suomet turi pirmenybæ, jais remiamasi pirmiausia, jie lyginami su anksèiau 
paskelbtais tø paèiø norminiø teisës aktø tekstais. Sudarant oficialø rinkiná 
atliekami tam tikri parengiamieji darbai – nustatomi praradæ juridinæ galià, 
faktiðkai neveikiantys aktai, taip pat aktai, prieðtaraujantys vëliau priim-
tiems. Bandoma ðalinti teisës aktø spragas, neatitikimus. Taip prisidedama 
prie teisinës sistemos kûrimo. Siekiama iðleisti vienà didelá koordinaciná 
aktà. 

Oficiozinis (pusiau oficialus) inkorporavimas. Tai taip pat inkorpora-
vimo rûðis. Paprastai oficiozinis inkorporavimas pasireiðkia tuo, kad teisës 
aktø rinkiná parengia ir iðleidþia institucija, kuri turi teisëkûros institucijos 
ágaliojimà. Taèiau spausdinamø teisës aktø tekstas nëra laikomas oficialiu, 
nes tekstas nëra oficialiai tvirtinamas teisëkûros institucijos. 

Neoficialus inkorporavimas. Tai taip pat inkorporavimo rûðis. Jis pasi-
reiðkia pirmiausia iniciatyva, kuri nëra patvirtinta tam tikrais specialiø tei-
sëkûros institucijø ágaliojimais keisti rinkinius. Neoficialø inkorporavimà 
atlieka ávairios organizacijos, taip pat privaèios arba valstybinës leidyklos, 
firmos, mokslo ástaigos, netgi privatûs asmenys. Tokie rinkiniai nëra oficiali 
teisës normø raiðkos forma. Tokiais rinkiniais nëra remiamasi nei kuriant, 
nei taikant teisës normas. 

Inkorporavimo bûdu sudaryti teisës aktø rinkiniai pagal tekstø iðdës-
tymo pobûdá yra skirstomi á: 1) chronologinius; 2) sisteminius. 

Chronologiniuose rinkiniuose teisës aktai iðdëstomi pagal jø iðleidimo 
datà. 

Sisteminiuose rinkiniuose teisës aktai iðdëstomi pagal teminius skyrius 
ir teisës aktø turiná. Kiekviename tokiame skyriuje teisës aktai skirstomi 
dalykine tvarka. Ið pradþiø á kiekvienà skyriø ir poskyrá dedami didesni ju-
ridinës galios teisës aktai, o paskui – aktai, kuriø normos konkretina, iðplë-
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toja prieð tai iðdëstytø teisës aktø normas. Pirmenybë paprastai teikiama 
bûtent sisteminimo rinkiniams. 

Pagal medþiagos apimtá inkorporavimas gali bûti: 1) visuotinis; 2) da-

linis. 

Visuotinis inkorporavimas – tai toks inkorporavimas, kai á sudaromà 
rinkiná átraukiami visi ðalies teisës aktai. 

Dalinis inkorporavimas – kai á rinkiná átraukiami tik kai kurià socialinæ 
gyvenimo sritá reguliuojantys teisës aktai arba net kurio nors teisës instituto 
aktai. 

Kita teisës normø sisteminimo rûðis yra konsolidavimas. 
Konsolidavimas – tokia forma, kai daug norminiø aktø, reguliuojan-

èiø tuos paèius klausimus, sujungiami á vienà aktà. Aktas paprastai patvir-
tinamas ástatymø leidþiamosios valdþios kaip naujas. Aktas tampa teisës 
ðaltiniu, o kiti aktai pripaþástami netekusiais galios. Konsolidavimo susi-
formavimo prieþastis yra ta, kad atsiranda labai daug ástatymø, kurie regu-
liuoja tà patá dalykà. Tokiø teisës aktø paliepimai kartojasi. Pasitaiko, kad 
aktai prieðtarauja vienas kitam. Atsiranda bûtinybë paðalinti prieðtaravi-
mus, iðvengti nereikalingo kartojimosi. Dalis aktø panaikinama, aktai su-
jungiami, sudaromi tam tikri aktø paketai. Konsoliduoto teisës akto teisinis 
reguliavimo turinys lieka nepakitæs, toks aktas nekeièia ir galiojanèiø ásta-
tymø. Visos ankstesniø aktø normos iðdëstomos nuosekliai, logiðkai, pa-
rengiama bûsimo akto struktûra. Konsolidavimo pranaðumas yra tas, kad 
paðalinami pasikartojimai, prieðtaravimai, pataisomi terminai. Turiniui ar-
timos normos yra sujungiamos á vienà straipsná. 

Kita teisës normø sisteminimo rûðis yra kodifikavimas. Kodifikavimo 
ypatybë ta, kad norminiai aktai yra ið esmës pertvarkomi, suderinami. Ko-
difikavimas – tai pasenusiø norminiø aktø paðalinimas. Teisës normos su-
jungiamos, susisteminamos. Teisës normø turinys atnaujinamas. Paprastai 
ið naujo iðnagrinëjamos galiojanèios teisës normos, paðalinami prieðtaravi-
mai, neatitikimai. Kuriamos naujos normos, kurios sunaikina buvusias tei-
sës normø spragas. Naujos normos yra geriau pritaikytos atlikti visuomeni-
nës praktikos poreikius. Kodifikavimas pasireiðkia kaip teisës normø tobu-
linimas. Kodifikavimu sukuriamas naujas teisës aktas. Jis keièia anksèiau 
galiojusius aktus. Išskiriami šie kodifikavimo bruožai: 

− sukuriamos, sudaromos normos, kuriø paskirtis – reguliuoti svar-
biausius visuomeninio gyvenimo klausimus; 

− sukurtas aktas reguliuoja plaèià visuomeniniø santykiø sritá; 
− sukurtas aktas suprantamas kaip ástatymø tobulinimo bûdas. Jis yra 

suvestinis. Jo paskirtis – sureguliuoti tas normas, kurios yra susiju-
sios nurodymø pobûdþiu. Sukurtas aktas yra vientisas; 
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− sukuriamos normos, pasiþyminèios ilgalaikiðkumu; 
− kodifikavimo dalykas yra teisës normø nustatymas pagal teisës si-

stemos skirstymà á ðakas ir institutus. Kodifikavimas sustiprina 
norminiø teisës aktø sistemà. 

− kodifikavimo aktas pasiþymi sudëtinga struktûra. Jo pranaðumas 
tas, kad yra uþtikrinama tikslesnë norminiø nurodymø sistema, o ja 
patogiau naudotis. 

Literatûroje iðskiriamos ðios kodifikavimo rūšys: 
− visuotinis kodifikavimas; 
− ðakinis kodifikavimas; 
− specialus kodifikavimas. 
Visuotinis kodifikavimas yra keletas kodifikavimo aktø pagal pagrindi-

nes teisës ðakas. Tai yra jungtinës, ið vidaus aktø suderintos sistemos suda-
rymas. 

Ðakinis kodifikavimas apima visus teisës ðakos ástatymus. 
Specialusis kodifikavimas yra suprantamas kaip iðleidimas aktø, kurie 

reguliuoja atitinkamus teisës institutus. 
Daþniausiai kaip kodifikavimo aktas naudojamas kodeksas. Jis yra su-

vestinis aktas, reguliuojantis atitinkamø santykiø sritá. Kodeksas apima ar-
ba visas teisës ðakos normas, arba svarbiausià jø dalá. 

Teisës sistemoje galimos kitos kodifikavimo rûðys: statutai, nuostatai, 
taisyklës. 

Statutai yra suprantami kaip kompleksiniai norminiai aktai, reguliuo-
jantys atitinkamø ástaigø ir organizacijø teisinæ padëtá. 

Nuostatai reglamentuoja tam tikros ástaigos arba grupës giminingø 
ástaigø ir organizacijø teisinæ padëtá nustatant jos uþdavinius ir kompeten-
cijà. 

Taisyklës yra procedûrinës normos, kurios nustato veiklos tvarkà. 
Apibendrinant galima daryti iðvadà, kad sisteminimas yra tikras teisi-

nis procesas. Apie sisteminimà reikia galvoti per teisiná procesà. Sistemi-
nimas sudaro sàlygas efektyviai paðalinti administracinës teisës normø 
spragas, netikslumus. Tai sudaro galimybæ tobulinti teisæ, daryti jà efekty-
vesnæ. Teisës efektyvumas ágalina jà geriau atstovauti þmoniø poreikiams, 
atitikti jø interesus. Teisës normos sutvarkomos taip, kad jas naudoti bûtø 
galima kuo efektyviau, greièiau ir tiksliau, kad jos kuo geriau atitiktø savo 
paskirtá. Yra ðalinamos pasenusios, netekusios galios teisës normos. Siste-
minimas gali bûti suvoktas kaip nuolatinis teisinës sistemos tvarkymas. Si-
steminimas pirmiausia yra ávairiø teisës subjektø veikla. Ir ði veikla atsklei-
dþia vientisos teisës aktø sistemos poreiká, taip pat geresnës, tobulesnës tei-
sinës sistemos reikalingumà. 
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Administracinës teisës santykis su socialiniais mokslais ir kitomis 
teisës ðakomis. Administracinë teisë, bûdama savarankiðka teisës ðaka, ar-
timai susijusi su visomis kitomis teisës ðakomis. 

Kiekviena teisës ðaka turi savo specifikà, paskirtá, teisinio reguliavimo 
dalykà. Nagrinëdami administracinës teisës santyká su kitomis teisës ðako-
mis, jø tarpusavio santykiø kriterijumi pasirinksime administracinio teisinio 
reguliavimo dalykà ir metodà.  
 

Administracinës teisës vieta teisinëje sistemoje 
 

• administracinë teisë reguliuoja platø visuomeniniø santykiø ratà ir 
tai lemia vykdomosios valdþios sistemos pasireiðkimo ávairovæ; 

• administracinës teisës turiniui esminæ átakà turi tie procesai, kurie 
vyksta visuomenës, valstybës gyvenime; 

• administracinë teisë susijusi ir tarpusavyje sàveikauja su konstituci-
ne teise. Savo pradmenis ji sukonkretina apibrëþdama skirtingø ins-
titucijø teisiná mechanizmà; 

• administracinë teisë susijusi ir tarpusavyje sàveikauja su municipali-
ne (savivaldos) teise, kuri reguliuoja daugelio administraciniø teisi-
niø santykiø municipaliniuose dariniuose organizavimà; 

• civilinë ir administracinë teisë reguliuoja neretai iðoriðkai panaðius 
visuomeninius turtinius santykius; 

• baudþiamosios ir administracinës teisës normø veikimo ribas lemia 
atitinkamø draudimø pobûdis ir kryptingumas. 

 

Administracinė teisė ir konstitucinė teisė 

Ðios teisës ðakos yra glaudþiai susijusios, vis dëlto ðis ryðys netrukdo 
atriboti jas pagal teisinio reguliavimo dalykà. 

Konstitucinė teisė átvirtina valstybës organø organizavimo principus; 
nustato valstybinës valdþios organø ir jø vykdomojo aparato vietà valstybës 
mechanizme, jø tarpusavio santykiø pagrindus, valstybinio valdymo organø 
kompetencijos ribas, pagrindines pilieèiø teises ir pareigas, kurios daþniau-
siai ágyvendinamos bûtent valstybinio valdymo srityje. Konstitucinë teisë 
reguliuoja ir valdymo organø veiklos srityje besiformuojanèius visuomeni-
nius santykius, kuriuos palaiko valstybinës valdþios organai. Visa tai rodo, 
kad daugelá valstybinio valdymo klausimø vienu metu apima konstitucinës 
ir administracinës teisës ðakos. Taèiau konstitucinës teisës normos átvirtina 
bendrus visiems valstybës organams jø organizavimo ir veiklos demokrati-
nius principus ir atitinkamai reguliuoja santykius ðioje srityje. Administra-
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cinës teisës normos sukonkretina nurodytus principus, numato, kaip jie 
ágyvendinami valstybinio valdymo organø sistemoje. 

Administracinës teisës iðtakos yra konstitucinëje teisëje ir yra konsti-
tucinës teisës loginis tæsinys. Pasak E. Ðileikio, „galima teigti, kad viską, ką 

savo nuožiūra sukuria ir keičia įstatymų leidėjas, konkretizuodamas blanketi-
nes ar kitas Konstitucijos nuostatas viešojo bendravalstybinio būvio sutvirti-
nimo intitucionavimo ar administravimo srityje, atitinkamai apima administ-
racinė teisė. Ðiuo poþiûriu Asmens duomenø teisinës apsaugos ástatymas, 
Vietos savivaldos ástatymas, ástatymas „Dël uþsienieèiø teisinës padëties“ 
arba Karo padëties ástatymas ið esmës yra administracinës teisës (ne konsti-
tucinës teisës!) ðaltiniai tiek, kiek jie nepakartoja Konstitucijos nuosta-
tø“148. 

 

Civilinė teisė ir administracinė teisė 

Ir administracinë teisë reguliuoja santykius, kurie ðiaip yra civilinës 
teisës reguliavimo dalykas. Tai turtiniai ir neturtiniai santykiai. Taèiau civi-
linë teisë reguliuoja santykius ðaliø lygybës metodu arba civiliniu teisiniu 
metodu, o administracinë teisë – jø nelygybës metodu (viena ið ðaliø – val-
dymo organas) arba administraciniu teisiniu reguliavimo metodu. 

Valstybinio valdymo organai vykdomosios tvarkomosios veiklos pro-
cese vadovauja ûkiniø ámoniø ir susivienijimø veiklai. Dël to jie sprendþia 
daugelá ûkinio pobûdþio klausimø (pvz., ûkio planavimà ir reguliavimà, 
materialiniø fondø paskirstymus ir t. t.). Todël, sutampant teisinio regulia-
vimo dalykui, skirtumas nustatomas pagal reguliavimo metodà – civiliná 
teisiná arba administraciná teisiná. 

 

Darbo teisė ir administracinė teisė 

Darbo teisës ir administracinës teisës reguliuojami santykiai artimi 
teisinio reguliavimo dalyko poþiûriu. Darbo teisë reguliuoja darbo bei kai 
kuriuos su jais susijusius visuomeninius santykius (socialinio draudimo sri-
tyje, darbo ginèø nagrinëjimà, kolektyviniø sutarèiø sudarymà ir t. t.). 

Pagrindinis tokiø santykiø turinys yra pilieèiø teisës á darbà ágyvendi-
nimas (darbo sutartis, atlyginimas uþ darbà, teisë á poilsá ir t. t.). Darbo tei-
së reguliuoja visuomeninius santykius, tiesiogiai susijusius su asmenybës 
teisiniu statusu – darbo proceso dalyvio teisiniu statusu. Administracijos 
ágaliojimus nustato priëmimo á darbà, atleidimo, drausminës atsakomybës 
taikymo tvarkà ágyvendina administracinë teisë.  

                                                 

148 Ðileikis E. Administracinë teisë kaip konkretizuota Konstitucija. 2002 m. balandþio 26 
d. Respublikinës mokslinës konferencijos praneðimas. 
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Mokesčių ir administracinė teisė 

Mokesèiø teisë skiriasi nuo administracinës teisës daugiau teisinio re-
guliavimo objekto specifika (valstybës pajamø surinkimo ir paskirstymo 
procesu). Faktiðkai valstybës finansinë veikla yra vykdomosios ir tvarkomo-
sios veiklos rûðis; finansiniø santykiø reguliavimo metodai ið esmës yra ad-
ministracinio teisinio pobûdþio. Tai administracinës teisës reguliuojamo 
dalyko elementas. Na, o tokius procesus kaip kreditavimas, mokesèiø rin-
kimas reguliuoja mokesèiø teisës normos.  
 

Administracinë teisë ir sociologija, administracinës teisës objektø  
sociologinis tyrimas  
Socialiniai pokyèiai (politiniai, ekonominiai, technologiniai, informa-

ciniai ir kt.) veikia administracinës teisës objektyvacijos procesus. Admi-
nistracinës teisës objektyvacijos suvokimas yra gebëjimas laiku valdyti po-
kyèius bei savireguliacijos priemonëmis prisitaikyti prie to, kas kinta, ir su-
sitaikyti su tuo, kas neiðvengiama keièiant administracinës teisës sistemà. 
Administracinë teisë negali uþsidaryti savyje. Atlikdama savo misijà ji turi 
kreiptis pagalbos á kitus socialinius mokslus, ypaè á sociologijà. Jei admi-
nistracinë teisë kiðasi á daugelá þmogaus gyvenimo srièiø, ji turi laiku áver-
tinti socialinius pokyèius. Siekiant ðio tikslo galëtø bûti naudingi sociologi-
niai tyrimai, kuriø iðvados leistø numatyti tinkamas valdymo prielaidas 
sprendþiant priimamo ástatymo veiksmingumo, jo taikymo efektyvumo 
klausimus. 
 
 
 

1.4. Administracinės teisės objektų sociologinio tyrimo 
programa 

 
Studentams, rengiantiems raðto darbus, taip pat tyrinëjantiems admi-

nistracines teisines problemas moksliniu lygmeniu, vis daþniau iðkyla bûti-
nybë remtis konkreèiais tyrimø, kuriuos jie patys atlieka, duomenimis. To-
dël vis daþniau studentai susiduria su teisëtyros metodologinëmis149 ir me-

                                                 

149 Metodologija (methodology): 1. filosofinis mokslo srities, dëstomo dalyko tyrimø meto-
dø vertinimas; domëjimasis konceptualiais, teoriniais ir þiniø tyrimo aspektais; 2. mokslo sri-
ties, dëstomo dalyko taikomi metodai ir strategijos atliekant veiksmus, reikalaujanèius patiki-
mumo ir tikslumo gauti bei apdoroti duomenis ir þinias (Jary D., Jary J. Collins Dictionary of 
Sociology. Second Edition. Associate Editors Phillip Nicholl and Alan Sillitoe. 1998. P. 417). 
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todinëmis150 problemomis. Norint kryptingai keisti administraciniø teisiniø 
problemø sprendimø bûdus bûtina geriau paþinti administracinës teisës ob-
jektus, nes teisës objektai yra ne tik formalios loginës sàvokas, bet ir tam 
tikro socialinio turinio apimties ypatumai, nuo kuriø priklauso teisës regu-
liuojamasis veiksmingumas. Administracinës teisës objektø paþinimo kryp-
tingumas priklauso nuo tinkamai parengtos tyrimo programos, adekvaèiø 
informacijos rinkimo metodø151 taikymo. 

Tyrimo programa – teoriniø metodologiniø áþvalgø ir bendrosios tyri-
mo koncepcijos sisteminis iðdëstymas pagal atliekamo tyrimo tikslus, uþda-
vinius, metodikà, hipotezes, nurodant tyrimo procedûros taisykles bei jø 
tikrinimo nuoseklià sekà. Programos praktiniai interesai ir konkretus tyri-
mo tikslas lemia jos bendrà kryptingumà. 

1. Jei atliekamas teorinis taikomasis tyrimas, rengiant tyrimo progra-
mà daugiausia dëmesio skiriama mokslinës literatûros analizei, 
bendros tyrimo dalyko koncepcijos numatymui, semantinei ir em-
pirinei svarbiausiø sàvokø interpretacijai, mokslinës problemos ið-
skyrimui bei loginei darbo hipoteziø analizei. Konkretus tyrimo ob-
jektas apibrëþiamas tik teoriðkai pasirengus ðiam tyrimui.  

2. Jei atliekamas taikomasis tyrimas, tyrimo programa pradedama nuo 
socialinio objekto ypatybiø ir praktiniø uþdaviniø, reikalingø tikslui 
pasiekti, iðsiaiðkinimo. Tik tada analizuojama literatûra ieðkant at-
sakymo á klausimà, ar yra speciali teorija, padësianti ávykdyti iðkel-
tus uþdavinius. Jei specialios teorijos nëra, toliau dirbama pagal te-
orinio taikomojo tyrimo programà. Jei speciali teorija yra, taiko-
mojo tyrimo hipotezës formuluojamos kaip skirtingi tipiniø spren-
dimø variantai taikant juos konkreèiomis sàlygomis. 

Tyrimo programa rengiama atsiþvelgiant á teorinio ar taikomojo tyri-
mo numatomus tikslus. Programos parengimas sudaro galimybæ kryptingai 

                                                 

150 Metodika (gr. – methodike – metodø visuma): 1. metodø ir bûdø visuma kokiai nors 
tikslingai veiklai ágyvendinti; 2. sociologijoje – socialiniams faktams nustatyti operacijø, pro-
cedûrø, bûdø sistema, jø ir analizës priemoniø sutvarkymas pagal kokià nors sistemà. Metodi-
kai priskiriami: pirminës informacijos rinkimo bûdai, atrankiniø tyrimø ágyvendinimo taisyk-
lës, sociologiniø rodykliø sutvarkymo bûdai ir kitos empirinio tyrimo procedûros, taip pat 
duomenø analizës ir kitokios technikos metodikos, rengiamos kitose mokslo srityse ir taiko-
mos sociologijoje (Социологический энциклопедический словарь. На русском, анг-
лийском, немецком, французском, чешском языках / Редактор координатор – 
академик РАН Г. В. Осипов. Москва: Издательство НОРМА (Издательская 
группа НОРМА–ИНФРА М), 2000. С. 180). 

151 Metodas (gr. methodos – tyrimo kelias, paþinimo bûdas): 1. tikslo siekimo sàmoningai 
ir tam tikra seka taikomas bûdas; 2. paþinimo, gamtos ir visuomeninio gyvenimo tyrimo bûdas 
siekiant sutvarkyti ir pagrásti þiniø sistemà. Ten pat. P. 177. 
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ir profesionaliai tirti pasirinktàjà problemà. Vadovëlyje, atsiþvelgdami á 
administracinës teisës objektø tyrimà, daugiausia dëmesio norime atkreipti 
á teorinæ taikomàjà tyrimo tipo programà, kurià sudaro metodologinë ir 
procedûrinë152 programos dalys.  

Metodologinė programos dalis: 
1) problemos formulavimas, tyrimo objekto ir dalyko nustatymas; 
2) tyrimo tikslo ir uþdaviniø iðkëlimas; 
3) pagrindiniø sàvokø patikslinimas ir interpretacija; 
4) iðankstinë sisteminë tyrimo objekto analizë; 
5) tyrimo hipoteziø iðkëlimas. 
Procedūrinė programos dalis: 
1) principinis (strateginis) tyrimo planas; 
2) stebëjimo vienetø atrankos sistemos pagrindimas; 
3) sociologinës informacijos rinkimo ir analizës pagrindiniø procedû-

rø projektas. 
Programa papildoma darbo planu, kuriame numatomi atliekamø dar-

bø etapai, terminai, iðdëstomi tyrimo iðtekliai. Kita vertus, atskirø progra-
mos daliø darbø eiliðkumas gali keistis priklausomai nuo tyrimo metu vy-
raujanèiø teoriniø arba praktiniø krypèiø. 
 

Problemos formulavimas, tyrimo objekto ir dalyko nustatymas. Tai-
komasis sociologinis tyrimas tampa reikalingas tik iðkilus tam tikrai sociali-
nei administracinei teisinei problemai, reikalaujanèiai korektiðko sprendi-
mo. Problemos formulavimas leidþia apibrëþti tyrimo objektą: socialinës 
realybës reiðkinius ir procesus, kuriuos reikia iðtirti. Problemos formulavi-
mas siejamas su tyrimo probleminës situacijos nustatymu. Galima iðskirti 
du nustatinėtinos probleminės situacijos aspektus: 

1) Mokslinio pažinimo, nukreipto á moksliniø þiniø paieðkà apie neþi-
nomà socialinio teisinio paþinimo objektà, jo atskirus aspektus, su-
sijusius su sutapimu arba su þiniø apie objektyvius þmoniø porei-
kius ir kokiø nors rezultatyviø teoriniø ir praktiniø veiksmø prieð-

                                                 

152 Procedûra (2) (lot. procedo – einu á prieká): 1. tvarka veiksmø, reikalingø kam nors at-
likti, pavyzdþiui, teismo procedûra; pritarimo procedûra (angl. assent procedure) – Europos 
Sàjungoje taikoma sprendimø priëmimo procedûra, pagal kurià nustatytais atvejais, prieð Ta-
rybai priimant sprendimà, turi bûti gaunamas Europos Parlamento pritarimas; bendradarbia-
vimo procedûra – Europos teisës aktø priëmimo tvarka, nustatyta Europos Bendrijos steigimo 
sutarties 252 straipsnyje; bendro sprendimo procedûra – Europos teisës aktø priëmimo tvar-
ka, nustatyta Europos Bendrijos steigimo sutarties 521 straipsnyje; <...> 3. inform. programos 
dalis, atliekanti tiksliai apibrëþtus veiksmus su nustatytø parametrø duomenimis, pavyzdþiui, 
klaidø apdorojimo procedûra, paketø perdavimo procedûra, seanso pabaigos procedûra (V. 
Vaitkevièiûtë. Tarptautiniø þodþiø þodynas. Vilnius: Þodynas, 2000. P. 341). 
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taravimu bei su ðiems veiksmams ágyvendinti reikalingø bûdø, me-
todø bei iðtekliø neþinojimu.  

2) Praktinio (dalykinio) pažinimo, susijusio su tais socialiniais teisiniais 
reiðkiniais ir procesais (strategija, sprendimø bûdai, priemonës, re-
zultatai), kurie kelia þmogaus, visuomenës, valstybës susirûpinimà 
(pvz., asmens saugumu), socialiniø grupiø interesø konfliktà (pvz., 
teisinis statusas ir socialinës garantijos nesuderintos su keliamais 
institucijai tikslais bei uþdaviniais), dezorganizacijà (pvz., dël nepa-
kankamai valdomø socialiniø pokyèiø Lietuvai pereinant á rinkos 
santykius, dël „griaunamøjø“ teisinio reguliavimo rezultatø poky-
èiø daþnai keièiant ástatymus ir kitus teisës aktus arba dël bankø 
kriziø þmonës jauèiasi netikri dël savo socialinës, teisinës, ekono-
minës padëties, bijo atsidurti socialinës atskirties grupëje ir pan.). 

Mokslinio ir praktinio paþinimo tyrimo problemos aspektai tarpusa-
vyje glaudþiai susijæ. Viena vertus, tai neiðsamios þinios apie realiai kintan-
èià socialinæ teisinæ padëtá, todël socialiniams procesams paaiðkinti ir jiems 
valstybiðkai reguliuoti neuþtenka vien jau þinomø metodø. Bûtina ieðkoti 
naujø valstybinio reguliavimo metodø sàveikos. Kita vertus, tai tokie socia-
liniai teisiniai reiðkiniai, kuriø kilmë teoriðkai nepaaiðkinta, ir nëra aiðkiø 
nuostatø, kaip tirti ðiuos reiðkinius. Taigi tyrëjas susiduria su probleminë-
mis situacijomis ir jas jis privalo spræsti korektiðkai. Ðios spræstinos pro-
bleminës situacijos atrodo paradoksiðkos, nes socialiniø pokyèiø metu dël 
naujø socialiniø, ekonominiø, teisiniø arba kitokiø veiksniø arba dël naujos 
tø paèiø veiksniø sàveikos ávykdavo nenumatyti laukiamo rezultato poslin-
kiai.  

Tokiu atveju socialinë teisinë problema gali bûti ir nesuvokiama kaip 
objektyvus visuomenës poreikis, nes ðià problemà lemianèios sàlygos ir 
þmoniø elgesys dar nëra toks, kad ji bûtø akivaizdi. Kita vertus, ði problema 
atskirø politiniø jëgø ir socialiniø sluoksniø vertybiø, veikianèiø jø elgesá, 
skalëje laiko ir erdvës atþvilgiu iðsidësto nevienodai. Todël galimas tam tik-
ras vëluojantis informacijos „socialinis aidas“.  

Galime patvirtinti, jog aktualios153 tyrimo probleminës situacijos nu-
statymas mokslinio ir praktinio paþinimo atvejais yra susijæs su tuo, kad 
administracinës teisës srityje gausu ástatymø, kitø teisës aktø, sukaupta 
ávairiapusë administracinës veiklos bei administraciniø teismø ir Konstitu-
cinio Teismo praktika. Dël to administracinës teisës mokslas, santykinai at-
silikdamas nuo praktikos, atlieka metraðtininko funkcijà, taigi administra-

                                                 

153 Aktualumas saistomas su teisinës reformos ir kitø socialiniø reformø ágyvendinimu, at-
skirø laikotarpiø socialinëmis ir ekonominëmis problemomis. 
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cinës teisës mokslui iðkilo uþdavinys iðnagrinëti minëtus jos pokyèius le-
mianèius socialinius veiksnius ir mokslinio paþinimo pagrindu daryti dides-
næ strateginio modeliavimo poþiûriu átakà praktikai.  

Labai svarbu, kad ir administracinës teisës praktikoje, rengiant ávai-
rias reformas bei ástatymø projektus, bûtø apgalvojama strategija, atsiþvel-
giama á socialiniø teisiniø svertø veiksmingumo didinimà, jø tarpusavio su-
derinamumà. Lietuvai iðgyvenant gana sunkø ir prieðtaringà socialiniø, 
ekonominiø ir teisiniø pokyèiø laikotarpá, vis didesnë tampa administraci-
nës teisës problema tinkamai ávertinti naujus reiðkinius, nustatyti savo plët-
ros strategines kryptis, prioritetus, numatyti, kaip tobulinti valstybës insti-
tucijø darbà atsiþvelgiant á galimus socialinius bei ekonominius pokyèius. 
Tokia probleminë situacija lemia konkretaus tyrimo objekto pasirinkimą. 

Pavyzdþiui, tyrimo objektas: administracinë teisë socialiniø ekonomi-
niø ir kitø transformacijø erdvëje. Ðiuo atveju paþinimo procesas nukreip-
tas á visus socialinës problemos veiksnius, esanèius administracinës teisës ir 
socialiniø ekonominiø ir kitø transformacijø erdvëje. 

Kadangi tyrimo objektas yra plati visuomeniniø santykiø sritis, tyrëjas 
per tyrimo dalykà gali susiaurinti savo mokslinio domëjimosi objekto iðty-
rimo matmenis, iðskirdamas moksliniu ar praktiniu poþiûriu reikðmingiau-
sias objekto savybes bei ypatumus. Ðios savybës bei ypatumai, tyrëjo nuo-
mone, labiausiai atspindi socialiniø subjektø (þmogaus, visuomenës, valsty-
bës), asmeniniø bei organizaciniø interesø nesutapimà bei sukuria sociali-
niø prieðtaravimø ir konfliktø galimybæ, galinèià pasireikðti administracinës 
teisës ir visuomeniniø santykiø žmogus – visuomenė – valstybė disfunkcijo-
mis.  

Tokiu atveju tyrëjas gali pasirinkti, kad tyrimo dalykas yra socialiniø 
pokyèiø nulemti procesai, veikiantys administracinæ teisæ, atskirus jos 
struktûrinius elementus, administracinës teisës institutø, valdþios institucijø 
transformavimosi ypatumus.  

Daþnai tyrimo dalykas slepia pagrindiná problemos klausimà, kuris 
suteikia galimybæ numatyti vyraujanèià tyrimo tendencijà. Ðis „atskleidi-
mo“ klausimas sprendþiamas vëliau formuluojant tyrimo hipotezes. 
 

Tyrimo tikslo ir uþdaviniø iðkëlimas. Tyrimo tikslas parodo teorinius 
ar (ir) praktinius pritaikomo tyrimo proceso siekius. Todël atlikdamas ty-
rimà tyrëjas siekia, kad tiriamoji veikla turëtø konkreèià teorinæ arba prak-
tinæ reikðmæ. Tyrimo tikslo apibrëþimas sudaro prielaidas kryptingai vykdy-
ti pagrindinius, dalinius ir papildomus uþdavinius. Toliau formuluodami 
programos metodologinius pavyzdþius, susijusius su socialiniø pokyèiø áta-
ka administracinei teisei, galime teigti, kad tyrimo tikslas – atskleisti socia-
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liniø pokyèiø ir administracinës teisës tarpusavio ryðá, ávertinti jo padarinius 
bei numatyti galimus, nedisfunkcinius socialiniø pokyèiø ir administracinës 
teisës tarpusavio ryðio problemø sprendimo bûdus. 
 

1 lentelë. Tyrimo programos uþdaviniø këlimo seka atsiþvelgiant á  
                pagrindiná tyrimo tikslà 
 

Uþdaviniø 

seka 
Teorinis taikomasis tyrimas Praktinis taikomasis tyrimas 

1. Tiriamos problemos esmës 
apibrëþimas remiantis turi-
ma informacija bei proble-
mos pritaikymas tiriant kon-
kreèius administracinius tei-
sinius objektus bei su jais 
susijusius socialinius, teisi-
nius, ekonominius, vadybi-
nius ir pan. procesus.  

Socialinës, teisinës, ekonominës, vady-
binës literatûros, ástatymø, kitø teisës 
aktø, valstybës institucijø programiniø 
dokumentø analizë ir konsultacijos su 
skirtingø srièiø specialistais siekiant ið-
siaiðkinti tipiná praktinës problemos 
sprendimo bûdà ir priemones, skirtas 
tam tikram paþinimo objektui. 

2. Aplinkybiø ir veiksniø, sukë-
lusiø konfliktà administraci-
nëje teisëje, atskleidimas –
teorinës administracinës tei-
sës objektø tyrimo koncep-
cijos parengimas.  

Faktiniø duomenø apie administracinës 
teisës objekto padëtá surinkimas taikant 
jau esamas arba konkreèiam konfliktui 
administracinëje teisëje padëèiai at-
skleisti sukurtas metodikas siekiant at-
rasti tipinio problemos sprendimo bûdo 
panaudojimo galimybes.  

3. Tyrimo metodikos, atitin-
kanèios metodologinæ pro-
gramos dalá, kûrimas, ban-
domasis154 tyrimas ir infor-
macijos rinkimas.  

Konflikto administracinëje teisëje 
sprendimo variantø parengimas ir jø 
tikrinimas aptariant su ekspertais bei 
eksperimentuojant arba kitaip numa-
tant priimamø sprendimø padarinius.  

4. Iðsami gautø duomenø ana-
lizë remiantis tyrimo kon-
cepcija bei hipotezëmis. 
Problemos sprendimo bûdø 
nustatymas ir galimas prak-
tinis taikymas.  

Socialinio eksperimento rezultatø ana-
lizë, siûlomø pakeitimø tobulinimas, re-
zultato ávertinimas, praktiniø veiksmø 
ateityje planas.  

                                                 

154 Bandomieji tyrimai (pilot study) – parengtinis, ribotos apimties tam tikro tyrimo, daþ-
niausiai sociologinio, testavimas siekiant patikrinti koncepcijos teisingumà, taip pat nustatyti 
gautø duomenø pobûdá ir kokybæ, patikrinti bei patikslinti visus pagrindinio tyrimo elementus 
(tikslus, uþdavinius, hipotezes, pagrindines sàvokas, tyrimo metodikos tinkamumà, patikimu-
mà) ir atlikti bûtinus bûsimojo tyrimo pataisymus (Социологический энциклопедиче-
ский словарь. На русском, английском, немецком, французском, чешском язы-
ках / Редактор координатор – академик РАН Осипов Г. В. Москва: Издательство 
НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА М), 2000. С. 114). 
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Su tyrimo tikslu glaudþiai susijæ uþdaviniai, kuriø klausimai formuluo-
jami tam tikra nuoseklia mokslinio ir (ar) praktinio paþinimo seka. Á juos 
bûtina atsakyti norint pasiekti tyrimo tikslà atsiþvelgiant á tiriamojo objekto 
specifikà. Tyrimo tikslo bei keliamø uþdaviniø santykis su tyrimo objektu ir 
dalyku, formuluojant tyrimo uþdavinius, nustatomas remiantis sisteminiu 
poþiûriu. 

Ávardydami socialiniø pokyèiø ir administracinës teisës savitarpio áta-
kos problemà, tyrimo uþdavinius galime apibrëþti taip. 

 
Tyrimo uždaviniai: 

1) iðtirti socialinæ, teisinæ, ekonominæ, vadybinæ ir pan. literatûrà, 
ástatymus bei kitus teisës aktus, valstybës institucijø programinius 
dokumentus renkant teorinæ praktinæ informacijà apie administ-
racinës teisës teisëkûros bûklæ bei administracinës teisës normø 
ágyvendinimo strateginius sumanymus socialiniø ekonominiø ir ki-
tø transformacijø erdvëje; 

2) iðtirti administracinæ teisæ veikianèiø socialiniø pokyèiø esmæ, juos 
apibûdinanèius veiksnius; 

3) nustatyti teisinës sistemos reformos átakà Lietuvos administracinës 
teisës kaitai socialiniø pokyèiø kontekste; 

4) apþvelgti ir ávertinti naujà socialinæ teisinæ vertybinæ orientacijà 
žmogus – visuomenė – valstybė bei jos nulemtus pokyèius valstybës 
institucijø teisinëje praktikoje, uþtikrinti þmogaus teisiø ágyvendi-
nimà; 

5) pateikti administracinës teisës teorijos ir praktikos tobulinimo so-
cialiniø pokyèiø kontekste variantus. 

Pagrindiniai tyrimo uþdaviniai – pasiekti tyrimo tikslà, o papildomi – 
pasirengti ateities tyrimams, patikrinti su tiriama problema nesusijusias 
(nors aktualias) hipotezes ir spræsti metodinius klausimus.  

Tyrimo tikslas logiðkai diktuoja pagrindiniø tyrimo uþdaviniø (teori-
niø ir praktiniø), kuriems patikslinti reikalingi papildomi uþdaviniai, struk-
tûrà. Kadangi vadovëlis nëra skirtas konkreèiai tyrimo programai atskleisti, 
tai papildomi uþdaviniai nenagrinëjami. 
 

Pagrindiniø sàvokø tikslinimas ir interpretacija. Rengiant sociologi-
nio tyrimo programà pirmiausia reikia iðskirti pagrindines sàvokas, apibrë-
þianèias svarbiausius tiriamos problemos aspektus.  

Sàvokø interpretacija – empiriniø poþymiø, aiðkinanèiø jø reikðmæ ty-
rëjo iðsikeltiems uþdaviniams, paieðka. Empiriniø sàvokø apibrëþimø pa-
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ieðka vadinama empiriniu interpretavimu, o ðios sàvokos apibrëþimas nu-
rodant fiksuotus empirinius poþymius – operaciniu apibrëþimu155.  

 
Pavyzdys: Sàvokos „socialinë transformacija“ tikslinimas ir interpre-

tavimas  
1. Semantinė sąvokos „socialinė transformacija“ interpretacija aiškinan-

tis reiškinio reikšmę: 

− socialinë transformacija kaip procesas realiø tyrimo sàlygø metu; 
− socialinës transformacijos lyginamasis lygmuo santykyje su greti-

momis sàvokomis (pvz., reformavimas, kaita, pokytis, pasikeitimas, 
pertvarka ir pan.); 

− socialinë transformacija ávairiø socialiniø procesø ir interesø funk-
cijø raiðkos skalëje. 

2. Duomenų apie semantinę sąvokos „socialinė transformacija“ reiškinio 

reikšmę rinkimas: 

− remiantis surinkta informacija, literatûros, dokumentø analize bei 
ekspertø apklausa kuriamas sàvokos „socialinë transformacija“ 
empiriniø poþymiø sàraðas – socialinës transformacijos mozaika; 

− socialinës transformacijos mozaikos ekspertinis ávertinamas ir t. t.  
 
Sąvokų aiškinimo bei interpretavimo eiga:  

− teorinis darbas: literatûros analizë, sàvokø tikslinimas tam tikru te-
oriniu poþiûriu (jei yra daug reikðmiø skirtingose teorinëse para-
digmose, iðsirenkame vienà arba formuluojame savo „darbo api-
brëþimà“). Tai leidþia iðvengti sàvokos sociologinës (mokslinës) 
reikðmës ir sàvokos supratimo visuomenëje painiojimo; 

                                                 

155 Operacionalizacija (operationalisation) – teorijos arba koncepcijø transformacijos á 
praktiná instrumentà procesas, vykstantis sociologinio tyrimo metu. Pavyzdþiui, jeigu sociolo-
gas klaus þmoniø, ar jie jauèia susvetimëjimo átakà, tai negalima garantuoti, kad visi respon-
dentai vienodai suvoks tikràjà keliamo klausimo reikðmæ. Todël sociologui norint gauti mak-
simaliai reikðmingus rezultatus reikës atskleisti susvetimëjimo koncepcijà labiausiai supran-
tamais jos aspektais (Lawson T., Garrod J. The Complete. A-Z Sociology Handbook. Hodder 
& Stoughton. 1966. P. 283). Taikomàjà operacionalizacijos reikðmæ, sàvokø turiná atskleisti 
pagal atskirus, jas atitinkanèius empirinius poþymius, pamatuojamus sociologiniuose tyrimuo-
se pabrëþia ir kiti sociologai. Pavyzdþiui, anglø sociologai N. Aberkombi, S. Hilas, B. S. Ter-
neris teigia: „Operacionalizacijos sàvoka reiðkia toká jos apimties pamatavimà ir toká sàvokos 
atitikimà, iðreikðtà kiekybiniais parametrais (kvantifikacijà), kurá galima patikrinti bandymø 
metu. Pavyzdþiui, susvetimëjimo sàvokos operacionalizacijai buvo sukurta keletas skaliø ir te-
stø individø nuostatoms nustatyti. Kai kurie sociologai teigia: „jei sàvoka negali bûti opera-
cionalizuojama, ji yra betikslë ar neturi prasmës“ (Abercrombie N., Hill S., Turner B. S. The 
Penguin Dictionary of Sociology. Third Edition. Penguin books. 1994. P. 200). 
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− tam tikro sàvokos apibrëþimo pavyzdþio sukûrimas. Tiriami socia-
linës transformacijos ir tarpusavio santykio bei administracinës tei-
sës bûdai nustatomi remiantis tam tikrais objektyviais ir subjekty-
viais poþymiais; 

− pavyzdþio apibûdinimo sistemos sukûrimas. Ðis etapas reikalingas 
tam, kad aiðkinant sàvokà nebûtø paliesta labai plati arba labai    
siaura sritis; 

− operacinis patikslinimas: kokiais konkreèiais metodais ir techni-
niais veiksmais reikia (galima) uþfiksuoti tam tikras reiðkinio (sà-
vokos) „socialinë transformacija“ poþymiø savybes. Pavyzdþiui, 
kaip empiriðkai iðreikðti, jog socialiniø átampø laukuose susikaupë 
socialiniø pokyèiø ir transformacijø griaunamųjų įtampų veiks-

niai156, kurie disfunkciðkai lemia ávairias policijos marginalinio157 
subjektiðkumo socialines dimensijas?  

Atsakymas vienas. Patikslintos sąvokos, tiksliau – jų empiriniai požy-

miai įtraukiami į metodikas, išdėstomi atskirose apklausose, ieškomi doku-
mentuose ir pan. 

Analizuojant duomenis pagal iðkeltas hipotezes svarbu dar kartà pa-
tikrinti, kiek semantinë ir empirinë (patikslinta) sàvokø interpretacija buvo 
patikima, t. y. kiek sutampa poþymiai ir indeksai su tomis reikðmëmis ir sa-
vybëmis, kurioms jie buvo priskirti darbo pradþioje.  
 

Iðankstinë sisteminë tyrimo objekto analizë. Ði analizë turi apibrëþti 
ir patikslinti tyrimo dalyką. Tai tyrimo problemos modeliavimas (koncepci-
nis iðskaidymas ir detalizavimas), kuris leistø formuluoti tyrimo hipotezes.  

                                                 

156 Griaunamøjø átampø terminas ekonominës istorijos poþiûriu funkciðkai pavartotas 
Karlo Polanyi Antrojo pasaulinio karo metais Amerikoje. K. Polanyi nuomone, „tas átampas 
galima lengvai sugrupuoti pagal pagrindines institucijø sritis. Ðalies ekonomikoje daugumai 
ávairiausiø pusiausvyros nebuvimo poþymiø, tokiø kaip gamybos, uþimtumo ir darbo uþmokes-
èio maþëjimas, èia atstovaus tipiðka nedarbo problema. Vidaus politikoje socialiniø jëgø kovà 
ir prieità aklavietæ apibûdinsime kaip klasinę įtampą. Tarptautinës ekonomikos sunkumus, ku-
rie susitelkë aplink vadinamàjá mokëjimø balansà ir apëmë eksporto apimties smukimà, nepa-
lankias prekybos sàlygas, áveþamø þaliavø trûkumà bei uþsienio investicijø nuostolius, kaip 
grupæ pavadinsime pagal bûdingà átampos formà spaudimu valiutoms (K. Polanyi. Didþioji 
transformacija: politinës ir ekonominës mûsø laikø iðtakos. Vilnius: Algarvë, 2002. P. 219). 

157 Marginalumas (marginality) – dalinio buvimo ir nebuvimo socialinëje grupëje padëtis. 
Pirmà kartà daþniau ðá terminà pradëjo vartoti sociologas R. Parkas, paþymëdamas „kultûros 
hibridà“, skiriantá „dviejø skirtingø grupiø gyvenimà ir tradicijas“. R. Parkas, tirdamas mig-
rantus, pabrëþë marginalumo dezorientuojantá poveiká. Marginalumo koncepcija gali bûti tai-
koma platesniu kontekstu, tiriant daugelá socialinio marginalumo tipø (Большой толковый 
социологический словарь (Collins). Т. 1 (A–O) / Пер. с англ. Москва: Вече, АСТ, 1999. 
С. 389). 
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Pavyzdþiui, tiriant administracinës teisës institucinius santykius su ne-
pilnameèiø nusikalstamumo kontrolës ir prevencijos strateginiais ir takti-
niais teisiniais pagrindais tyrimo objektà galima analizuoti remiantis ele-
mentø, jø blokø ir tarpusavio ryðiø sàveika, pateikta 3 schemoje. 
 

3 schema. Iðankstinë sisteminë tyrimo objekto analizë 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ðioje schemoje nurodytos tokios simboliø reikðmës: 
A blokas: prokurorø, apskrièiø, savivaldos institucijø bei kitø suinte-

resuotø institucijø veiklos, susijusios su nepilnameèiø nusikalstamumu, iðo-
riniai informaciniai veiksniai: 

a1 – institucijø veiklos bei bendrø veiksmø prieð nepilnameèiø nusi-
kalstamumà derinimo, informacijos valdymo, naudojimo bei disponavimo, 
pasikeitimo pasiûlymais tobulinti bendrus veiksmus, bendros veiklos val-
dymo teisiniai pagrindai, kitos socialinës normos, suteikianèios galimybæ 
veikti savo nuoþiûra, 

a2 – valdymo bendrai veikti prieð nepilnameèiø nusikalstamumà orga-
nizavimo pagrindai ir stereotipai, 

a3 – iðoriniai situacijos veiksniai, susijæ su bendros veiklos derinimu, 
ax jungtis – iðorinës bendrai veikti prieð nepilnameèiø nusikalstamumà 

sàlygos, 
Ax jungtis – pagrindinës veiklos prieð nepilnameèiø nusikalstamumà 

iðorës paskatos, 
B blokas: nustatyti maþai kintantys prokurorø, apskrièiø, savivaldos 

institucijø bei kitø suinteresuotø institucijø veiklos prieð nepilnameèiø nu-
sikalstamumà parametrai: 

b1 – prokurorø, apskrièiø, savivaldos institucijø bei kitø suinteresuotø 
institucijø veiklos prieð nepilnameèiø nusikalstamumà funkcinës parengties 
parametrai (profesinë patirtis, mokëjimas veikti, ágûdþiai, reakcija á visuo-
menës nuomonæ ir pan.), 

b2 – veiklos prieð nepilnameèiø nusikalstamumà objektyvizuoti ypa-
tumai (veiklos stilius, metodai, motyvai, planai, veiklos rezultatø, savæs ver-
tinimas, veiksmø derinimo lygis), 

A                     Ax    B                     Bx     C                   Cx       D                             Dx

      a1           a2                    b1                 b2              
 

       c1         
  

    c2                    d1                 d2    

ax       bx                    cx                                            dx 
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bx jungtis – prokurorø, apskrièiø, savivaldos institucijø bei kitø suinte-
resuotø institucijø veiklos prieð nepilnameèiø nusikalstamumà sàlygos, 

Bx jungtis – prokurorø, apskrièiø, savivaldos institucijø bei kitø suinte-
resuotø institucijø veiklos prieð nepilnameèiø nusikalstamumà vidinës pa-
skatos, interesai ir poreikiai, 

C blokas: prokurorø, apskrièiø, savivaldos institucijø bei kitø suinte-
resuotø institucijø veiksmø prieð nepilnameèiø nusikalstamumà derinimas 
ir sprendimø priëmimas: 

c1 – prokurorø, apskrièiø, savivaldos institucijø bei kitø suinteresuotø 
institucijø objektyvûs vidiniai elgesio pasirinkimo derinti veiksmus prieð 
nepilnameèiø nusikalstamumà veiksniai, 

c2 – prokurorø, apskrièiø, savivaldos institucijø bei kitø suinteresuotø 
institucijø objektyvûs iðoriniai elgesio pasirinkimo derinti veiksmus prieð 
nepilnameèiø nusikalstamumà veiksniai, 

cx jungtis – elgesio pasirinkimo derinti veiksmus prieð nepilnameèiø 
nusikalstamumà sàlygos, 

Cx jungtis – prokurorø, apskrièiø, savivaldos institucijø bei kitø suin-
teresuotø institucijø veiksmø derinimo prieð nepilnameèiø nusikalstamumà 
ágyvendinimas, 

D blokas: prokurorø, apskrièiø, savivaldos institucijø bei kitø suinte-
resuotø institucijø veiksmø derinimo prieð nepilnameèiø nusikalstamumà 
valdymo, organizavimo veiksniai: 

d1 – tiesioginiai valdymo poveikiai: organizavimas, kontrolë, 
d2 – bendro veikimo apskaita ir ávertinimas, 
dx jungtis – bendro veikimo sàlygos, 
Dx jungtis – bendro veikimo korekcija ir reguliavimas. 

 
Darbo hipoteziø iðkëlimas. Tyrimo hipotezė – mokslinis teiginys arba 

dar empiriðkai nepatikrinta prielaida apie tiriamàjá objektà (pvz., apie ad-
ministracinës teisës koreliacinius ryðius su socialinëmis, ekonominëmis ir 
kitokiomis transformacijomis), jo struktûrà, ypatybes, prieþastinius ryðius ir 
sàveikas su kitais objektais. Tiek mokslinis teiginys, tiek empirinio patikri-
nimo reikalaujanti prielaida yra tikimybiø pobûdþio, todël turi bûti patvir-
tinti arba paneigti. Tikimybiø hipotezës pobûdis rodo, kad mokslinio teigi-
nio arba prielaidos tikrumas esamø mokslo þiniø lygmeniu ne iki galo áro-
dytas. Ðiuo poþiûriu hipotezë – svarbiausia metodologinë tyrimo priemonë. 
Svarbu, kad hipotezës bûtø logiðkai susijusios. Aptariant socialiniø pokyèiø 
ir administracinës teisës santyká galima kelti tokià hipotezę: 

Socialinës transformacijos daro tiesioginæ átakà administracinei teisei. 
Nauja socialinë teisinë vertybinë orientacija þmogus – visuomenë – valstybë 
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lemia valstybës institucijø sistemos pakeitimus, kurie daromi remiantis ob-
jektyviais socialiniais, ekonominiais, vadybiniais poreikiais bei vadovaujan-
tis teisës aktuose nustatytais reikalavimais. 

Prieð empiriná tyrimà iðkeltos hipotezës sociologijoje vadinamos darbo 

hipotezėmis. Darbo hipotezës naudojamos sudarant principiná (strateginá) 
tyrimo planà, kuris skatina sukonkretintas mokslines paieðkas ir papildo-
mai, esant bûtinybei, iðkelia euristines hipotezes. 

Euristinio pobûdþio hipotezës gali bûti keliamos, pavyzdþiui, ávairaus 
lygmens socialiniø reiðkiniø ir administracinës teisës savitarpio santykiams 
atskleisti. Antai gali iðkilti bûtinybë nustatyti prieþastiná ryðá tarp þinybinës 
teisinës praktikos rengiant ástatymø projektus pagal „Lietuvos Respublikos 
ástatymø ir kitø teisës norminiø aktø rengimo tvarkos ástatymà“ ir Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies nuostatos „Valdþios ástaigos 
tarnauja þmonëms“ ágyvendinimo. Remiantis ðiuolaikine teisës teorija158, 
taip pat egzistuojanèia ávairaus norminio lygmens reglamentavimo tvarka, 
kai ministerijos ir ástaigos prie ministerijø, kitokios þinybos teikia Vyriau-
sybei ástatymø projektus, keltina tokia euristinė hipotezė: þinybø rengiami 
teisës aktai átvirtina etatistinæ teisæ, t. y. valstybës pirmumà þmogaus atþvil-
giu. Tokia teisës aktø rengimo tvarka sudaro galimybæ þinyboms ad hoc 
ástatymuose uþkoduoti savø interesø tenkinimo monopolá, o tai prieðtarau-
ja Konstitucijai. 

Darbo hipoteziø këlimas turi atitikti tam tikrus principinius metodi-

nius reikalavimus: 
− jos turi atitikti pagrindinius mokslinio tyrimo objektyvumo, moks-

liðkumo, duomenø tikslumo patikrinimo (verifikavimo) principus; 
− kiekviena hipotezë privalo bûti teoriðkai argumentuota ir tikrovið-

ka; 
− keliama hipotezë neturëtø prieðtarauti tiksliai nustatytiems ir pa-

tikrintiems socialiniams faktams; 
− hipotezë gali bûti tikrinama tyrimo metu; 
− kiekviena darbo hipotezë turi atitikti tyrimo problemà.  
Pagal turinį hipotezės yra:  

1) aprašomosios – teiginiai arba prielaidos apie tyrimo objekto savy-
bes, struktûriniø ir funkciniø objekto ryðiø pobûdá; 

2) aiškinamosios – teiginiai arba prielaidos apie tiriamø reiðkiniø ir 
procesø prieþastinius ryðius; 

3) prognostinės – atskleidþia tyrimo objekto plëtros tendencijas. 

                                                 

158 Vaiðvila A. Teisës teorija. P. 35, 122; Vaiðvila A. Teisinës valstybës koncepcija Lietuvo-
je. P. 39–44. 
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Principinis (strateginis) tyrimo planas. Tyrimo klausimø metodinis 
parengimas sudaro galimybæ tyrimo metu laikytis tam tikros strategijos, 
pavyzdþiui, tiriant socialiniø pokyèiø ir administracinës teisës savitarpio ry-
ðius. 

Specialiosios literatūros tyrimas. Nagrinëjant literatûrà – filosofinæ, po-
litologinæ, sociologinæ, ekonominæ, vadybinæ, teisinæ ir pan. – pagal tyrimo 
objektà siekiant gauti tyrimo metodologijos problemø nustatymo poþiûriu 
iðsamià informacijà. 

Ryšių su ekspertais ir specialistais, turinčiais informacijos apie tyrimo pro-

blemas, nustatymas. Ryðiø su ekspertais ir specialistais tikslai yra dvejopi: 
1) ásitikinti, ar sukurta konceptuali tyrimo schema atskleidþia tyrimo 

problemà – kontroliuoja, kad nebûtø praleisti svarbûs klausimai 
(ar nereikia papildymø, patikslinimø); 

2) gauti kità praktinæ informacijà, bûtinà tyrimui organizuoti. 
Objekto, jo elementų bei ryšių kokybinis ir kiekybinis tyrimas. Objekto 

elementai pateikti hipotezëse, hipotetinëje bendroje objekto iðklotinëje. 
Galima teigti, kad hipotetinës schemos elementø uþtenka pagrindiniams 
informacijos ðaltiniams nustatyti, taigi galima parengti klasifikuotà infor-
macijos ðaltiniø sàraðà ir panaudoti já tikrinant iðkeltas hipotezes. 

 
Pagrindiniai informacijos ðaltiniai (pvz., pagal anksèiau pateiktà ið-

ankstinæ sisteminæ tyrimo objekto analizæ): 
1) Dokumentai: 
a) prokurorø, apskrièiø, savivaldos institucijø bei kitø suinteresuotø 

institucijø veiklos bei bendrø veiksmø prieð nepilnameèiø nusikals-
tamumà teisës aktai (teisës ðaltiniai), nustatantys jø teisiná arba ki-
toká statusà; 

b) minëtø institucijø dalyvavimo nepilnameèiø prevencijos ir nusikal-
timø kontrolës programose dokumentai; 

c) statistikos (atskaitø) apie ðiø institucijø veiklà apskritai dokumen-
tai; 

d) kiti dokumentai. 
2) Nepilnamečių prevencijos ir nusikaltimų kontrolės valdymo santykių 

išorinės charakteristikos objektyvūs duomenys (gauti iš neinstitucinių šaltinių): 

a) valdymo bendrai veikti prieð nepilnameèiø nusikalstamumà orga-
nizavimo praktikos rodmenys; 

b) iðoriniai prevencijos ir nusikaltimø kontrolës valdymo santykiø si-
tuacijos veiksniai, susijæ su bendros veiklos derinimu; 

c) pagrindiniai minëtø institucijø veiklos prieð nepilnameèiø nusi-
kalstamumà iðorinës paskatos – objektyvieji poreikiai; 
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d) institucijø veiklos prieð nepilnameèiø nusikalstamumà funkcinës 
parengties parametrai (profesinë patirtis, mokëjimas veikti, ágû-
dþiai, reakcija á visuomenës nuomonæ); 

e) veiklos prieð nepilnameèiø nusikalstamumà objektyvizuotos cha-
rakteristikos (veiklos stilius, metodai, motyvai, planai, veiklos re-
zultatø, savæs vertinimas, veiksmø derinimo lygis). 

3) Institucijų veikla nepilnamečių prevencijos ir nusikaltimų kontrolės 

srityje: 
a) suinteresuotø institucijø objektyvûs vidiniai elgesio pasirinkimo 

derinti veiksmus prieð nepilnameèiø nusikalstamumà veiksniai;  
b) institucijø objektyvûs iðoriniai elgesio pasirinkimo derinti veiks-

mus prieð nepilnameèiø nusikalstamumà veiksniai; 
c) elgesio pasirinkimo derinti veiksmus prieð nepilnameèiø nusikals-

tamumà sàlygos; 
d) suinteresuotø institucijø veiksmø prieð nepilnameèiø nusikalsta-

mumà derinimo, valdymo organizavimo veiksniai; 
e) kiti veiklos parametrai. 
4) Asmenų, išmanančių minėtų institucijų veiklą nepilnamečių prevenci-

jos ir nusikaltimų kontrolės srityje, žinios: 
a) kitos institucijos, jø darbuotojai; 
b) ekspertai; 
c) asmenys, patyræ ðiø institucijø veiklos poveikius; 
d) kiti asmenys. 
Lyginant ir analizuojant sàraðo duomenis su atskirø objekto elementø 

tyrimo galimybëmis tikslinga sukurti lentelæ, kurioje bûtø pateikti pagrin-
diniø tyrimo ðaltiniø ir pirminës informacijos gavimo bûdø apmatai (þr. 2 
lentelæ). 
 

Kokybiniam kiekybiniam objekto tyrimui reikia: 
1) parengti apklausos, stebëjimo, testø, monografinio tyrimo klausi-

mynus; 
2) atlikti bandomàjá sudarytø klausimynø tyrimà; 
3) rinkti pirminius duomenis (dokumentø analizë, anketavimas, in-

terviu, testavimas, monografinis tyrinëjimas); 
4) parengti surinktø duomenø apdorojimo programà; 
5) apdoroti duomenis; 
6) atlikti surinktø duomenø analizæ: loginæ, dalykinæ, ryðio glaustumo 

apskaièiavimo ir pan.; 
7) formuluoti iðvadas. 
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2 lentelë. Pagrindiniø tyrimo ðaltiniø ir pirminës informacijos gavimo bûdø santykis 

 

Tiriamasis elementas 
Duomenø ga-

vimo ðaltiniai 

Pirminës duomenø rinkimo 

informacijos bûdai 

1 2 3 

1. Prokurorø, apskrièiø, savivaldos 
institucijø bei kitø suinteresuotø ins-
titucijø veiklos prieð nepilnameèiø 
nusikalstamumà iðoriniai informaci-
niai veiksniai 

1. a, b, c, d  
2. a, b, c, d, e  

Dokumentø tyrimas 
Apklausa, interviu, stebëji-
mas 

2. Maþai kintantys prokurorø, ap-
skrièiø, savivaldos institucijø bei kitø 
suinteresuotø institucijø veiklos 
prieð nepilnameèiø nusikalstamumà 
parametrai 

1. a, b,  
2. a, b, c, d, e 
 
3. a, b, c, d, e 
 
 
4. a, b, c, d.  

Dokumentø tyrimas 
Apklausa, interviu, stebëji-
mas 
Dokumentø tyrimas, apklau-
sa, interviu, stebëjimas, mo-
nografinis tyrimas 
Apklausa, interviu 

3. Prokurorø, apskrièiø, savivaldos 
institucijø bei kitø suinteresuotø ins-
titucijø veiksmø prieð nepilnameèiø 
nusikalstamumà derinimas ir spren-
dimø priëmimas 

3. a, b, c, d, e 
 
4. a, b, c, d. 

Dokumentø tyrimas, apklau-
sa, interviu, stebëjimas 
Apklausa, interviu, testai 
 

4. Prokurorø, apskrièiø, savivaldos 
institucijø bei kitø suinteresuotø ins-
titucijø veiksmø prieð nepilnameèiø 
nusikalstamumà derinimo ir valdy-
mo organizavimo veiksniai 

2. a, b, c, d, e 
4. a, b, c, d 

Dokumentø tyrimas, 
apklausa, interviu, stebëjimas 

 
 
 

1.4.1. Administracinës teisës objektø tyrimas 

taikant sociologinius metodus 

 
Ið sociologiniø metodø, kuriø rezultatais naudojasi teisës mokslai, 

plaèiausiai þinomas anketavimas.  
Be anketavimo, administracinëje teisëje gali bûti taikomi interviu159, 

stebėjimas, dokumentų analizė, biografinis metodas, eksperimentas ir kt. Ad-
ministracinës teisës objektø sociologinis tyrimas atliekamas siekiant gauti ir 
                                                 

159 Sociologinëje literatûroje anketavimas ir interviu yra priskiriami apklausos metodui. 
Apklausa – pirminës verbalinës informacijos rinkimo metodas, pagrástas tiesiogine (interviu) 
arba netiesiogine socialine psichologine tyrëjo ir apklausiamojo sàveika (В. А. Ядов. Стра-
тегия социологического исследования. Москва: Добросвет, 1999. С. 229). 
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panaudoti informacijà administraciniams teisiniams tikslams ágyvendinti. 
Administracinës teisës taikymo praktikoje neretai priimami vieðojo admi-
nistravimo sprendimai, nepagrásti administracinës teisës objektø þinojimu. 
Þinant administraciniø teisiniø disfunkcijø prieþastis ir sàlygas galimi 
adekvatûs sprendimai. 

Masiniams tyrimams, kai bûtina ávertinti administracinës teisës sub-
jektø nuomonæ reikðmingais, pavyzdþiui, vieðojo administravimo, klausi-
mais, labiau tinka anketavimas. Anketoje gali bûti pateikiami uždari, atviri 

ir mišrūs klausimai.  
 

Atviri klausimai yra tokie, kai atsakymà á klausimà áraðo pats apklau-
siamasis. Daþniausiai tokie klausimai formuluojami, jei tyrimo problema 
maþai þinoma. Pavyzdþiui: 

Kokiose darbo su socialinės rizikos grupių jaunimu programose (projek-
tuose) dalyvaujate? (parašykite) --------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Uždari – kai anketoje pateikti visi atsakymo á klausimà variantai. Ðiuo 
atveju moksle arba praktikoje tiriamoji problema pakankamai þinoma, ty-
rëjà daugiausia domina nuomoniø kaita arba jø struktûra atskirose tiria-
mose institucijø, tarnautojø, pilieèiø ir pan. grupëse. Pavyzdþiui, toks anke-
tos klausimas: 

Su kokiomis gyvenimo probleminėmis situacijomis dažniausiai susiduria 
Jūsų kontingentas, su kuriuo Jūs dirbate? Įvertinkite šias gyvenimo problemas 
pagal jų dažnumą, pasirinktą variantą pažymėdami +.  

 
 

Probleminë situacija 
Labai  

daþnai 

Vidutiniðkai Retai 

1. Konfliktai ðeimoje    

2. Konfliktai su bendraamþiais    

3. Konfliktai mokymo ástaigoje, darbe    

4. Netinkamas laisvalaikis    

5. Skurdas    

6. Nedarbas     

7. Namø neturëjimas    

8. Piktnaudþiavimas alkoholiu, narko-
tikais 
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Mišrūs – kai apklausiamasis gali papildyti tyrëjo variantø sàraðà savo 
atsakymu. Klausimo suformulavimas ið esmës lemia tyrimo sëkmæ. Pavyz-
dþiui, toks anketos klausimas: 

Pagrindinis organizacijos (padalinio) kontingentas (apibraukite 3 daž-
niausiai pasitaikančius variantus): 

1) anksèiau teisti asmenys; 
2) bedarbiai; 
3) benamiai; 
4) narkomanai; 
5) alkoholikai; 
6) ðiaip likimo skriaudþiami asmenys; 
7) kiti (paraðykite) .............................................................................. 
Klausimai turi bûti aiðkûs visiems respondentams. Reikia vengti dau-

giareikðmiðkumo, kai respondentui tiksliai neaiðku, ko klausiama. Be to, jei 
problema nauja, galima atlikti nedidelá bandomàjá tyrimà, kad anketos 
klausimus bûtø galima patikslinti. Anketà pildo pats apklausiamasis. 

Tyrimo procedūra (strategija) apima planà ir jo ágyvendinimo metodi-
kà. Plane numatomi tinkamiausi metodai ir tø metodø taikymo eiga bei te-
chnologija. Tyrimo metodø parinkimas priklauso nuo objekto, nuo tiriamø-
jø elgesio. Pavyzdþiui, tirti teisiðkai reikðmingà muitininkø elgsenà geriau-
sia dirbant muitininku, pasienio policininku arba jei ámanoma – tiriant 
baudþiamosios bylos duomenis. Tyrimo metodai turi numatyti tyrimo te-
chnikà, kad bûtø galima nagrinëti socialinius reiðkinius. Plane numatomas 
tyrimo laikas, lëðos, reikalingos tyrimui, ir finansavimo bûdai. 

Toliau vyksta pats tyrimas. Sociologai tai vadina lauko tyrimais. Èia 
gali kilti sunkumø dël kontakto su tiriamaisiais, dël anketuotojø tinkamu-
mo ir pan. Tyrimà planuojant á visa tai reikia atsiþvelgti, kad bûtø iðvengta 
klaidø. 

Surinkta medþiaga turi bûti kruopðèiai išanalizuota. Analizës procesas 
labai svarbus ir sudëtingas. Kaip minëjome, neretai duomenys nepatvirtina 
hipoteziø. Kartais dël netiksliai suformuluotø klausimø negaunama tiek in-
formacijos, kad bûtø galima daryti iðvadas ir apibendrinimus. Atlikus analizæ 
raðoma tyrimo ataskaita. Tai loginis tyrimo problemos nagrinëjimas ir pagrin-
diniø prieþastiniø ryðiø analizë. Prieþastiniai ryðiai – tai ryðiai tarp dviejø reið-
kiniø ar situacijø, kai vienas reiðkinys ar situacija lemia kità reiðkiná ar situaci-
jà. Prieþastiniai ryðiai negali bûti tiesiogiai nustatyti ið koreliacijø. Koreliacija 
– tai nekintamas ryðys tarp dviejø kintamøjø. Ji nustato to ryðio glaustumà. 
Kintamieji gali bûti amþius, lytis, atlyginimas, nusikalstamumo lygis ir pan. 
Svarbu nustatyti prieþastinius mechanizmus: kas yra nepriklausomas, o kas 
priklausomas kintamasis? Pavyzdþiui, profesoriaus laimëjimai yra nepriklau-
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somas kintamasis, o jo atlyginimas – priklausomas. Kito pobûdþio tyrime pro-
fesoriaus atlyginimas gali bûti nepriklausomas kintamasis, pavyzdþiui, kai ti-
riamas profesoriaus gyvenimo bûdas. Todël koreliacijas bûtina nuolat kontro-
liuoti. 

Tyrimo rezultatas gali bûti ne tik tyrimo ataskaita, bet ir straipsniai, 
akademiniø studijø raðto darbai (kursiniai, magistrinis tyrimas) bei knygos. 
Èia pateikta bendra tyrimo schema, taèiau ir jà reikia taikyti kûrybiðkai. 

 
Atranka. Kad tyrimo duomenys bûtø reprezentatyvûs, t. y. kad atlikus 

panaðios grupës tyrimà bûtø nustatytos tokios pat tendencijos, bûtina rep-
rezentatyvi atranka. 

Atranka – tai tyrimo imties, kurios ypatumai su tam tikra pateisinama 
paklaida atitinka visumà, modelio pagrindimas.  

Iðtisinës apklausos, kai átraukiami visi respondentai, atliekamos labai 
retai. Iðtisinës apklausos pavyzdys gali bûti visuotinis gyventojø suraðymas. 
Iðtisinë apklausa – labai brangus bûdas, todël daþniausiai atliekamos dali-
nës apklausos. Nors apklausiama dalis, taèiau iðvados daromos apie visu-
mà. Kad tokia apklausa atspindëtø tikràjà padëtá, bûtina gerai atrinkti, ko-
kià dalá reikia apklausti. 

Interviu – vienas ið pirminës informacijos rinkimo metodø, kai klau-
sëjas tiesiogiai apklausia respondentà pagal ið anksto sudarytà anketà ar 
apklausos lapà. Interviu kokybë priklauso ne tik nuo anketos kokybës, bet 
ir nuo apklausëjo kvalifikacijos. Taigi lemia apklausëjo ir respondento tar-
pusavio sàveika. 

Reikia atsiþvelgti ir á apklausos aplinką. Apklausos vieta gali bûti labai 
ávairi: tarnybinë patalpa, neutrali aplinka (pvz., vieðbutis), butas, gatvë. 
Apklausos vietos parinkimas priklauso nuo tyrimo dalyko ypatumø. Tarny-
bos problemø tema geriau klausinëti darbovietëje: ten klausimai skamba 
aktualiau. Taèiau negalima klausinëti paèioje darbo vietoje, nes trukdo ða-
lia dirbantys kolegos, jø domëjimasis apklausa, problemø nagrinëjimas ir 
pan. Todël reikia surasti patalpà, kurioje nebûtø paðaliniø þmoniø. 

Stebëjimas – tai specialus pirminës socialinës teisinës informacijos 
rinkimo metodas, kai tiesiogiai ásitraukiama á tiriamàjá procesà ir registruo-
jami visi veiksniai, kurie susijæ su tiriamuoju objektu, jo savybëmis, reikð-
mingomis tyrimo tikslø poþiûriu. Sistemingumas, planingumas ir kryptin-
gumas – bûdingi stebëjimo bruoþai. Stebëjimo ypatumas yra tiesioginis ty-
rëjo ryðys su tyrimo objektu.  

Èia svarbu siekti objektyvumo, nevengti asmeniðkumo, bet neuþgoþti 
tikrovës savo emocionalumu, dorovinëmis ar kitomis savybëmis. Paþymëti-
na, kad stebëtojas negali visiðkai iðvengti emocionalumo, be to, neiðven-
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giami pakartotinio stebëjimo sunkumai, nes procesà veikia labai daug 
veiksniø. 

Eksperimentas – tai informacijos apie socialinio objekto veiklos arba 
elgesio kiekybinius ir kokybinius pokyèius dël tam tikrø valdomø ir kontro-
liuojamø veiksniø (kintamøjø) gavimo metodas. Taigi atliekant eksperi-
mentà svarbiausia nustatyti tuos reikðmingus kintamuosius, kurie determi-
nuotø reiðkiná. Veikdamas tuos kintamuosius tyrëjas gali iðsiaiðkinti prie-
þastinius ryðius, t. y. reiðkinio determinacijos struktûrà ir atskirø kintamøjø 
reikðmæ. Bet socialinis objektas turi atmintá, todël ilgesná laikà eksperimen-
tà kontroliuoti labai sunku. Be to, socialiniame eksperimente yra daug 
daugiau kintamøjø negu gamtamoksliniame. Taigi norint atlikti eksperi-
mentà bûtina argumentuotai suformuluoti priežastinių ryšių hipotezę. 

 
Dokumentø analizë. Kiekvienoje visuomenëje yra specialios keitimosi 

informacija priemonës, kurias vadiname dokumentais. Tai ir visuomenëje 
objektyviai patikrinami faktai (apie visuomenës struktûrà, migracijà ir 
pan.), ir fiksuotos þmogaus sàmonës apraiðkos (vertybës, normos ir pan.). 
Dokumentuose atspindëtø socialiniø procesø ir reiðkiniø rekonstrukcija 
(atgaivinimas), jø teorinë analizë ir palyginimas su kitais dokumentais ir 
padeda tyrëjui atskleisti dësningumus. Dokumentu sociologijoje vadinamas 
specialiai þmogaus sukurtas dalykas, skirtas informacijai perduoti arba sau-
goti. Dokumentais nelaikomi tokie informacijos ðaltiniai kaip materialinës 
kultûros ir buities dalykai. Jie vertingi informaciniu poþiûriu, taèiau tiesio-
ginë jø paskirtis yra kita. Dokumentø sàvoka, á jà átraukus minëtus dalykus, 
pasidarytø labai jau amorfiðka. Be to, vienø ir kitø analizës metodai gero-
kai skiriasi. 

Faktiðkai bet koks administracinës teisës objektø sociologinis tyrimas 
pradedamas nuo dokumentø analizës. Dokumentø sàraðas labai platus. Tai 
ir ávairûs statistiniai duomenys, kitø tyrimø duomenys ir pan. Todël doku-
mentus bûtina suskirstyti. Pirmiausia skirstymas priklauso nuo dokumentø 
fiksacijos formos: raðytiniai (tekstiniai), statistiniai (skaièiai), ikonografiniai 
(kino, foto-, paveikslai), fonetiniai (áraðai). Teisiniø dokumentø skirstymas 
priklauso ir nuo jø teisiniø ypatybiø. Pavyzdþiui, procesiniai dokumentai, 
priklausomai nuo rûðies, atlieka ðias funkcijas: fiksacinæ, informacinæ ir di-
naminæ. Pagrindinë dokumentø funkcija – fiksacinë, nes procesiniai doku-
mentai yra skirti procesiniø veiksmø bet kokiame procesinës teisenos etape 
rezultatams átvirtinti. Tai ne tik teisës normø taikymas, bet ir veiksmas bei 
jo rezultatas, paprastai iðreikðtas raðtiðka forma, t. y. bendru aktu – doku-
mentu. Þiûrint kaip á formaliø ir realiø veiksmø eilæ, procesiniai dokumen-
tai yra paprasto teisës taikymo veiksmo loginë, daþniausiai tiktai vienos ið 
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loginës sekos stadijø, pabaiga. Procesiniai dokumentai ágyvendina dinami-
næ funkcijà, nes teisës taikymo aktai visada pasirodo kaip saviti juridiniai 
faktai, lemiantys tam tikrø procesiniø teisiniø santykiø atsiradimà, pasikei-
timà ir nutraukimà. 
 

1.5. Administracinės teisės mokslo samprata, jo dalykas 
ir funkcijos 

 
Kiekviena teisës sistema, ypaè vadinamosios teisës ðeimos, pasiþymi 

formø arba teisës ðaltiniø gausa ir ávairia reguliavimo reikðme. Þymus 
prancûzø teisininkas R. Davidas pagrástai raðë, kad romanø ir germanø 
bendrosios arba paprotinës teisës ðeimose esama skirtumø ir pastarajai pri-
skiriamose ðalyse siekiama „surasti teisingus teisinius sprendimus panaudo-
jant technikà, kurios pagrindas yra ástatymas. Ðiø ðaliø teisiniø reguliavimo 
priemoniø sistemoje vyrauja parlamentiniai teisës aktai. O bendrosios tei-
sës ðalyse tø paèiø rezultatø stengiamasi pasiekti visø pirma remiantis tei-
smø sprendimais“160. Kadangi Lietuva taip pat priklauso romanø-germanø 
teisinei sistemai, Lietuvos administracinës teisës ðaltiniai yra Lietuvos Res-
publikos Konstitucija, administraciniai ástatymai ir poástatyminiai aktai, 
vietos savivaldos institucijø norminiai aktai, kitø institucijø valdymo aktai, 
pagaliau teismø praktika. Besàlygiðkas ðalies Konstitucijos ir Konstitucinio 
Teismo priimtø aktø laikymasis praktikoje, teisminë teisinës valstybës prin-
cipø reikalavimø vykdymo kontrolë yra galinga ir veiksminga uþkarda bet 
kuriems vienø arba kitø socialiniø visuomeniniø grupiø bandymams turëti 
materialinæ ar kitokià vienaðaliðkà naudà ignoruojant kitø visuomenës so-
cialiniø grupiø arba valstybës interesus. Todël ðalyje negali bûti keièiami 
valstybinës sàrangos pagrindai, asmenø pavaldumas ástatymui ir teisei, tei-
sminei ir vykdomajai valdþioms bei teisës principams, t. y. pagrindiniø so-
cialinës teisinës valstybës vertybiø sistemai, nes tokioje valstybëje teisei tei-
kiama pirmenybë paèios valstybës ir jos institucijø atþvilgiu. Antai vokieèiø 
profesorius K. Ðternas Konstitucijà apibrëþia kaip aukðèiausio rango teisi-
nes nuostatas, kurios reguliuoja valstybës santvarkà, jos organizacijos prin-
cipus, formà ir struktûrà bei santykiø su pilieèiais principus161.  

Taigi valdþiø padalijimo principas reikalauja tiksliai vykdyti ir gerbti 
kiekvienos valstybinës valdþios ðakos nepriklausomybæ ir laikytis kompe-

                                                 

160 Давид Р. Основные правовые системы современности. Москва, 1967. С. 121–
122. 

161 Þr.: K. Stern. Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. B. I. Muenchen, 1977. 
S. 59. 
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tencijos atskirties taisykliø (pvz., teisminë valdþia funkcionuoja atskirai nuo 
valdymo aparato nustatytos kompetencijos ir funkcijø). Galima teigti, kad 
nûdien Lietuvos administracinë valdþia ágyja naujø funkcijø valstybës tar-
nyboje ir administracinës jurisdikcijos srityse. Ðioje praktikoje taip pat pas-
tebima tendencija, kad ástatymai ir teismai vystosi pastariesiems suteikiant 
plaèias galimybes tobulinti vykdomosios valdþios institucijø veiklà. Ir tai vi-
siðkai suprantama: pasak garsaus prancûzø profesoriaus Fransua Liuðerio, 
ástatymø leidëjas kuria visus ástatymus, vyriausybë uþtikrina jø vykdymà, 
teismai skelbia sprendimus162. Taigi visa þmogaus teisiø ir laisviø visuma 
yra kliûtis biurokratiniam aparatui ir jos negalima apeiti, nes ðiø vertybiø 
apsaugos siekis yra teisës aktø pagrindas, lemiantis ðiø aktø kokybæ ir so-
cialinæ vertæ. Asmens teisë á gynybà ir valstybës pareiga ginti jo konstituci-
nes teises ir laisves yra saugoma ið skirtingø pozicijø. Vokieèiø mokslinin-
kas K. Ðternas pagrástai raðo, kad, viena vertus, pilieèiø teises ir laisves vals-
tybë turi ginti nuo vieðosios valdþios – valdymo institucijø neteisëtø veiks-
mø, kita vertus, pilieèiø teises ir saugumà valstybë uþtikrina jø asmeniniuo-
se santykiuose163. Kitaip tariant, valstybë privalo garantuoti konstituciniø 
vertybiø nepaþeidþiamumà ir privaèioje þmoniø bendravimo srityje. 

Europos þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencija 
Lietuvoje tiesiogiai taikoma ir turi ástatymø galià nuo to momento, kai Lie-
tuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1995 m. sausio 24 d. pareiðkë 
nuomonæ dël ðios Konvencijos 4, 5, 9, 14 straipsniø ir jos Ketvirtojo proto-
kolo 2 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Teismas 
patvirtino Konstitucijos 138 straipsnio 3 dalies nuostatà, kad tarptautinës 
sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji 
Lietuvos Respublikos teisinës sistemos dalis. Taigi ði konstitucinë nuostata, 
iðsakyta dël Konvencijos, tapo sudedamàja ðalies teisinës sistemos dalimi ir 
ágijo ástatymo galià. Þmogaus teisiø apsauga – tai vadinamoji negatyvioji 
teisë, ginanti konkreèias teises ir nustatanti draudimø ðioms teisëms paþeis-
ti mechanizmus. Kalbant apie konstituciniø þmogaus teisiø apsaugà neretai 
susiduriame su administracinëmis teisës normomis ir èia átvirtintomis ad-
ministracinëmis nuobaudomis, kurias skiria didelis skaièius valstybës insti-
tucijø (ATPK 16 skirsnis). Todël Konstituciniam Teismui paskelbus, kad 
konkretus teisës aktas (ar jo dalis) prieðtarauja Konstitucijai ar ástatymui, 
tokie teisës aktai negali bûti taikomi praktikoje. Dr. A. Andruðkevièius pa-

                                                 

162  Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. Москва, 1993. С.  
365. 

163 Þr. Handbuch Des Staatsrechts Der Bundesrepublik Deutschland. T. 2. Herausgege-
ben von J. Isensee und P. Kirchhof. Heidelberg. 1987–1992. 
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grástai raðo, kad tokiais atvejais Konstitucinis Teismas atlieka ástatymø ir 
kai kuriø rûðiø poástatyminiø aktø revizijà164. Konstitucinis Teismas, nagri-
nëdamas ávairias bylas (taip pat ir administracines), ágyvendina konstituci-
nes normas, kurios tampa besàlygiðkai privalomos visoms valdþiø instituci-
joms, valstybës tarnautojams ir kitiems asmenims. Be to, Konstitucija átvir-
tina esminius teisiðkumo standartus ir kriterijus bei saugo konstitucines tei-
sines vertybes.  

Taigi Konstitucinio Teismo praktika yra itin reikðminga, turininga ir 
ávairi. Bene viena ið aktualiausiø ðio teismo vykdomø funkcijø – þmogaus 
teisiø apsauga nuo neteisëtø valstybës institucijø ir tarnautojø veiksmø, jø 
biurokratiniø apraiðkø, savivalës, egoizmo, korupcijos ir kitø blogybiø. 
Konstitucinio Teismo veiklos universalumà fiksuoja jo priimti aktai admi-
nistracinës teisës probleminiais klausimais. Antai jo nutarimais buvo ið-
spræsti ðalies apskrièiø ir savivaldybiø valdymo, administraciniø nuobaudø, 
turto konfiskavimo konstitucingumo, valstybës tarnybos klausimai, regiona-
lizmo, valstybës tarnybos problemos ir daugelis kitø165. Viename ið nutari-
mø Konstitucinis Teismas suformulavo itin svarbià administracinei teisei 
nuostatà apie poástatyminius, t. y. valdymo, aktus, kuriais ágyvendinamos 
ástatymø normos. Taèiau tokie teisës aktai, Teismo nuomone, negali pa-
keisti paties ástatymo ir sukurti naujos bendro pobûdþio teisës normos, kuri 
savo galia konkuruotø su ástatymo normomis. Taigi poástatyminis aktas yra 
ástatymo normø taikymo aktas nepriklausomai nuo to, ar tas aktas yra 
vienkartinio (ad hoc), ar nuolatinio galiojimo166. Neseniai Konstitucinis 
Teismas priëmë svarbø nutarimà „Dël kai kuriø teisës aktø, kuriais regu-
liuojami valstybës tarnybos ir su ja susijæ santykiai, atitikties Lietuvos Res-
publikos Konstitucijai ir ástatymams“167. 

Konstitucinio Teismo pirmininkas E. Kûris pagrástai raðo, kad dabar 
konstitucinë jurisprudencija, kaip ávairiø „daliniø“ konstituciniø doktrinø 
bei jomis grindþiamø sprendimø visuma, yra ne maþiau svarbus konstituci-
nës teisës ðaltinis nei „pradinis“ konstitucinis dokumentas, Konstitucijos 
turinio suvokimo ir tiesioginio taikymo prielaida168. Matyt, neatsitiktinai 
ástatymo leidëjas Konstitucinio Teismo ástatymo 72 straipsnio 2 dalyje nu-
statë, kad „Konstitucinio Teismo nutarimai turi ástatymo galià ir yra priva-
lomi visoms valdþios institucijoms, teismams, visoms ámonëms, ástaigoms 

                                                 

164 Andruðkevièius A. Administracinës teisës principai ir normø ribos. Vilnius, 2004. P. 37. 
165 Konstitucinio Teismo aktai. 1 knyga (1993–1995). Vilnius, 1998. P. 499, 505; 2 knyga 

(1996–1998). Vilnius, 2000; 3 knyga (1999–2001). Vilnius, 2002. 
166 Konstitucinio Teismo aktai. 1 knyga. P. 72.  
167 Valstybës þinios. 2004. Nr. 181–6708. 
168 Kûris E. Konstitucija, konstitucinë doktrina // Lietuvos aidas. 2002. Nr. 117. 
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bei organizacijoms, pareigûnams bei pilieèiams. Todël Konstitucinio Tei-
smo nutarimo pripaþinti teisës aktà ar jo dalá nekonstituciniu galia negali 
bûti áveikta pakartotinai priëmus toká pat teisës aktà ar jo dalá“ (Konstitu-
cinio Teismo ástatymo 72 straipsnio 5 dalis). 

Administracinës teisës mokslas plaèiàja prasme – tai vienos ar kitos 
ðalies administracinës teisës paþinimo rezultatø sistema, atspindinti valsty-
bës valdymà, teorinius ir metodologinius ðio proceso pagrindus, jo princi-
pus, pagrindines idëjas ir tradicijas. Kiekvienas istorinis laikotarpis formuo-
ja savo specifinius mokslinius tyrinëjimus bei paþiûras organizuojant ir ágy-
vendinant vieðàjá valdymà. Taigi nûdienos Lietuvos administracinës teisës 
mokslas siekia paaiðkinti, apibendrinti ir pateikti ávairias rekomendacijas 
(pasiûlymus) organizuojant ir ágyvendinant valstybës vieðàjá valdymà. Ta-
èiau ávairûs valstybinio valdymo sàvokos aspektai, kaip rodo praktika, yra 
ávardijami skirtingais terminais – valstybinis valdymas, viešasis administra-

vimas, viešasis valdymas, valstybinis administravimas, vykdomoji valdžia, 
administracinis reglamentavimas, vidaus administravimas, viešųjų paslaugų 
teikimo organizavimas, administracinė priežiūra, administracinė kontrolė ir 
kt. Ðitø administracinës teisës sàvokø ypatumai, aktualûs metodologiniai 
pagrindai ir kitos problemos diskutuojamos iki ðiol.  

Administracinës teisës mokslas yra sudëtinë Lietuvos teisës mokslo 
dalis, kurioje administracinës teisës specialistai – mokslininkai tyrinëja ðios 
teisës ðakos esmæ, jos reguliavimo dalykà bei atskirus institutus ir apskritai 
visos ðalies aktualias administracinës teisinës praktikos ir mokslo proble-
mas. Aiðkus ðiø sàvokø ávardijimas, jø turinio ir poþymiø nustatymas, ap-
skritai ryðiø su socialiniu valdymu bei paþangiø administraciniø teisiniø idë-
jø ir koncepcijø moksliniuose leidiniuose (vadovëliuose, monografijose, 
moksliniø praktiniø konferencijø medþiagoje, straipsniø rinkiniuose ir kito-
je literatûroje) nustatymas kuria Lietuvos administracinës teisës dalykà. 
Nûdienos Lietuvos administracinë teisë, kaip teisës ðaka ir mokymo discip-
lina, yra ið esmës reformuojama, nes keièiasi jos sistema, teisinio regulia-
vimo dalykas, ypaè intensyviai tobulinamos (keièiamos ir papildomos) tiek 
materialinës, tiek procesinës administracinës teisës normos. Taèiau for-
muojant valstybës administracinæ teisinæ politikà ne visada uþtikrinamas 
kodifikuotø (susistemintø) administraciniø teisës aktø veikimo stabilumas 
ir veiksmingumas, jø glaudus suderinimas su Lietuvos administracine tik-
rove, Europos Sàjungos teise, Jungtiniø Tautø organizacijos ir Europos 
Tarybos rekomendacijomis ir reikalavimais. Dël administraciniø teisës aktø 
gausos, ávairumo ir prieðtaringumo, privatûs ir kiti asmenys nesugeba nuo-
sekliai susipaþinti su ðiø aktø turiniu, nustatytais ápareigojimais ir veiks-
mingai juos taikyti socialinëje praktikoje, nepaþeisti nustatytos administra-
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cinës tvarkos reikalavimø bei taisykliø. Socialinë praktika þmonëms kelia 
vis naujus teisinius reikalavimus, kurie toli graþu ne visada sutampa su 
þmoniø poreikiais, moralës ir dorovës taisyklëmis. Todël ðalyje gausëja vie-
ðø ir privaèiø interesø derinimo valstybës tarnyboje paþeidimø, dël dauge-
lio prieþasèiø grësmingai plinta valdininkø korupcija vieðajame administra-
vime ir kitur, nes iki ðiol nesukurta efektyvi valstybinës prieþiûros ir kontro-
lës sistema, ypaè administraciniø ástatymø laikymosi bei jø realaus ir nuo-
seklaus ágyvendinimo visuomeninës praktikos srityje.  

Vieðoji teisë uþtikrina gyvybiðkai svarbius pilieèiø ir visuomenës inte-
resus. Remdamiesi ðia teise, valstybë apsaugo ir gina konstitucinius savo 
pamatus, siekia darniai plëtoti ûkinæ ekonominæ bei socialinæ kultûrinæ po-
litikà (strategijà). Svarbiausios ðios visuomeninës paþangos átvirtinimo nuo-
statos buvo suformuluotos dar 1992 m. pasaulio virðûniø susitikime Rio de 
Þaneire. Taigi nacionalinë darnios plëtros strategija áteisinta kaip pagrin-
dinë ilgalaikë visuomenës vystymosi ideologija, kurios pagrindà sudaro trys 
lygiaverèiai komponentai – aplinkosaugos, ekonominë ir socialinë plëtra. 
Lietuvos nacionalinëje darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietu-
vos Respublikos Vyriausybës 2003 m. rugsëjo 11 d. nutarimu Nr. 1160, 
darnus vystymasis aiðkinamas kaip kompromisas tarp aplinkosauginiø, 
ekonominiø ir socialiniø visuomenës tikslø, sudarant galimybæ pasiekti vi-
suotinæ gerovæ dabartinei ir ateinanèioms kartoms, neperþengiant leistinø 
poveikio aplinkai ribø169. 

1990 m. kovo 11 d. Lietuva atkûrë valstybingumà ir nepaisydama su-
dëtingø problemø ir kliûèiø ið esmës sugebëjo daugiau ar maþiau sëkmingai 
perþengti ið sovietinës planinës ekonomikos á rinkos ekonomikos kelià. 
Kardinalûs pokyèiai valstybëje ir visuomenëje, nauji jos strateginiai tikslai 
buvo átvirtinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje – visø pirma siekti atvi-
ros, teisingos, darnios pilietinës visuomenës ir teisinës valstybës, prisidëti 
prie teise ir teisingumu pagrástos tarptautinës tvarkos kûrimo. Konstitucija 
átvirtino þmogaus ir valstybës, visuomenës ir valstybës santykiø, pagrástø so-
cialinës demokratijos, teisinës valstybës, þmogaus teisiø gerbimo principais, 
pamatines nuostatas, nes valstybë reguliuoja ûkinæ veiklà taip, kad ji tar-
nautø bendrai tautos gerovei. Kuriant nacionalinæ teisës sistemà, veiksmin-
gai uþtikrinanèià þmogaus teises ir laisves, planuojama ágyvendinti konkre-
èias priemones asmens saugumo ir teisës sistemos srityje, apskritai þmo-
gaus teisiø ir interesø gynimo, teisinës apsaugos, valstybës valdymo ir in-
formacinës visuomenës plëtros plotmëse. Lietuvos Respublikos Seimas 
2002 m. lapkrièio 12 d. nutarimu Nr. X–1187 patvirtino valstybës ilgalaikës 
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raidos strategijos struktûrà, Lietuvos valstybës vizijà bei ilgalaikius valsty-
bës raidos prioritetus – þiniø visuomenës, saugios visuomenës ir konkuren-
cingos ekonomikos kûrimà. Strategijoje numatytos prioritetø ágyvendinimo 
kryptys: mokslas ir ðvietimas, gyventojø kompetencijos ugdymas, valstybës 
valdymo ir savivaldos ugdymas, kultûros puoselëjimas ir kt. Taigi svarbiau-
sias nûdienos Lietuvos administracinës teisës mokslo uþdavinys yra realis-
tiðkai ir visapusiðkai iðtirti ðias ir kitas administracinës teisës problemas, 
parengti teorinius ir metodologinius vieðojo administravimo pagrindus, 
ypaè atsiþvelgiant á tai, kad iki ðiol ðalies teisësaugos ir vieðojo administra-
vimo institucijø bei jø tarnautojø (pareigûnø) profesinë kompetencija ir 
administraciniai gebëjimai neatitinka aktualiø nûdienos ðalies socialinës 
praktikos reikalavimø. Antai bûtinumà stiprinti Lietuvos administracines ir 
teismines teisësaugos ir vieðojo administravimo struktûras pabrëþë Euro-
pos Komisija 2001 m. metiniame praneðime „Apie Lietuvos paþangà sie-
kiant narystës Europos Sàjungoje“ ir dokumente „Plëtros sëkmë“. Tik vi-
sapusiðkai iðsilavinæ ir keliantys savo profesinæ kvalifikacijà valstybës tar-
nautojai pajëgûs veiksmingai átvirtinti administracinius ir teisinius gebëji-
mus, tinkamai ir kvalifikuotai taikyti ástatymus, kitus teisës aktus.  

Vis dëlto bûtina paþymëti, kad ðiuo metu tiek Lietuvoje, tiek pasauly-
je vis dar gajus biurokratizmas ir korupcija. Todël atidþiai ir laiku ðiuos 
reiðkinius privalo stebëti bei tirti administracinës teisës mokslininkai. 

 
Biurokratizmas. Mokslinëje literatûroje sàvoka „biurokratija“ su-

prantama ir vartojama kaip racionaliai sutvarkyta valstybës valdymo siste-
ma, kurioje visus klausimus kompetentingai ir profesionaliai sprendþia 
valstybës tarnautojai, tiksliai laikydamiesi ástatymø ir poástatyminiø teisës 
aktø, taisykliø, procedûrø, reglamentø ir kt. Taigi kiekvienoje teisinëje vals-
tybëje yra aktualus ir gyvybiðkai svarbus poreikis parengti kvalifikuotà spe-
cializuotà tarnautojø (valdininkø) korpusà. Anglø mokslininkas Liudvikas 
fon Mizesas pagrástai raðë, kad beprasmiðka kritikuoti tai, jog biurokratas 
pedantiðkai laikosi grieþtø taisykliø ir nurodymø. Mokslininko nuomone, 
ðios taisyklës yra vienintelë priemonë, uþtikrinanti ástatymo virðenybæ tvar-
kant valstybinius reikalus ir ginant pilieèius nuo despotiðkos savivalës170. 
Taigi dalis valstybës valdymo aparato skirta organizuoti ástatymø leidybos 
procesus, priimtø teisës aktø ir teisminës pilieèiø gynybos ágyvendinimà 
(funkcinis valstybinis valdymo aspektas). Kita biurokratijos dalis skirta vi-
daus ir tarptautiniam stabilumui ir saugumui valstybëje palaikyti. Valstybës 
biurokratinis aparatas susideda ið ðiø grandþiø: vadovø (administratoriø), 
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ástaigø, skyriø, sektoriø, kitø padaliniø valdytojø, specialistø (teisininkø, 
ekonomistø, referentø, konsultantø, psichologø) bei techninio personalo 
(reikalø tvarkytojø). Taigi vieðojo administravimo praktikoje, be vadina-
mosios racionaliosios biurokratijos, iðskiriama negatyvioji jos dalis – ira-
cionali valdininkija, kurios veikla, kaip rodo socialinë praktika, yra destruk-
tyvi. Taèiau profesionalus, sàþiningas, iðtikimai tarnaujantis savo tautai, pi-
lieèiams ir valstybei tarnautojø korpusas yra, vaizdþiai tariant, nacionalinio 
turto dalis. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, Seime 
skaitydamas metiná praneðimà, reikðmingai pabrëþë: „kad pilieèiai imtø pa-
sitikëti valstybe, pirmiausia privalo keistis pati valstybës tarnyba, valstybi-
nës Lietuvos institucijos. Jø darbui bûtinas vieðumas, skaidrumas, atviru-
mas“171. 

Sociologinëje ir teisinëje literatûroje aptariant vyriausybës ir biurok-
ratijos santykius analizuojamas vadinamasis mitas apie politikos ir valdymo 
atskirumà. Taèiau faktai rodo, kad ði utopinë iðvada atitinka politikø, val-
dininkø (tarnautojø) luomo, technokratø ir mokslininkø interesus, kurie 
glaudþiai susijæ su valdþios ir valdymo sistemos privilegijuotomis grupëmis, 
ágyvendinanèiomis savo politikà ir ekonominá vieðpatavimà visuomenëje. 
Ðis centrinës valdþios institucijø visuomenei diegiamas apolitiðkumas, kaip 
rodo socialinë praktika, joms suteikia realià galimybæ vengti bet kokios at-
sakomybës naudotis tarnybine padëtimi, toleruoti ástatymø paþeidimus 
valstybës aparate, sau naudinga linkme interpretuoti ástatymus ir kitomis 
neteisëtomis formomis ir bûdais kiðtis á ûkinius, finansinius arba socialinius 
procesus. Praktika rodo, kad valdþios atstovai biurokratizmà lengvai paaið-
kina „neutraliais“ bet kokio politinio ar administracinio sprendimo pagrin-
dimo kriterijais, tariamu bûtinumu, tikslingumu ir pan. Maþa to, visuome-
në dezinformuojama dël vienokiø ar kitokiø priimtø sprendimø tikrosios 
teisinës prigimties ir tikslø. Antraip visuomenës nuomonë kategoriðkai su 
jais nesutiktø. 

Antra vertus, politikai, visapusiðkai apsidrausdami nuo galimos teisi-
nës ir moralinës atsakomybës uþ priimtus sprendimus, daþnai stengiasi aðt-
riø ir sudëtingø socialiniø problemø sprendimà permesti ant vykdomosios 
valdþios aparato peèiø. Galima sakyti, kad jie siekia tiesiogiai arba netie-
siogiai daryti átakà valdininkø korpusui, kitiems nepolitiniams institutams. 
Taèiau ir Vyriausybë, „apaugusi“ daugybe komitetø ir komisijø, daþnai per-
duoda aktualius klausimus vadinamosioms nepriklausomoms mokslinio eli-
to arba technokratø grupëms iðtirti bei parengti iðvadas. Èia ðie klausimai 
daþnai „paskandinami“, ypaè patyrus lobistinæ átakà. Atlikus specialius ty-
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rimus ávairiose ðalyse nustatyta, kad valstybinis korporatyvizmas nustelbia 
visuomenës vieðuosius interesus, suartëja su jos pasirinktomis interesø gru-
pëmis, daranèioms átakà ir politiniams sprendimams. Valdymo kriziø metu 
vyriausybës netgi pasinaudoja ðiomis grupëmis kaip socialinës kontrolës 
árankiais (ypaè tada, kai aiðkiai kritikuojamai vyriausybës vykdomai politi-
kai iðkyla pavojus). Ðitie reiðkiniai daro didelæ þalà pilietinei visuomenei, 
nes vyriausybës praktika toli graþu ne iki galo atsiþvelgia á visuomenës ir at-
skirø pilieèiø interesus ir silpnai juos gina pasinaudodama teisiniu þmoniø 
nihilizmu, politine apatija ir pasyviu mentalumu apskritai. Todël valstybës 
tarnybai, planuojant esminiø gyventojø socialiniø ir ekonominiø interesø 
ágyvendinimo programas bei projektus, ypaè svarbu visiðkai ir veiksmingai 
(taupant finansus, kitus iðteklius ir pan.) ágyvendinti socialinëje praktikoje 
jau priimtus konkreèius sprendimus, nustatyti realià ir kruopðèià kontrolæ – 
iðorinæ, vidinæ, institucinæ, taip pat kitas jos formas ir metodus. Tyrimai ro-
do, kad valstybës tarnyba kol kas nuosekliai blogëja, smunka, visais jos ly-
giais stiprëja biurokratizmas, korupcija ir politikavimas, valdininkai vis ak-
tyviau dalyvauja ávairiø ámoniø veikloje. Tokiomis aplinkybëmis þmogus 
nusivilia valstybe, jauèia beteisiðkumà ir nelygybæ, valdymo santykiuose 
bando pasikliauti tik savo jëgomis. Todël valstybë sunkiai sprendþia tarnau-
tojø profesinës kultûros ugdymo klausimus valdþios ir valdymo institucijo-
se, o ávairios ðvietimo, auklëjimo, personalijø sprendimo priemonës ne-
duoda pageidaujamø rezultatø. Ið esmës nekontroliuojamas valdininkø 
luomo ir jø darbo uþmokesèio didëjimas, þemas jø veiklos kontrolës ir prie-
þiûros lygis aukðtesnëse organizacijose, neprofesionalumas, elementariø 
þmoniø interesø nepaisymas ir kitos bëdos þlugdo vieðojo administravimo 
sistemos reformas ir jø bent minimalø ir stabilø veiksmingumà. Taip kyla 
panieka valdþiai ir nepasitikëjimas savo valstybe. Tad neatsitiktinai prof. 
Vytautas Kubilius dar 1993 m. paraðytame straipsnyje „Ar valdininkija yra 
valstybës stuburas“ klausë, kada iðsiugdysime sàþiningà ir savo darbà iðma-
nanèià, ne valdanèiai partijai, o tautai atsidavusià valdininkijà, sugebanèià 
savarankiðkai spræsti klausimus ir individualiai atsakyti uþ savo veiksmus, 
pajëgianèià màstyti ir dirbti nepriklausomos valstybës kategorijomis172?  

                                                 

172 Lietuvos aidas. 1993. Nr. 186. P. 5. Reikia paþymëti, kad Lietuvos Respublikos Seimo 
kontrolieriø ástatymo, ásigaliojusio 1998 m. gruodþio 16 d., 3 straipsnio 3 punkte yra pateikta ði 
biurokratizmo samprata: tai „tokia pareigûno veika, kai vietoje reikalø sprendimo ið esmës si-
stemingai laikomasi nereikalingø ar iðgalvotø formalumø, nepagrástai atsisakoma spræsti þiny-
boms pavaldþius dalykus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blo-
gai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmená apie jo teises, sàmoningai patei-
kiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pa-
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Taigi klestintis biurokratas nuosekliai laikosi vadinamosios minima-
lios veiklos principø, taèiau aplinkiniams savo audringa veikla sugeba su-
kurti ávaizdá, kad sprendþia labai svarbius klausimus. Ðitaip jis, kaip raðë 
þymus kinø filosofas Lao czu dar VI amþiuje iki Kristaus gimimo, sukuria 
tik labai tikslingos ir apgalvotos veiklos ávaizdá. Grakðtus nieko nedarymo 
artiscizmas áþvelgiamas visose biurokrato, vaizdþiai tariant, gyvenimo sim-
fonijos srityse ir kelia panaðiø á já valdininkø pagarbà. Pavyzdþiui, tipiðkas 
biurokratas gerai þino skirtumà tarp reikalø sprendimo ið esmës ir jø vilki-
nimo „naudos“, tarp atkaklaus darbo ir kapstymosi smulkmenose, tarp tik-
røjø tarnybos funkcijø atlikimo ir nuolankaus patarnavimo. Dalykiðkas to-
nas, lakoniðkas kreipimasis dël patarimo, svarbiø dalykiniø dokumentø 
„perþiûrëjimas“ ir panaðûs veiksmai didina tik tariamà valdininko reikð-
mingumà arba teikiamø patarimø iðmintingumà kitø akyse. „Dinamiðkas 
neveikimas“ biurokratui padeda iðvengti klaidø ir pelnytos atsakomybës, 
taigi jo karjeros pabaigos. Turtingame biurokrato bûdø prisitaikyti prie 
vienos arba kitos tarnybinës padëties arsenale svarbi vieta tenka jo gebëji-
mams ávairiais rafinuotais bûdais vilkinti atsakingø sprendimø priëmimà 
pasirenkant vienokià ar kitokià laukimo pozicijà tvarkant konkreèius vieðo-
jo administravimo klausimus – tai savotiðka ðirma, uþ kurios slypi jo nepro-
fesionalumas, taèiau ið tikrøjø sukuriamas energingos valdininko veiklos 
ávaizdis (iliuzija). Tokie yra tipiðki ir ðiuolaikinio biurokrato valdininko 
psichologinio portreto bruoþai. Þymus vokieèiø ekonomistas ir sociologas 
Michelsas vienas ið pirmøjø nurodë dësningumà, kad vadinamosios oligar-
chinës (biurokratinës) tendencijos yra susijusios su vadovavimo ir organi-
zacijos principo esme. Valstybës biurokratinës struktûros yra grieþtai hie-
rarchinës, èia sutelkiamos informacinës priemonës ir kita, jø vadovai ne-
keièiami ir nepasiekiami pavaldiniø, pastarieji nuðalinami nuo sprendimø 
priëmimo procesø. Todël pagrindinis valdþios ir valdymo institucijø elito 
uþdavinys yra bet kokia kaina iðsaugoti savo valdþià – netgi akivaizdþiai 
kenkiant ðiø institucijø prestiþui173. Vadovas, ágijæs didelæ tarnybinæ patirtá 
ir hierarchiná prestiþà, ypaè nenoriai atsisveikina su savo privilegijuota pa-
dëtimi, aklai tiki savo veiksmø racionalumu, netgi save sutapatina su insti-
tucija. Todël tarnautojo biurokrato asmeninis interesas ypaè susijæs su tu-
rima valdþia ir prestiþo iðkreipta samprata. Michelso nuomone, ðie veiks-
niai pagrauþia valstybës demokratinius ir socialinius politinius pamatus bei 
                                                                                                            

reigûnø darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi ástatymai ar kiti teisës aktai“ (Valstybës 
þinios. 1998. Nr. 110–3024). 

173 Michels R. Political Parties. A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of 
Modern Democracy. New York. 1959; Michels R. Sociological Character of Political Parties // 
Parsons T. The Theories of Society. New York, 1965. 
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institutus174. Kartu reikia paþymëti, kad vienokias ar kitokias vadovo ko-
mandas pasyvûs pavaldiniai paprastai vykdo besàlygiðkai ir savanoriðkai – 
tikëdamiesi iðvengti atsakomybës uþ savo veiksmus. Ávykus teisës paþeidi-
mui jie teisinasi, kad vykdë virðininko nurodymus ir pan. Biurokratijos teo-
rijoje paplitæs poþiûris, kad valdininkø elitas vieðpatauja dël ávairiø prieþas-
èiø (pvz., jis geriau organizuotas, turi plaèius ágaliojimus ir veiksmø laisvæ, 
naudojasi valdymo veiksmø tæstinumu bei koordinacija hierarchinëje cent-
ralizacijos piramidëje, tarnybine paslaptimi ir kitomis galimybëmis siekda-
mas valstybinio valdymo ir vieðojo administravimo procesø veiksmingumo). 
Taèiau faktai rodo, kad net darniai dirbantis administracinis aparatas, kar-
tais virðydamas nustatytos kompetencijos ribas, tampa ástatymo leidþiamo-
sios, t. y. politinës, valdþios kontrolës árankiu vadinamojo valdymo elito, su-
telkusio didelæ galià bei átakà, rankose. Taigi nëra abejonës, kad socialinë 
valdymo funkcija yra ypaè svarbi bet kokios visuomenës ir valstybës esminë 
gyvavimo sàlyga. Taèiau sunkiai bus sprendþiama vadinamosios nûdienos 
modernios visuomenës socialinio ir ekonominio gyvenimo aktualija, ásta-
tymø prieðtara tarp dviejø nesuderinamø reiðkiniø: kuriam ið jø teiktina 
pirmenybë – demokratijai ar biurokratijai. Ðá klausimà dar ilgai spræs ne 
viena teisininkø, ekonomistø, sociologø, politologø ir kitø specialistø vizio-
nieriø karta. 

Taigi darnus valdymas yra vienas svarbiausiø visuomenës uþdaviniø, 
kurio tikslas – uþtikrinti stabilø ir normalø þmoniø gyvenimà, patenkinti jø 
poreikius bei tiksliai numatyti socialinës demokratijos plëtros perspektyvas. 
Bet istorinë praktika rodo, kad realiame visuomenës gyvenime daþnai per-
vertinimas valdymo institucijø vaidmuo, kurio visiðkai paþaboti nepajëgia 
net turinèios stiprià pilietinæ visuomenæ valstybës. Veikianèiø kontrolës 
svertø neveiksmingumas ugdo biurokratizmà totalitarizmo linkme. Pavyz-
dþiui, pagrindinis teisësaugos uþdavinys – visapusiðkai ginti ir uþtikrinti pa-
grindiniø socialiniø vertybiø saugumà. Taèiau patirtis rodo, kad prasti ásta-
tymai stiprina biurokratines tendencijas bei þalingus þmonëms ir visuome-
nei padarinius. Administraciniai ir baudþiamieji ástatymai – svarbus, bet to-
li graþu ne vienintelis kovos su teisës paþeidimais sëkmës veiksnys. Èia 
svarbià reikðmæ turi poástatyminiai aktai, ávairios politinës valdþios priimtos 
programos ir strategijos, ypaè ðalies istorinës, kultûrinës tradicijos, papro-
èiai, tautinio pilietinio auklëjimo bûklë ir kt. Taèiau Lietuvos teisësaugos 
institucijose taip pat gajos ávairios biurokratizmo atmainos – netiksli nusi-

                                                 

174 Michels R. Sociological Character of Political Parties. P. 604. Beje, ðias kategoriðkas 
iðvadas Michelsas padarë pasinaudodamas elito teorijø pagrindëjø A. Pareto, G. Moski ir kitø 
politinës sociologijos bei politikos mokslo atstovø idëjomis. 
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kaltimø, kitø teisës paþeidimø apskaita bei manipuliacijos atitinkamos sta-
tistikos rodikliais, teisës paþeidimø prevencijos politikoje keliami nerealûs 
uþdaviniai, kuriems ágyvendinti neskirta reikiamø iðtekliø, nepagrástai atsi-
sakoma teisës paþeidëjams iðkelti bylas, daþnai piktnaudþiaujama toli graþu 
ne visada pagrástomis nuorodomis á blogus ástatymus arba jø spragas, ne-
pamatuotais priekaiðtais teisës mokslininkams arba pavaldiems pareigû-
nams uþ padarytas klaidas, primetant jiems savo individualià kaltæ ir pan. 
Nerealiø tikslø nustatymas ypaè demoralizuoja pavaldþius teisësaugos dar-
buotojus, kurie toká administraciná „braiþà“ vertina tik kaip eiliná formalø 
politiniø ðûkiø këlimà, beprasmá biurokratiniø þaidimø ritualà. Praktika 
taip pat rodo, kad biurokratija tarsi uþhipnotizuota þavisi ávairiausiø drau-
dimø „magija“. Mat biurokratai nuoðirdþiai tiki, kad tik draudimais ir 
grieþtomis bausmëmis galima sustabdyti teisës paþeidimø lavinà. Taèiau 
tokia praktika neleistinai supaprastina visà kovos su ðiais paþeidimais stra-
tegijà ir politikà, pagaliau sukuria tik „energingos“ pareigûno veiklos iliuzi-
jà, ið esmës palengvinanèià jo profesiná gyvenimà. Pagaliau dar vienas pa-
reigûno – biurokrato màstymo ir veiklos principas – abejingas poþiûris á 
þmogø, jo teises ir teisëtus interesus. Taèiau ðiø interesø paþeidimai, esà 
daromi visuomenës labui (naudai), kaip rodo teismø praktika, paþeidþia ir 
paèios visuomenës gerovæ. Todël ðalyje tobulintinas vadinamasis administ-
racinës prieþiûros ir kiti institutai siekiant ðalinti biurokratizmo reiðkinius, 
o esant galimybei – konfliktus ir ginèus spræsti gera valia. Todël Lietuvos 
administracinëje teisëje itin svarbu radikaliai sumaþinti asmenø, turinèiø 
teisæ suraðyti administraciniø teisës paþeidimø protokolus, skaièiø. Tyrimai 
rodo, kad ypaè populiari, bet pavojinga ðalies biurokratijos tendencija – 
pablogëjus administracinës teisëtvarkos rodikliams tuoj pat iðpleèiamas 
subjektø, turinèiø teisæ suraðyti nurodytus protokolus, sàraðas, numatytas 
galiojanèio ATPK 259 straipsnyje. 

Administracinei praktikai (jos kokybiniams rodikliams) ypaè kenkia 
skubotai ir nekvalifikuotai rengiamø poástatyminiø teisës aktø rengimo 
greitëjantis „konvejeris“. Galima teigti, kad tokiø teisës aktø gausa tarsi 
pateisina tikràja ðio þodþio prasme iðpûstà ðalies valdymo aparatà, taèiau  
iðderina jo veiklà, sumenkina ástatymo reikðmæ ir vaidmená administracinë-
je praktikoje. Faktai rodo, kad pareigûnai daþniausiai linkæ taikyti ávairias 
taisykles, instrukcijas tarsi uþmirðdami konkretaus administracinio ástatymo 
paskirtá. Bet teisinëse þmogaus teisiø ir laisviø apsaugos nuo neteisëtø ad-
ministracijos veiksmø procedûrose daug problemø kelia kompetencijos ir 
teisinio iðsilavinimo stygius, ypaè priimant svarbius sprendimus bei taikant 
vienokias arba kitokias jurisdikciniø teismø nuostatas. Taigi grieþta ir nuo-
sekli teisminë biurokratinës savivalës kontrolë bei jos padariniø ðalinimas 
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vykdomosios valdþios institucijø veikloje gali apginti þmogø ir jo teisëtus 
interesus sudëtinguose valdymo santykiuose. Biurokratizmas yra didþiau-
sias demokratijos prieðas, taèiau jis ypaè netoleruotinas teisësaugos institu-
cijø veikloje (pvz., vilkinant administraciniø bylø tyrimà, neatsiþvelgiant á 
þmoniø iniciatyvas, padedanèias didinti jø turto saugumà, nepaisant nuken-
tëjusiøjø dël administraciniø teisës paþeidimø interesø gynimo principo 
reikalavimø, nesprendþiant aktualiø valstybinës socialinës teisinës pagalbos 
teikimo ðiems asmenims klausimø). Moksliniai tyrimai ir sociologinës ap-
klausos rodo, kad þmonës ypaè jautriai reaguoja á teisësaugos institucijø 
veiklos spragas, apskritai praranda pasitikëjimà teisësauga ir dël ðios prie-
þasties sutrinka partneriðki ðiø institucijø ir ðalies pilieèiø solidarumo ryðiai. 
Esant tokiai padëèiai smunka teismø, prokuratûros, policijos, kitø valdymo 
organø struktûrø veiklos efektyvumas, silpnai kontroliuojama didëjanti 
administraciniø ir kitø teisës paþeidimø tendencija. Tik sumaþinus didþiulá 
atotrûká tarp valstybinio valdymo aparato ir sunkiai kuriamos pilietinës vi-
suomenës – suteikus jai teises ir galimybes paèiai tvarkyti savo reikalus, at-
siranda reali galimybë daugmaþ sëkmingai kovoti su biurokratizmu admi-
nistraciniuose santykiuose, taigi ir stabdyti teisës paþeidimø plëtrà. Be abe-
jonës, Lietuvos valdþios ir valdymo institucijø veiklos kokybës gaivinimas 
ypaè priklauso nuo politikos, kad pareigûnø neiðvengiama asmeninë atsa-
komybë uþ priimamus sprendimus bûtø didinama, taèiau ði politika turi bû-
ti suderinta su atitinkamø ástatymø tobulinimu. Antai nagrinëdami teorines 
ir praktines teisinës atsakomybës taikymo uþ kontrabandà problemas, 
mokslininkai pagrástai raðo, kad ðiuo laikotarpiu administracinës nuobau-
dos skyrimo procesas ið esmës yra pritaikytas nagrinëti tik nesunkiø teisës 
paþeidimø bylas. Taigi padidinus maksimalià kontrabandos dalyko vertës 
ribà nuo 100 MGL iki 200 MGL natûralu, kad uþ ðiuos paþeidimus bus tai-
komos didesnës baudos. Taèiau tokiais atvejais yra reali tikimybë, kad Eu-
ropos Þmogaus Teisiø Teismas gali pripaþinti, jog administraciniø nuo-
baudø skyrimo procedûra neuþtikrina atitinkamø þmogaus procesiniø tei-
siø apsaugos garantijø175. Akivaizdu, kad administracinis teisës paþeidimas 
yra maþiau pavojingas negu nusikaltimas. Todël administraciniø nuobaudø 
skyrimo tvarka turi bûti paprastesnë uþ teisinæ bausmës skyrimo procedûrà. 

Vieðøjø ir privaèiø interesø pusiausvyra ne tik teisëje, bet ir valstybës 
bei pilietinës visuomenës veikimo srityje yra bene viena ið fundamentiniø 
administracinës teisës problemø. Istorinë patirtis rodo, kad bet kurios ið 
nurodytø aplinkybiø vyravimas valstybei yra pavojingas reiðkinys, nes ken-

                                                 

175 Þr., pavyzdþiui, J. Malinauskaitë, G. Ðulija, V. Ðulija. Kontrabanda. Kontrolë ir pre-
vencija Lietuvoje. Vilnius, 2002. P. 81, 98. 
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kia jos socialiniams santykiams, ekonomikai, kultûrai, socialinës demokra-
tijos plëtrai, apskritai nûdienos valdymo santykiø bei vieðojo administravi-
mo kokybei ir veiksmingumui. 

Korupcija. Socialinës ir ekonominës krizës poþymiai ðalyje grësmin-
gai didëja dël daugelio prieþasèiø, ypaè dël ðiurkðèiø klaidø vieðojo admi-
nistravimo politikoje ir praktikoje, dël politinës, teisinës bei pilietinës kul-
tûros stygiaus, biurokratijos stiprëjimo ir iðkreiptø karjeros santykiø, dël 
grotesko formas ágijusios pareigûnø rotacijos ir neprofesionalumo, dël ne-
sàþiningumo valstybës tarnyboje, dël teisinës atsakomybës uþ valdininkø 
veiksmø padarinius paralyþiaus, dël brutalaus korumpuotø politikø kiðimo-
si á tarnautojø atrankà formuojant valstybës aparatà, beveik atviro jø kolo-
boravimo su ávairiomis finansinëmis ekonominëmis grupuotëmis, dël vals-
tybës beveik nekontroliuojamø átakos sferø pasidalijimo procesø ekonomi-
koje. Ypaè nesàþininga konkurencija kovoje uþ bûvá vadinamojoje rinkos 
ekonomikoje. Taigi èia daþnai laimi ne tas verslininkas, kuris sàþiningai 
gamina reikalingiausià ir paklausià produkcijà (arba teikia paslaugas) ir 
vykdo mokestines prievoles, o korumpuotas, þinantis valstybës aparato 
landas korupciniø priemoniø arsenalo naudotojas. Ðios neigiamos tenden-
cijos iðryðkëja perkanèioms organizacijoms organizuojant neskaidrø vieðàjá 
pirkimà, kai prekës ir paslaugos ágyjamos neekonomiðkiausiu bûdu, „pri-
chvatizuojant“ valstybës turtà, skelbiant tik formalius konkursus dël geriau-
sio tam tikro darbo arba kitokiø rezultatø, aukcionus, ðalinant verslo kon-
kurentus, naudojant nelegalias bankroto procedûras, neteisëtu bûdu pasi-
telkiant valstybinës prievartos galias turinèiø institucijø paslaugas, þlugdan-
èias konkurentà mokesèiø inspekcijø patikrinimais, baudþiamosiomis by-
lomis ir pan. Taigi galima teigti, kad kol kas ðalyje kriminalinis sukèiavimas 
ir kiti recidyvai klesti aktyviai bendradarbiaujant korumpuotiems valdinin-
kams. 

Pastarojo laikotarpio korupcinio nusikalstamumo kiekybiniai ir koky-
biniai pokyèiai bei tendencijos ðalyje buvo tokie intensyvûs, kad ið esmës 
paralyþiavo ðalies vyriausybës antikorupciniø priemoniø planus ir progra-
mas, stabdë tik formalias, pavirðutiniðkas, nuo socialinës tikrovës atitrûku-
sias korupcijos prevencijos priemones. Todël visi ðalyje panaudoti teisiniai, 
ekonominiai, organizaciniai, informaciniai analitiniai ir tarptautinio pobû-
dþio svertai („Saulëtekio", „Saulëlydþio“ ir pan.) buvo nerezultatyvûs ir ne-
veiksmingi. 

Ðiandien ypaè daug dëmesio reikia skirti kovai su korupcija valstybi-
niø institucijø, ðalies valstybës tarnybos administracinëje praktikoje176. Ko-

                                                 

176 Antikorupcinæ veiklà Lietuvoje reglamentuoja ðie Lietuvos Respublikos Seimo priimti 
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rupcijos problemø analizë patikimai rodo, kad ði kova naudojant grieþtas 
baudþiamojo teisinio poveikio priemones dël ávairiø prieþasèiø neduoda 
laukiamø rezultatø ir yra neveiksminga, ypaè vadinamosios elitinës, susiju-
sios su aukðèiausios valdþios pakopomis, korupcijos srityje. Taigi tik visapu-
siðkai suderintos konstitucinio, civilinio, darbo, administravimo teisinio re-
guliavimo priemonës, socialinës ir teisinës kontrolës svertai, pagrásti reikð-
mingais moksliniais ir praktiniais ádirbiais ir vertinga uþsienio ðaliø patirti-
mi, gali veiksmingai stabdyti pavojingà korupcijos plëtrà Lietuvoje. Èia ið-
ryðkëja ypatingas administracinës teisinës korupcijos prevencijos priemo-
niø vaidmuo ir reikðmë. Jø teikiamos galimybës kol kas panaudojamos ne 
itin efektyviai, ypaè valstybës tarnyboje. Tik realistiðkos ir nuoseklios mûsø 
ðalies valstybës valdymo aparato veiklos ir socialiniø pokyèiø áþvalgos, visos 
teisës sistemos standartø ir teisinio reguliavimo metodø kruopðti analizë, su-
derinta su Europos Sàjungos atitinkamais teisës aktais, taps patikimu teisiniu 
pagrindu ðalinant korupcijos fenomenà mûsø valstybëje. 

Taigi kas yra korupcija? Nûdienos moderniojoje mokslinëje teisinëje 
literatûroje aptinkama daug ðios daugiareikðmës sàvokos apibrëþimø. Ta-
èiau kol kas teisinëje literatûroje aktualios problemos, kuriø iðsami ir tikra 
mokslinë analizë atskleistø realias ir plaèias administracinës teisës galimy-
bes kontroliuoti ir uþkirsti kelià korupcijos reiðkiniams ávairiausiø ðalies 
valstybinio valdymo ir vieðojo administravimo institucijø praktikoje, tyrinë-
jamos nepakankamai. Beje, vienodos korupcijos sampratos nëra parengu-
sios ir Europos Sàjungos valstybës. Antai ðiø ðaliø mokslinëje literatûroje ir 
teisës aktuose (jø baudþiamuosiuose kodeksuose) korupcija yra ávardijama 
kaip kyðininkavimas, turto prievartavimas, sukèiavimas, neteisëtos paja-
mos, pinigø plovimas, „juodasis“ (neteisëtas) lobizmas, neteisëtas politiniø 
partijø finansavimas, nepagrástas protegavimas ir kt. Paprastai korupcijos 
reiðkiniai formuojasi tiek valstybës valdymo institucijø, tiek privataus sek-
toriaus subjektø, tiek nevyriausybiniø organizacijø veikloje, susijusioje su 
vieðojo administravimo funkcijomis (paslaugomis) visuose visuomeniniuose 
santykiuose. Siekdami privaèios naudos valstybës tarnautojai nusiþengia 
pagrindiniams valstybës tarnybos ir valstybës tarnautojø etikos principams 
– pagarbos þmogui ir valstybei, teisingumo, nesavanaudiðkumo, padorumo, 

                                                                                                            

teisës aktai: 2002 m. geguþës 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos ásta-
tymas (Valstybës þinios. 2002. Nr. 57–7297), Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1999 m. sausio 
15 d. nutarimu patvirtinta Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos programa 
(Valstybës þinios. 1999. Nr. 10–120), Lietuvos Respublikos nacionalinës kovos su korupcija 
strategija (Valstybës þinios. 2001. Nr. 77–2702), Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. 
IX–711 patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinës kovos su korupcija programa (Valsty-
bës þinios. 2002. Nr. 10–355) ir kiti teisës aktai. 
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vieðumo, neðaliðkumo ir kt. Antai Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 
straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad „negalioja joks ástatymas ar kitas aktas, 
prieðingas Konstitucijai“. Teisinëje literatûroje ði konstitucinë nuostata pa-
grástai komentuojama pabrëþiant, jog ðis Konstitucijos „principas reiðkia 
Konstitucijos normø prioritetà, reglamentuojant valstybës tarnybos santy-
kius, taip pat ir tai, kad valstybës ir savivaldybiø institucijø bei valstybës 
tarnautojø veikla turi bûti organizuojama ir vykdoma nepaþeidþiant jose 
átvirtintø þmogaus teisiø ir laisviø“177.  

Korupcijos sàvoka iki ðiol yra moksliniø diskusijø objektas. Taèiau H. 
Nilssonas nurodo, kad ði sàvoka apima visas socialinës veiklos sritis – tiek 
privaèià, tiek vieðàjà, taip pat ir asmenis, atliekanèius privaèias bei vieðas 
funkcijas (jei jie ágyja naudà, susijusià su tø funkcijø atlikimu)178. Pasak H. 
Nillsono, korupcija yra moralinës ir finansinës gangrenos rûðis. Patekusi á 
valdymà, ji neleidþia visuomenei normaliai funkcionuoti ir skatina sociali-
niø normø ir demokratinës visuomenës vertybiø þlugdymo procesà. Nusi-
kalstamas pasaulis naudojasi korupcija siekdamas greitos ir maksimalios 
naudos sau palankioje situacijoje ir kartu siekia veiksmingos, bet valstybæ 
þlugdanèios demokratiniø institucijø kontrolës. 

Bûtina paþymëti, kad Jungtiniø Tautø vadovas dël praktiniø kovos su 
korupcija priemoniø nurodë penkias grupes nusiþengimø, laikomø korup-
cijos formomis: 

1) ávairios vagystës, áskaitant pinigø (turto) pasisavinimà ir kitus vals-
tybës nuosavybës perëjimo privaèion nuosavybën bûdus; 

2) piktnaudþiavimas tarnybine padëtimi, áskaitant bet koká naudos 
gavimo planavimà, bandymà tà naudà gauti, reikalavimà duoti ky-
ðá, sëkmingà kyðio gavimà naudojantis tarnybine padëtimi; 

3) interesø konfliktas, áskaitant oficialios pareigos ir privataus sava-
rankiðkumo konfliktà; 

4) turto atskleidimo pareiga (visi pareigûnai turi deklaruoti pajamas 
ir tai uþtikrina baudþiamosios teisës normos kaip sankcija uþ þiniø 
(informacijos) neatskleidimà arba melagingà praneðimà); 

5) praneðimai dël politiniø partijø finansavimo, nes ðios partijos turi 
pateikti duomenis, susijusius su jø finansavimu179. 

                                                 

177 Budbergytë R., Ðakoèius A., Þilinskas D. Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ko-
mentaras. Vilnius. 2004. P. 21. 

178 Nilsson H. Substantive Criminal Law: Corruption and Money Laundeving / Corruption 
and Democracy. Institute for Criminal and Legislative Policy, affiliated with Open Society In-
stitute, 1994. P. 89. 

179 The documents of the Eight 4N Congress on the Prevention of Crime and the Treat-
ment of Offenders. Havana, 1990. 
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Taigi sàvoka „korupcija“ teisinëje ir kitoje literatûroje suprantama 
ávairiai. Pavyzdþiui, „Tarptautiniø þodþiø þodyne“ nurodoma, kad tai – 
valstybinës ástaigos pareigûno ar politinio veikëjo kyðio ëmimas uþ atliktas 
pareigas arba uþ ástatymo paþeidimà siekiant naudos sau arba abipusës 
naudos (lot. corruptio – gadinimas, papirkimas)180. Kitaip tariant, korupci-
jos santykiuose valstybës tarnautojai pasipelno – gauna materialinës (turti-
nës) naudos piktnaudþiaudami tarnybine padëtimi. Pagal Baudþiamosios 
teisës konvencijà dël korupcijos Nr. 173 ðalys privalo laikyti nusikaltimais 
asmens tyèinius veiksmus, tiesiogiai ar netiesiogiai þadant, siûlant ar duo-
dant bet koká neteisëtà atlygá bet kuriam valstybës pareigûnui ar bet ku-
riam kitam asmeniui uþ tam tikrø tarnybiniø funkcijø vykdymà arba nevyk-
dymà. Ði nuostata taip pat susijusi su korupcija privaèiame sektoriuje, uþ-
sienio ðaliø pareigûnais, tarptautinëmis organizacijomis. Teisinëje metodi-
nëje literatûroje korupcija taip pat apibrëþiama kaip visø lygiø valstybinës 
valdþios ir valdymo, savivaldybiø bei jos organizacijø (ámoniø) pareigûnø, 
tarnautojø, kitø darbuotojø (iðskyrus ðiø institucijø ûkinio ir techninio per-
sonalo darbuotojus) atlikimas ar neatlikimas jiems pavestø funkcijø, susijæs 
su tiesioginiu ar netiesioginiu turtinës ar neturtinës naudos sau arba ki-
tiems asmenims gavimu ar nepagrástu tokios naudos teikimu su jais tiesio-
giai ar netiesiogiai susijusiems asmenims. Administraciniai teisiniai duo-
menys rodo, kad Lietuvoje korupcijà skatina korupciniø teisës aktø prië-
mimas, vieðumo ir kontrolës stygius valstybës tarnyboje, ðios tarnybos eti-
kos pagrindø nepaisymas ir kiti veiksniai. Valdymo organizacijos trûkumai, 
þemas kultûrinis profesinis personalo lygis biurokratinio aparato darbuoto-
jams sukuria palankias sàlygas neteisëtai pasinaudoti pareigomis savo as-
meniniams poreikiams tenkinti. 

Tad korupcija yra sudëtingas socialinis fenomenas ir jos veikimà prof. 
J. Kregeras tyrinëja kaip rinkos susitarimà. Pasak ðio þinomo autoriaus, to-
kio susitarimo kaina – tai potencialios naudos ir nubaudimo rizikos santy-
kis. Taigi kuo aukðtesnis pasirinkimo laipsnis ir kuo geriau pateisinama ko-
rupcija – tuo geresnës korupcijos galimybës181. Taèiau Lietuvos korupcinës 
praktikos specifinis bruoþas yra tas, kad net „iki padangiø“ pakelti valdi-
ninkø atlyginimai ir kuklûs jø profesionalios etikos ugdymo bandymai turi 
labai menkà átakà stabdant korupcinius procesus ðalyje. Todël ðis grësmin-
gas korupcinës praktikos aspektas turi bûti labai rimtai, sàþiningai ir komp-

                                                 

180 Vaitkevièiûtë V. Tarptautiniø þodþiø þodynas. Vilnius, 2001. P. 528. 
181 Kregar J. Deformation of Organizational Principles: Corruption in post-socialist Socie-

ties / Corruption and Democracy. Institute for Constitutional and Legislative Policy, affiliated 
with Open Society Institute, 1994. P. 49. 
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leksiðkai iðtirtas, nes jis rodo, kokia didþiulë yra tipiðko pareigûno asmens 
psichologinë, pilietinë, dorovinë degradacija. Paradoksalu, bet faktas: kuo 
didesnë yra pareigûno tarnybinë átaka ir alga, tuo didesnius kyðius jis gauna 
(ima). Bet, kita vertus, vokieèiø autoriai V. Falenkampas ir I. Knausas pa-
grástai nurodo, kad korupcijos prevencija vis dëlto turi bûti nukreipta ne á 
grieþtesniø sankcijø taikymà, o á politikos sàþiningumà ir visuomeninio val-
dymo saugojimà nuo korupcinio paðalinio poveikio. Be to, ði prevencija tu-
ri bûti susijusi su analogiðkomis pastangomis visuomenëje ir ekonomiko-
je182. Taigi visuomenëje susidariusi socialinë, politinë, teisinë, ekonominë ir 
kultûrinë padëtis yra ypatinga konkreèiø korupcijos veiksniø terpë, kurioje 
dël korupcijos gauta nauda savo ruoþtu skatina ðiø veiksniø vienoká ar ki-
toká neigiamà veikimà. 

Sociologinës apklausos rodo, kad valdininkija maþai paiso þmogaus 
teisiø ir laisviø pagarbos, sàþiningumo, principingumo, nepaperkamumo ir 
kitø socialiniø vertybiø principø. Savo pareigas ji daþnai vertina tik kaip pa-
togià priemonæ egoistiniams asmeniniams interesams tenkinti ribojant 
þmoniø visuomeninius poreikius. Maþa to, korupcija apskritai tarsi vëþys 
griauna visà valstybinio valdymo sistemos piramidæ, menkina þmoniø pasi-
tikëjimà savo valstybe, valstybës tarnautojais ir þlugdo normalios civilizuo-
tos rinkos ekonomikos kûrimà Lietuvoje, skatina nusikalstamumo didëjimà 
ðalyje (ypaè ekonomikos sektoriuje). Daug þalos valstybei padarë aktyvus 
valstybës tarnautojø dalyvavimas privaèiø ámoniø veikloje – tiek jas stei-
giant, tiek ásitraukiant á ðiø ámoniø tarybø ir valdybø sudëtá. Ilgai laukti 
sunkiø tokios praktikos padariniø nereikëjo – korupcijos kreivë nusikalti-
mø, kitø teisës paþeidimø Lietuvos kriminalinëje statistikoje staigiai ðokte-
lëjo aukðtyn. Taigi biurokratijai ir verslui suaugus tarsi Siamo dvyniams ið-
ryðkëjo visø lygiø valdymo institucijø sistemoje papirkinëjimo tendencijos. 
Negana to, tyrimai rodo, kad privatus kapitalas á aukðtus valdymo instituci-
jø ir finansiniø korporacijø postus prastumia savo atstovus (ypaè naftos, 
energetikos, dujø versle bei kituose bent kiek reikðmingesniuose ekonomi-
kos sektoriuose) ir jie oligarchiniams sluoksniams teikia pelningus valsty-
bës uþsakymus ir lengvatas. Reaguodamas á ðias ir kitas negeroves Vilniaus 
arkivyskupijos metropolitas kardinolas A. J. Baèkis principingai nurodë, 
kad „politikai iki ðiol neiðsilaisvino ið senojo nomenklatûros mentaliteto 
<...> Kiekvienas gina savo asmeninius, savo draugø ar grupiø, bet ne vals-
tybës interesus <...> tos asmenybës, kurios valdo valstybæ ir tautà, turëtø 
bûti visapusiðkai sàþiningos tiek ðeimoje, tiek savo darbe <...> yra daug sà-

                                                 

182 Vahlenkamp W., Knaub I. Korruption – hinneh men oder haudeln? Mit einem Beitrag 
von Ernst – Heindrich Ahlf. Bundeskriminalamt Wiesbaden, 1995. 
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þiningø ir gerø valdininkø, kurie nori pasitarnauti valstybei, bet politikai 
jiems nepadeda, nesuteikia progos pasireikðti <...> sàþinës atskyrimas ir 
nuo politinio, ir nuo asmens gyvenimo yra pavojingas <...> þmogus turi 
elgtis moraliai ne tik politikoje“183. 

Korupcijos prevencijos organizavimo praktikos, sukauptos Lietuvoje 
ir uþsienio ðalyse, apibendrinimai, atlikti teisës mokslininkø bei ðalies spe-
cialiøjø tyrimø tarnybos, rodo, kad korupcijà skatina paèios ávairiausios ir 
nuolat kintanèios prieþastys – tiek socialinës teisinës, tiek finansinës insti-
tucinës. Pavyzdþiui, abejingas visuomenës poþiûris á korupcijà kaip neið-
vengiamà mûsø socialinës tikrovës reiðkiná, þmoniø skurdas, jø nedarbas, 
pareigûnø nebaudþiamumas, pridengtas „kolektyvine atsakomybe“ ir kito-
mis aplinkybëmis, ðalyje veikianèios mokesèiø sistemos nestabilumas ir 
spragos, bloga teisës aktø, tarp jø ir administraciniø, kokybë, jø prieðtarin-
gumas, nesuderinamumas ir ypaè keièiamumas, ið esmës trukdantis þmo-
nëms susipaþinti su jø turiniu ir taikyti savo praktikoje, silpni valdymo insti-
tucijø administraciniai gebëjimai ir veiksmø koordinacijos stoka, netobula 
ávairiø licencijø ir leidimø sistema, pilietiðkumo stoka visuomenëje, val-
dþios institucijø ir pareigûnø kiðimasis á teisësaugos organø darbà, ne-
veiksminga visuomenës kontrolës grandis, vidinio administravimo organi-
zavimo spragos, tarnybinis sukèiavimas (latentiniai kyðiai, prievartavimas, 
giminiø, artimøjø, draugø ádarbinimas, kelionës á uþsiená) ir t.t.184 

Korupcija taip pat suluoðina ástatymus, iðkraipo jø turiná ir suvokimà. 
Lietuvoje korupcija smerkiama, taèiau valdininko pareiga padëti ðeimos 
nariams, giminëms arba draugams gan daþnai lemia korupciná jo elgesá – 
numojama ranka á etines, moralines dorovines taisykles ir vertybes. Parei-
gûnø netgi nedomina ðalies ekonominës, politinës ir kitos problemos bei 
aktualijos – jie racionaliai rûpinasi tik savo profesinës padëties ir pareigø 
valstybës tarnyboje iðsaugojimu, nes tai garantuoja realià jø átakà valstybëje 
ir turto kaupimà. Todël pasitaiko, kad vieðojo administravimo praktikoje 
strateginiai tikslai grindþiami ne visuomenës interesais ir poreikiais, o as-
meniniais – egoistiniais ðalies administracijos vadovø tikslais (motyvais). 
Pareigûno karjerà lemia gebëjimas uþmegzti ryðius ir pataikauti vadovams. 
Tokios amoraliai gaunamos privilegijos ir kyðiai su kaupu kompensuoja pa-
lyginti kuklø atlyginimà. 

                                                 

183 Nupudruoti veidai slepia tuðtybæ // Lietuvos rytas. 2005. Nr. 37. 
184 Beje, akademikas E. Vilkas straipsnyje „Modeliniai pamàstymai apie korupcijà“ pa-

grástai raðo, kad nûdien ypaè svarbu maþinti korupcijà palaikanèià veiksniø átakà, taip pat ri-
boti korupcijai palankias sritis – vieðøjø paslaugø teikimà, valstybës turto perleidimà priva-
tiems asmenims ir teisës aktø reikalavimø ar jø ágyvendinimo „apëjimus“ (Veidas. 2005. Nr. 4. 
P. 10). Þr. taip pat: A. Dziegoraitis. Ástatymø karas // Justitia. 1996. Nr. 5. P. 9–11. 
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Nûdienos Lietuvos vieðajame administravime personalo formavimas, 
profesinës ar politinës karjeros klausimai daþnai sprendþiami ne intelektu-
aliniø profesiniø þiniø, o ydingu ir korupcijos plëtrai palankiu partinës pri-
klausomybës pagrindu. Kadangi formuojant valdymo struktûras siekiama 
sukurti paklusnià ir absoliuèiai kontroliuojamà administracijà, aukðtieji pa-
reigûnai per tokio tikràja ðio þodþio prasme þemo profesinio moralinio ly-
gio administracijà palyginti nesunkiai ágyvendina konkreèius korupcinius 
tikslus ir taip skatina jà degraduoti. 

Pagaliau, vaizdþiai tariant, korupcijos radiacija uþprogramuojama ir 
persmelkia visuomenæ rinkimø kampanijø laikotarpiu – finansuojant (t. y. 
nuperkant) politines partijas, kurios kol kas Lietuvoje nepasiþymi aukðtu 
pilietiniu kultûriniu lygiu, yra palyginti neturtingos ir oficialiø (daþniausiai 
neoficialiø) ásipareigojimø pagrindu verèiamos korupciniø jëgø proteguoti 
skiriant á aukðtas pareigybes jø remiamus nekvalifikuotus, nesàþiningus 
asmenis. Tai – dar vienas ðio reiðkinio ðaltinis Lietuvoje. Daugybë ministrø 
ir kitø aukðtø pareigûnø ðalyje, kaip rodo praktika, dël ðiurkðèiø etikos pa-
þeidimø ar net padarytø nusikaltimø atleidþiami ið darbo per labai trumpà 
laikotarpá – dar ðiems net nespëjus „ásijausti“ á savo darbà. Skandalinga 
valstybës turto privatizacija, ástatymø leidyba, vieðieji aukcionai, konkursai, 
licencijø iðdavimas, sveikatos apsauga (ypaè farmacijos srityje), neveiks-
mingos pajamø deklaravimo procedûros Lietuvos socialinëje ir ekonominë-
je praktikoje tapo pareigûnø arba politiniø veikëjø papirkinëjimo ðaltiniu. 

Paradoksalu, bet kuo intensyviau Lietuvoje leidþiami ástatymai pasi-
telkiant þiniasklaidà, pabrëþiant kovos su korupcija bûtinumà, tuo iðradin-
giau ir efektyviau korumpuotos jëgos pasinaudoja teisës aktø spragomis, 
deklaratyvia, pavirðutiniðka, neretai tik imitacine teisëtvarkos ir kitø valsty-
bës institucijø kovos su ðiuo blogiu praktika. Deja, didesnë mûsø pilietinës 
visuomenës dalis jau indiferentiðka korupcijos problemoms ir netiki valsty-
bës galia paþaboti ðià plintanèià socialinæ þaizdà. Iki ðiol ðalyje skelbiamos 
daþnai populistinës, stichiðkos ir vienadienës kovos su korupcija priemonës 
ir programos. Antai nors Seimas ir Vyriausybë ðiuo klausimu sudaro ávai-
rias darbo grupes, taèiau þenkliø jø veiklos rezultatø nemotame – jos tapo 
tik viena ið visuomenës nuraminimo priemoniø. Be to, nereikia pamirðti, 
kad korupcijos reiðkiniø kontrolæ stiprinantys ástatymai praktikoje neágy-
vendinami, nes ðalyje nesukurtas darnus, visapusiðkai kovojantis su ðiuo 
blogiu centras ir specialaus teisinio reguliavimo mechanizmas. Juk prakti-
koje dar visiðkai nepanaudojami antikorupciniø ástatymø galià stiprinantys 
visuomeniniai-ekonominiai, organizaciniai ir socialiniai veiksniai. Pavyz-
dþiui, Lietuvos Respublikos Vyriausybë 1999 m. geguþës 3 d. nutarimu Nr. 
62 „Dël organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos prevencijos programos“ 
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numatë konkreèias kovos su korupcija ðalyje priemones ir kriterijus. Ágy-
vendindama ðá nutarimà Vyriausybë ápareigojo Nusikalstamumo prevenci-
jos centrà kartu su Teisës institutu sudaryti neþinybinæ ekspertø grupæ nu-
sikalstamumo ir korupcijos ekonomikos ir finansø srityse bûklei, tendenci-
joms, prieþastims bei sàlygoms, taip pat prevencijos priemonëms analizuoti 
ir vertinti. Taèiau ðios akcijos nebuvo veiksmingos, nes su korupcija, kaip 
rodo praktika, negali bûti kovojama pasitelkus kavalerijà. Ypaè neigiamas 
èia ir politikø vaidmuo – diletantiðkais, lobistiniais arba „gerais norais“ 
grindþiamais ir panaðiais sprendimais jie daþnai neutralizuoja visas ðalyje 
rengiamas kovos su korupcija akcijas. Taigi korupcijos, skaudþiai paþei-
dþianèios privaèiuosius ir vieðuosius interesus, diapazonas yra itin platus ir 
apima tarnybinës etikos ir kitus paþeidimus – iki organizuoto nusikalsta-
mumo formø. 

Korupcijos plëtotei ðalyje didelæ átakà turi ávairiø organizacijø veiklos 
disfunkcija, pasireiðkianti nevykdymu, nepakankamu vykdymu arba vyk-
dymu ið jø teisinio statuso neiðplaukianèiø funkcijø. Tokia disfunkcijos 
tendencija yra persmelkusi valstybës aparato darbà. Ir tai suprantama: 
veiksmingos kontrolës ir vieðumo stygius sukuria pareigûnø nebaudþiamu-
mo uþ padarytus teisës paþeidimus atmosferà, pakerta nuoseklios jø atsa-
komybës didinimo politikos pagrindus, o linkæ á korupcijà asmenys esant 
tokiai padëèiai „nebijo rizikuoti“. Todël Lietuvoje bûtina kuo skubiau rea-
liai iðtirti teisinius, socialinius psichologinius, institucinius, finansinius ir ki-
tus korupcijai átakà daranèius veiksnius ir nuosekliai, atidþiai tobulinti jos 
kontrolës organizavimo mechanizmà, ryþtingai ðalinti korupcijos prevenci-
jos mechanizmo trûkumus ir apskritai tobulinti visà atsakomybës uþ jà si-
stemà (ypaè ministrø, viceministrø ir kitø aukðtøjø administravimo parei-
gûnø). Bûtina taip pat tobulinti visà pareigûnø atrankos á valstybës tarnybà 
sistemà, ryþtingai uþkirsti kelià á jà „ávairaus plauko“ diletantams, ekono-
miniø ir finansiniø grupuoèiø, kriminaliniø struktûrø atstovams. Preten-
dento á valstybës postà likimà turi lemti jo sàþiningumas, pilietiðkumas, 
profesinë erudicija ir kompetencija, o ne dabar plaèiai paplitæs giminiø, 
„patikimø vyrø“ protegavimas, politikø „skolø“ gràþinimas per postø daly-
bas ir kitos deformacijos. Esant tokiai padëèiai, ðalyje vyrauja visuomenës 
nusivylimo savo valstybe, þmogiðkosiomis vertybëmis tendencija, jos átaru-
mas dël visuotinës korupcijos plëtros ðalyje. Taèiau ið dalies ðiuos procesus 
lemia ir ðalies politinio, finansinio, ekonomikos elito pilietinës, moralinës 
orientacijos ir atsparumo korupcijai stoka. 

Todël Lietuvos, kaip ir kitø posocialistiniø ðaliø, visuomenëms bûdin-
gos ðios problemos: moralinio dorovinio pagrindo naikinimas visuomenëje, 
nesugebanti tinkamai funkcionuoti ir neiðplëtota bei nekoordinuota de-
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mokratiniø institucijø visuma, taip pat politiniø tradicijø ir kultûros stoka. 
Itin margame politiniame gyvenime ðvaistomasi nerealiais paþadais ir ðû-
kiais, o tai kelia nusivylimà nepriklausoma valstybe, skaldo visuomenæ á at-
skiras grupes. Taip sukuriamos prielaidos korupcijai didëti. Neveiksminga 
teisëtvarkos ir teisësaugos institucijø veikla didina þmoniø nusivylimà vals-
tybe ir jos institucijomis. Taèiau bene didþiausia problema valstybëje yra 
vieðojo administravimo institucijø personalo veikla. Tarnautojai profesio-
nalai á svarbiausias pareigybes skiriami atsiþvelgiant á partinæ arba asmeni-
næ iðtikimybæ (lojalumà), bet toli graþu ne visada á kompetencijà. Persona-
las daþnai renkamas subjektyviai, ignoruojant Valstybës tarnybos ástatymo 
nustatytas bendràsias nuostatas bei principus. Todël labai daþnai valdinin-
ko karjera nëra jo profesiniø sugebëjimø rezultatas, ji visiðkai priklauso 
nuo asmeniniø ryðiø su politiniu, valdþioje esanèiu elitu arba tiesioginio ar 
netiesioginio finansiniø ir ekonominiø grupuoèiø spaudimo arba net krimi-
naliniø struktûrø átakos. Tad valstybës kontrolës ir prieþiûros institucijos 
privalo nuosekliau ir principingiau stebëti, vertinti ir nustatytomis teisinë-
mis priemonëmis uþkirsti kelià ðiai þalingai, visà valstybës aparato veiklà ir 
jos socialiná teisiná efektyvumà veikianèiai tendencijai. 

Taigi korupcijos plëtrà ðalyje skatina ir ðie veiksniai: pilietinis visuo-
menës pasyvumas ir socialinë apatija, þemas politinës kultûros lygis, paly-
ginti silpna ðalies visuomeninës santvarkos, nuosavybës, pilieèiø teisiø ir 
laisviø, saugumo, kitø asmenø (ámoniø, ástaigø, organizacijø) teisiø ir inte-
resø apsauga; nepakankama nustatytos valdymo tvarkos, valstybinës ir vie-
ðosios tvarkos apsauga; teisëtumo krizë. Valstybëje beveik suþlugdytas si-
stemingo ir kryptingo teisinio ðvietimo ir teisinës kultûros ugdymo darbas. 
Þiniasklaidoje vyrauja neþabota jëgos kulto, sekso, miesèioniðkø vertybiø 
propaganda. Maþa to, ðalyje menkai skatinamas pilieèiø atsakomybës vi-
suomenei jausmas, þlugdomas doro ir sàþiningo darbo motyvas. Spaudos 
puslapiuose be saiko liaupsinami staiga praturtëjæ neaiðkios reputacijos 
asmenys – vadinamasis „elitas“ ir pan. Visuomenëje stiprëja nesaugumo 
bûsena, pavojingai plinta socialinës piktþaizdës – narkomanija (narkotikai), 
alkoholizmas, prostitucija, prievarta ðeimoje, pedofilija ir pan. Taigi korup-
cija yra dësningai ir plaèiai ásiskverbusi á visas visuomenës gyvensenos sritis 
ir ið esmës skatinama pasyvios ar tik stebëtojiðkos valstybës tarnybos, teisë-
saugos ir teisëtvarkos institucijø veiklos. Blogai saugomos valstybinës, ope-
ratyvinës paslaptys, asmens duomenys, aukðèiausiose valstybinës valdþios 
struktûrose plaèiai paplitæ vadinamieji „kamufliaþiniai“ korupcinës veiklos 
recidyvai. Pavyzdþiui, veikiantis ið anksto parengtas vienas arba kitas ko-
rupcinio ástatymo projektas, suteikiantis strateginá pranaðumà konkreèiai 
finansinei ekonominei grupuotei, yra þalingas valstybei ir visuomenei. 
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Praktika rodo, kad þiniasklaidos priemonëms paskelbus tokius projektus jø 
iniciatoriai neátikinamai bando paaiðkinti savo neprofesionalius veiksmus 
patirties stoka, sudëtingo gyvenimo spekuliacijomis ir panaðiais pseudoar-
gumentais. Visuomenë ir þiniasklaida, deja, toli graþu ne visada demaskuo-
ja tokiø korupciniø ástatymø projektø autorius bei lobistus, nors vos ne 
kasdien apraðo vadinamojo „elito“ arba bohemos garsenybiø sukeltus 
skandalus. Taigi þmonëms ir visuomenei susipainiojus vertybiniuose priori-
tetuose, vienaip ar kitaip skatinama korupcija, uþsakomi konkurentus 
þlugdantys straipsniai spaudoje, informacija televizijoje ir pan. 

Kita vertus, ne iki galo atskleisti administraciniai teisiniai Vyriausybës 
ir biurokratinio aparato ryðiai, ðiø ryðiø átaka jø darbui ir priimamiems poli-
tiniams sprendimams suteikia galimybæ kiðtis á socialinio ekonominio val-
dymo procesus iðvengiant teisinës, moralinës ar politinës atsakomybës uþ 
savo veiksmus. Be to, tiesiogiai ar netiesiogiai darantys átakà valdymo apa-
ratui politikai bet kada, kaip rodo Lietuvos ir kitø valstybiø politinë prakti-
ka, ðiam aparatui lengva ranka permeta aðtrias socialines ir ekonomines 
problemas bei jø sprendimø nesëkmes. Bet kartais pasitaiko, kad Vyriau-
sybë ávairiomis procedûromis iðvengia vieðosios ir politinës kontrolës fak-
tiðkai perduodama dalá savo atsakingø sprendimø ávertinti ávairioms „ne-
priklausomoms“ komisijoms, visuomeninëms mokslinëms politologinëms 
institucijoms ir taip apsidrausdama nuo galimø neigiamø ðiø sprendimø 
ágyvendinimo padariniø. Taigi neformalios Vyriausybës spaudimo grupës, 
susidedanèios ið patarëjø, vadinamøjø komandø nariø, neretai ágyja kvazio-
ficialø pobûdá, todël ðiø grupiø veiklos socialiná naudingumà daþnai sunku 
objektyviai ávertinti. Ðalies biurokratija – tai ávairûs asmenys, struktûros, 
kuriø interesai toli graþu ne visada sutampa su visuomenës interesais. Ta-
èiau praktika rodo, kad biurokratija yra laikoma pagrindine arterija, per 
kurià daroma átaka priimant ir ágyvendinant politinius sprendimus, aiðku, 
konkreèios grupës naudai. Ávairios valstybinës valdþios disfunkcijos ðalyje 
lëmë visuomenëje nelauktà biurokratijos ir interesø grupiø solidarumo fe-
nomenà – per korporatyvizmà, konsultacijas, susitarimus, reikðmingus kul-
tûrinius renginius, á juos kvieèiant tik átakingus verslininkus, ir kitas proce-
dûras. Taèiau tokie procesai þlugdo valstybës socialinæ politikà, nes Vyriau-
sybë áteisina atskirø grupiø monopolijà, ávairiais bûdais riboja informacijà, 
idëjas valstybës aparatui, o interesø grupes panaudoja, kai kyla grësmë Vy-
riausybës politikai. Beje, perskirstant valstybës biudþetà ir kitus aktyvus, ða-
lyje stiprëja neformaliø grupiø neteisëta átaka Vyriausybei – klientelizmas, 
o valstybës valdþia laipsniðkai praranda savo galià, ji tam tikra prasme pri-
vatizuojama. Turint galvoje, kad Lietuvoje politika domisi tik apie 10–15 
proc. gyventojø, Vyriausybës veikloje bendri visuomenës interesai ignoruo-



LIETUVOS  ADMINISTRACINĖ  TEISĖ 

 

128 

jami. Taigi ðalyje pavojingai plintant neteisëtam (neteisiniam) Vyriausybës, 
administracijos ir „interesø grupiø“ bendradarbiavimui pradeda vyrauti ne-
teisëti ðiø grupiø interesai bet kurioje vieðojo administravimo pakopoje. 
Taigi tik teisiðkais ir teisingais ástatymais ir principinga bei veiksminga jø 
ágyvendinimo praktika galima uþkirsti kelià ðiø neigiamø tendencijø ðalies 
vieðajame administravime ir korupcijos valstybëje suveðëjimui. 

Kovojant su korupcija ir kuriant veiksmingà ðios kovos priemoniø ar-
senalà verta dëmesio JAV patirtis. Ðioje valstybëje siekiama apriboti buvu-
siø valstybës tarnautojø dalyvavimo versle galimybes. Antai toks tarnauto-
jas, baigæs tarnybà ir iðëjæs á atsargà, dvejus metus negali atstovauti vykdo-
mosios valdþios institucijose konkreèiø asmenø interesams (problemoms), 
kuriems jis atstovavo dar dirbdamas valstybës tarnyboje, kai iki iðëjimo á at-
sargà buvo likæ vieneri metai185. Beje, ðiuo metu galiojanèio Lietuvos Res-
publikos valstybës tarnybos ástatymo 17 straipsnis ávardija konkreèias su 
valstybës tarnautojo pareigomis nesuderinamas veikas, taèiau nenurodo 
draudimø, kurie valdymo santykiuose susijæ su baigusiu tarnybà asmeniu186. 
Apskritai valstybës tarnyboje tikslinga nustatyti pareigûnø, turinèiø ben-
drauti su praktikuojanèiais verslà fiziniais ir juridiniais asmenimis, rotacijà. 
Bet gyvenimas moko èia „neperlenkti lazdos“: praktika rodo, kad beato-
dairiðkai stiprinant kontrolæ taip pat ugdomas biurokratizmas vieðojo ad-
ministravimo ástaigose, stabdoma ekonomikos plëtra ir ûkio subjektø ini-
ciatyva, netgi kyla þmogaus teisiø paþeidimø banga, kurià realiai gali paþa-
boti tik nuoseklus etiniø normø ir standartø laikymasis valstybës tarnyboje.  

Be to, tiriant pareigûnø tarnybinius nusiþengimus nukentëjusiems 
nuo jø konkreèiø korupciniø veiksmø pilieèiams tarnybinio patikrinimo 
procedûrø turi bûti suteikiama teisë teikti árodymus, susipaþinti su visa ty-
rimo medþiaga, laiku gauti þinias apie priimtus administracinius sprendi-
mus bei juos apskøsti kompetentingoms institucijoms. Taèiau administra-

                                                 

185 Þr.: 18 USC (b). 
186 Reikia paþymëti, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.470 straipsnio 5 punktas 

draudþia priimti dovanas politikams, valstybës ir savivaldybiø pareigûnams – kitiems valstybës 
tarnautojams ir jø artimiesiems giminaièiams, kai tai susijæ su politiko, pareigûno ar valstybës 
tarnautojo tarnybine padëtimi ar tarnybinëmis pareigomis. Taèiau ðio straipsnio 4 punktas 
draudþia priimti dovanas sveikatos prieþiûros, gydymo ar globos (rûpybos) institucijø vado-
vams ir kitiems darbuotojams ið asmenø, kurie ðiose institucijose gydosi ar iðlaikomi, bei jø ar-
timøjø giminaièiø, iðskyrus simbolines dovanas, kuriø vertë nevirðija vieno minimalaus gyve-
nimo lygio dydþio sumos – 125 litø. Beje, Seimo narys V. Þiemelis áregistravo Civilinio kodek-
so pataisà, draudþianèià sveikatos prieþiûros gydymo arba globos bei rûpybos ástaigos vado-
vams, kitiems darbuotojams imti bet kokias dovanas ið pacientø arba jø artimøjø. Ðiai pataisai 
pritarë 23 parlamentarai. Seimo nario nuomone, medikams reikia didinti darbo uþmokestá, 
kad pacientams nebereikëtø ieðkoti atsidëkojimo dovanø // Lietuvos rytas. 2005. Nr. 77. 
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cinës teisës aktais bûtina grieþtai atskirti korupcinius drausminius nusiþen-
gimus nuo korupciniø administracinës teisës paþeidimø ar nusikaltimø – 
nelygu kokia reali þala konkreèiais atvejais buvo padaryta pilieèiams ir vals-
tybës valdymo tvarkai. Kartu administracinë praktika diktuoja bûtinumà 
parengti korupcinio teisës paþeidimo subjekto sampratà konstitucinës, 
tarptautinës, administracinës, baudþiamosios, civilinës ir darbo teisës po-
þiûriu, ypaè turint galvoje globalizacijos procesus. Iki ðiol Lietuvos teisës 
moksle ir praktikoje korupcijos fenomenas buvo modeliuojamas ið esmës 
tik baudþiamosios teisës aspektu. Administracinëms ir civilinëms teisinëms 
korupcijos prevencijos priemonëms èia buvo skiriama maþiau dëmesio. Ta-
èiau nauji socialiniai pokyèiai bei ágyta patirtis mûsø valstybëje ir uþsienio 
ðalyse verèia naujai paþvelgti á ðias problemas bei veiksmingiau derinti nu-
rodytas teisinës kovos su korupcija priemones, t. y. visapusiðkiau pasinau-
doti jø èia teikiamomis galimybëmis. Bûtø stengiamasi bent ið dalies kom-
pensuoti valstybës, visuomenës ir þmoniø pasyvumà ágyvendinant korupci-
jos prevencijà sudaryti palankesnes teisinës kovos su ðiuo pavojingu reiðki-
niu galimybes, ypaè skatinant valdymo institucijø ir pilieèiø iniciatyvà bei 
aktyvumà187.  

Taigi korupcijos prevencijos organizavimo priemonës vienaip ar ki-
taip turi bûti suderintos su visa Lietuvos ástatymø leidybos sistema. Maþa 
to, ðalies antikorupcinë politika bei konkreèios programos turi bûti vykdo-
mos kryptingai: remiantis visapusiðkomis mokslinëmis metodologinëmis 
rekomendacijomis ir atsiþvelgiant á ðalies socialinës bei tarptautinës antiko-
rupcinës praktikos pokyèius188. Juolab kad kuriant modernià teisinæ valsty-

                                                 

187 Taèiau socialiniai tyrimai rodo, kad dauguma pilieèiø korupcijos kol kas ne tik nelaiko 
pagrindine valstybës problema, bet ir jà toleruoja kaip savo gyvenimo normà (Þr., pavyzdþiui: 
Lietuvos rytas. 2005. Nr. 43). Be abejonës, ði aplinkybë ypaè sunkina veiksmingos kovos su ko-
rupcija priemoniø rengimo ir ádiegimo praktikoje universalià strategijà (pvz., valstybë, kontro-
liuodama ámoniø finansinæ atskaitomybæ, toli graþu ne visada gali pasikliauti auditoriø iðva-
domis; iki ðiol neiðspræsti asmenø, nukentëjusiø nuo korupcijos, þalos (kompensacijø) atlygi-
nimo klausimai ir kt.). Todël gyventojø teisinës sàmonës, kultûros ir pilietiðkumo kantrus ir si-
stemingas ugdymas yra bene svarbiausias valstybës, visuomenës ir teisiniø mokslo ir praktikos 
institucijø uþdavinys. 

188 Plaèiau þr.: Transperancy International – organizacija, kovojanti su korupcijos plitimu 
(pagal TI informacinius leidinius parengë D. Pelenis) // Justitia. 1999. Nr. 5–6. P. 29. Istori-
nius, ekonominius, politinius ir teisinius kovos su korupcija aspektus, Jungtiniø Tautø organi-
zacijos pastangas pasmerkiant ðá destruktyvø reiðkiná apþvelgë dr. A. Pivoriûnas straipsnyje 
„Nusikaltimai valstybës tarnybai ir korupcija – problemos bei jø sprendimo bûdai“ (Justitia. 
1997. Nr. 6. P. 14–17). Tyrimai rodo, kad korupcija per asmeninius ryðius yra susijusi su karje-
rizmu. Antai dr. S. Paulauskas raðo: „Kada siekiama uþimti vienà ar kità postà, tenka sudaryti 
sandërá su átakingu asmeniu. Bet kuris sandëris lemia asmeninius ásipareigojimus – piniginius, 
turtinius, garbës ar kitus. Kada kalbama apie valstybës valdymo struktûras ðie ásipareigojimai 
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bæ korupcinës tendencijos adekvaèiai ir rafinuotai prisitaiko prie teisës 
praktikos, naujø ástatymø ir vengia tiesioginiø konfliktø su jais, netgi siekia, 
kad nuolat ið esmës kintantys korupciniai reiðkiniai (pvz., atliekant pastatø 
teisinæ registracijà, ágyjant þemës sklypus statybai ir kitokiuose nuosavybës 
santykiuose) bûtø áteisinti. Todël korupcijos prevencijoje valstybinio val-
dymo institucijose reikia visokeriopai stiprinti kompetentingà pareigûnø ir 
tarnautojø veiklos finansinæ kontrolæ, nustatyti jø materialinæ atsakomybæ 
uþ biurokratines kliûtis, ypaè trukdanèias plëtoti smulkiøjø ir vidutiniø 
verslininkø verslà. Pagaliau kriminalinë statistika rodo, kad nedidelës ámo-
nës nepajëgia apsiginti nuo kriminaliniø struktûrø reketo, nes nelaukia ir 
netiki realia teisësaugos institucijø apsauga ir retai kreipiasi á ðias instituci-
jas dël operatyvios teisinës pagalbos. Duomenys taip pat rodo, kad kovai su 
korupcija visiðkai nenaudingi gausëjantys ávairûs draudimai naujuose ásta-
tymuose, nes ði tendencija teisës aktø leidybos praktikoje tik ekstensyviai 
iðskaido atitinkamas administracines teisinio reguliavimo priemones. 

 
Vieðøjø ir privaèiø interesø konfliktai. Lietuvos Respublikos Seimas 

2001 m. geguþës 10 d. priëmë rezoliucijà „Dël kovos su korupcija“, o 2002 
m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX–711 patvirtino Lietuvos Respublikos na-
cionalinæ kovos su korupcija programà. Ðiuose teisës aktuose pabrëþiama, 
kad uþ korupcinius veiksmus reikia nuosekliai taikyti administracinës atsa-
komybës priemones, taip pat ir susijusias su pastaruoju laikotarpiu ypaè 
padaþnëjusiais vieðøjø ir privaèiø interesø konfliktais valstybës tarnyboje. 
Kiek anksèiau ði aukðèiausioji mûsø ðalies ástatymø leidybos institucija 1997 
m. liepos 2 d. nutarimu Nr. VIII–371 priëmë Lietuvos Respublikos vieðøjø 
ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymà189. Ðiuo ásta-
tymu buvo nustatyti pagrindiniai valstybës tarnybos atlikimo principai bei 
sureguliuotos jø ágyvendinimo uþtikrinimo procedûros siekiant suderinti 
valstybinëje tarnyboje dirbanèiø asmenø privaèius ir visuomenës vieðuosius 
interesus bei uþtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybë bûtø teikiama 

                                                                                                            

ir jø vykdymas lemia korupcijà, papirkinëjimus, kyðius. Ilgiau veikianti pareiginiø asmenø ási-
pareigojimø visuma áklimpsta á nusikaltimø liûnà ir kuria prielaidas nusikalstamumui. Tokiø 
nusikaltëliø grupëse ypatinga vertybe tampa ásipareigojimø vykdymas („þodþio laikymasis“), 
tarpusavio teisingumas, bièiulystës ir iðtikimybës demonstravimas“ (St. Paulauskas. Demokra-
tinë savivalda. Klaipëda, 2000. P. 11). Specialiøjø tyrimø tarnybos (STT) vadovas P. Mala-
kauskas pareiðkë, kad bûtina keisti darbo metodus, nes pastaruoju metu korupcija keièia po-
bûdá ir mastà. Pasak STT vadovo, vokeliø laikai baigësi, korupcija ágauna visiðkai kitoká pobû-
dá, nes kyðio davëjas ir gavëjas daþnai net neprisilieèia prie pinigø // Lietuvos rytas. 2005. Nr. 
72. 

189 Valstybës þinios. 1997. Nr. 67–1659 (nauja ástatymo redakcija priimta 2000 m. vasario 
17 d. nutarimu Nr. VIII–1532; 2000. Nr. 18–431). 
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vieðiesiems interesams, átvirtinti priimamø sprendimø neðaliðkumà ir uþ-
kirsti kelià rastis ir plisti korupcijai valstybinëje tarnyboje. Vykdant nacio-
nalinës kovos su korupcija programines nuostatas ypaè daug dëmesio ski-
riama Vyriausiajai tarnybinës etikos komisijai (toliau – Komisija), kurios 
nuostatus ðalies Vyriausybë patvirtino 2003 m. kovo 20 d. Pagrindinës ðios 
komisijos funkcijos yra: analizuoti nurodyto ástatymo taikymo problemas; 
teikti ieðkinius teismui dël darbo sutarèiø ir sandoriø, sudarytø paþeidþiant 
minëto ástatymo reikalavimus, nutraukimo ar pripaþinimo negaliojanèiais, 
teikti rekomendacijas dël ðio ástatymo ágyvendinimo tvarkos atitinkamø 
valstybës ir savivaldybës institucijø vadovams ar jø ágaliotiems atstovams; 
pavesti nurodytiems asmenims savo jëgomis atlikti tyrimà, jeigu yra gauta 
pagrásta informacija, kad asmuo, dirbantis valstybës ar savivaldybës tarny-
boje, nevykdo ðio ástatymo reikalavimø. Ástatymas numato, kad Vyriausio-
sios tarnybinës etikos komisijos sprendimai gali bûti skundþiami teismui. 

Komisija tiria ir nagrinëja Seimo, Prezidento institucijas, Vyriausybës 
nariø, valstybës politikø, Valstybës kontrolës, Specialiøjø tyrimø tarnybos 
pareigûnø, valstybës ir savivaldybiø tarnautojø, kitø pilieèiø paklausimus, 
skundus ir praðymus, þiniasklaidoje pateikiamà informacijà apie galimus 
nagrinëjamo ástatymo paþeidimus. Asmenims, nesunkiai paþeidusiems ásta-
tymus, taikomos auklëjamosios priemonës nurodant vieðai – spaudoje, te-
levizijoje, internete – paþeidëjà ir paþeidimo faktà. Dël piktybiðko paþeidë-
jø elgesio komisija gali kreiptis á teismà praðydama, kad jis taikytø adekva-
èias teisinio poveikio priemones – pinigines baudas, atleidimà ið darbo, ar-
ba siûlydama paþeidëjo institucijos vadovams skirti teisës aktuose numaty-
tas drausmines (tarnybines) nuobaudas. Pavyzdþiui, Komisija 2002 m. pri-
ëmë 27 sprendimus, ið ávairiø organizacijø ir pilieèiø gavo 529 skundus ir 
pareiðkimus, parengë 593 atsakymus, pavedimus ir kt. Tais paèias metais 
Komisijai pateikta 2080 metiniø (2001 m.) privaèiø interesø deklaracijø, 
kuriø duomenys buvo ávesti á kompiuterinæ programà ir paskelbti internete. 
VTEK ástatymo nustatyta tvarka taip pat kontroliuoja lobistinæ veiklà, vals-
tybës tarnautojø privaèiø interesø deklaravimà – kad bûtø uþtikrintas ðiø 
interesø vieðumas. 

Tyrimai rodo, kad nesibaigiantys korupcijos skandalai Lietuvos vals-
tybinës valdþios institucijose þlugdo valstybës autoritetà pilieèiø ir visuo-
menës akyse – tai patvirtina gausybë apklausø, susijusiø su ðiø institucijø ir 
jø pareigûnø darbu. Kuriant sàmoningà pilietinæ visuomenæ ir teisinæ vals-
tybæ, þmoniø nepasitenkinimà kelia valdininkø gyvenimo principai ir verty-
binë orientacija, kurioje vyrauja jø asmeniniai interesai ir poreikiai, kitø pi-
lieèiø ir socialiniø grupiø interesø nepaisymas. Teisininkas A. Bukauskas 
pagrástai raðo, kad privataus sektoriaus interesai yra siauresni negu vieðojo, 
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nes apsiriboja tik siekiu didinti savo pajamas190. Ið tiesø, valstybë þmoniø 
interesus ágyvendina per savo valdymo institucijas, gausø tarnautojø ir pa-
reigûnø korpusà, drausdama, leisdama veikti tam tikru bûdu arba kitais 
metodais teisiðkai reguliuodama valdymo santykiø subjektø elgesá. Taèiau 
dël palyginti þemos bendrosios ir profesinës valdininkø bei kitø verslo san-
tykiuose dalyvaujanèiø asmenø kultûros, daþno etikos ir dorovës taisykliø 
nepaisymo, pilietiniø tradicijø stokos, vieðøjø interesø uþtikrinimo procesai 
juos derinant su egoistiniais privaèiø asmenø poreikiais ðalyje kol kas klos-
tosi itin nelengvai. Tai rodo vieðøjø ir privaèiø interesø valstybës tarnyboje 
konfliktø ir etikos paþeidimø didëjimo tendencija. Todël tik sutelktomis vi-
suomenës, ypaè kultûros, ðvietimo darbuotojø, apskritai inteligentijos, pi-
lieèiø, teisës mokslininkø ir praktikos darbuotojø pastangomis ámanoma 
stabdyti èia kylanèius konfliktus. Praktika átikinamai rodo, kad vien tik ge-
rais ir teisingais ástatymais vargu ar iðspræsime anksèiau nurodytas ir kitas 
aktualias problemas, kurias realiai, visapusiðkai ir konstruktyviai turi iðtirti 
administracinës teisës mokslo atstovai, kiti specialistai bei pilietinës institu-
cijos.  

Kiekvienas valstybës ir visuomenës istorinës raidos laikotarpis diktuo-
ja savo reikalavimus. Administracinës teisës mokslas tyrinëja valdþios ir 
pavaldumo santykiais su ja susijusias asmenø sàveikos teisines formas pa-
èiose ávairiausiose valstybinio valdymo srityse. 

Kitaip tariant, administracinës teisës mokslas tiria teisinës tvarkos 
dësningumus, kurie tarp þmoniø atsiranda valstybinio valdymo santykiuose 
ir èia uþtikrinant teisingumà bei realià þmogaus teisiø apsaugà, ypaè pri-
gimtines þmogaus teises ir teisinio ástatymo virðenybæ administracinëje ju-
risdikcijoje. Taèiau administraciniai teisiniai santykiai yra ypatingi, nes juo-
se visada dalyvauja valstybinës valdþios institucijos, kurios ðiuose santy-
kiuose su pilieèiais vykdo privilegijuotas valdþios funkcijas. Valstybë vyk-
domàjà valdþià vykdo per gausias ir ávairias savo institucijas bei pareigûnus. 
Todël pagrindinë administracinës teisës mokslo paskirtis visada buvo ir yra 
tyrinëti specifinius administraciniø teisiniø santykiø bruoþus (ypatumus), 
tobulinti Lietuvos administracinës teisës teorinius pagrindus, jos institutus, 
sàvokas ir kategorijas, apskritai metodologijà. 

Daug dëmesio turi bûti skiriama ir paèios administracinës teisës atri-
bojimui nuo kitø teisës ðakø. Ðià atskirties problemà savo moksliniuose 

                                                 

190 Bukauskas A. Ar galima suderinti vieðuosius ir privaèius interesus? // Respublika. 2001. 
Nr. 156. 
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darbuose vienas ið pirmøjø iðnagrinëjo prof. V. Mikelënas191. 
Nors administracinës teisës mokslininkai labai ávairiai interpretuoja 

valstybinio valdymo, vieðojo administravimo, vykdomosios valdþios, apskri-
tai valdymo ir kitas sàvokas, socialinio valdymo, vieðojo administravimo 
terminus, tikslus ir teisingas jø supratimas padeda rengti veiksmingesnius 
aktualius administraciniø teisës aktø projektus, adekvaèiau atitinkanèius 
realius socialinius þmoniø poreikius, aiðkiai suvokti jau priimtø ástatymø 
turiná ir tiksliai juos taikyti praktikoje. Bûdama viena ið svarbiausiø Lietu-
vos teisinës sistemos ðakø, administracinë teisë yra pamatinë vykdomosios 
valdþios dalis, nes átvirtina pilieèiø ir juridiniø asmenø, sàveikaujanèiø su 
valdþios institucijomis bei pareigûnais, vietos savivaldos struktûromis, tei-
ses ir pareigas, nustato ðiø asmenø sistemà bei ágaliojimus, vieðojo valdymo 
principus, formas ir metodus. Taigi administracinës teisës principø taiky-
mas praktikoje, tikrojo administracinës justicijos organø jurisdikciniø funk-
cijø ir jø vykdomos kontrolës bei administracinës prieþiûros vaidmens at-
skleidimas yra aktualus ðalies administracinës teisës mokslo uþdavinys192. 

Naujø administracinës teisës doktrinø ir praktikos tendencijø reikðmë 
ypaè padidëjo XXI a. pradþioje Lietuvai ástojus á Europos Sàjungà. Teisi-
nës valstybës kûrimo darbai mûsø valstybëje radikaliai pakeitë naujø vi-
suomeniniø santykiø teisinio reguliavimo mechanizmà, nes atkûrus Lietu-
vos nepriklausomybæ susidarë nauji valstybës ir pilietinës visuomenës ben-
dravimo pagrindai. Þlugus sovietiniam okupaciniam totalitariniam reþimui 
valstybëje vietoj anksèiau vyravusios administracinës, vadinamosios ko-
mandinës sistemos laipsniðkai administracinëmis reformomis buvo sukurti 
nauji nacionalinës administracinës teisës pagrindai. Formuojant naujà vals-
tybës teisinæ politikà ir ágyvendinant naujos teisinës sistemos reformà vis 
didesnæ reikðmæ ágyja þmogaus teisiø ir laisviø apsaugos, saugumo ir mate-
rialinës gerovës, ekonominës, socialinës bei kultûrinës demokratijos plëtra. 
Lietuvos administracinës teisës paskirtis – reformuoti ðalies administraci-
nius ástatymus atsiþvelgiant á tarptautiniø teisës aktø, garantuojanèiø þmo-
gaus teises ir laisves, reikalavimus bei standartus. Kitaip tariant, ði teisës 
ðaka vieðojo valdymo santykiuose turi uþtikrinti veiksmingà vykdomosios 
tvarkomosios valdþios mechanizmo funkcionavimà tiek þmogaus (asmenø), 
tiek visos visuomenës interesais. Valstybë privalo jautriai reaguoti á sparèiai 

                                                 

191 Mikelënas V. Teisminës ir administracinës pilieèiø teisiø, susijusiø su civilinës bûklës 
aktø registravimu, gynybos tobulinimas // Teisë. 1989. Nr. 23; Mikelënas V. Civilinës atsako-
mybës problemos: lyginamieji aspektai. Vilnius, 1995. P. 370–411. 

192 Lietuvos administracinëje teisinëje literatûroje ðià problemà bene pirmà kartà iðsamiai 
ir visapusiðkai iðnagrinëjo doc. A. Andruðkevièius knygoje „Administracinës teisës principai ir 
normø ribos“ (Vilnius: Teisinës informacijos centras, 2004). 
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besikeièianèios visuomenës socialinius poreikius ir adekvaèiomis administ-
racinëmis priemonëmis bei bûdais spræsti organizacinius bei kitus uþdavi-
nius. Taigi administracinës teisës mokslas tyrinëja administracinës teisës 
doktrinas (idëjas, tendencijas, vieðojo administravimo dësningumus ir kt.), 
administracinës teisës normas ir praktikà bei modeliuoja vieðojo valdymo 
uþdavinius (perspektyvas). Ypaè aktualus administracinës teisës moksli-
ninkams yra teisinës valstybës principø – teisëtumo ir teisingumo – uþtikri-
nimas administracinëje justicijoje ir jurisdikcijoje aiðkinant administracinës 
teisës aktø tikràjà prasmæ, garantuojant ðaliø, jø atstovø, ekspertø, advoka-
tø, kitø dalyvaujanèiø asmenø teisinæ padëtá.  

Administracinës teisës mokslininkai daug dëmesio turi skirti Lietuvos 
valstybës valdymo pagrindams tobulinti. Pavyzdþiui, ðalies Vyriausybës 
2001–2004 m. programoje buvo planuojama pertvarkyti visà valstybës val-
dymo sistemà, remiantis sisteminiu poþiûriu ir vadybos pagrindais supro-
jektuoti organizacines bei funkcines valdymo institucijø struktûras, pareng-
ti vykdomosios valdþios ávairiø institucijø sprendimø priëmimo procedûras. 
Maþa to, èia Vyriausybë ásipareigojo sukurti valstybinio valdymo organiza-
vimo ir veiklos prieþiûros mechanizmà, reglamentuoti ne tik valstybës insti-
tucijø, bet ir valstybës tarnautojø individualià atsakomybæ uþ jø padarytus 
paþeidimus, taip pat nustatyti valstybës institucijø ir pareigûnø veiklos ri-
bas, parengti Vyriausybës ástatymo tobulinimo projektà, numatantá centri-
nës vieðojo administravimo sistemos institucinæ sàrangà, Vyriausybës veik-
los pagrindus, ministrø atsakomybæ uþ jiems pavestas valdymo sritis ir uþ 
Vyriausybës priimtø sprendimø ágyvendinimà bei padarinius, ðiuo ástatymu 
nustatyti kiekvienos ministerijos kompetencijos sritis, kad glaudþiai susijæ 
klausimai bûtø pavesti tvarkyti vienai valstybës institucijai193.  

Tobulinant valstybës valdymà ypaè aktualûs jo dekoncentravimo ir 
decentralizavimo, ministerijø bei kitø valstybës institucijø funkcijø patiksli-
nimo (jø dalá perduodant savivaldybëms arba nevalstybinëms instituci-
joms), centrinës regioninës ir vietinës valdþios funkcijø atskyrimo, teritori-
nës valdymo reformos vykdymo, vieðojo administravimo procedûrø tobuli-
nimo, profesionalaus ir nekorumpuoto valstybës tarnautojø aparato suda-
rymo, konstituciniø savivaldos teisiø ir garantijø uþtikrinimo, visuomenës 
dalyvavimo svarbiausiø valstybës valdymo sprendimø priëmimo procedûro-
se ir kiti klausimai, kurie turi bûti nuosekliai ir nuodugniai iðtyrinëti pir-
miausia ðalies administracinës teisës mokslininkø darbuose. 

Svarbûs ir aktualûs administracinës teisës tyrinëjimai Lietuvos siste-
miniø vieðojo administravimo procesø, ypaè pagrindiniø valstybës tarnybos 

                                                 

193 Valstybës þinios. 2001. Nr. 62–2244. 
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santykiø srityse. Valstybës ilgalaikës raidos strategijoje, patvirtintoje Lietu-
vos Respublikos Seimo 2002 m. lapkrièio 12 d. nutarimu Nr. IX–1187, pla-
nuojama, kad 2010 m. Lietuvos vieðojo administravimo sistema atitiktø Eu-
ropos ðaliø vieðojo administravimo patikimumo lygá194. 

Tuo tikslu uþsibrëþta modernizuoti visà Lietuvos vieðojo administra-
vimo sistemà, tapaèià Europos Sàjungos ðalyse numatytoms normoms ir 
tradicijoms. Pirmiausia siekiama ágyvendinti elektroninës valdþios projek-
tus bei stiprinti elektroninës vyriausybës plëtrà – diegti naujas informacines 
ir telekomunikacines technologijas teikiant vieðojo administravimo paslau-
gas þmonëms ir verslui, sukurti funkcionalià, integralià valstybës registrø si-
stemà, uþtikrinti ðiø registrø sàveikà, sukauptø duomenø kokybæ ir priei-
namumà gyventojams, jiems sukurti visiðkai naujas galimybes komunikuoti 
su vieðojo administravimo ástaigomis patogiu laiku, bet kurioje vietoje ir 
ávairiais bûdais. Praktika rodo, kad kvalifikuotas ir tinkamas elektroninës 
valdþios projektø ágyvendinimas realiai padidina valdymo sistemø veiks-
mingumà, sumaþina valstybës tarnautojø skaièiø, apskritai pagerina valsty-
binio valdymo kokybæ. Kiekvienam þmogui arba asmeniui sukuriama gali-
mybë objektyviai tinkamai naudotis savo administracinëmis teisëmis: ginti 
ðias teises vieðojo administravimo institucijose, laiku gauti aiðkius, kvalifi-
kuotus atsakymus á aktualius klausimus ir veiksmingai apskøsti valstybës 
tarnautojø veiksmus. 

Administracinës teisës mokslas turi kruopðèiai iðnagrinëti ir ávertinti 
administracinës teisës normø ágyvendinimo praktikà, Lietuvos Vyriausybës 
ir vyriausybës ástaigø veiklos tobulinimo, valstybës valdymo institucijø vidi-
nio administravimo bei vieðojo administravimo procedûrø uþtikrinimo tei-
siniuose (ypaè rengiant kokybiðkus, stabilius ir skatinanèius veiksmingà so-
cialinæ paþangà teisës aktus) santykiuose klausimus. Antai minëtoje valsty-
bës ilgalaikës raidos strategijoje siekiama radikaliai pertvarkyti visà valsty-
bës valdymo sistemà remiantis sisteminiu poþiûriu ir vadybos pagrindais, 
tobulinti visø vieðojo administravimo institucijø funkcijas, optimizuoti jø 
skaièiø bei sukurti veiksmingà valstybës valdymo organizavimo ir veiklos 
prieþiûros sistemà (mechanizmà), aiðkiai nustatyti ir suderinti kiekvienos 
vieðojo administravimo grandies kompetencijà, apskritai maþinti valstybës 
institucijø grësmingai didëjanèio tarnautojø aparato darbuotojø skaièiø, 
pirmiausia siaurinant valstybës kompetencijà arba ðias funkcijas perduo-
dant vykdyti privatiems subjektams. Konkreèiø administracinës teisës tyri-
nëjimø pagrindu valstybëje bûtina operatyviai nustatyti þmonëms, verslo 
subjektams ir kitiems asmenims prieinamas ir skaidrias administracinës 

                                                 

194 Valstybës þinios. 2002. Nr. 113–5029. 
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valdþios institucijø sprendimø priëmimo procedûras, teisiðkai uþtikrinti 
skirtingø visuomenës grupiø interesø suderinimà. Èia ypaè svarbi ir aktuali 
tema – administracinës etikos (nepriekaiðtingo valstybës tarnautojo elgesio, 
sprendimø priëmimo kultûros, sàþiningumo) skatinimas, atsakomybës uþ 
savo veiksmus jausmo ugdymas ir kt. Kol kas ðis ypaè svarbus valstybës tar-
nybos veiklos aspektas tyrinëjamas tik epizodiðkai arba leidþiami uþsienio 
autoriø darbai195. 

Administracinës teisës mokslininkø tyrimai turi bûti skiriami ir dar 
vienai pagrindinei vieðojo administravimo strateginei krypèiai – administ-
raciniams teisiniams santykiams, atsirandantiems centrinës, regioninës ir 
vietinës vykdomosios valdþios institucijø veikloje, ypaè apgalvotai atskiriant 
konkreèiai apibrëþtas jø funkcijas, suderinant jas su realiomis valstybës fi-
nansinëmis galimybëmis. Ðiuolaikiðkas administracinës teisës mokslas na-
tûraliai daugiausia dëmesio skiria sudëtingai ir kol kas labai sunkiai spren-
dþiamai ðiø valdþios lygmenø ágaliojimø paskirstymo, atsiþvelgiant á nacio-
naliniø interesø ir savivaldos principø sklandø teisiná suderinimà, proble-
mai. Pastaruoju metu teisinëje ir ekonominëje literatûroje keliamos valsty-
bës valdymo decentralizacijos ir dekoncentracijos idëjos, kuriomis grin-
dþiama valstybës politika iðpleèiant savivaldybiø teises ir kartu jas adekva-
èiai sumaþinant centrinës vykdomosios valdþios institucijoms – ministeri-
joms, Vyriausybës komisijoms, komitetams, ástaigoms prie ministerijø, ap-
skrities virðininko institucijoms. Taèiau siekiant ðalyje sukurti veiksmingà 
paþangià teritorinio valdymo sistemà, pritaikytà þmoniø reikmëms ir inte-
resams tenkinti, atsiþvelgiant á Europos regionø asamblëjos deklaracijos ir 
Europos vietos savivaldos chartijos reikalavimus, dar reikës daug nuveikti. 
Lietuvos administracinës teisës mokslininkø straipsniuose ir monografijose 
ðiai problemai skirtø idëjø, pasiûlymø ir rekomendacijø turime nedaug, èia 
dar nesukurti paþangûs modeliai bei veiksmingi teisinio reguliavimo me-
chanizmai, atitinkantys þmoniø, visuomenës ir valstybës poreikius bei ge-
resnes – socialinës demokratijos principais pagrástas visuotinës gerovës ir 
paþangos siekimo perspektyvas. Veiksmingos teritorinës valdymo reformos 
ágyvendinimas ir savivaldos plëtojimo planai reikalingi kalbant apie Lietu-
vos pasirengimà veiksmingai naudoti Europos Sàjungos struktûriniø fondø 
pinigus ir savivaldybiø galimybes savarankiðkai tiesiogiai administruoti lë-
ðas. Ypaè svarbu suformuoti aiðkià, moksliðkai pagrástà mokestiniø pajamø 
paskirstymo valstybës ir savivaldybiø biudþetams sistemà ir, kaip rodo prak-

                                                 

195 Þr., pavyzdþiui: Valstybës tarnautojo etika. Straipsniø rinkinys. Vilnius, 2002. Atkreip-
tinas dëmesys ir á dr. V. Andriulio parengtà lietuviðkojo leidimo áþangà „Valstybë tarnautojø 
etika Lietuvos Respublikos ástatymø kontekste“. 
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tika, uþtikrinti patikimà valstybës savivaldybëms pavestø funkcijø, ypaè so-
cialiniø iðmokø, finansavimà. Siekiant tenkinti þmoniø vieðuosius poreikius 
valstybës ir savivaldybës institucijose bûtina pastarosioms suteikti teisæ ad-
ministruoti vietinius mokesèius, nustatyti moksliðkai pagrástus ilgalaikius 
pakankamus savivaldybiø biudþetø pajamø ðaltinius ir kt.  

Nepriklausomoje Lietuvoje administracinës teisës reforma ið esmës 
skiriasi nuo kitø nacionaliniø teisës ðakø formavimosi procesø tiek savo ap-
imtimi (mastais), tiek sudëtingumu (ypaè prieðtaringa ir nestabilia teisine 
baze), nes ðalyje buvo sukurta visiðkai nauja vykdomosios valdþios instituci-
jø sistema ir kokybiðkai besiskirianti nuo sovietiniø administraciniø struk-
tûrø jø veiklos praktika. Todël administracinës teisës mokslininkai dau-
giausia dëmesio turi skirti valstybës tarnybos veiklos aktualioms proble-
moms, ðios tarnybos administraciniø gebëjimø bei profesinës kultûros ug-
dymo klausimams. Savo straipsniuose, vadovëliuose, disertacijose ir mo-
nografijose administracinës teisës specialistai privalo realistiðkai (kritiðkai), 
bet konstruktyviai nagrinëti ðias valstybës valdymo institucijø ir savivaldy-
biø veiklos aktualijas: jø darbo tæstinumà, veiksmingumà, vieðumà, teikia-
mø paslaugø kokybës ir atsakomybës uþ savo priimtus sprendimus klausi-
mus, valstybës institucijø ir pareigûnø veiklos ribas (kompetencijà), ypaè 
valstybës institucijø ir tarnautojø individualios atsakomybës uþ jø ávykdytus 
paþeidimus praktikà, valstybës tarnybos profesionalumo ir stabilumo ga-
rantijas, gyventojø uþimtumo, skurdo ir socialinës atskirties problemas, ða-
lies, regionø plëtrà siekiant ið tikrøjø sumaþinti gyventojø pragyvenimo ko-
kybës disproporcijas bei svarbiausiøjø socialiniø, ekonominiø ir gyvenimo 
rodikliø skirtumus regionuose.  

Áþengæ á XXI a. pradþià matome, kad valstybës ir visuomenës valdymo 
procesai ið esmës pasikeitë ir tapo ypaè dinamiðki, sudëtingi, nes dar gajos 
totalitarinio administravimo bei mentalumo apraiðkos, neigiamos laukinës 
rinkos, liberalizmo, etatizmo, egoizmo, individualizmo destruktyvios ten-
dencijos196. Todël vis didesnæ reikðmæ ágyja naujos administracinës teisës 
doktrinos ir praktikos tobulinimo gairës. Kuriant Lietuvos teisës sistemà, 
ðalies ástatymø projektus derinant su Europos Sàjungos teisës reikalavi-
mais, apskritai tobulinant ástatymø leidybos procedûras bei paèiø ástatymø 
kokybæ, sunku jas pervertinti. Administracinë teisë yra pagrindinë teisës 
ðaka, glaudþiai suaugusi su visa privatinës teisës infrastruktûra. Taèiau tin-
kamai jà plëtoti, aiðkinti ir taikyti socialinëje mûsø visuomenës praktikoje 

                                                 

196 Paþymëtina, kad ðias negeroves principingai ir motyvuotai kritikavo prof. A. Vaiðvila 
(A. Vaiðvila. Liberalizmas ir dorovinës bûties krizë (Teisinës valstybës kûrimo Lietuvoje do-
rovinës prielaidos). Vilnius, 1997). 
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galima tik gerai iðmanant mokslinæ ðios teisës ðakos institutø ir normø spe-
cifikà. Dr. P. V. Raulinaitis dar 1926 m. raðë, kad administracijos aparato 
veikimo ir paèios administracijos reformos klausimai yra tapæ aktualiais 
dienos rûpesèiais ne tik uþsienyje, bet ir Lietuvoje, nes „mûsø nedidelë ir 
silpnai industriðkai organizuota valstybë daugiau reikalinga reformos ávai-
riose organizuojamojo visuomenës ir valstybës gyvenimo srityse, negu kita 
ðalis“197. Autorius paþymëjo, kad siekiant stabiliau organizuoti valstybiná ir 
privatø gyvenimà bûtina já pertvarkyti naujais, naudingesniais bei tiksles-
niais principais.  

Atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ, mûsø valstybës teisë ir jos siste-
ma, ekonomika, kultûra ir visas socialinis gyvenimas ið esmës pasikeitë. 
Ðiandien Lietuvos teisë kuriama laikantis europietiðkos tradicijos ir, kaip 
pabrëþiama 1998 m. Teisinës sistemos reformos metmenø naujojoje redak-
cijoje, atsiþvelgiant á istorinæ Lietuvos praktikà, dabartinius teisës standar-
tus, derinant skirtingus teismo reguliavimo metodus. Administracinë teisë 
reguliuoja ir gina tiek pilieèiø, tiek visuomeninius interesus bei nustato 
ávairiø valstybinio valdymo ir savivaldybiø institucijø struktûrà ir kompe-
tencijà. Taigi pasitelkusi ðià teisës ðakà valstybë ágyvendina ir apsaugo tei-
sinës tvarkos pagrindus, kurie garantuoja jos pamatus, socialinio, ekono-
minio ir kultûrinio gyvenimo tæstinumà. Prof. A. Vaiðvila konkreèiai nuro-
do, kad valdymo objektais laikomi þmoniø santykiai, uþsimezgantys eko-
nomikos, mokslo, ðvietimo, sveikatos apsaugos, teisëtvarkos, pilieèiø teisiø 
apsaugos ir kitose srityse, o metodu – valdþios ir pavaldumo principas, nu-
statantis vieðojo administravimo institucijø (tarnybø) subordinacijà, draus-
minæ ir kitokià atsakomybæ uþ patikëtas veiklos sritis198.  

Lietuviø administracinës teisës tyrinëtojø darbuose kol kas apsiribo-
jama tik vienos arba kitos ðios teisës ðakos aktualijos analize. Visapusiðkai 
apþvelgianèiø visà nûdienos ðalies administracinio gyvenimo panoramà 
(problemas) moksliniø darbø beveik neturime. Taèiau atsiþvelgdami á ne-
priklausomos Lietuvos laikotarpiu trunkanèios administracinës teisinës re-
formos aktualumà matome didelæ Europos Sàjungos teisës, vokieèiø ir 
prancûzø administracinës teisës mokyklø átakà. Antai Lietuvoje sukurtas 
vieðojo administravimo institucijø kontrolës institutas apibûdina nacionali-
nës teisinës kultûros plëtrà. Pasaulio ðaliø praktika rodo, kad biurokratija 
(administracija) tradiciðkai átariai vertina ðià kontrolæ. Taèiau, teisininkø 
nuomone, teisminë administracijos veiksmø kontrolë yra apribota, nes ið 
esmës grindþiama tik teisëtumo standarto laikymusi. Vieðoji administracija 

                                                 

197 Raulinaitis Pr. V. Administracijos principai. Kaunas, 1926. P. 7. 
198 Plaèiau apie tai þr.: Vaiðvila A. Teisës teorija. P. 322–325. 
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privalo atsakyti uþ savo neteisëtus ir neteisingus veiksmus juos pati revi-
zuodama. Pavyzdþiui, Olandijoje ástatymai numato ðiuos gynybos bûdus: su 
skundu kreipiamasi á aukðtesnæ administracinës valdþios grandá ginèijant 
þemesniojo administracinio organo sprendimo teisëtumà ir teisingumà. 
Gavus neigiamà atsakymà, pareiðkiamas ieðkinys administraciniam teismui 
ir Valstybës Tarybai. Abiem atvejais paprastai reikalaujama ávertinti 
sprendimo teisëtumà ir nurodyti atitinkamus teisës aktus bei bendruosius 
teisinius principus. Ieðkiniai, pareiðkiami bendrosios kompetencijos tei-
smams (kuriems suteikta atitinkama jurisdikcija), vertinami tais paèiais kri-
terijais. Galima sakyti, jog Europos ðaliø ástatymuose ir precedentinëje tei-
sëje administracijos veiksmai ginèijami vadinamojo teisingumo principo 
pagrindu. Pavyzdþiui, Nyderlandø administracinës teisës asociacijos ata-
skaitoje, pritaikius atitinkamas sàvokas ir metodus, sukurta koncepcija, ku-
ri susideda ið teisingumo, rûpestingos administracijos, garbingø ketinimø, 
suderinamumo ir teisinio apibrëþtumo principø. Bûdinga ir tai, kad Nyder-
landø administracinës jurisdikcijos teismai pasiþymi gausa ir ávairumu – èia 
veikia patentø teismai, sulaikytøjø asmenø teisiø gynimo teismai, studentø 
stipendijø teismai, prekybiniø laivø apsaugos, þemës ûkio nuomos (aren-
dos) ir kiti teismai. Taèiau tokia specializuotø administraciniø teismø gausa 
trukdë vienodo ástatymø taikymo praktikai, pasunkino pilieèiø galimybes 
veiksmingai pasitelkti teisinës gynybos priemones. Todël ðioje ðalyje 1982 
m. priimtas ástatymas „Apie bendràjà administracinæ teisæ“, ápareigojantis 
ðios ðalies administracinæ valdþià neðaliðkai vykdyti savo pareigas. Praëjusio 
ðimtmeèio devintajame deðimtmetyje Olandijoje devyniolikos apygardos 
teismø sistemoje buvo ákurtos (ásteigtos) administracinës sekcijos, nagrinë-
janèios bylas pirmosios instancijos tvarka. Ðios reformos tikslas – sukurti 
modernià XXI a. administracinæ teisæ. Prof. E. Blankenbergas raðo, kad 
olandø teisminës sistemos ir administracinës teisës reforma veiksmingai 
pakeitë ðios ðalies teisinæ kultûrà199. Taigi olandø teisininkø darbai anali-
zuojant administracinës teisës normø ágyvendinimo praktikà, realiø teisiniø 
santykiø ir teisës normø atitikimas ágyvendinant naujas teisines idëjas davë 
graþiø vaisiø. Todël ðios palyginti nedidelës, labai iðsivysèiusios ðalies patir-
tis yra itin vertinga ir pamokanti Lietuvos administracinës teisës moksli-
ninkams, ypaè ieðkant adekvaèiø, netradiciniø bûdø tobulinti Lietuvos ad-
ministracinæ teisæ.  

Þymus XX a. liberalizmo teoretikas, Nobelio premijos laureatas 
Friedrichas Augustas Von Hayekas (1899–1992), nagrinëdamas administ-
racinës teisës policiniø galiø santykio problemas, raðë, kad didþiausià vadi-

                                                 

199 Правовая система Нидерландов. Москва, 1998. С. 119–127. 
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namosios vieðosios teisës dalá sudaro administracinë teisë, t. y. taisyklës, 
reglamentuojanèios ávairiø valstybiniø institucijø (agentûrø) veiklà. Ðios 
taisyklës yra organizacinio pobûdþio, nes administraciniø institucijø nuro-
dymai privalomi ne tik vieðojo administravimo subjektams, bet ir priva-
tiems asmenims (pilieèiams). Taigi valstybë reglamentuoja pilieèiams su-
teikiamø paslaugø naudojimo procesus, kai pilieèiai susiduria su deleguota 
ástatymo leidyba, susijusia su privaèiuoju sektoriumi. Mokslininko nuomo-
ne, administraciniai ágaliojimai, taikomi asmenims bei jø nuosavybei, pa-
grásti ne universaliomis teisingo elgesio taisyklëmis, bet yra skirti konkre-
tiems tikslams pasiekti. Taigi administraciniai ágaliojimai neiðvengiamai 
implikuoja diskriminavimà bei nuoþiûros laisvæ. Todël daugëjant vieðøjø 
paslaugø, kurias valdþios institucijos teikia pilieèiams, padidëja naudojimo-
si ðiomis paslaugomis reglamento bûtinybë ir vaidmuo200. Kita vertus, 1981 
m. kalbëdamasis su þurnalo „Wirtschafts Woche“ redaktoriumi apie socia-
liai orientuotos valstybës problemas Hayekas pabrëþë, kad valstybë privalo 
garantuoti iðorës bei vidaus saugumà (ypaè privaèios nuosavybës apsaugà) 
ir gali siûlyti vadinamàsias socialines paslaugas – pensijas, ligoniø draudimà 
ir pan. Taèiau ji, versdama pilieèius apsidrausti, neturi turëti draudimo 
monopolio, nes valstybë neturi teisës niekam trukdyti tai padaryti geriau 
nei ji. 

Taigi administracinës teisës normos, pasak kito þymaus XX a. admi-
nistracinës teisës klasiko prof. A. J. Jelistratovo, „iðliejamos ástatymo arba 
poástatyminio akto formos ir pilieèiui ðios normos suteikia didesnio api-
brëþtumo, apgalvoto (iðmàstyto) numatymo ir tvirtumo garantijas (nau-
dà)“. Mokslininkas vis dëlto tiksliai áspëjo, kad negalima pervertinti ðiø 
normø reikðmës, nes „teisinis aparatas pareigûnà pakeièia paprastu teisinës 
formos valios árankiu“201. Todël nieko nuostabaus, kad administracinës tei-
sës principø ir normø taikymas vieðojo valdymo praktikoje, administracinës 
justicijos institucijø jurisdikciniø funkcijø ir kontroliniø ágaliojimø bei ten-
dencijø ðiuolaikinëje Lietuvos administracinio valdymo realybëje mokslinis 
atskleidimas tampa itin svarbiu mokslo ir praktikos tobulinimo uþdaviniu. 
Þinomo prancûzø administracinës teisës specialisto prof. G. Brebano 
nuomone, pagrindiniai administracinës teisës principai yra valstybinio val-
dymo funkcijø teisëtumas ir atsakomybë uþ konkreèius valdymo aktus bei 
veiksmus prieðtaringoje ir sudëtingoje socialinës ir ekonominës visuomenës 

                                                 

200 Von Hayek Fr. A. Teisë, ástatymø leidyba ir laisvë. Vilnius, 1998. P. 200–202. 
201 Елистратов А.

 Я. Очерк административного права. Москва–Петроград, 1923. С. 20–
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raidos praktikoje202

. Be abejonës, kiekvieno valdininko teisë priimti tik 
aukðtos teisinës kokybës sprendimus (aktus) yra ne privilegija, o didþiulës 
profesinës ir pilietinës atsakomybës þmogui, visuomenei ir valstybei prie-
dermë. Ið to iðplaukia, kad svarbiausias ðiuolaikinës Lietuvos valstybinio 
valdymo mechanizmo, apskritai visø vieðojo valdymo institucijø veiklos so-
cialinio veiksmingumo rodiklis yra administraciniai gebëjimai uþtikrinti 
bendràsias þmoniø ir paèios visuomenës reikmes bei interesus, atsirandan-
èius ne privaèios veiklos subjektø srityje ir valstybës priskirtus tik jos regu-
liavimo sritims (pvz., administracinës justicijos, policijos veikla, socialinio 
aprûpinimo reikalai, transporto priemoniø kontrolë uþtikrina ir eismo sau-
gumà ir t. t.). Taigi valstybë, uþtikrindama vieðàjà tvarkà ir saugumà, garan-
tuoja visuomenës normalias gyvenimo ir socialinës kûrybos sàlygas. Taigi 
ðie klausimai turi bûti sistemingai ir kruopðèiai nagrinëjami Lietuvos admi-
nistracinës teisës mokslininkø bei kitø specialistø, ypaè turint galvoje pasta-
ruoju metu mûsø valstybëje vykusius didþiulius socialinius pokyèius bei 
administraciniø reformø procesus.  

Èia verta priminti, kad þymus JAV teisës ir filosofijos tyrinëtojas, va-
dinamosios pragmatinës jurisprudencijos teoretikas Richardas A. Pozneris 
ypaè pabrëþë bûtinumà atsisakyti perdëtos teisës atskirties ir naudotis vi-
somis teisinëmis ir praktinëmis þiniomis. Antai savo knygoje „Jurispruden-
cijos problemos“, iðleistoje 1990 m., pagrástai raðë, kad teisë yra ne ðventas 
tekstas, o socialinë praktika, vienaip ar kitaip ribojama etiniø ir politiniø 
ásitikinimø. Pagrindine savo knygos nuostata autorius laiko teiginá, kad tei-
siniø aiðkinimø ir kitokiø teisiniø sàvokø pagrástumà geriausia vertinti tik-
rinant jø iðvadas vadinamajame realiame pasaulyje, nors teisëje ir egzistuo-
ja tendencija þiûrëti daugiau atgal nei á prieká, t. y., pasak ðio mokslininko, 
ieðkoti esmiø nei sutikti su empirine kaita. Taigi, aðtriai kritikuodamas stu-
dentø teisininkø parengimo praktinei veiklai pedagoginæ praktikà, jis nu-
rodo politiniø mokslø, ekonomikos, filosofijos, statistikos, psichologijos, 
mokslo etikos þiniø stygiø JAV universitetø teisës fakultetuose dëstomose 
programose. A. Pozneris kategoriðkai teigia, kad akademinis mokslas ne-
pateikia þiniø, kuriø teisëjams, kitiems teisininkams ir ástatymø leidëjams 
reikia, kad jie galëtø tvarkyti ðiuolaikinæ teisës sistemà, ir jeigu ðie dideli 

                                                 

202 Smulkiau þr.: Г. Бребан. Французское административное право. Москва, 1988. С. 

171–218; administracijos institucijø prievolæ laikytis teisës ir teisëtumo reikalavimø, ástatymø, 
jø paèiø sukurtø principø, reglamentø bei taisykliø, teismø sprendimø, administracinës hierar-
chijos apskritai átikinimai pabrëþia ir þymus prancûzø profesorius Þ. Vedelis (Ж. Ведель. Ад-

министративное право Франции. 1978. С. 185–206, 207–211). 
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akademinës teisës trûkumai nebus paðalinti, skeptiðka autoriaus nuomone, 
vargu ar ambicingos teisës tobulinimo programos bus sëkmingos203.  

Siekiant iðsamiai iðnagrinëti aktualias administracinës teisës mokslo 
problemas, pasitelkiami mokslinëje apyvartoje aprobuoti specialieji tyrimo 
metodai bei sudëtinga vertinimo kriterijø sistema. Ðtai prof. R. Tidikis ra-
ðo, kad tyrëjas turi vertinti teisiná dokumentà kaip sociologas, o ne kaip tei-
sininkas204 . 

Taèiau administracinës teisës moksle daþniausiai praktikuojami vadi-
namieji klasikiniai mokslinio tyrimo metodai. Pavyzdþiui, istorinis metodas 
taikomas administracinës teisës ir atskirø jos institutø genezei (raidai, kil-
mei) analizuoti. Be to, ðiuo metodu galima nuosekliai nustatyti administra-
ciniø teisës aktø, reglamentuojanèiø konkreèiø administracinës tikrovës 
reiðkiniø dinamikà, pobûdá, jø turinio raidà, valstybës ir visuomenës vaid-
mená administraciniø ástatymø ir poástatyminiø aktø kûryboje bei administ-
racinio teisinio reguliavimo mechanizmuose. Ðis metodas padeda atskleisti 
esmines galiojanèiø administraciniø ástatymø ypatybes bei dësningumus, 
tinkamai aiðkinti naujai priimtus teisës aktus, ðalinti ðiø aktø prieðtaravi-
mus, vertinti, ar Europos Sàjungos ðaliø ir paèios Bendrijos teisës aktai tin-
ka Lietuvai. Sisteminio mokslinio tyrimo metodo esmë suteikia galimybæ 
nustatyti konkreèiø administracinës teisës reiðkiniø (normø) svarbà teisinë-
je sistemoje, specifinius jø bruoþus ir ypatybes, atsiþvelgiant á pokyèius vi-
suomenëje, ástatymø leidëjo tikslus ir pan. Taigi ðiuo metodu tyrëjas nusta-
to nurodytø teisës normø reguliavimo struktûrà, reikðmæ, jos konkreèius 
elementus, konkretaus taikymo praktikoje ribas, santykius su administraci-
nës teisës principais, tarptautinëmis normomis ir kt. Loginis mokslinio ty-
rimo metodas plaèiai taikomas siekiant nustatyti administracinio teisinio 
reguliavimo charakteristikas, realias galimybes ir valstybinio valdymo sub-
jektø sistemà. Taikant ðá metodà taip pat nustatomos administracinio teisi-
nio reguliavimo priemonës, jø taikymo socialinëje praktikoje veiksmingu-
mas bei panaudojimo galimybës, ðalinami administraciniø teisës aktø prieð-
taravimai, atskleidþiama tikroji administracinës teisës prasmë bei charakte-
ristika. Lyginamasis mokslinio tyrimo metodas taikomas moksliniuose dar-
buose siekiant ávardyti skirtingais laikotarpiais naudojamø administracinio 
teisinio reguliavimo priemoniø ryðius, jø teisinæ esmæ, pagaliau skirtingose 
teisinëse sistemose galiojanèius valdymo institucijø veiklos modelius, ypaè 
jø teisinius bruoþus ir skirtybes.  

                                                 

203 Pozner R. A. Jurisprudencijos problemos. Vilnius, 2004. P. 390–392. 
204 Tidikis R. Socialiniø mokslø tyrimo metodologija. Vilnius: LTU, 2003. 
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Vadinamasis kontent analizës metodas administraciniuose tyrinëji-
muose pasitelkiamas siekiant nustatyti administracinës teisës subjektø veik-
los veiksmingumà, jos trûkumø prieþastis, parengti atitinkamos praktikos 
tobulinimo bûdus, numatyti tendencijas ir kryptis.  

Reikia paþymëti, kad teisës aiðkinimo bûdø ir taisykliø yra itin daug ir 
ávairiø – lingvistinis, teleologinis – ástatymo tikslo, precedentinis, bendrøjø 
teisës principø, analoginio teisës aiðkinimo ir kt.205  

1990 m. atkûrus nepriklausomos Lietuvos valstybæ viena ið aktualiau-
siø problemø tapo bûtinybë skubiai sukurti naujos epochos reikalavimus 
atitinkanèià teisinæ bazæ – teisingus ástatymus, paþangià teisinæ sistemà, pa-
rengti plaèios erudicijos ir aukðtos kvalifikacijos specialistus, visiðkai atitin-
kanèius naujus, ið sovietinës okupacijos gniauþtø iðsivadavusius mûsø ðalies 
gyvybinës svarbos vieðojo valdymo ir kitus poreikius. Remiantis 1918–1940 
m. Lietuvos sukurtomis teisinio tæstinumo tradicijomis ir perimamumo 
principais, atsiþvelgiant á Jungtiniø Tautø, Europos Sàjungos ir Europos 
Tarybos reikalavimus bei rekomendacijas, reikëjo neatidëliotinai pradëti 
naujos paþangios nacionalinës teisës kûrimo darbus, pertvarkyti valdymo 
institucijas pagal teisinës valstybës modelá. Taigi viena ið pamatiniø Lietu-
vos teisës ðakø – administracinë teisë – ðiuo laikotarpiu pradëta formuoti 
vadinamuoju prieðtaringu bandymø ir klaidø bûdu, bet laipsniðkai atsiþvel-
giant á paþangias Europos Sàjungos ðaliø teisës raidos tendencijas ir jos 
sampratà. Taèiau naujo, paþangaus Administraciniø teisës paþeidimø ko-
dekso rengimo darbai uþtruko iki ðiol, nes ðio organinio teisës akto kûrybai 
neigiamà átakà darë sovietinio laikotarpio ATPK modelis, skubotumas, 
koncepcijos neapibrëþtumas, tikslo sudëtingumas ir panaðûs veiksniai. Ða-
lies administracinës teisës principø raidai didelæ teigiamà átakà darë spar-
èiai besiplëtojanti konstitucinë teisinë bazë, ypaè bûtinumas ágyvendinti 
praktikoje teisinës valstybës principus, siekis visà vykdomosios valdþios ins-
titucijø veiklos (veiksmø) sistemà apriboti teisingø ástatymø valdþia. Prak-
tika átikinamai rodo, kad tik tokiu tvirtu pagrindu veikianti administracinë 
valdþia pajëgi realiai apsaugoti kiekvieno asmens subjektyvias administra-
cines teises. Administracinës teisës XX a. raida rodo, kad veiksmingiausià 
valdymo institucijø veiksmø kontrolæ atlieka teismai, ypaè specializuoti vie-
ðojo valdymo santykiø srityje. Ðiuo dabartiniu Lietuvos laikotarpiu vis di-
desnæ svarbà ágyja teisinga teisëtø ir veiksmingø vykdomosios valdþios 
veiksmø, turinèiø privalomàjá kitiems asmenims pobûdá, skatinimo politi-
kos bei gausiø administraciniø procedûrø (administracinio reglamentavi-

                                                 

205 Þr., pavyzdþiui: D. Mikelënienë, V. Mikelënas. Teismo procesas: teisës aiðkinimo ir 
taikymo aspektai. Vilnius: Justitia, 1999. P. 167–242.  
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mo) tobulinimo klausimai. Praktika rodo, kad ðiuolaikinës Lietuvos admi-
nistracinës teisës mokslo tyrinëjimø pagrindinës kryptys yra susijusios su 
administracinës teisës turinio ir dalyko, sisteminimo bei kodifikacijos, vals-
tybinio valdymo formø ir metodø, valstybinës tarnybos, administracinio 
proceso ir administracinës jurisdikcijos, administracinës kontrolës ir prie-
þiûros, administraciniø teisës aktø leidybos procesø tobulinimo, teisëtumo 
uþtikrinimo bei kitø aktualijø optimalaus teisinio reguliavimo modeliø pa-
ieðkomis, jø tiksliu suderinimu su Europos Sàjungos administracine teise.  

1998 m. Teisinës sistemos reformos metmenyse (naujojoje redakcijo-
je) nurodoma, kad bûtina suaktyvinti teisës mokslo raidà ir á ástatymø kû-
rimà átraukti teisës mokslininkus, organizuoti teisësaugos institucijose dir-
banèiø teisininkø tæstiná mokymà. Taèiau, deja, aktualûs ir konkretûs teisës 
mokslininkø kûrybinio potencialo bei operatyvaus konkreèiø jø tyrinëjimo 
rezultatø ádiegimo á praktikà klausimai Metmenyse neatskleidþiami. Paþy-
mëtina, kad atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ naujai besikurianèiam ða-
lies administracinës teisës mokslui ið inercijos didelæ átakà darë sovietinës 
okupacijos laikotarpio administracinë teisës doktrina (ypaè administracinës 
atsakomybës institutai). Taèiau pasikeitusios Lietuvos valstybinio gyvenimo 
sàlygos, naujai sukurta teisinë sistema lëmë naujà ðalies ástatymø ir teisës 
ðakø, taip pat ir administracinës teisës, turiná. Didþiulë administracinio tei-
sinio reguliavimo apimtis, jo ypatinga svarba valstybës ir visuomenës raidai 
iðkëlë administracinës teisës mokslui sunkius uþdavinius ir jø sprendimo 
problemas, ypaè keièiant ðio reguliavimo metodus ir uþtikrinant pilieèiø, vi-
suomenës ir valstybës interesø apsaugà vieðojo valdymo srityje. Taigi admi-
nistracinis teisinës reguliavimo veiksmingumas ir socialinis naudingumas 
gali bûti pasiektas tik tiksliai apibrëþus ir nustaèius ðalyje susidariusius val-
dymo sistemos tikslus (uþdavinius), kryptis ir ribas, ypaè poástatyminiø tei-
sës aktø taikymo administracinëje praktikoje. Bûtina juos tiksliai derinti su 
pagrindiniais ðios teisës ðakos ðaltiniais (ástatymais), vykdomosios valdþios 
kompetencija. Ypaè didelæ reikðmæ pilieèiø ir juridiniø asmenø teisiø ap-
saugai turi administracinio proceso normos ir procedûros, Lietuvoje sukur-
tø ir hierarchiðkai suderintø administraciniø ir vadinamøjø kvaziteismø si-
stema. Paþymëtina, kad ðiø teismø vaidmená kuriant paþangià administra-
cinæ teisæ bei tobulinant vieðàjá valdymà Lietuvoje sunku pervertinti. Tai 
rodo Prancûzijos, Vokietijos, Didþiosios Britanijos bei Jungtiniø Valstijø 
teismø sukaupta mokslinë ir praktinë patirtis ir jos moksliniai apibendri-
nimai. 

Lietuvos Konstitucinio Teismo praktikoje daþnai nagrinëjamos bylos, 
kuriose sprendþiami klausimai dël teisës aktuose nustatytos valdþios insti-
tucijø kompetencijos konstitucingumo. Taigi Konstitucinis Teismas privalo 



Bendroji  dalis 

 

145 

tiksliai atriboti konkreèiai institucijai pavestas funkcijas, aiðkiai nustatyti 
kiekvienos valdþios institucijos ágaliojimus, apibrëþti Konstitucijoje ir ásta-
tymuose nustatytà institucijos teisiø ir pareigø apimtá bei valdþios instituci-
jø sàveikos mechanizmà206. 

Svarbu pabrëþti ir ypatingà administraciniø teismø vaidmená Lietuvo-
je. Antai A. Andruðkevièius pagrástai pabrëþë, kad Lietuvoje administraci-
nis teismas tampa itin reikðmingu administracinës teisës kûrëju, ðios teisës 
spragø ir kitokiø netobulumø taisytoju. Autoriaus nuomone, mokslui yra 
svarbesnës ne paèios vieðojo valdymo organizacijos, bet asmenybës santy-
kiø su Lietuvos vieðàjà administracija klausimas bei atitinkamø lygiagreèiø 
vieðajam valdymui kontrolës ir administracinës justicijos institutø funkcio-
navimas207. Kas tiesa, tai tiesa. Taèiau, kita vertus, galima teigti, kad abu 
nurodyti probleminiai aspektai yra vienodai svarbûs, nes, be abejonës, jø 
sklandus organiðkas suderinimas administracinëje praktikoje realiai mini-
mizuotø þmogaus teisiø ir laisviø paþeidimø skaièiø, t. y. ið esmës sustiprin-
tø ðá konstituciná vieðojo administravimo institutà. Taigi Lietuvos administ-
racinës teisës mokslo raidai vienodai svarbûs abu teoriniai aspektai – tiek 
vieðojo administravimo institucijø veikla, tiek realus ir principingas þmo-
gaus teisiø ir laisviø uþtikrinimas ðiose institucijose ir administracinëje ju-
risdikcinëje gynyboje nustatant veiksmingà ðios gynybos tvarkà. Juk ðiuo 
laikotarpiu valstybiniø aparato veikloje grësmingai didëjantis biurokratiz-
mas, ið esmës nekontroliuojama ir ávairiais pretekstais dangstoma jo plëtra 
itin apsunkina bent ðiek tiek veiksmingesná fundamentinio Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 5 straipsnyje átvirtinto principo ágyvendinimà („val-
dþios ástaigos tarnauja tik þmonëms“). 

Beje, Ronaldas Dworkinas visame pasaulyje iðgarsëjusioje knygoje 
„Rimtas poþiûris á teises“ paþymi, kad teisinës institucijos sudaro sistemà, 
kurios bendras tikslas yra uþtikrinti kiek ámanoma aukðtesná, vidutiná ðiø 
individø gerovës lygá, platesná ir turiningesná teisingumà. Ðio autoriaus 
nuomone, pati fundamentiðkiausia yra savarankiðka teisës á lygybæ koncep-
cija, kurià jis ávardija kaip teisæ á vienodà rûpestá ir pagarbà. Taèiau pilieèiø 
teisës á lygybæ gali prieðtarauti programoms, skirtoms svarbiems ekonomi-
niams ir politiniams tikslams, áskaitant socialinæ politikà, siekianèià ugdyti 
bendràjà lygybæ. Todël R. Dworkinas teigia, kad pilieèiai turi dvi skirtingas 
teises. Pirmiausia tai teisë á vienodà kokios nors galimybës arba iðtekliaus, 

                                                 

206 Þr., pavyzdþiui: E. Jaraðiûnas. Valstybës valdþios institucijø santykiai ir Konstitucinis 
Teismas. Vilnius, 2003. P. 272; Sinkevièius V. Konstitucijos aiðkinimas ir jo ribos // Justitia. 
2004. Nr. 3. P. 2–11. 

207 Þr.: A. Andruðkevièius. Administracinës teisës principai ir normø ribos. P. 7. 
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arba atsakomybës naðtos paskirstymà. Antroji teisë – tai teisë bûti traktuo-
jamam kaip lygiam (treatment as an equal), t. y. teisë ne naudotis vienodu 
kokios nors atsakomybës naðtos arba naudos paskirstymu, bet bûti traktuo-
jamam su tokia paèia pagarba arba rûpesèiu, kaip ir bet kuris kitas208. Nëra 
abejonës, kad ðios ir kitos autoriaus – þinomo teisës sociologo idëjos yra 
vertingos ir kûrybiðkai taikytinos plëtojant ir tobulinant administracinës 
teisës mokslà bei jurisdikcinæ ir teismø praktikà mûsø ðalyje. 

Dr. E. Ðileikis, nagrinëdamas valdymo (administravimo) principinæ 
sampratà, taikliai nurodo, kad vyriausybës valdymo aktuose ið principo gali 
bûti teisës normø, kurios nustato ástatymuose nenumatytà teisiná regulia-
vimà, nekonkuruoja su ástatymø normomis ir logiðkai bei sistemiðkai atitin-
ka Konstitucijos 94 straipsná. Taigi Seimui, Respublikos Prezidentui arba 
savivaldybës tarybai vykdant valdymà konstituciðkai leidþiama viskas, kas 
numatyta ástatymuose. Jeigu toks valdingo elgesio modelis ástatymuose ne-
numatytas, taèiau, màstant logiðkai ir sistemiðkai, kildinamas ið ðiø institu-
cijø konstitucinës kompetencijos ir numatomos diskrecijos bei tiesiogiai 
neprieðtarauja Konstitucijai, ástatymams, iðimtinei ástatymø leidybos taisyk-
lei, tokia valdymo funkcijø samprata platesniame kontekste, be abejonës, 
galima. Todël autorius pagrástai raðo, kad valdymas – tai ne tik ástatymø de-
talizavimas, bet ir politiðkai, ir teisiðkai savarankiðkos teisëkûros procesas. 
Ðiuo pagrindu autorius daro iðvadà, kad sàvokos „valdymas“ arba „admi-
nistravimas“ yra tinkamesnës negu „vykdomoji valdþia“. Kartu jis katego-
riðkai teigia, kad, pavyzdþiui, „demokratinëje ir teisinëje valstybëje neturë-
tø bûti vyriausybës nutarimø arba kitø valdymo aktø, kurie materialiai lai-
kytini ástatymais“209. Taigi èia E. Ðileikis iðkelia visapusiðkai reikðmingà ne 
tik konstitucinës, bet ir administracinës teisës teisinæ taikomàjà, praktinæ 
teisës aktø leidybos (priëmimo) problemà. Taèiau tenka pripaþinti, kad ið-
samesnis ðios problemos teisinis argumentavimas ir atitinkamos konstituci-
nës ir administracinës teisës „pasienio rajonø“ – atitinkamø teisës aktø 
tikslais praktinio taikymo tendencijø atskleidimas (pvz., hierarchinio santy-
kio ir galiojimo ribø nustatymas, jø sàveikos derinimas, veiksmingumo di-
dinimas) dar reikalingi ir konkretesniø studijø bei analizës. 

Prof. A. Pumputis, nagrinëdamas vyriausybës sampratà bei modelá, 
pagrástai pabrëþia jos vaidmená valstybës valdþios institucijø sistemoje, áta-
kà visai valstybingumo raidai ðalyje. Ir tai visiðkai suprantama, nes vyriau-
sybë yra svarbiausia vykdomoji tvarkomoji ðalies institucija, vykdanti (ágy-

                                                 

208 Þr.: R. Dworkin. Rimtas poþiûris á teises. Vilnius, 2004. P. 12–18; 315–338. 
209  Ðileikis E. Alternatyvi konstitucinë teisë. Vilnius: teisinës informacijos centras, 2003. P. 

354–361, 585–587. 
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vendinanti) ástatymus ir kitus teisës aktus valstybëje bei tvarkanti kitus 
svarbius ðalies reikalus. Autorius tiksliai nurodo, kad ðioje ypaè reikðmin-
goje veikloje vyriausybei didelæ átakà turi vadinamosios interesø grupës, 
kurios daro tiesioginá ir netiesioginá poveiká vyriausybei bei kitoms institu-
cijoms, tiesiogiai veikdamos (atstovaudamos) vyriausybëje, arba atskirø 
átakos grupiø nariø ryðiams su valdþios ir valdymo institucijomis ir teismais. 
Faktai tokie, kad maþiau iðsivysèiusiose demokratiðkose ðalyse (ypaè poso-
vietinëse) ðiø interesø grupiø veikla, formaliai þiûrint, yra maþiau reikð-
minga, nes ypaè skrupulingai reglamentuojama ástatymais bei kitais teisës 
aktais (sovietinës totalitarinës valstybës átaka). Taèiau, pavyzdþiui, nepri-
klausomos Lietuvos administracinë praktika rodo, kad tokiø interesø gru-
piø siekiai bei átaka valstybëje, kaip teisingai teigia prof. A. Pumputis, gali 
bûti labai specifiniai ir savanaudiðki210. Todël tikslus teisinis procedûrinis 
ðiø vadinamøjø átakos grupiø veiklos sureguliavimas ir administracinis reg-
lamentavimas yra viena ið aktualiausiø ðiuolaikinës Lietuvos administraci-
nës teisës ir jos mokslo problemø (ypaè derinant vieðàjá ir privatø interesus, 
paþabojant pavojingai iðsikerojusá vadinamàjá juodàjá lobizmà valdþios ins-
titucijose ir t. t.).  

Lietuvai tapus Europos Sàjungos nare, ið esmës keièiasi Lietuvos ad-
ministracinës teisës turinys. Todël bûtina tobulinti ðios ypaè svarbios teisës 
ðakos teorinius pagrindus, juos pritaikyti naujiems laiko reikalavimams, 
naujoviðkai ir ðiuolaikiðkai spræsti problemas, susijusias su naujos teisinës 
bazës kûrimu, naujais principais ir uþdaviniais. Antai atsiþvelgiant á Euro-
pos ministrø 2003 m. gruodþio 1 d. Romoje patvirtintà Bendradarbiavimo 
vieðojo administravimo srityje vidutinës trukmës 2004–2005 m. programà 
Lietuvos vieðojo administravimo plëtros iki 2010 metø strategijoje planuo-
jama ypaè daug dëmesio skirti geresniam valdymui (Better Regulation), 
þmogiðkøjø iðtekliø valdymui (Human Resource Management), naujovëms 
teikiant vieðàsias paslaugas (Innovative Public Services) ir elektroninei val-
dþiai (e-Government)211. Vyriausybë planuoja, kad ðios strategijos ágyvendi-
nimas padës átvirtinti perëmimu ir tæstinumu grindþiamà ðalies socialinës ir 
ekonominës raidos politikà, modernizuoti ir racionalizuoti valstybës ir sa-
vivaldybës institucijø bei ástaigø struktûrà, planavimo, organizavimo ir ko-
ordinavimo ryðius, átvirtinti patikimà veiklos kontrolës ir vidaus audito si-
stemà bei uþtikrinti optimalø ágaliojimø, kompetencijos ir atsakomybës pa-
skirstymà centriniu, teritoriniu ir vietos savivaldos lygiais. Be to, tikimasi, 
kad tobulës vieðojo administravimo sprendimø dël asmenø, kurie kreipiasi á 

                                                 

210 Þr.: Lietuvos konstitucinë teisë. Vilnius: LTU, 2002. P. 752–755. 
211 Valstybës þinios. 2004. Nr. 69–2399. 
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valstybës ir savivaldybiø institucijas bei ástaigas, priëmimo procedûros, bus 
siekiama paprasèiau teisiðkai reglamentuoti verslà, sukurti profesionalià, 
stabilià valstybës tarnybà, gebanèià tinkamai atlikti savo funkcijas Lietuvai 
tapus Europos Sàjungos valstybe nare ir uþtikrinti gerà vieðøjø paslaugø 
kokybæ. Strategijoje taip pat nurodoma, kad Lietuvos Respublikos vieðojo 
administravimo ástatyme212 nereglamentuota vieðojo administravimo insti-
tucijos vidaus administravimo struktûra, todël susidaro sàlygos formuotis 
neracionalioms vieðojo administravimo institucijø vidaus administravimo 
struktûroms. Maþa to, tokiomis sàlygomis keblu planuoti, organizuoti ir uþ-
tikrinti vykdymo kontrolæ, atsiranda galimybë nepagrástai didinti vieðojo 
administravimo institucijø padaliniø skaièiø ir kartu valdymo iðlaidas. Ið 
esmës tobulintinos ir administracinës procedûros, nes jø taikymo praktika 
rodo, kad jos toli graþu neuþtikrina þmoniø galimybës ginti savo teises ir 
teisëtus interesus. Taigi ðiuo metu administracinës teisës mokslininkø kû-
rybinës pastangos turi bûti sutelktos naujiems sudëtingiems ir aktualiems 
uþdaviniams spræsti, ypaè tobulinant visà Lietuvos vieðojo administravimo 
sistemà, atskirø valdymo institucijø veiklà, jà racionaliai dekoncentruojant 
ir decentralizuojant, toliau gerinant valstybës tarnybà. Kuriant naujus ðalies 
administracinës teisës sistemos pagrindus bûtina atskleisti vieðojo admi-
nistravimo (valdymo) turiná, valstybinæ valdymo struktûrà (ypaè reguliuo-
jant ámoniø ûkinæ veiklà, statybos prieþiûrà, architektûrà, valstybës institu-
cijø finansinæ veiklà saugant socialines, politines ir asmenines pilieèiø tei-
ses ir laisves, ámoniø, ástaigø ir organizacijø teises ir teisëtus interesus), tai-
gi sukurti naujø veiksmingos administracinës-apsauginës teisiniø santykiø 
sistemos kûrimo mokslinius pagrindus. Lietuvos administracinës teisës 
mokslo plëtros perspektyvos turi bûti siejamos su jo teoriniø pagrindø to-
bulinimu, aktualiø sàvokø suvienodinimu, atskirø jo institutø pagrindimu, 
administraciniø teisës normø kodifikavimu ir sisteminimu. Dar viena kita 
svarbi ðiø tyrinëjimø kryptis – valstybinio valdymo principø ir funkcijø to-
bulinimas rinkos ekonomikoje, valstybës kontrolës santykiø, vykdomosios 
valdþios institucijø veiklos, administraciniø legalizavimo procedûrø, admi-
nistraciniø reþimø tobulinimas ir kt. Praktika rodo, kad teisminës vykdo-
mosios valdþios institucijø veiklos kontrolë yra veiksmingas teisinës valsty-
bës stiprinimo árankis. 

Paprastai moksliniai tyrinëjimai administracinëje teisëje ágyvendinami 
monografijose, straipsniuose, metodinëse priemonëse iðdëstant autoriø 
nuomones, koncepcijas, pasiûlymus dël ástatymø tobulinimo ir jø taikymo 
praktikos. Administracinës teisës specialistai èia tyrinëja, aiðkina ir komen-

                                                 

212 Valstybës þinios. 1999. Nr. 60–1945. 
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tuoja ávairius administracinës realybës procesus (dësningumus, tendencijas, 
sàvokas, kategorijas ir institutus). Tuo tikslu mokslininkai naudoja ávairias 
metodologines surinktø þiniø apdorojimo priemones remdamiesi administ-
racinës teisës mokslo dalyko, sistemos ir metodologijos tyrinëjimø rezulta-
tais, specifiniais terminais, istorija bei sukaupta vertinga paþintiniu poþiû-
riu bibliografija. Tyrinëjant veikianèià (galiojanèià) administracinæ teisæ 
ypaè svarbu kruopðèiai nagrinëti jos normas, kategorijas ir ðiø normø tai-
kymo Lietuvoje praktikà bei realias socialines pasekmes. Tokiø moksliniø 
paieðkø rezultatas – patikimas konkreèiø administracinio reguliavimo for-
mos reikalingø visuomeniniø santykiø nustatymas. 

Lietuvos administraciniø ástatymø leidybos praktikoje vyrauja tenden-
cija atskirus administracinës teisës institutus (pvz., administraciniø teisës 
paþeidimø, valstybës tarnybos ástatymus), turinèius didelæ reikðmæ valstybi-
niame reguliavime, skirstyti á atskiras administracinës teisës dalis (skiltis). 
Kartais toks intensyvus, drastiðkas ir netolygus administracinës teisës insti-
tutø autonomizavimas iðderina paþangià ir nuoseklià administracinës teisës 
koncepcijà.  

Lietuvos administracinës teisës kurso pirmojoje dalyje (knygoje) aið-
kinamos pagrindinës administracinës teisës sàvokos ir kategorijos (valdy-
mas, vieðasis valdymas, valstybinis valdymas, vieðasis administravimas, val-
dymo institucijos), nagrinëjama administracinës teisës subjektø (valdymo 
institucijø, valstybës tarnautojø, pilieèiø, juridiniø asmenø) teisinë padëtis, 
vieðojo valdymo formos ir metodai, teisëtumo uþtikrinimo bûdai ir t. t. Be 
to, kurse analizuojami svarbiausi galiojantys administracinës teisës aktai 
(normos), remiamasi jø ágyvendinimo praktika, administracinës teisës, kitø 
teisës ðakø teoretikø ir specialistø darbais. Gvildenamos ir kitos temos: 
kertiniai (pamatiniai) administracinës teisës principai, iðplaukiantys ið kla-
sikinës administracinës teisës tradicijø, analizuojami probleminiai admi-
nistracinës teisës institutø klausimai. Konkreti informacija pateikiama lygi-
namuoju aspektu, ypaè nuðvieèiant pagrindiniø Europos Sàjungos ðaliø 
administracinës teisës sàlyèio taðkus su Lietuvos administracine teise213. 

Atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ, administracinë teisë pertvarkoma 
iki ðios dienos, nes ið esmës pasikeitë visa ðios pagrindinës teisës ðakos si-
stema, sukurtas naujas, svarbus teisinës valstybës administracinës justicijos 
institutas – administracinis teismas. Dabar administracija kontroliuojama 
atstovaujamosios valdþios, specializuotø teismø ir aukðtesniø vykdomosios 

                                                 

213 Studijuojant ðias problemas ypaè vertingø idëjø bei inovaciniø kriterijø pateikë prof. A. 
Vaiðvila (þr. fundamentiná ðio mokslininko darbà „Teisinës valstybës koncepcija Lietuvoje“. 
Vilnius: Litimo, 2000). 
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tvarkomosios valdþios institucijø. Taèiau Lietuvos administracinës justicijos 
pagrindà sudaro teisminë kontrolë, nes Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
111 straipsnis numato, kad administracinëms byloms nagrinëti gali bûti 
ásteigtas specializuotas teismas. Tai ir buvo atlikta ðalyje sukûrus apygardø 
administraciniø teismø sistemà ir Lietuvos Vyriausiàjá Administraciná Tei-
smà214. Bet duomenys rodo, kad vadinamuosiuose bendrosios kompetenci-
jos teismuose daugëja iðnagrinëtø administraciniø ginèø. Todël administra-
cinës teisës mokslininkai turëtø nuosekliau iðtirti ðià tendencijà bei pareng-
ti programas, kità metodinæ medþiagà, bûtinà teisëjø specializacijai tobu-
linti ir jø profesinei kvalifikacijai kelti.  

Faktai rodo, kad Lietuvos administracinës teisës moksle palyginti ma-
þai tyrinëtas ðio mokslo dalyko klausimas, ðios sàvokos samprata bei tiksliø 
iðoriniø ribø nustatymo problema, ypaè turint galvoje aplinkybæ, kad pasta-
ràjá deðimtmetá daþnai vartojamos sàvokos „administracija“, „vykdomoji 
valdþia“, „apskrities virðininkas“, „prezidentinë valdþia“. Kita vertus, aud-
ringa rinkos ekonomikos plëtra apribojo administracinio teisinio regulia-
vimo arealà (ypaè ekonomikoje, ðalies ûkyje, valstybës socialinëje kultûri-
nëje srityje ir kitur). Taigi atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ ðie ir kiti po-
kyèiai laipsniðkai (adekvaèiai) keitë ir administracinës teisës mokslo ribas. 
Kadangi administracinë teisë apima daugybæ valstybinio valdymo teisës ak-
tø (normø), ðis fenomenas turi átakos ir privaèioms ámonëms, ypaè nusta-
tant jø teisinius reþimus, tvarkant ámoniø informaciniø tarnybø veiklà, jø 
raðtvedybà ir pan. Todël labai svarbu, kad administracinës teisës moksli-
ninkai, kiti specialistai laiku pastebëtø ir iðtirtø ðiuos pokyèius bei pateiktø 
konstruktyviø pasiûlymø dël atitinkamos teisinës bazës tobulinimo.  

Reikia pripaþinti, kad svarbiausia ðio dalyko sudedamoji dalis yra 
administracinës teisës normos (galiojanti administracinë teisë). Taèiau ad-
ministracinës teisës mokslo dalyko samprata bus neiðsami, jeigu ji nebus 
papildyta administraciniø teisës kategorijø ir administraciniø teisës normø 
taikymo praktikoje tyrimais. Ypaè svarbûs moksliniai tyrinëjimai teisiniø 
santykiø subjektø klausimu, taip pat juridiniai faktai, vertikalûs ir horizon-
talûs, materialiniai ir procesiniai, vidinio ir vieðojo administravimo santy-
kiai, nûdienos valstybinio valdymo aspektai, valdymo institucijø vykdomoji 
tvarkomoji veikla taikant teisës aktus, ðià veiklà glaudþiai siejant su sociali-
ne praktika, siekiant veiksmingai tobulinti teisës normas. Administracinës 
teisës mokslo dalykas glaudþiai susijæs ir su administracinio teisinio regu-
liavimo praktika (ypaè valstybinio vieðojo valdymo srityje). 

                                                 

214 Valstybës þinios. 2000. Nr. 85–2566. 
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Didþiulë ir mokslinës medþiagos, ir informacijos apimtis verèia moks-
lininkus kurti naujas idëjas, koncepcijas, doktrinas, mokslinius praktinius 
komentarus bei rekomendacijas rengiant naujus ir tobulinant galiojanèius 
teisës aktus. Taèiau ði sunki intelektinë veikla turi bûti atliekama kruopð-
èiai atrenkant, sisteminant ir skirstant atitinkamus faktus. Ðiuose sudëtin-
guose mokslinio paþinimo procesuose Lietuvos administracinës teisës si-
stema glaudþiai (organiðkai) persipina su administracinës teisës mokslu, 
vadyba, sociologija, ekonomikos doktrinomis. Ðios bazës pagrindu turi bûti 
rengiamos kokybiðkos metodinës didaktinës priemonës, vadovëliai ir mo-
nografijos, moksliniai praktiniai straipsniai. Dël to administracinës teisës 
mokslo sistema yra platesnis nei administracinës teisës sistema reiðkinys, 
nes jis, kaip matome, susideda ið specifinio dalyko, mokslinës tiriamosios 
dalies, atitinkamos sistemos, metodologijos ir netgi atitinkamo mokslo isto-
rijos studijø. Ir, kaip rodo praktika, administracinës teisës mokslas privalo 
greitai reaguoti á socialinius pokyèius, naujas visuomenës ir þmoniø reik-
mes. Vadinasi, ði sistema suvienija ðakinius, institucinius, funkcinius ir pro-
cesinius aspektus á bendrà darnià þiniø apie Lietuvos administracinæ teisæ 
visumà. Þinios apie administracinæ teisæ gali bûti suskirstytos á ðias dalis: 
dogmatinæ, valdymo teisës, policijos teises, administracinio proceso bei jus-
ticijos. 

Aukðtosiose teisës mokyklose teisinës þinios pateikiamos ypaè plaèiai. 
Ir, be abejo, daug dëmesio skiriama administracinei teisei, daranèiai di-
dþiausià átakà visuomenës socialiniams pokyèiams, valstybës teikiamø so-
cialiniø paslaugø plëtrai, socialinës demokratijos procesø stiprinimui, þmo-
niø aktyvumo ir átakos valstybës gyvenime átvirtinimui. 

Administracinës teisës þiniø pagrindus privalo gerai ávaldyti kiekvie-
nas pilietis, o apie kvalifikuotus teisininkus, ekonomistus, politikus, valdi-
ninkus ir kalbëti neverta. Paprastai administracinës teisës vadovëlyje pa-
teiktos þinios iðplaukia ið administracinës teisës praktikos ir mokslo pa-
grindø bei aktualijø. Todël ðios knygos autoriai ðá uþdaviná siekia iðspræsti 
minëtas þinias pateikdami skaitytojui kuo aiðkiau. Taèiau vadovëlyje iðdës-
tyta teisinë informacija turi atitikti didaktikos taisykles ir mokymo progra-
mas. Taigi iðstudijavæs administracinës teisës þiniø pagrindus studentas la-
bai iðpleèia savo akiratá ir ágytas þinias gali tinkamai taikyti praktikoje. 
Kiekvienas þmogus, ypaè teisininkas, kaip rodo faktai, su administracine 
teise susiduria kiekvienà dienà, nepriklausomai nuo jo specializacijos. Taigi 
su visuomenës ir valstybës socialiuoju gyvenimu susijusiø teisës aktø inten-
syvi kaita verèia teisininkà gerai orientuotis jø erdvëje, tiksliai ir teisingai 
juos taikyti profesinëje praktikoje. 
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Teisininkui keliant profesiná meistriðkumà, pleèiant savo akiratá ir 
erudicijà bûtina studijuoti unifikuotà Europos Sàjungos administracinæ tei-
sæ, ypaè derinant su ja Lietuvos nacionalinës teisës aktus. Atsiþvelgiant á 
didþiulæ Prancûzijos administracinës teisës átakà kitoms pasaulio ðalims ir 
jø administracinës teisës evoliucijai bûtina susipaþinti su ðios ðalies admi-
nistracinës teisës pagrindais ir principais. Antai vokieèiø administracinës 
teisës klasikas Otto Mayeris pirmiausia iðleido knygà apie Prancûzijos ad-
ministracinæ teisæ ir tik vëliau pasaulyje pripaþintà monografijà „Deutsches 

Verwaltung“, kurioje pasinaudojo Prancûzijos administracinës teisës mode-
liu kurdamas vokieèiø administracinës teisës doktrinà215.  

Prof. Jurgenas Schwarze‘as pagrástai raðo, kad Europos Sàjungoje 
„bendro reguliavimo poreikis bei bendrumø ir skirtumø tyrinëjimas Euro-
pos teisës sistemose yra troðkimas gauti ne tik teoriniø, bet ir praktiniø þi-
niø“216. Du ðimtus metø skaièiuojanti Prancûzijos administracinës teisës is-
torija rodo, kad ðiai ðaliai bûdinga stipri centralizacija administraciniø insti-
tucijø organizacijoje ir veikloje. Ðios institucijos objektyviai ágyvendina po-
litinius valstybinës valdþios sprendimus, kurie skatino sparèià socialinæ 
ekonominæ raidà bei paþangà politiniame valstybës gyvenime. Svarbø 
vaidmená tobulinant Prancûzijos administracinæ teisæ suvaidino mokslinin-
kai G. Brebanas, Þ. Vedelis ir kt. Jø darbai populiarûs ir tarp Lietuvos ad-
ministracinës teisës tyrinëtojø. 
 
 

1.5.1. Administracinës teisës mokslas  

Lietuvoje 1918–1940 m. 
 

Þymus Lietuvos istorikas K. Ðvoba knygoje „Seiminë ir prezidentinë 
Lietuva“ pagrástai nurodo, kad per istoriðkai trumpà 20 metø laikotarpá 
Lietuvai pavyko sukurti kvalifikuotà, efektyvø ir maþai korupcijos paliestà 
valstybës administraciná aparatà, kuris turëjo didelæ átakà labai sparèiai ða-
lies socialinei, ûkinei ir kultûrinei paþangai. Taèiau ði paþanga vargu ar bû-
tø ámanoma be pirmosios Lietuvos aukðtosios mokyklos –- universiteto, 
ásteigto 1922 m. vasario 16 d. Kaune, veiklos (Lietuvai ypaè reikðminga 
proga – 1930 m., kai Vytauto Didþiojo 500-øjø metiniø proga Vyriausybë 
birþelio 7 d. aktu Universitetui suteikë „Vytauto Didþiojo universiteto“ 
vardà). Ðio universiteto Teisiø fakultete veikë administracinës teisës kated-
ra, kuriai vadovavo ord. prof. V. Birþiðka. Ypaè dideli nuopelnai plëtojant 

                                                 

215 Schwarze J. European Administrative Law. Luxemburg, 1992. P. 4. 
216 Ten pat. P. 5. 
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administracinës teisës mokslà priklauso þymiam teisininkui, Lietuvos 
mokslo ir visuomenës veikëjui M. Romeriui (1880–1945). Ðis universalus, 
plaèios erudicijos mokslininkas tris kartus buvo iðrinktas Vytauto Didþiojo 
universiteto rektoriumi (1927–1928, 1933–1936 ir 1936–1939), darbavosi 
advokatûroje (buvo prisiekusiojo advokato Tado Vrublevskio padëjëjas). 
1920 m. paskirtas Kauno apygardos teismo, o kiek vëliau (nuo 1921 m. bir-
þelio) – Vyriausiojo Tribunolo teisëju. 1928 m. ákûrus Valstybës Tarybà 
Respublikos Prezidentas M. Romerá paskyrë jos nariu. 1922 m. raðytoje au-
tobiografijoje ðis enciklopedinio proto teisininkas raðë, kad ástojæs á Kroku-
vos Jogailos universitetà, kuriame vienà semestrà studijavo istorijà, troðko 
ne tiek gryno istorijos mokslo „kiek istoriniai-socialinio mokslo, kuris ankð-
tai riðasi ir papildo teisiø mokslà, nes tarp istoriniai-socialinio ir teisiø 
mokslo yra maþdaug toks santykis, kaip tarp esmës ir formos“. Teisiø fa-
kultete pradëta leisti „Teisiø fakulteto darbø“ serija. Ðios serijos deðimtyje 
tomø 1924–1939 m. buvo iðspausdintos 42 autoriø knygos, tarp kuriø – ke-
lios solidþios M. Romerio studijos217. Pastarojoje knygoje autorius iðkëlë 
administracinio teismo, ágyvendinanèio Lietuvoje valstybinio valdymo srity-
je teisëtumà ir nepriklausanèio nuo vyriausybës ir apsaugoto nuo ávairiø 
átakø, idëjà. Remdamasis teismø praktika M. Romeris pranaðiðkai raðë, 
„kaip pavojinga ir nerimta yra pasitikëti mums valdanèiøjø ir politiniø par-
tijø nusistatymu gerbti teismà be teisiniø formaliø ðios pagarbos garantijø“. 
Vis dëlto autorius siûlë ákurti specialø administraciná teismà, o ne admi-
nistraciná bendros kompetencijos teismo skyriø. 

M. Romerio idëjas apie administraciná teismà ið esmës palaikë þymus 
teisininkas Konstantinas Raèkauskas (1905–1972) straipsnyje „Lietuvos 
administracinio teismo pradai“218. Bet to meto Lietuvos Vyriausybë nepri-
tarë plaèios kompetencijos administracinio teismo ákûrimui. Teisingumo 
ministras pareiðkë, kad bûtø rizikinga ávesti tokià administraciniø teismø 
sistemà, nes ta sistema turi plëtotis ir ágyti savo sàlygas ir savo gyvenimà 
atitinkanèià formà. Autoriaus nuomone, sutelkti viename teisme visus gin-
èus dël administraciniø aktø teisëtumo yra tikslingiau negu ðiuos ginèus ið-
blaðkyti po skirtingas teisines ástaigas, nes pastaruoju atveju yra pavojus, 
kad tos paèias ástatymo nuostatos bus vienaip aiðkinamos vieno teismo ir 
kitaip – kito. Taigi, pasak K. Raèkausko, pilieèiams daugiau naudos, kai 
administraciniai aktai yra svarstomi ne bendrøjø (t. y. bendrosios kompe-
tencijos) teismø, o specialaus administracinio teismo, nes ðis teismas þino, 

                                                 

217 Römeris M. Reprezentacija ir mandatai. Kaunas, 1926. P. 312; Römeris M. Administ-
racinis teismas. Kaunas, 1928. P. 359. 

218 Teisë. 1937. Nr. 37. P. 55–65. 



LIETUVOS  ADMINISTRACINĖ  TEISĖ 

 

154 

kurie administracijos veiksmai yra esminiai ir kaip juos galima naikinti arba 
reformuoti nepaþeidþiant ar nesustabdant administracijos darbo. Nors Lie-
tuvos Vyriausybë administracinio teismo sukûrimà vertino nepalankiai 
manydama, kad ðis teismas gali bûti veiksmingu opoziciniø, politiniø jëgø 
teisiniu árankiu. Todël teisus prof. M. Maksimaitis teigdamas, kad tarpuka-
rio Lietuvoje administracijos institucijø ir valdininkø veiklos teisëtumo 
problemos iðspræsti iki galo nepavyko, nors bûta konstruktyviø pastangø jà 
iðspræsti219. 

Tyrinëdami atkurtos Lietuvos valstybës teisæ (1918–1940), teisës isto-
rikai V. Andriulis ir M. Maksimaitis raðo, kad administracinë teisë Lietuvo-
je buvo menkai iðplëtota220, nes dalis administracinës teisës aktø, neprieðta-
raujanèiø Lietuvos Konstitucijai, buvo paimta ið carinës Rusijos teisës. Lie-
tuvoje naujai sukurti administraciniai teisës aktai buvo leidþiami valstybës 
tarnybos, policijos, savivaldybiø, muitiniø, veterinarijos ástaigø ir kitø insti-
tucijø veiklai reglamentuoti221. 

Taèiau moksliniuose tyrinëjimuose apie aktualius valstybës administ-
ravimo aspektus tuo laikotarpiu buvo paskelbta nemaþai publikacijø 
(straipsniø, publikacijø, monografijø, kitø leidiniø). 

Antai prof. A. Janulaièio redaguojamuose Kauno universiteto „Teisiø 
fakulteto darbuose“ 1928 m. iðleista M. Romerio knyga „Administracinis 
teismas“, dr. P. V. Raulinaitis iðleido monografijà „Administracijos princi-
pai“ (Kaunas, 1926. P. 104), S. Þakevièius – paskaitø konspektà „Administ-
racinë teisë“ (Kaunas, 1939. P. 160), 1937 m. Teisiø fakultete buvo apro-
buota disertacija „Administracijos atsakomybë uþ padarytus nuostolius 
valdomiesiems“. Taip pat iðleista nemaþai vadovëliø, skirtø policijos veik-
lai222. 

                                                 

219 Þr.: M. Maksimaitis. Administracijos veiksmø teisëtumo problema tarpukario Lietuvo-
je. Þmogaus teisiø apsaugos mechanizmas. 1997 m. geguþës 14 d. konferencijos medþiaga. 
Vilnius: Lietuvos þmogaus teisiø centras. P. 39–48.  

220 Þr.: Lietuvos teisës istorija. Vilnius: LTU, 2002. P. 369. 
221

 Þr., pavyzdþiui: Policijos kalendorius. Kaunas, 1931. Vytauto Didþiojo universitetas; Pi-
lieèiø apsaugos departamento aplinkraðèiø rinkinys. 1918 m. vasario 16 d.–1931 m. geguþës 31 
d. Kaunas, 1931; Vidaus reikalø ministerijos administracijos departamento aplinkraðèiai. 1938 
m. geguþës mën. 10 d. Kaunas, 1938; Alseika V. Filmø prieþiûra Lietuvoje. Kaunas: Vytauto 
Didþiojo universiteto Teisiø fakulteto leidinys, 1938. Mediko-sanitariniø ástatymø, veikianèiø 
Lietuvoje, rinkinys. Surinko ir iðleido d-ras med. pulk. K. Oþelis. Kaunas: Vytauto Didþiojo 
universitetas, 1930; Susisiekimo priemoniø tikrinimo ir registracijos nuostatai. Kaunas, 1936; 
Plaukymo ir plukdymo vidaus vandens keliais ástatymas ir taisyklës. Keliø valdybos leidinys. 
Kaunas, 1940; Kauno miesto savivaldybës nuo 1918 m. iki 1936 m. rugsëjo 1 d. iðleisti veikian-
tieji privalomieji ásakymai ir nutarimai. Kaunas, 1936; Paðto valdyba. Paðto taisyklës. Kaunas, 
1931. ir t. t. 

222  Misiurevièius P. Policijos tarnyba. Kaunas, 1925. P. 194; Jakobas A. Policijos teisës va-
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Reikðmingà vaidmená sisteminant administracinës teisës aktus suvai-
dino Vytauto Didþiojo universiteto ekstraordinarinio profesoriaus K. Ðal-
kauskio sudarytos „Lietuvos novelos“ (Kaunas, 1935. P. 813), J. Robinzono 
„Lietuvos ástatymø raidynas“ (Kaunas, 1933. P. 166) bei „Lietuvos ástaty-
mai“ (Kaunas, 1940. P. 123), „Teisës“ redaktoriaus, þymaus teisininko ad-
vokato J. Bylos „Valstybës Tarybos nuomonës teisës klausimais“ (Kaunas, 
1937. P. 190) ir kita. Valstybës Taryba rengë naujø ástatymø projektus, ko-
difikavo galiojanèius teisës aktus, taip pat pareikðdavo nuomonæ dël vyk-
domosios valdþios institucijø priimtø ásakymø ir taisykliø suderinamumo su 
ástatymais. Veikdama kaip aukðèiausia valstybës kodifikavimo ástaiga, Vals-
tybës Taryba dël prieðtaraujanèiø ástatymams administraciniø aktø savo 
pastabas pareikðdavo Ministeriø Kabinetui arba atitinkamam ministrui. 
Taigi ðios institucijos veikla buvo labai reikðminga ðalinant pasenusius tei-
sës aktus bei derinant priimtus administracinius aktus su naujais socialinës 
ir valstybinës tvarkos reikalavimais. Todël Valstybës Tarybos sukaupta 
praktika buvo ypaè vertinga ne tik ðalies vieðojo administravimo instituci-
joms, bet ir teisës mokslininkams dëstant administracinæ teisæ, tyrinëjant 
administracinæ praktikà (tikrovæ), administracinës teisës normas ir institu-
tus, apskritai raidos tendencijas, formuojant naujas idëjas ir doktrinas. Pa-
sak J. Bylos, ðios institucijos svarba tuo metu padidëjo dël numatomo suda-
ryti administracinio teismo.  

Prie Lietuvos teisës, taip pat ir á administracinës teisës mokslo plëtros 
daug prisidëjo Lietuvos teisininkø draugija (1920–1940), kurios veikloje ak-
tyviai dalyvavo ir teisës praktikai, ir mokslininkai. Draugija reguliariai leido 
þurnalà „Teisë“. Ið viso iðleido 52 numerius ir priedus – Vyriausiojo Tribu-
nolo praktikà (nuo 1933 m.). Per ðá laikotarpá buvo paskelbta apie 1 500 
Vyriausiojo Tribunolo sprendimø baudþiamosiose kasacinëse bylose, 2800 
sprendimø civilinëse bylose ir per 450 visuotinio susirinkimo nutarimø223. 
Draugija taip pat leido „Teisininkø kalendoriø“ (1926–1940), kuriame 
spausdino aktualià medþiagà ávairiausiais administraciniais, organizaci-

                                                                                                            

dovëlis. Kaunas, 1933. P. 343; Ðebedevas V. Mokslinë policija. Kaunas, 1925. P. 236; Basevi-
èius J. Sienø apsaugos taktika. Ðirvintos, 1930. P. 218; Ûkininko advokatas. Þemës ûkio rûmø 
leidinys. Kaunas, 1935. P. 273–318. 

223 Þr.: V. Andriulis. Lietuvos valstybës teisinës sistemos formavimo (1918.II.16–
1940.VI.15) bruoþai. Lietuvos valstybës teisës aktai (1918.II.16–1940.VI.15). Vilnius, 1996. P. 
26–28. Bûtina pabrëþti, kad Vytauto Didþiojo universiteto Teisiø fakulteto ord. prof. Vaclovas 
Birþiðka parengë 1931–1932 m. administracinës teisës programà, susidedanèià ið 43 temø 
(Administracinës teisës teorijø vystymasis. Valstybës vidaus valdymo vystymasis ir jo átaka 
administracinei teisei. Bendros iðlygos pilietybei pripaþinti. Administracinio rajonavimo sàvo-
ka ir sistemos ir kt. Þr.: Teisiø fakulteto programos. 1931–1932 m. / Red. ord. prof. A. Janu-
laitis. Kaunas, 1931). 
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niais, procedûriniais ir kitais klausimais. Be to, Lietuvoje nuo 1925 m. buvo 
leidþiamas „Policijos kalendorius“, kuriame buvo publikuojami ávairûs si-
stematizuoti administraciniai aktai, jø pakeitimai ir papildymai. Daug svar-
bios administracinës teisinës informacijos skaitytojui pateikdavo ir Savival-
dybës departamento þurnalas „Savivaldybë“ (1923–1940), ir Pilieèiø apsau-
gos departamento leidinys „Policija“ (1924–1940). Oficialiame ðio þurnale 
skyriuje buvo skelbiami ðalies valdymui skirti ávairûs hierarchinio lygmens 
teisës aktai ir iðaiðkinimai (komentarai). Ðá neoficialø skyriø redakcija skyrë 
administraciniø baudø skyrimo praktikai, policijos organizacijos aktuali-
joms, teorinës minties plëtotei ir kt.  

Verta paþymëti, kad 1935 m. pagal prof. Vaclovo Birþiðkos parengtà 
programà rankraðèio teisëmis buvo iðleistas „Administracinës teisës kons-
pektas“. Tai kuklus, bet bene pirmasis Lietuvos teisës istorijoje susistemin-
tas Lietuvos ir kai kuriø uþsienio ðaliø administracinës teisës kursas (jo ap-
imtis – 48 rotaprintu padauginti puslapiai), atsakantis á 43 egzaminø bilietø 
klausimus. Èia pagrástai paþymima, kad administracinës teisës reguliuoja-
mos „sritys priklauso nuo valstybës uþdaviniø ir jos veikimo turinio“. Ad-
ministracinë teisë tiria valstybës valdymo organizacijà ir jos santyká tarp 
valstybës ir pilieèiø. Leidinyje taip pat raðoma, kad „per valstybës formà ið-
silieja þmoniø reikalavimai, kurie tampa valstybës uþdaviniais, tai: dvasios, 
fiziniai ir ekonominiai... tuos tikslus vykdo valstybës organai... ir èia susida-
rë valstybës ir pilieèiø tarpusavio vykdymo santykiai, valdymo formos, ku-
rias nagrinëja administracijos teisë, kuri ágauna socialës administracinës 
teisës vardà“ (kalba netaisyta – A. D.) Leidinyje taip pat pabrëþiama, kad 
administracinës teisës, kaip juridinës disciplinos, uþdavinys yra grynai juri-
diðkai – dogmatinis nagrinëjimas tø savitarpio þmoniø santykiø valstybëje, 
kur jie susiduria su valstybiniu valdymu, kaip vieðosios tarnybos funkcija, 
neatmetant istorinio ir socialinio motyvo, nes reikalingas ir ástatymo kilimo 
aiðkinimas224. 

Nagrinëdamas Lietuvos vidaus valdymo organø sutvarkymà ir savi-
valdybiø raidà ðalyje, autorius motyvuotai raðo: „Vyrauja bendras princi-
pas, kad visi valstybëje iðkilæ vidaus valdymo klausimai negali bûti „vienos 
centrinës valdþios iðriðti ir aprûpinti, kad tenka tam tikrà darbo sritá uþleisti 
ir vietos valdymo organams“225. Apskrities savivaldybæ sudarë apskrities 
valsèiai ir jos antraeiliai miestai, o apskrities savivaldybës organai susidëjo 
ið apskrities tarybos ir apskrities valdybos. Valsèiai arba antraeiliai miestai, 

                                                 

224 Þr.: Administracinës teisës konspektas pagal prof. Birþiðkos programà. 1935 m. (rank-
raðèio teisëmis). P. 1–3. 

225 Þr.: Ten pat. P. 13. 
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turintys per 10 000 gyventojø, rinkdavo á apskrities tarybà po du atstovus. 
Apskrities tarybà sudarë valsèiø ir antraeiliø miestø atstovai, valsèiø virðai-
èiai ir antraeiliø miestø burmistrai. Ði taryba buvo renkama trejiems me-
tams. Ið savo tarpo vieneriems metams ji rinkdavo pirmininkus ir jo pava-
duotojà. Be to, apskrities taryba priimdavo vadinamosios apskrities savi-
valdybës biudþetà ir tvirtindavo jo apskaità, priþiûrëdavo apskrities valdy-
bos darbà, nustatydavo apskrities valdybos nariø atlyginimus, kitø tarnau-
tojø etatus ir atlyginimà. Praleidæs be pateisinamos prieþasties tris posë-
dþius Tarybos narys galëjo bûti paðalintas ið jos. Apskrities valdybà sudarë 
pirmininkas ir du nariai (pirmininkas vykdë apskrities virðininko pareigas). 
Apskrities taryba ðiuos pareigûnus rinkdavo septyneriems metams. 

Lietuvos miestai, kurie turëjo savivaldybës teises, buvo skirstomi á 
pirmaeilius ir antraeilius. Pirmaeiliai miestai buvo Alytus, Birþai, Kaunas, 
Këdainiai, Marijampolë, Panevëþys, Ðiauliai, Telðiai, Vilkaviðkis, Ukmergë 
– jie nedalyvaudavo apskrities savivaldybës veikloje. Antraeiliai miestai, 
prieðingai – ðioje veikloje dalyvaudavo. Miesto tarybos nariø skaièius buvo 
nustatomas taip: miestams, turintiems iki 5 000 gyventojø, – 9 nariai, 10 
000 gyventojø – 12 nariø, per 80 000 gyventojø – 35 nariai ir t. t. Teisës ak-
tai nustatë miesto tarybos funkcijas (uþdavinius), administracines procedû-
ras, jos ir burmistro rinkimo tvarkà. 

Vykdomosios valdþios funkcijas vykdë Vyriausybë, kurià sudarë Res-
publikos Prezidentas ir Ministrø Kabinetas. Prezidento teisës buvo nustaty-
tos Konstitucijos (kviesti Ministrà Pirmininkà, skirti ir atleisti valstybës 
kontrolieriø ir kitus valdininkus, ávesti iðimtinæ (ypatingàjà) padëtá, uþtik-
rinti konstitucines pilieèiø teisiø garantijas, peticijos teisæ á Seimà, vadovau-
ti ginkluotosioms pajëgoms ir t. t.). 

Centrinës valstybinës valdþios organas buvo Ministrø Kabinetas. Jis 
ágyvendindavo ástatymus, vykdë vidaus ir uþsienio politikà, saugojo ðalies 
teritorijos nelieèiamybæ ir vidaus tvarkà, rengë ir pristatydavo Seimui tvir-
tinti ástatymø projektus. Taèiau bendro ástatymo Ministrø Kabineto ir at-
skirø ministerijø kompetencijai nustatyti nebuvo. Taigi Lietuvoje veikë að-
tuonios ministerijos: Kraðto apsaugos, Vidaus reikalø, Finansø, Þemës 
ûkio, Susisiekimo, Teisingumo, Ðvietimo, Uþsienio. Jø darbà priþiûrëjo 
valstybës kontrolierius226. Ðis kontrolierius priþiûrëjo valstybës pajamas, ið-
laidas, turtà, skolas ir atskaitomybæ siekdamas, kad valstybës finansø ir 
ûkio srityse vykdomasis ir tvarkomasis darbas bûtø vykdomas teisëtai. Ga-
lima teigti, kad administracinë ðalies vyriausybës veikla buvo veiksminga. 

                                                 

226 Smulkiau apie ðiø centriniø valstybës institucijø administracinæ struktûrà ir funkcijas 
þr.: Valstybës statistikos kalendorius. F. M. Centralinis statistikos biuras, 1937. P. 27–55. 
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Antai nors Lietuvoje þemës ûkis buvo labiau iðplëtotas negu pramonë, ði 
ûkio ðaka buvo sparèiai vystoma (pvz., 1927 m. ðalyje buvo 5 437 pramonës 
ámonës, o 1939 m. – jau 16 131). Per deðimt metø pradþios mokyklose dau-
giau kaip du kartus padidëjo mokiniø skaièius, padaugëjo valstybës ir savi-
valdybiø mokyklø iðlaikymo iðlaidos, buvo sparèiai statomos gimnazijos. 
1935 m. tik pradþios mokyklø reikalams buvo iðleista 24 mln. litø. Be to, 
Vyriausybë ásteigë net 7 naujas aukðtàsias mokyklas (Pedagoginá ir Preky-
bos institutus Klaipëdoje, Veterinarijos akademijà Kaune ir t. t.), planingai 
vykdyta ir nauja mokyklø reforma. Buvo sparèiai vykdoma þemës reforma. 
Pavyzdþiui, 1936 m. iðdalinta apie 500 000 ha þemës, kuri buvo suteikta 38 
072 naujakuriams, nuosavybën gavusiems 355 889 ha. Be to, Vyriausybë 
aktyviai rëmë pramonæ – valstybës investicijos èia padidëjo nuo 30 mln. litø 
1926 m. iki 245 mln. 1935 m. Rûpestingai buvo tvarkomi ðalies keliai, paðto 
ástaigos, Klaipëdos uostas. Pagaliau didþiulë paþanga padaryta ir socialinës 
globos srityje. Todël labai krito gyventojø metinio mirtingumo penkmeèiø 
vidurkiai (nuo 17,1 proc. 1920–1924 m. iki 12,6 proc. 1940 m.), iðnyko 
emigracija. Labai pagerëjo gyventojø sveikatos prieþiûra (1926 m. ðalyje 
buvo tik 465 gydytojai – vienas gydytojas 4489 gyventojams, o 1937 m. – 876 
gydytojai – vienas gydytojas jau 2292 gyventojams). Lovø ligoninëse 1927 
m. buvo 2292, o 1940 m. – apie 5000. 1931 m. visoje Lietuvoje veikë ligoniø 
kasos, kurioms priklausë 108 000 nariø227.  

Prof. V. Birþiðka nurodo, kad socialinis draudimas pirmiausia atsira-
do Vokietijoje dar XIX a. (1888 m.), o vëliau vokieèiø draudimo ástaigø or-
ganizacija pasekë Austrija, Vengrija, Danija, Prancûzija, Italija ir kitos Eu-
ropos valstybës. Lietuvoje ligoniø kasos ásteigtos 1926 m. ástatymu, o jø 
veikla buvo reglamentuojama 1934 m. sausio 23 d. ástatymu. Ðias kasas 
steigdavo Vyriausioji socialinio draudimo valdyba. Privaloma tvarka buvo 
draudþiami visi asmenys, pasamdyti dirbti valstybei, savivaldybëms ir priva-
èioms ástaigoms. Kasa buvo juridinis asmuo, o kasos valdytojas turëjo kasos 
valdybos ir tarybos teises ir pareigas. 

Administracinës teisës konspekte taip pat glaustai iðdëstyta medþiaga 
apie valstybës ekonominiø santykiø tvarkymà, þemës tvarkymà (valdymà), 
þemës reformà, spaudos tvarkymà, þodþio ir spaudos laisvæ, visuomenines 
organizacijas (asociacijas, draugijas), jos uþdavinius ir vykdomà prieþiûrà, 
valdymo – administracinius aktus, centrinius ir vietos valdymo organus, 
valstybinæ tarnybà, reþimà ir garantijas, administracinius ir jurisdikcinius 
aktus, administracinius reglamentus, individualius administracinius aktus, 

                                                 

227 Þr.: Valstybës statistikos kalendorius. F. M. Centralinis statistikos biuras, 1937. P. 58–
69; Ðvoba J. Seiminë ir prezidentinë Lietuva. Vilnius, 1992. P. 251–272. 
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dekretus ir kita svarbi informacija. Be abejonës, ðie klausimai turi didelæ 
paþintinæ istorinæ reikðmæ tiriant nûdienos Lietuvos administracinës teisës 
iðtakas. Paþymëtina, kad nurodyti duomenys buvo aiðkûs ir prieinami þmo-
nëms. Daugelis konspekte iðdëstytø teiginiø ir administraciniø doktrinø tu-
ri iðliekamàjà reikðmæ ir nûdienos Lietuvos moderniosios administracinës 
teisës tobulinimui ir kûrybai228. 

Taigi 1918–1940 m. Lietuvos administracinës teisës mokslininkai ir 
praktikai paskelbë daug monografijø, straipsniø, komentarø ir kitos me-
dþiagos administracinës teisës teorijos ir praktikos klausimais, aktyviai tyri-
nëjo ðios ypaè svarbios – sukonkretinanèios konstitucines nuostatas teisës 
ðakos institutus ir principus. Ðie darbai skatino socialinæ, ekonominæ ðalies 
paþangà ir sparèiai kylanèià þmoniø gerovæ. Taigi buvo siekiama apsaugoti 
„asmená nuo pavergimo ûkiui, taip pat apsaugoti ir patá ûká nuo palaidos, 
savavaliðkos, tik grobuoniðko pelno geidimo skatinamos privaèios iniciaty-
vos, apsaugoti ir paèià iniciatyvà nuo pavergimo valstybës biurokratiniam 
etatizmui“229. 
 
 

1.6. Administracinės teisės, kaip savarankiškos teisės 
šakos, genezė. Pasaulio šalių administracinė  
teisė ir jos požymiai 

 

Administracinës teisës, kaip savarankiðkos teisës ðakos, genezë. Ad-
ministracinë teisë, kaip mokslo ðaka, susiformavo tik ðiais laikais. Pati ad-
ministracinë teisë yra jauna, netobula, nekodifikuota, daugiau ar maþiau 
susipynusi tiek su civilinës, tiek su baudþiamosios teisës nuostatomis. Ypaè 
sudëtingas administracinës teisës ir konstitucinës teisës atribojimo klausi-
mas. 

Administracinës teisës, kaip atskiros teisës ðakos, susiformavimà lëmë 
keletas esminiø dalykø: 

1) daugëjo valstybës funkcijø; 
2) didëjo biurokratinis aparatas; 
3) atsirado specialiø savo prigimtimi teisës aktø, reguliuojanèiø vyk-

domosios valdþios veiklà (iki tol vykdomosios valdþios subjektø, 
kaip ir kitø teisës subjektø, veiklà reguliavo tos paèios teisës nor-
mos). 

                                                 

228 Þr., pavyzdþiui: Administracinës teisës konspektas pagal prof. Birþiðkos programà. 
1935. P. 2, 13, 23, 29, 33–34, 38–39, 42–43, 46–48. 

229 Þr. JAV iðleistà straipsniø rinkiná „Á pilnutinæ demokratijà. Svarstymai apie valstybës 
pagrindus“. 1958. Á laisvæ leidinys Nr. 2. P. 23.  
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Bendràja prasme administracinë teisë apima normas, reguliuojanèias 
valstybës organizacijø funkcijas bei tarpusavio santykius, ir normas, regu-
liuojanèias administraciniø teisës organø ir pilieèiø santykius. 

Teigiama, kad administracinë teisë skiriasi nuo privatinës teisës tuo, 
kad ji daþnai keièiama; tuo, kad ji palieka didesnæ erdvæ pareigûnø nuoþiû-
rai, ir tuo, kad jos teisinës sàvokos labai neapibrëþtos ir amorfiðkos. 

Teoriðkai ir praktiðkai administracinæ teisæ galima suprasti kaip nor-
miniø aktø, reguliuojanèiø administraciniø institucijø veiklà, sistemà. Va-
dinasi, administracinë teisë – tai ástatymø ir kitø teisës norminiø aktø visu-
ma. Minëtieji teisës aktai ir sudaro administracinës teisës institutus, nusta-
to konkreèiø institucijø ágaliojimus ir tø ágaliojimø ágyvendinimà. 

Skirtingø valstybiø teisinëse sistemose gali bûti ðiek tiek kitaip suvo-
kiama administracinë teisë ir jos esmë bei paskirtis, iðkeliami skirtingi ad-
ministracinës teisës probleminiai klausimai. 

Prancūziškoji Droit administratif samprata: 

Administracinës teisës ðaka reguliuoja administraciniø institucijø or-
ganizacijà ir veiklà, jø tarpusavio santykius, teisiná statusà ir vidinæ struktû-
rà. Be to, administracinës teisës normos reguliuoja santykius, susiklostan-
èius tarp administraciniø institucijø ir individø230. Administracija turi ága-
liojimus ne tik vykdyti, bet ir priimti valdymo sprendimus. Priimti tokius 
sprendimus administracija gali ir be kitos ðalies sutikimo, nes jai tokius ága-
liojimus suteikia Konstitucija ir ástatymai.  

Administracijos sprendimai ið esmës gali bûti dvejopi: 1) norminiø ak-
tø priëmimas arba 2) individualaus administracinio arba finansinio pobû-
dþio aktø priëmimas. 

Droit administratif kartais siûloma suvokti kaip tà Prancûzijos teisës 
dalá, kuri apibrëþia: 

1) valstybës pareigûnø padëtá ir ásipareigojimus; 
2) privaèiø asmenø pilietines teises ir ásipareigojimus jiems palaikant 

santykius su valstybei atstovaujanèiais pareigûnais; 
3) ðiø teisiø ir ásipareigojimø ágyvendinimo tvarkà231. 
Amerikietiška administracinės teisės samprata: 

Administracinë teisë reguliuoja vykdomøjø institucijø ágaliojimus ir 
sprendimø priëmimo procedûras bei teisminá sprendimø patikrinimà. Jung-
tinëse Valstijose administracinë teisë reguliuoja valstybës institucijø – 

                                                 

230 Neville L. Brown, John S. Bell. French Administrative Law. 4th edition. New York, Ox-
ford: Clarendon Press, 1993; Bell J., Boyron S., Whittaker S. Principles of French Law. Ox-
ford University Press, 1998. 

231 Dickey A. V. Konstitucinës teisës studijø ávadas. Vilnius: Eugrimas, 1999. P. 227. 
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agentûrø (administrative agency), kurios nepriklauso nei ástatymø leidybai, 
nei teismams, veiklà priimant sprendimus bei ðiø agentûrø veiklos teisminæ 
kontrolæ. Daug dëmesio JAV skiriama privaèiø asmenø teisiø procesinëms 
garantijoms tobulinti. Todël JAV administracinë teisë nereguliuoja vyk-
domosios valdþios aparato struktûros ir organizavimo, taèiau iðsamiai reg-
lamentuoja visus privataus asmens ir administraciniø institucijø santykius. 
Esminiai klausimai, sudarantys administracinës teisës branduolá, yra ðie:  

1) administracijos sprendimø priëmimas (decision making); 
2) taisykliø priëmimas (rulemaking); 
3) kvaziteisminë veikla (adjudication); 
4) administracijos veiksmø teisminë kontrolë (judicial review of ad-

ministrative action)232. 
Didžiosios Britanijos administracinės teisės samprata: 

Administracinës teisës paskirtis – reguliuoti vykdomosios valdþios ga-
liø kontrolæ, ginti privaèias teises. Administracinës teisës normos reguliuo-
ja vykdomosios valdþios teisiø ir pareigø ágyvendinimà233. 

Kalbant apie Europos Sàjungos valstybes paþymima, kad jø naciona-
liniø teisës sistemø administracinë teisë yra ðiek tiek skirtinga, bet vis dëlto 
galima sutarti dël bendro administracinës teisës apibrëþimo – tai visuma 
teisës normø ir principø, taikomø vieðojo administravimo organizavimui ir 
funkcionavimui bei santykiams tarp administracijos ir pilieèiø234. 

 

Vyraujanèios teisës sistemos ir uþsienio ðaliø administracinës teisës 
ðaltiniai. Pasaulyje iki ðiol nëra vienos nuomonës, kokiais kriterijais re-
miantis teisinës sistemos turëtø bûti skirstomos á teisines tradicijas. 

Buvo teigiama, kad visos klasifikacijos per daug orientuotos á istorinæ 
kilmæ, teisiná turiná ir á iðorinæ techninæ formà. Buvo keliamas klausimas, ar 
skirtingose ðalyse egzistuoja tokia pati teisinë kultûra, ar pilieèio santykis 
su teise yra iðreiðkiamas tokiais paèiais elgesio pavyzdþiais, lûkesèiais ir ver-
tinimais. Nepaisant ávairiø prieðtaravimø vieni ið daþniausiai iðskiriamø kri-
terijø, kuriais remiamasi skirstant teisines sistemas, yra ðie: 

1) teisinës sistemos susiformavimo pradþia bei jos tolesnë raida; 

                                                 

232 Fox W. F. Understanding Administrative Law. 3rd edition. New York: Matthew and 
Bender, 1997; Gifford D. J. Administrative Law (Cases and Materials). Cincinnati: Anderson 
Publishing Co, 1992, Fundamentals of American Law, general editor: A. B. Morrison. New 
York University School of Law, Oxford University Press, 1996. 

233 Alder J. Constitutional and Administrative Law. 2nd edition. London: The Macmillan 
Press LTD, 1994; Barnett H. Constitutional and Administrative Law. London: Cavendish 
Publishing Limited, 1996. 

234 Cardona F., Sunnerstrom S. Administrative Law Principles and Civil Service Stan-
dards. http://www1.oecd.org/puma/sigmaweb/acts/civilservice/civil1.htm  
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2) teisës ðaltiniai; 
3) teisës ðaltiniø hierarchiðkumas; 
4) taikomi specifiniai metodai tam tikroje teisinëje sistemoje; 
5) tai teisinei sistemai bûdingos teisinës sàvokos; 
6) teisinës sistemos institutai ir teisës ðakos, bûdingos tai sistemai. 
Remiantis ðiais kriterijais laikomasi nuomonës, kad Vakarø pasaulyje 

vyrauja ðios pagrindinës teisës tradicijos: 
– kontinentinė teisė (romanų-germanų civilinės teisės tradicija). Konti-

nentinës teisës sistemos (kitaip dar vadinamos romanø, romanø-germanø 
arba civilinës teisës sistemomis) iðtakos siekia beveik tûkstantmetá – nuo 
Dvylikos lenteliø ástatymø (450 m. pr. Kristø). Romënø teisë ið pradþiø bu-
vo nelanksti, formali, grieþta, taèiau vëliau ji perëjo prie lankstesniø nor-
mø, t. y. abstrakèiø normø formavimo – gyvenusiems toje paèioje teritorijo-
je galiojo tos paèios taisyklës. Romënø teisës normos maiðësi su germanið-
komis paprotinëmis normomis. To padarinys – romanø-germanø teisinë si-
stema235; 

– bendrosios teisės tradicija (precedentinė, arba anglosaksų, teisės tradici-

ja). Valstybëse, priskiriamose bendrosios teisës sistemai, precedentas turi 
ypatingà reikðmæ teisinëje sistemoje. Bendrosios teisës sistemoje preceden-
tas laikomas teisës ðaltiniu. Ástatymus aiðkinantys teismo sprendimai tampa 
tokiu pat teisës ðaltiniu kaip ir jø aiðkinami ástatymai. Yra susidariusi nuo-
monë, kad kol nëra teisminio ástatymo aiðkinimo, tol ástatymui stinga ga-
lios. Nors yra pagrindas manyti, kad jei sprendimas dël tam tikrø faktø kar-
tà jau buvo priimtas, vadinasi, vëliau, susiklosèius tapaèioms faktø situaci-
joms, bus prieita prie panaðiø iðvadø, taèiau teisininkai águdo pamatyti fak-
tø, situacijø skirtumus ir neleidþia patikëti, kad tapaèios situacijos egzistuo-
ja. Ðioje sistemoje pabrëþiama, kad në vienoje teisinëje sistemoje nëra në 
vieno raðytinio ástatymo, kuris reguliuotø visus ámanomus ginèus, todël tei-
sëjai privalo patys kurti teisæ. Bendrosios teisës sistemoje labai svarbu at-
skirti, kokiais sprendimais reikia vadovautis ir kokie yra svarbûs tik kaip 
protingi samprotavimai, galintys bûti orientyrais. Pavyzdþiui, Anglijos Lor-
dø Rûmø sprendimai yra privalomi þemesniems teismams net ir tuomet, 
kai nëra galimybës teikti apeliacijà Lordø Rûmams236. 

Taigi galima iðskirti tas uþsienio ðalis, kuriose administracinës teisës 
ðaltiniais laikomi konstitucija, arba pagrindinis ástatymas (dauguma valsty-
biø turi raðytinæ konstitucijà), ástatymai, ávairaus lygmens poástatyminiai ak-

                                                 

235 Glendon M. A., Gordon. M. W., Osakwe Ch. Vakarø teisës tradicijos. Vilnius: Pradai, 
1993; Zweigert K., Kotz H. Lyginamosios teisës ávadas. Vilnius: Eugrimas, 2001. 

236 Ten pat. 
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tai. Kità grupæ sudaro valstybës, kuriose, be jau minëtø teisës ðaltiniø, di-
dþiulæ reikðmæ turi precedentai (case law)237. 

Susipaþinæ su ávairiø ðaliø bendromis administracinës teisës nuosta-
tomis pereisime prie konkreèiø valstybiø administracinës teisës analizës. 
 

Pasaulio ðaliø administracinë teisë  
ir jos poþymiai 

 
Prancūzijos administracinė teisė. Apskritai paèios administracinës tei-

sës tëvyne laikoma Prancûzija, kur administracinë teisë, kaip atskira teisës 
ðaka, susiformavo Napoleono valdymo laikotarpiu (po revoliucijos 1790 
m.). Teigiama, jog prancûziðkoji Droit administratif kilo ið konsulinës kons-
titucijos, kurià sudarë Napoleonas 1800 m.238 

Napoleonas visiðkai nepasitikëjo teismais, todël norëjo besàlygiðkai 
atskirti teismus nuo vykdomosios valdþios. Teisëjams buvo draudþiama kið-
tis á administracinius reikalus, dël to buvo sukurta atskira sistema administ-
racinëms problemoms nagrinëti. Manyta, kad administraciniø problemø 
negali nagrinëti nei teismas, nei ástatymø leidëjas, nes tai prieðtarautø val-
dþiø atskyrimo doktrinai. Prieita prie iðvados, kad tokias administravimo 
veikloje kilusias problemas galëtø bûti kompetentinga nagrinëti tik pati 
administracija, nes teisti – taip pat administracinë funkcija, mat anuliuojant 
nepagrástà administraciná aktà taip pat kiðamasi á administracijos veiklà, t. 
y. administruojama. Taip pamaþu susiformavo administracinio teisëjo teo-
rija. 

Teigiama, jog Prancûzijoje administracinës justicijos instituto iðtakos 
siekia dar viduramþius. Dar nuo XIII a. Prancûzijos karaliai áprato kreiptis 
á teisininkus, vadinamàjà Karaliaus tarybà, praðydami patarimo vieðojo 
administravimo klausimais. Tais karaliðkojo teisingumo laikais Karaliaus 
taryba padëdavo suverenui spræsti iðkilusias bylas. Ðios dvi funkcijos iðliko 
ir po revoliucijos, nes 1799 m. Napoleonas jas átvirtino valstybës Konstituci-
joje239. 

Aptaræ Prancûzijos administracinës teisës kûrimosi laikotarpá perei-
sime prie ðiuolaikinës Prancûzijos administracinës teisës.  

Atsiþvelgiant á Prancûzijos valdymo formà bei jos administravimo 
specifikà, ið administracinës teisës reguliavimo srities eliminuojama valsty-

                                                 

237 Vasiliauskas V. Teisminio precedento reikðmë jo tëvynëje – Anglijoje // Teisë. 2002. T. 
42. P. 152–165. 

238 Dickey A. V. Konstitucinës teisës studijø ávadas. Vilnius: Eugrimas, 1999. P. 228. 
239 Brown L. N., Bell J. S. French Administrative Law. 4th edition. New York: Oxford: 

Clarendon Press, 1993. P. 42. 
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bës institucijø veikla ágyvendinant nacionalinæ arba uþsienio politikà. Ðià 
ástatymø leidybos veiklà Prancûzijoje ágyvendina Nacionalinis susirinkimas 
ir Senatas. Ádomu tai, kad administracinë teisë nereguliuoja ir centriniø bei 
vietos valstybës valdymo institucijø veiklos, kuri yra ágyvendinama kartu su 
ástatymø leidybos institucijomis (Nacionaliniu susirinkimu ir Senatu). Ad-
ministracinë teisë taip pat nereguliuoja santykiø, susiklostanèiø pavieniams 
asmenims arba organizacijoms ágyvendinant politinio aktyvumo veiksmus. 
Ðiuo atveju atsiradæ teisiniai santykiai yra reglamentuojami konstitucinës 
teisës normomis. 

Apibendrinant galima pasakyti, kad Prancûzijos administracinës tei-
sës objektui priklauso visa administraciniø institucijø (kartu su administra-
ciniais teismais) bei jø pareigûnø organizavimo ir veiklos sritis. 

Taigi Prancûzijos administracinë teisë – tai teisës ðaka, kuri reglamen-
tuoja administraciniø institucijø organizavimo tvarkà ir jø veiklà240. 

Prancûzijos administracinës teisës ðaltinius galima suskirstyti á keletà 
pagrindiniø grupiø: 

1) Konstitucija; 
2) ástatymai; 
3) administraciniø institucijø norminiai aktai; 
4) administraciniø teismø sprendimai. 
Veikianti Prancûzijos Konstitucija ypaè susilpnino ástatymø leidëjo 

galias, pagrindinæ galià suteikdama valstybës Prezidentui bei Vyriausybei. 
Ði Konstitucija suteikë Prezidentui ir Vyriausybei teisæ leisti ne tik poásta-
tyminius, bet ir ástatymo galià turinèius norminius aktus. Beje, Prancûzijos 
Prezidentas ið Nacionalinio susirinkimo gali gauti sutikimà leisti norminius 
aktus, kuriais yra keièiami arba net panaikinami galiojantys ástatymai, ið-
leisti ástatymø leidëjo. 

Prancûzijos Konstitucijoje yra nemaþai teisës normø, skirtø administ-
ravimo institucijoms ir teismams: apie ministrus, apie administracinius tei-
smus ir kt. Ádomu pabrëþti, kad viena ið Prancûzijos Konstitucijos sudëtiniø 
daliø yra 1789 m. Þmogaus ir pilieèio teisiø deklaracija, kurioje átvirtintos 
fundamentinës, tapusios visuotinëmis administracinës teisës nuostatos: vi-
suomenë turi teisæ reikalauti, kad kiekvienas pareigûnas atsiskaitytø uþ jam 
patikëtà valdymo sritá; visi pilieèiai, bûdami lygûs prieð ástatymà, turi vie-
nodas galimybes turëti visuomenines pareigybes, postus ir tarnybas pagal 
sugebëjimus ir prireikus gali lemti tik jø dorybës ir gabumai; visuomenë, 
kurioje nëra uþtikrintas naudojimasis teisëmis ir nëra valdþiø padalijimo, 

                                                 

240 Административное право зарубежных стран / Под ред. А. Н. Козырина. Москва, 

1996. С. 74. 
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kuri neturi konstitucijos ir kt.241 Be to, ðios nuostatos nëra tik deklaraty-
vios, jos visapusiðkai ir glaudþiai persipynusios visoje Prancûzijos administ-
racinëje teisëje. 

Ástatymai, reglamentuojantys svarbiausias visuomenës gyvenimo sritis, 
taip pat ir administracinius santykius, sudaro þymià Prancûzijos teisës ðalti-
niø dalá. Vieni svarbiausiø ástatymø, reglamentuojanèiø administracinius 
santykius, yra 9-ojo deðimtmeèio pradþioje priimti ástatymai, kuriais buvo 
decentralizuota administracinë valdþia. 

Kalbant apie administracinius santykius reglamentuojanèiø ástatymø 
kodifikavimà bûtina paþymëti, kad Prancûzijoje apskritai nëra administra-
cinio ar administracinio teisës paþeidimo kodekso, koks yra Lietuvoje, Ru-
sijoje ir kitose valstybëse. Pagrindiniai Prancûzijos administraciniai ástaty-
mai yra inkorporacinio pobûdþio ir tai tik dël privaèios iniciatyvos. Tam 
tikrus administracinius institutus apimantys ástatymai (pvz., aktai dël ben-
druomeniø valdymo, valstybinio turto disponavimo aktai, pensijø aktai, sta-
tybos aktai) yra susisteminti pagal tematikà, akto iðleidimo metus ir pan. sie-
kiant palengvinti naudojimàsi jais, taèiau jokio oficialaus teisës akto galios 
neturi. Taigi susistemintø ástatymø rinkiniø Prancûzijoje yra apie 30 rûðiø. 

Administraciniø institucijø norminiai, t. y. poástatyminiai, aktai suda-
ro pagrindinæ ir didþiausià Prancûzijos administracinës teisës ðaltiniø dalá 
(tai, beje, yra ne vien Prancûzijos, bet apskritai visø ðaliø administracinës 
teisës poþymis). Prancûzijoje administracinius aktus leidþia tiek centrinës 
(prezidentas, vyriausybë, ministerijos ir kt.), tiek vietos (komunø merai, re-
gioniniø tarybø pirmininkai, prefektai ir kt.) institucijos. 

Nors 1804 m. Prancûzijos civilinis kodeksas draudþia teismams for-
muluoti teisës normas, taèiau administraciniai teismai, nagrinëdami bylas, 
daþnai jas sukuria. Ástatymø ir kitø teisës aktø bendras pobûdis, reglamen-
tavimas tik esminiø santykiø aspektø suponuoja aktyvø administraciniø 
(taip pat ir bendrosios kompetencijos) teismø teisëkûros funkcijos ágyven-
dinimà. Niekas negali geriau uþ teismà, nagrinëjantá konkreèià bylà, uþpil-
dyti ástatymø arba kitø teisës aktø spragø. Nagrinëdamas bylà teisëjas susi-
paþásta su konkretaus teisës akto turiniu, jo taikymo niuansais ir prireikus 
suformuoja taisyklæ, á kurià turi atsiþvelgti kiti teismai, nagrinëdami analo-
giðkas bylas, arba kiti teisës taikymo subjektai. Kaip teigë prof. Þ. Vedelis, 
„administracinës teisës srityje atsisakius naudoti Prancûzijos civiliná kodek-
sà ir kitus privatinës teisës institutus bei daugybë trûkumø administraci-
niuose teisës aktuose, pavertë teisëjà iðtikimu teisës kûrëju“242. 

                                                 

241 Uþsienio teisës istorijos chrestomatija / Parengë V. Vasiliauskas. Vilnius, 1999. P. 108. 
242 Ведель Ж. Административное право Франции. Москва, 1973. С. 58. 
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Paþymëtina, kad Prancûzijoje administraciniai teismai yra visiðkai sa-
varankiðki, sudaro atskirà administraciniø teismø sistemà ir yra visiðkai ne-
priklausomi nuo bendrosios kompetencijos teismø. Kai kuriø mokslininkø 
nuomone, ið viso sunku kalbëti apie administracinæ teisæ nesant ðalyje ad-
ministracinio teismo. Prancûzija laikoma ir administracinio teismo, kaip 
administracinës justicijos funkcijà vykdanèio subjekto, pradininke. Kitaip 
nei daugelyje kitø pasaulio valstybiø, Prancûzijoje administraciniai teismai, 
be grynai jurisdikciniø funkcijø, atlieka ir valstybës administracijos patarëjø 
vaidmená. Prancûzijos administraciniai teismai atlieka administraciniø aktø 
(nuo municipalitetø aktø iki Prezidento ordonansø) teisëtumo kontrolæ, 
taip pat sprendþia socialinius, aplinkosaugos, þiniasklaidos priemoniø cen-
zûros ir kitus klausimus.  

Administracinës justicijos pradþia Prancûzijoje laikomi 1799 m., kai 
Napoleonas ásteigë Valstybës Tarybà. Dar kitais metais buvo ásteigtos pre-
fektûrø tarybos. Iki pat XIX a. pabaigos prefektûrø tarybø priimti spren-
dimai administracijos atþvilgiu buvo tik rekomendacinio pobûdþio ir á juos 
bûdavo atsiþvelgiama tik iðimtiniais atvejais. Tik 1872 m. prefektûrø tary-
boms buvo suteiktos teismø funkcijos. Jos pasireiðkë ir priimtø sprendimø 
imperatyvumu. Bûtent ðiø tarybø priimtø sprendimø pagrindu ir kûrësi 
Prancûzijos administracinë teisë, kurios normos átvirtino labai daug tarybø 
suformuluotø administracinës teisës normø. 

Prancûzijos administraciniø teismø sistemà sudaro: 
1) regioniniai administraciniai teismai; 
2) specializuoti administraciniai teismai; 
3) apeliaciniai teismai; 
4) Valstybës Taryba. 
Regioniniai administraciniai teismai yra tos paèios buvusios prefektû-

rø tarybos, 1953 m. ið pagrindø reformuotos ir suteikus jai teismø statusà 
pervadintos regioniniais teismais. Regioniniai administraciniai yra bendrie-
ji administraciniai teismai, nagrinëjantys tas bylas, kuriø nenagrinëja spe-
cializuoti administraciniai teismai. Ið viso ðiuo metu Prancûzijoje yra 31 re-
gioninis administracinis teismas. 

Specializuoti administraciniai teismai yra teismai, kurie nagrinëja tam 
tikros rûðies administracines bylas – socialinio aprûpinimo klausimais, dis-
ciplinarines bylas ir pan. 

Regioniniø administraciniø teismø sprendimai gali bûti skundþiami 
apeliaciniams teismams, kuriø ðiuo metu yra penki ir kurie buvo sukurti si-
ekiant sumaþinti ir taip didelá Valstybës Tarybos darbà. Ádomu tai, kad 
apeliaciniø teismø pirmininkai yra Valstybës Tarybos nariai. 
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Aukðèiausiasis Prancûzijos administracinis teismas, o kartu ir vyriau-
sybës konsultantas valdymo klausimais yra Valstybës Taryba. Ji susideda ið 
penkiø skyriø – keturiø konsultaciniø ir vieno jurisdikcinio. Formalus Vals-
tybës Tarybos vadovas yra ministras pirmininkas, o jo pavaduotojas – tei-
singumo ministras. Faktinis Valstybës Tarybos vadovas yra vicepirminin-
kas, kuris yra skiriamas Ministrø Tarybos.  

Ðiuo metu Valstybës Tarybà sudaro daugiau nei 300 nariø. 
Prancûzijos administracinë teisë turëjo átakos ir kitø kontinentinës 

teisës sistemai priklausanèiø ðaliø administracinei teisei. 
Taigi apibendrinant galima iðskirti ðias Prancûzijos administracinës 

teisës atsiradimà nulëmusias svarbiausias aplinkybes: 
1) valdþiø padalijimo doktrinos realus ágyvendinimas; 
2) valstybinio valdymo teisinë reglamentacija. 
Administracinis teisinis reguliavimas gali egzistuoti tik tada, kai teisi-

niuose santykiuose viena ðalis atlieka valstybinio valdymo veiklos subjekto 
vaidmená. 

Prancûziðkoji administracinës justicijos doktrina pripaþástama klasiki-
ne: ji pagrásta valdþiø padalijimo principu, lemianèiu poþiûrá, kad bendrieji 
teismai, bûdami nepriklausomi ir savo veikloje nesusijæ su administracija, 
negali kiðtis á vykdomosios valdþios veiklà. Vadinasi, ið bendrøjø teismø ju-
risdikcijos turi bûti eliminuota administracijos veiklos ávertinimo funkcija, 
o minëtai funkcijai ágyvendinti teko sukurti specialias institucijas neperþen-
giant paèios administracijos ribø. 

Galima teigti, jog valdþiø padalijimas buvo interpretuojamas kaip rei-
kalavimas administracinius teismus turëti uþ teismø sistemos ribø243. 

Vokietijos administracinė teisė. Vokietijoje administracinë teisë yra 
glaudþiai susijusi su vieðojo valdymo teise (Verwaltungsrecht – valdymo tei-
së). Kitaip nei Lietuvoje, Vokietijoje administracinë teisë suprantama pla-
èiàja prasme, t. y. jai priskiriamas federacinis, þemiø ir konkreèiø savival-
dos vienetø valdymas, taip pat valstybës valdymo institucijø kûrimas, veikla 
ir funkcijos. Vokietijos administracinë teisë, nors ir laikoma savarankiðka 
teisës ðaka, yra labai priklausoma nuo valstybinës teisës (Staatsrecht), ku-
rios doktrina ir mokymas Europoje yra bene tobuliausi. Pati administracinë 
teisë, kaip teisës ðaka, Vokietijoje susiformavo XIX a. pirmojoje pusëje, o 
ðiuo metu dël vykdomosios valdþios institucijø ypatingos reikðmës ir funkci-
jø svarbos Vokietijoje yra bene svarbiausia teisës ðaka. 

                                                 

243 Glendon M. A., Gordon M. W., Osakwe Ch. Vakarø teisës tradicijos. Vilnius: Pradai, 
1993. P. 63. 
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Vokietijos administracinës teisës teorija, kaip ir vieðojo valdymo teo-
rija, be abejonës, turi kontinentinës Europos tradicijos bruoþø. Vokietijoje, 
kaip ir daugelyje kitø Europos valstybiø, daugiausia dëmesio skiriama ad-
ministracinës teisës normø, institutø analizei ir doktrinø kûrimui, kitaip nei 
JAV, kur administracinës teisës ðaka susiformavo tik apie XX a. vidurá, to-
dël ðioje ðalyje ji labiau sociologizuota ir maþiau dëmesio skiria atskirø tei-
sës normø analizei. 

Kalbant apie Vokietijos valdymo sistemos formavimàsi galima iðskirti 
keletà etapø: 

1) absoliutizmo valdymo laikotarpis esant policinei valstybei; 
2) liberalios teisinës valstybës valdymo laikotarpis; 
3) „vartotojiðkos visuomenës“ valdymo laikotarpis244. 
Pirmasis laikotarpis pasiþymëjo valdymo sutelkimu vienose rankose, 

kai visi valdymo sprendimai bûdavo lemiami vieno asmens.  
Antruoju laikotarpiu Vokietija pasiekë savo, kaip teisinës ir socialinës 

valstybës, kulminacijà. Bûtent Vokietijoje teisinës ir socialinës valstybës ka-
tegorijos ir jø turinys buvo ypaè plëtojamas ir gvildenamas. Antai Vokieti-
jos universitetø studentai netgi studijuoja atskiras iðimtinai teisinës arba 
socialinës valstybës paþinimo bei analizës disciplinas. Prie ðiø kategorijø 
sukûrimo ir konstitucinio ágyvendinimo nemaþai prisidëjo ne tik konstitu-
cinës, bet ir administracinës teisës specialistai.  

Treèiasis laikotarpis – ðiandieninë valdymo sistemos dalis. Jis pasiþy-
mi tuo, kad Vokietija laikoma jau susikûrusia teisine ir socialine valstybe, 
todël pagrindiniai valdymo tikslai susijæ ne su ðiø pagrindiniø kategorijø 
kûrimu, o su iðlaikymu ir tolesniu tobulinimu atsiþvelgiant á pasaulio val-
dymo tendencijas bei aktualijas. 

Paèià Vokietijos Federacijos valdymo institucijø sistemà galima ið-
skaidyti á penkias dalis: 

1) Federacijos valdymo institucijos – joms priklauso Federacijos pre-
zidentas, vyriausybë ir federacinës ástaigos. Federacijos prezidentas yra lai-
komas vykdomosios valdþios vadovu, nors realiai jo funkcijos yra gana ne-
þymios. Jis skiria ir atleidþia Federacijos ministrus, taip pat Bundestagui  
siûlo kanclerio kandidatûrà. Visi Federacijos ástaigø vadovai taip pat yra 
skiriami Federacijos prezidento.  

Federacijos vyriausybë – tai svarbiausia vykdomosios valdþios institu-
cija, ágyvendinanti ðalyje visø valdymo srièiø politikà. Ágyvendindama ásta-
tymus vyriausybë turi teisæ priimti poástatyminius aktus, taip pat (tai labai 
svarbu) teisës aktus, turinèius ástatymo galià. Ðalies Bundestagas taip pat 

                                                 

244 Forsthoff E. Die Verwaltung als Leistungstraeger. Stuttgart-Berlin, 1969. S. 3. 
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gali deleguoti vyriausybei teisæ priimti teisës aktus klausimais, priklausan-
èiais Bundestago kompetencijai. 

Federacijos vyriausybë turi teisæ reikalauti, kad visos valstybës valdy-
mo institucijos, taip pat ir Þemiø vyriausybës, pateiktø visà jai reikiamà in-
formacijà. Labai svarbu paþymëti, kad siekdama kontroliuoti valdymo insti-
tucijas vyriausybë gali ad hoc paskirti ápareigotus asmenis, kontroliuoti bet 
kuriø valdymo institucijø veiklà; 

2) Þemiø valdymo institucijos; 
3) atskirø regionø valdymo institucijos, kontroliuojamos Þemiø vy-

riausybiø; 
4) miestø ir rajonø valdymo institucijos; 
5) bendruomeniø valdymo institucijos. 
Kalbant apie administracinius teisës aktus ir atsiþvelgiant á tai, kad 

Vokietija yra federacinë valstybë, reikia paminëti, kad, be nacionaliniø, vi-
siems privalomø teisës aktø, egzistuoja ir teritoriniai – Þemiø priimti ad-
ministraciniai teisës aktai, detalizuojantys, o daþnai ir konkretizuojantys 
bendruosius federacinius teisës aktus. Antai Þemëse veikia specialûs ad-
ministraciniai teisës aktai, reglamentuojantys valstybës tarnautojø statusà ir 
jø veiklos gaires.  

Paþymëtina, kad Vokietijoje ypaè iðplëtota administraciniø, kaip, be-
je, ir kitø specializuotø, teismø sistema. Vokietijos administraciniø teismø 
sistemà sudaro: 

1) administraciniai teismai; 
2) aukðèiausieji Þemiø administraciniai teismai; 
3) Aukðèiausiasis Federacijos administracinis teismas. 
Pirmosios instancijos administraciniai teismai nagrinëja trijø rûðiø by-

las: a) dël administraciniø aktø neteisëtumo (formos arba turinio atþvilgiu) 
ðios bylos panaðios á Lietuvoje nagrinëjamas administracines bylas dël ad-
ministraciniø teisës paþeidimø (die Verpflichtungsklage); b) dël tam tikro 
administracinio teisës akto iðleidimo – tai bylos, kuriø metu pareiðkëjas 
praðo teismo ápareigoti atitinkamà administracijos institucijà priimti jam 
svarbø ir reikalingà teisës aktà (die Anfechtungsklage); c) bylos dël veikian-
èiø administraciniø teisës aktø anuliavimo (die Leistungsklage). Pastarøjø 
dviejø rûðiø bylos yra retesnës nei pirmosios rûðies. 

Aukðèiausieji þemiø administraciniai teismai yra antrosios instancijos 
teismai, nagrinëjantys administraciniø teismø priimtus sprendimus.  

Aukðèiausiasis Federacijos administracinis teismas yra kasacinë ins-
tancija, nagrinëjanti tik tam tikras bylas, pavyzdþiui, bylas, turinèias princi-
pinæ – precedentinæ reikðmæ. Tai pirmoji instancija. 
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JAV administracinė teisė. JAV administracinë teisë ganëtinai skiriasi 
nuo kontinentinës Europos administracinës teisës. Biurokratija, taip pat ir 
administracinë teisë, JAV susiformavo vëliau netgi nei pati demokratija. 
Kurá laikà, administracijos kûrimosi pradþioje, amerikieèiai apskritai netu-
rëjo nieko bendro su administracinëmis institucijomis, netgi buvo bandoma 
apskritai apsieiti be valstybës tarnautojø – visus valdymo ágaliojimus per-
duodant bendruomeniø susivienijimams arba iðrinktiems asmenims. Taèiau 
ásitikinæ, kad iðrinktieji asmenys taip pat linkæ piktnaudþiauti tarnyba, pasi-
rinko tradiciná kelià – patikëjo valstybës administravimà nuolat dirbantiems 
valstybës tarnautojams – pareigûnams. 

Ðiuo metu JAV administracinë teisë yra suprantama kaip teisës ðaka, 
reglamentuojanti administraciniø institucijø ágaliojimus ir jø veiklos orga-
nizavimà245. 

Kalbant apie JAV administracinæ teisæ bûtina paþymëti, kad ameri-
kieèiai apsiriboja vien iðorine administracinës teisës veikimo sritimi, t. y. 
pabrëþia iðimtinai tuos santykius, kurie susiklosto tik tarp valdymo institu-
cijø ir privaèiø asmenø. JAV jurisprudencijà domina ne tiek administravi-
mo institucijos bei jø kompetencija, kiek privatûs subjektai, jø teisës ir pa-
reigos palaikant santykius su valdymo institucijomis. 

JAV administracinës teisës ðaltiniais yra: 
1) konstitucijos (Federacijos ir valstijø); 
2) Federacijos ir valstijø ástatymai; 
3) teismø sprendimai (precedentai); 
4) administraciniø ástaigø aktai. 
Prieðingai nei kontinentinëje Europoje, JAV federacinë ir þemiø 

konstitucijos administracinës teisës ðaltiniais gali bûti laikomos tik sàlygi-
nai, nes tiesiogiai átvirtintø administracinës teisës normø juose beveik nëra, 
iðskyrus V ir XIV federacinës Konstitucijos pataisas, kuriose átvirtinti im-
peratyvai, kad be atitinkamos teisinës procedûros ið në vieno asmens neturi 
bûti atimama gyvybë arba asmeniui nuosavybës teise priklausantis turtas.  

Didelæ átakà administracinës teisës formavimuisi turëjo Jungtiniø 
Valstijø legislatûra. Ðiø institucijø priimtø teisës normø pagrindu buvo 
pradëtos kurti ávairios administracinës ástaigos, pavyzdþiui, pirmoji – 1887 
m. Prekybos tarp valstijø agentûra ir kitos. Ilgà laikà JAV ávairios agentû-
ros ir þinybos veikë gana padrikai, 1946 m. buvo priimtas Administracijos 
procedûros ástatymas. Jis nustatë tam tikrà unifikuotà administracijos insti-
tucijø veiklos pobûdá. 

                                                 

245 Shafritz J. M. The Facts of File. Dictionary of Public Administration. New York, 1985. 
P. 10. 
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Dar didesnæ átakà administracinei teisei turëjo teismai. JAV teismai 
yra paskutinë institucija, sprendþianti visus ginèytinus teisës klausimus. 
Konstitucijà, ástatymus ir kitus norminius aktus teismai aiðkina kvalifikuo-
èiausiai ir autoritetingiausiai. Teismai suformulavo daugybæ materialiniø ir 
procesiniø administracinës teisës normø, kurios vëliau buvo átrauktos á ásta-
tymus arba veikë savarankiðkai.  

Taèiau pagrindinis administracinës teisës ðaltinis yra administraciniai 
aktai, kurie pranoksta tiek administracinius ástatymus, tiek teismø spren-
dimus administracinës teisës srityje. 

JAV vykdomàjà valdþià sudaro prezidentas, viceprezidentas ir vyriau-
sybë, susidedanti ið departamentø ir agentûrø. Federacijos ástatymø ágy-
vendinimas pavestas 14 vyriausybës departamentø, atsakingø uþ konkreèias 
valdymo sritis. Departamentø vadovai yra skiriami prezidento bei tvirtina-
mi Senato ir sudaro prezidento „kabinetà“, dar vadinamà patarëjø taryba. 

JAV prezidentas yra laikomas pagrindiniu ðalies ástatymø leidëju, tu-
rinèiu teisæ leisti vykdomuosius ásakymus bei reorganizacinius planus. Pas-
tarieji laikomi ástatymø apie reorganizavimà pagrindu ir netgi gali pakeisti 
jau galiojanèius ástatymus. Federacijos departamentai ir kitos þinybos gali 
priimti ásakymus, instrukcijas, taisykles, procedûras ir kitokios formos ad-
ministracinius aktus. 

Vykdomosios valdþios vadovas valstijose, kur, kaip ir Federacijoje, 
veikia departamentai ir nepriklausomos þinybos, yra gubernatorius. Kitaip 
nei Jungtiniø Valstijø prezidentas, valstijø vadovai turi daug maþesnes ad-
ministracines teises, nes valstijose gyventojai renka daugybæ ávairiø admi-
nistracijos pareigûnø, atsakingø uþ tam tikras sritis, pavyzdþiui, valstijos 
sekretoriø, iþdininkà, kontrolieriø, auditorius ir kt. 

Paþymëtina, kad tiek Federacijos, tiek valstijø konstitucijos draudþia 
ginèus, kylanèius tarp administracijos ir privaèiø asmenø, nagrinëti admi-
nistracinëms ástaigoms, juos privalo nagrinëti iðimtinai tik teismas. Taèiau 
ið tikrøjø nemaþai administraciniø institucijø administracines bylas nagrinë-
ja paèios. Tokia administraciniø institucijø jurisdikcinë veikla yra vadinama 
adjudication. Subjektas, nagrinëjantis administracines bylas, turi panaðius 
ágaliojimus kaip ir civiliniø bylø teisëjas, be to, siekiant operatyviau ir eko-
nomiðkiau iðspræsti atitinkamas administracines bylas daþnai vadovaujama-
si netgi civilinio proceso taisyklëmis246.  

Taigi apibendrinant bûtø galima konstatuoti, kad JAV administracinë 
teisë, nors ir turi tam tikrø tik jai bûdingø specifiniø bruoþø, vis dëlto daug 
kuo panaði á kontinentinës Europos valstybiø administracinæ teisæ.  

                                                 

246 Administrative Law Review. 1969. Nr. 1. P. 6. 
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2. ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMOS 
 
 

2.1. Administracinis teisinis reguliavimo mechanizmas 
ir jo elementai 

 
Administracinio teisinio reguliavimo mechanizmo sàvoka. Teisinio 

poveikio visuomeniniams santykiams optimalumas ir efektyvumas valstybi-
niame valdyme priklauso ne tiek nuo jø paèiø kilmës ir ypatybiø, nuo tei-
singai nustatyto teisinio reguliavimo metodo, kiek nuo to mechanizmo visø 
elementø (svertø, pavarø), daliø, kuriais perteikiama valstybës norminë va-
lia veikiant juos administracinës teisës normomis. 

Teisinio reguliavimo mechanizmo kategorija paþymi administracinës 
teisës judrumà, atskleidþia jos funkcionavimo dësningumus, padeda tobu-
linti teisinio reguliavimo efektyvumà. 

Teisinio reguliavimo mechanizmas – teisiniø priemoniø, taip pat pro-
cesø ir bûkliø visumos sistema, kuria teisë veikia visuomeninius santykius 
valstybiniame valdyme. 

Keldami sau uþdaviná panagrinëti teisës normø poveiká þmoniø elge-
siui nuodugniau panagrinësime teisës socialinius mechanizmus, kuriuos 
sudaro tam tikri elementai (þr. 4 schemà). 
 

4 schema. Administracinës teisës veikimo socialiniai mechanizmai 

 
Pagrindiniai administracinio teisinio reguliavimo mechanizmo elementai 

 

Administracinës teisës principai 
Administracinës teisës normos 

Administraciniai teisiniai santykiai 

Administracinës teisës normø 
aiðkinimo aktai 

Administracinës teisës normø  
taikymo aktai 

 

Stadijø (etapø) eiliðkumas rodo teisës poveikio kaità, pagal jà galima 
vertinti teisinio reguliavimo veiksmingumà. 

1-asis etapas. Administracinio teisinio reguliavimo mechanizmas pra-
dedamas teisës norminiø aktø leidyba. Administracinës teisës normos pra-
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dinis ir svarbiausias valstybës valios iðraiðkos „judëjimo“ svertas nukreiptas 
á teisës vykdytojus. 

Administraciniame teisiniame reguliavimo mechanizme teisiniai 
norminiai aktai atlieka dvejopà vaidmená. Pirma, jie teikia valdymo santy-
kiø dalyviams informacijà apie teisinius valstybës reikalavimus. Antra, nu-
rodo teisines priemones, kuriomis geriausiai galima suderinti individø ir jø 
kolektyvinæ valià su valstybës valia, t. y. visuomeninius santykius su daugu-
mos þmoniø interesais. Ðis teisinio norminis aktas vaidmuo rodo, kad jø si-
stema yra teisinio reguliavimo pagrindas. Valstybinio valdymo teisinio re-
guliavimo norminiuose pagrinduose svarbià reikðmæ turi ekonominës, so-
cialinës ir kultûrinës plëtros planavimo aktai. Prie ðiø pagrindø priskiriami 
teisiniai standartai (kokybës valdymo taisyklës gamyboje). Didelæ reikðmæ 
turi ir vietiniai (lokalûs) teisiniai aktai, veikiantys tik toje ástaigoje, institu-
cijoje (vidaus darbo tvarkos, saugumo technikos, raðtvedybos taisyklës ir 
pan.). 

Teisinio reguliavimo mechanizmo norminiø pagrindø parengimas 
valstybinio valdymo srityje yra svarbus, bet nepakankamas veiksnys tvar-
kant visuomeninius santykius. 

Valdymo santykiø dalyviai turi bûti informuoti apie teisinius reikala-
vimus, turi bûti susipaþinæ su norminiø aktø turiniu. 

2-asis etapas apima teisës norminiø aktø publikavimà, informacijos 
priemoniø panaudojimà, todël vadinamas informacine komunikacija, arba 
informaciniu bendravimu.  

Teisinio reguliavimo mechanizmo 3-iasis etapas vadinamas ideologine 

komunikacija, arba ideologiniu bendravimu. Ðiame etape diegiami visuome-
niniø santykiø subjektø tam tikri moraliniai átikinimai auklëjant juos taip, 
jog teisines nuostatas bûtina vykdyti savanoriðkai. 

4-asis etapas vadinamas stimuliuojamąja komunikacija, arba skatina-

muoju bendravimu. Valstybë moraliai ir materialiai skatina aktyviai ir ini-
ciatyviai vykdyti teisinius reikalavimus. 

5-asis etapas prasideda paþeidus teisës normø reikalavimus, nes vals-
tybë panaudoja teisinës atsakomybës institutà. Ðis etapas vadinamas pre-
vencinës komunikacijos, arba prevencinio bendravimo, etapu. 

Valstybë, reguliuodama sudëtingus visuomeninius santykius valstybi-
nio valdymo srityje, naudoja specialias teisines priemones: nustato veiksniø 
ir neveiksniø subjektø ratà, pareigas, pareigûnø ir valstybiniø institucijø 
kompetencijà. Valstybë nustato platø ratà teisiniø galimybiø, kuriø sistemà 
sudaro subjektø teisinë padëtis (pilieèiø, kolektyvø, pareigûnø, valstybiniø 
institucijø). Ði teisinë padëtis vadinama teisinio statuso kategorija, kurios 
pagrindas yra konstitucinës teisës ir pareigos. 
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2.2. Administracinės teisės normos 
 

Administracinës teisës normos sàvoka ir struktûra. Administracinës 
teisës normos yra teisës normø rûðis. Tai elgesio taisyklës, reguliuojanèios 
visuomeninius santykius valstybinio valdymo srityje (þr. 5 schemà). 
 
 

5 schema. Administracinës teisës normø sàvoka ir ypatumai 

Administracinës teisës normos – tai valstybës institucijø priimtos arba 
patvirtintos, formaliai apibrëþtos, bendrai privalomos elgesio taisyklës, 
skirtos reguliuoti visuomeninius santykius valstybinio valdymo srityje. 

Vykdomosios valdþios 
konstitucinës paskir-
ties veiksmingas ágy-
vendinimas, jos darbo 
organizavimas ir 
funkcionavimas; vyk-
dymo mechanizmo 
nustatymas bei jo pri-
taikymas praktiniame 
gyvenime, ástatymø 
leidybos reikalavimø 
pritaikymas konkre-
èioms aplinkybëms 
bei konkretiems val-
dymo subjektams. 

Tikslas 

3. Nustato ir uþtikrina 
valstybinës drausmës ir 
teisëtumo reþimà visuo-
meniniuose santykiuose, 
susiklostanèiuose vykdo-
mosios valdþios ir jø tar-
nautojø veiklos procese. 

4. Reguliuoja administra-
cinæ atsakomybæ, kuri yra 
teisinë apsaugos priemo-
në nuo pasikësinimo á 
paèià normà.

5. Kuria ne tik ástatymø 
leidþiamoji valdþia, bet ir 
vykdomosios valdþios 
subjektai, ágyvendindami 
ástatymus valstybinio val-
dymo veiklos srityje. 

6. Administracinës teisës 
normos padeda reguliuo-
ti kitoms teisës ðakoms 
priklausanèius visuome-
ninius santykius (finansø, 
darbo, mokesèiø, aplin-
kosaugos ir kt.). 

Administracinës teisës normos ypatumai

1. Nustato þmoniø lei-
dþiamo, rekomenduojamo 
elgesio ribas. Nustato vyk-
domosios valdþios institu-
cijø, jø tarnautojø, valsty-
biniø ir nevalstybiniø or-
ganizacijø veiklos tvarkà 
bei kompetencijà valstybi-
nio valdymo srityje. 

2. Nustato valstybinio val-
dymo ir vietos savivaldos 
subjektø tarpusavio santy-
kius bei teisiná reþimà, nu-
mato jø teises bei pareigas 
valstybinio valdymo srityje. 
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Administracinës teisës normoms bûdingi savi ypatumai, skiriantys 
juos nuo kitø teisës normø. Ðiø normų teisinio reguliavimo tikslas – nustaty-
ti, kad teisiniø santykiø dalyviai elgtøsi pagal teisiniø normø reikalavimus 
valstybinio valdymo srityje. Administracinës teisës normos yra ávairiarû-
ðiuose norminiuose aktuose. 

1. Administracinës teisës normos taikomos ypatingoje – valstybinio 
valdymo srityje. Tai pirmoji ðiø normø ypatybë. 

2. Administracinës teisës normoms bûdinga tai, kad jose yra suformu-
luotos juridiðkai bûtinos elgesio taisyklës, adresuotos ávairiems sub-
jektams, veikiantiems valstybinio valdymo srityje, bet svarbiausia – 
valdymo institucijoms. Administracinës teisës normose numatytos 
visuomeniniø santykiø dalyviø teisës ir pareigos. Be to, uþtikrina-
mas tam tikras „poliariðkumas“: valdþios ágaliojimai sutelkiami 
valstybinio valdymo institucijose, kurios gali veikti valstybës vardu. 
Administracinës teisës normos uþtikrina ir kitø valdymo santykiø 
ðalims tam tikras teises (pilieèiams) reikalaudamos atlikti ir tam 
tikras pareigas. 

3. Administraciniø teisiniø normø nurodymai yra imperatyvaus (lie-

piamojo) pobūdžio. 
Valdymo santykiø ðalys privalo veikti pagal normø nurodymus, nes jos 

atsako valstybei. Tai reiðkia, kad administraciniø teisës normø vykdymas 
bûtinais atvejais uþtikrinamas administracinës prievartos priemonëmis. 
Administracinių teisės normų imperatyvus pobūdis pasireiðkia pagrindinëmis 
formomis: 

1) tiesioginiu nurodymu, ápareigojanèiu valstybiniø santykiø tam tik-
rà subjektà elgtis bûtent taip, o ne kitaip; 

2) nurodymu, suteikianèiu tam tikram valdymo santykiø subjektui 
pagal tam tikros administracinës teisës normas pasirinkti, bet bû-
tinai vienà ið numatytø elgesio modeliø; 

3) nurodymas, suteikiantis tam tikram valdymo subjektui galimybæ 
pasirinktinai atlikti veiksmus, numatytus toje normoje, arba atsi-
sakyti juos atlikti. Pagal tai apibrëþiamas administracinės teisės 

normų turinys. Normos pagal ðá poþymá gali bûti: 
− ápareigojanèios, t. y. nurodanèios atlikti bûtinai tam tikrus 

veiksmus, kuriø reikalauja ði norma (pvz., automobilio savinin-
kui numatyta pareiga automobilá áregistruoti ir sistemingai daly-
vauti techninëje apþiûroje); 

− draudþianèios, t. y. numatanèios tam tikrø veiksmø, nurodytø 
tam tikroje normoje, draudimà (pvz., draudþiama paþeisti rimtá 
butuose po tam tikros nustatytos valandos; normos, draudþian-
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èios pardavinëti alkoholinius gërimus ir tabako gaminius maþa-
meèiams; medþioti þvëris ir paukðèius draustinyje); 

− leidþianèios, t. y. numatanèios galimybæ elgtis pagal tam tikros 
normos reikalavimus savo nuoþiûra. 

Yra trys panaðiø administraciniø teisës normø reikalavimø iðraiðkos 
bûdai: 

1) tai ar kitai valstybinio valdymo institucijai suteikiami tam tikri ága-
liojimai, kuriuos ji ágyvendina savo nuoþiûra, atsiþvelgdama á ap-
linkybes (pvz., policijos teisë skirti administracinæ baudà); 

2) tai ar kitai valstybinio valdymo institucijai arba pareigûnui sutei-
kiama galimybë konkreèioje aplinkoje panaudoti ávairaus pobû-
dþio ágaliojimus; pasirinkimo teisë suteikiama tai institucijai arba 
pareigûnui. Pavyzdþiui, administracinë komisija, nagrinëdama 
administraciniø teisiniø paþeidimø bylas, gali pagal bylos aplinky-
bes priimti nutarimà dël baudos paskyrimo arba pareikðti áspëjimà 
ir t. t.; 

3) tiems ar kitiems asmenims suteikiamos tam tikros teisës, kurios 
ágyvendinamos jø nuoþiûra (normos, suteikianèios teisæ pilieèiams 
apskøsti pareigûno neteisëtus veiksmus). Toks yra administracinës 
teisës normø turinys. 

Administracinës teisës normos vidinë struktûra susideda ið hipotezės, 

dispozicijos ir sankcijos.  
Hipotezė – tai normos dalis, nurodanti konkreèias aplinkybes arba sà-

lygas, kuriomis ði norma turi bûti taikoma arba vykdoma. Kitaip tariant, 
hipotezëje nurodomos aplinkybës yra juridiniai faktai, kuriø pagrindu atsi-
randa ir kinta atitinkami administraciniai teisiniai santykiai.  

Dispozicija – tai svarbiausia administracinës teisës normos dalis, nu-
statanti tam tikrà norminio elgesio taisyklæ. Joje formuluojamos reguliuo-
jamo visuomeninio santykio subjektø teisës, pareigos, ágaliojimai, leidþiama 
elgsena, draudimai, ribojimai.  

Sankcija – tai valstybës legislatyvinës poveikio priemonës, taikomos 
asmenims, paþeidusiems (nevykdantiems) teisës normoje átvirtintà taisyklæ. 

Vidinës struktûros poþiûriu administracinës teisës normos panaðios á 
kitø teisës ðakø normas. Taèiau administracinës teisës normø struktûra turi 
tam tikrø ypatumø. 

Administracinës teisës normos, kitaip nei baudþiamøjø ástatymø nor-
mos, nebûtinai numato sankcijà. Tai aiðkintina tuo, kad didesnë ðiø normø 
dalis yra skirta reglamentuoti valstybinio valdymo institucijø vykdomàjà 
tvarkomàjà veiklà, turi aukðtesnës kompetencijos institucijø nurodymus 
maþesnës kompetencijos institucijoms. Tai reiðkia, kad esant duomenø   
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apie ðiø normø suformuluotø nurodymø paþeidimus pradës veikti draus-
minës atsakomybës institutas. Ðiuo atveju sankcija numatyta kitame akte, 
reguliuojanèiame administracinæ atsakomybæ. Yra ir kitø administracinës 
teisës ir baudþiamojo ástatymo normø skirtumø. Þinoma, baudþiamieji ásta-
tymai formuluojami taip, kad kiekviena norma turi tam tikrà sankcijà. Ad-
ministracinëje teisëje tokia padëtis nëra daþna. Èia paprastai tam tikra at-
sakomybë numatoma uþ visos normø visumos paþeidimus, suformuluotus 
viename akte. Administracinës teisës normø ypatumus lemia teisinio regu-
liavimo dalykas, t. y. visuomeniniai santykiai vykdomosios tvarkomosios 
veiklos srityje. 

 
Administracinës teisës normø klasifikavimas. Administraciniø nor-

mø rûðys priklauso nuo konkreèiø klasifikavimo kriterijø, pavyzdþiui, nuo 
konkrečių subjektų, normų veikimo laiko, veikimo teritorijos, normų turinio. 

Pagal konkrečius subjektus administracinës teisës normos yra ðiø rûðiø: 
− normos, reguliuojanèios valstybiniø valdymo institucijø teisinæ pa-

dëtá; 
− normos, reguliuojanèios ámoniø – institucijø teisinæ padëtá; 
− normos, reguliuojanèios valstybiniø tarnautojø teisinæ padëtá; 
− normos, reguliuojanèios nevyriausybiniø organizacijø teisinæ padëtá 

valstybinio valdymo srityje; 
− normos, reguliuojanèios pilieèiø teisinæ padëtá valstybiniame val-

dyme. 
Savo ruoþtu kiekviena ið nurodytø teisiniø normø grupiø turi ávairø 

konkretų turinį, t. y. ávairø kryptingumà. Pavyzdþiui, administracinės teisės 

normas, adresuotas valstybinio valdymo institucijoms, galime suskirstyti á ðias 
grupes: 

1) normos, nustatanèios valstybiniø valdymo institucijø (ministerijø, 
departamentø) susikûrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkà; 

2) normos, nustatanèios tam tikrø institucijø ágaliojimus sukuriant, 
didinant, perduodant á kità þinybinæ priklausomybæ ir likviduojant 
valdymo institucijas; 

3) normos, nustatanèios ávairiø valdymo institucijø kompetencijà 
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalø ministerijos nuostatai); 

4) normos, nustatanèios valstybiniø valdymo institucijø struktûrà; 
5) normos, nustatanèios valstybiniø valdymo institucijø teisinës veik-

los formas ir metodus (pvz., prievartos priemoniø taikymà); 
6) normos, nustatanèios valstybinio aparato atskirø grandþiø tarpu-

savio santykius (pvz., pavaldumà); 
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7) normos, nustatanèios kontrolës organizavimà ir vykdymà valstybi-
nio valdymo srityje; 

8) normos, nustatanèios valstybinio valdymo institucijø pareigas pi-
lieèiams. 

Ðià klasifikacijà galima tæsti remiantis dar smulkesniais kriterijais. 
Pagal turinį administracinës teisës normos dalijamos á materialines ir 

procesines. 
Administracinës teisës materialinės normos nustato valdymo santykiø 

dalyviø teisiø ir pareigø turiná. 
Administracinës procesinės normos nustato valdymo santykiø subjektø 

teisiø ir pareigø ágyvendinimo tvarkà, vykdomosios tvarkomosios veiklos 
ágyvendinimo procedûras.  

 
Administracinës teisës normø ágyvendinimas, ágyvendinimo formos. 

Neágyvendintos administracinës teisës normos netenka prasmës. Kad ad-
ministracinës teisës norma veiktø, reikalingas tam tikras valstybinio valdy-
mo teisinis santykis. Teisinio santykio subjektas, elgdamasis pagal admi-
nistracinës teisës normos dispozicijà (veikdamas ar neveikdamas), ágyven-
dina tam tikrà teisës normà. 

Administracinės teisės normų įgyvendinimas – tai vienas ið teisës objek-
tyvacijos etapø – tiesioginis normos reikalavimø pritaikymas. Tai praktinë, 
procesinë veikla siekiant tinkamai sureguliuoti visuomeninius valdymo san-
tykius. 

Atsiþvelgiant á administracinës teisës normų turinį ir jose įtvirtintų elge-

sio taisyklių formulavimą teisës teorijoje skiriamos keturios ðiø normø ágy-
vendinimo formos (þr. 6 schemà): 
 
 

6 schema. Administracinës teisës normø ágyvendinimo formos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administracinës teisës normø ágyvendinimo formos

Naudojimasis 
administracinës 
teisës normomis 

Administracinës 
teisës normø 

vykdymas 

Administracinës 
teisës normø lai-

kymasis 

Administracinës 
teisës normø 

taikymas 
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Naudojimasis teise, jos vykdymas, taip pat laikymasis yra paprastosios 

(ordinarinės) administracinës teisës normø ágyvendinimo formos. Admi-
nistracinës teisës normø taikymas – ypatinga teisės įgyvendinimo forma. 

Toká paprastøjø administracinës teisës ágyvendinimo formø skirstymà 
lemia ágyvendinamø teisës normø pobûdis, ypatybës. Pagal tai, ar ágyvendi-
namos leidžiančios, įpareigojančios ar draudžiančios teisës normos, ir yra 
skiriamas naudojimasis teise, teisės vykdymas ir teisės laikymasis. 

Naudojimasis teise – tai tokia administracinës teisës ágyvendinimo 
forma, kai teisiniø santykiø subjektai ágyvendina galimybes atlikti tam tik-
ras teisës normø nustatytas leistinas veikas. Kitaip tariant, subjektai realiai 

įgyvendina subjektines teises, kurias jiems suteikia teisës normos. Ðios for-
mos bûdingas bruoþas yra aktyvus subjekto elgesys. Subjektai savo nuoþiû-
ra gali pasirinkti leistinà elgesio variantà, gali patys nuspræsti, ar pasinau-
doti jiems suteikiama subjektine teise, ar ne. Taèiau kiekvienu atveju, kad 
jo subjektinë teisë bûtø ágyvendinta, reikia aktyviai veikti. A. Vaiðvila tei-
gia, kad teisë pradedama ágyvendinti kaip tik nuo ðios formos247, nes de-
mokratinëje visuomenëje pabrëþiamas þmogaus pirmumas valstybës atþvil-
giu. Ðá savo poþiûrá autorius grindþia subjektiniø teisiø ir pareigø vienove. 
Jis taip pat teigia, kad kiekvienas teisëtas naudojimasis teise galimas tik jei 
yra susijæs su pareigø vykdymu.  

Vykdymas – tai administracinës teisës ágyvendinimo forma, kai subjek-
tas bûtinai vykdo teisës normoje nurodytus reikalavimus. Tai tikslus visuo-
meniniø santykiø dalyviø, atskirose teisës normose átvirtintø leidimø, pa-
liepimø arba draudimø vykdymas valstybinio valdymo srityje. Ðiuo atveju 
teisës subjektas įgyvendina aktyvias teisines pareigas. Ðios formos bûdingas 
bruoþas taip pat yra aktyvûs veiksmai, kuriuos kaip privalomus nustato ápa-
reigojanèios administracinës teisës normos. Subjektas, neatsiþvelgdamas á 
savo norus, privalo veikti aktyviai. Vykdomosios valdþios institucijos, jø 
tarnautojai, nevyriausybinës organizacijos, pilieèiai, asmenys be pilietybës 
ir visi kiti subjektai, palaikydami konkreèius administracinius teisinius san-
tykius, atsako uþ savo elgesá pagal konkreèias teisës normas, kurios regu-
liuoja ðá elgesá atsiradus konkretiems teisiniams santykiams. Administraci-
nës teisës normø vykdymas – taip pat procesiniø teisës normø ágyvendini-
mo forma. Tai elgimasis tiksliai laikantis teisës normos keliamø reikalavi-
mø. Teisës vykdymas – visø valstybës institucijø veiklos pagrindas. Ðiuo at-
veju teisës subjektai savo teisëta veikla ágyvendina savo aktyviàsias parei-
gas. Teisës vykdymo tvarkà reguliuoja administracinës procesinës teisës 
normos. Tai uþfiksuojama tam tikruose teisës ágyvendinimo aktuose. Vyk-

                                                 

247 Vaiðvila A. Teisës teorija. Vilnius, 2000. P. 299. 
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domosios valdþios institucijos, jø tarnautojai, nevyriausybinës organizaci-
jos, pilieèiai, palaikydami konkreèius administracinius teisinius santykius, 
atsako uþ savo elgesá pagal konkreèias administracinës teisës normas, ku-
rios reguliuoja ðá elgesá atsiradus konkretiems santykiams. 

Laikymasis – tokia ágyvendinimo forma, kai teisës subjektai savano-
riðkai nedaro administracinës teisës normomis draudþiamø veiksmø, nes jie 
derina savo elgesá su teisës normose numatytais draudimais siekdami neda-
ryti veiksmø, kurie bûtø þalingi kitø asmenø teisëms. Tai pasyvi administra-
cinës teisës ágyvendinimo forma, nes teisës subjektai vykdo nustatytas pasy-

vias subjektines pareigas. Taigi ði administracinës teisës ágyvendinimo forma 
reikalauja ne aktyvaus subjekto elgesio, o pasyvaus pareigų vykdymo, t. y. su-
silaikymo nuo veikø, kurios darytø þalà þmogui, visuomenei ar valstybei. 
Administracinës teisës normø laikymasis neáforminamas jokiais teisiniais 
aktais, nesukelia jokiø neigiamø teisiniø padariniø. 

Nagrinëjamasis administracinës teisës ágyvendinimo formø skirstymas 
yra gana sàlyginis, nes toks administracinës teisës normø skirstymas á lei-
dþianèias, ápareigojanèias ir draudþianèias pagrástas tuo, kaip suformuluota 
teisës norma teisës norminiame akte. Tuo atveju svarbu, kas yra pabrëþia-
ma: ar subjektinė teisė, ar subjektinė pareiga. Ið tikrøjø visos ðios normos su-
teikia teises ir nustato pareigas. Todël tiksliau bûtø teisës ágyvendinimo 
formas tiesiogiai sieti ne su teisës normomis, o su subjektø teisëmis ir pa-
reigomis. Taigi naudojimasis teise yra subjektinės teisės įgyvendinimo forma, 
o teisës vykdymas ir teisës laikymasis – subjektinės pareigos įgyvendinimo 

forma. Subjektinës pareigos ágyvendinimas yra dviejø formø, nes subjekti-
nës pareigos turinys gali bûti aktyvûs ir pasyvûs veiksmai. 

Kai áprastø administracinës teisës ágyvendinimo formø neuþtenka 
tam, kad bûtø visiðkai ágyvendintos teisës normos, kyla bûtinybë specia-
lioms kompetentingoms institucijoms ásikiðti á ðá procesà ir taikyti teisæ. 
Taigi teisës taikymas yra ypatinga teisës ágyvendinimo forma. 

Taikymas – tai ypatinga ir labai svarbi teisës ágyvendinimo forma, ku-
rià ágyvendina specialûs subjektai – valstybës institucijos bei pareigûnai, 
kuriems tokias teises suteikia valstybë. Administracinës teisës taikymas yra 
administracinës teisës normø reikalavimø ávykdymo uþtikrinimo procesas, 
taigi normø taikymo uþtikrinamas ir normø vykdymas. Tai veikla, kai ágy-
vendinamos teisës normø nustatytos teisës ir pareigos, valstybës prievarta ir 
skatinimas. Teisës taikymo procedûra taip pat numatyta teisës normose, 
tad kompetentingi subjektai, taikydami teisës normas, kartu vykdo ir nau-
dojasi kitomis jø darbà reglamentuojanèiomis teisës normomis. Administ-
racinës teisës taikymas – tai individuali teisinë veikla nagrinëjant administ-
racines bylas. Dël tokios veiklos administracinës teisës sistemoje atsiranda 
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individualûs nurodymai (potvarkiai), kuriais ne tik uþtikrinama teisë, bet ir 
atsiþvelgiant á konkreèias socialines politines sàlygas iðreiðkiamas indivi-
dualus norminis visuomeniniø santykiø reguliavimas, galintis praturtinti 
arba iðkreipti teisæ. Dauguma aplinkybiø, verèianèiø taikyti valstybës prie-
vartà, yra susijusios su visuomenës gyvenimo teisiná reguliavimo uþtikrini-
mu. Valstybës prievartos taikymas ir pagrindþia kompetentingø institucijø 
specifinæ teisës taikymo veiklà. Tokios valstybës institucijos privalo tikrinti 
valstybës prievartos priemoniø taikymo teisëtumà, pagrástumà ir tikslingu-
mà, o prireikus jas sukonkretinti, nustatyti jø taikymo tvarkà, t. y. atlikti in-
dividualø teisiná reguliavimà. Teisë baigiama taikyti priëmus teisës aktà. 
Administracinës teisës taikymo aktas – valstybinis individualiai apibrëþtas 
kompetentingo subjekto konkreèioje administracinëje byloje priimtas 
sprendimas siekiant nustatyti subjektiniø teisiø ir teisiniø pareigø buvimà 
ar nebuvimà ir ribas remiantis administracinës teisës normomis. Teisës tai-
kymo aktai atlieka ypatingà vaidmená, nes jie yra bûtini teisinio reguliavimo 
ir teisinio poveikio visuomeniniams santykiams poþiûriu. Remiantis teisës 
taikymo ir kitais norminiais aktais ágyvendinami atitinkami socialiniai tiks-
lai. 

 
Administracinës teisës taikymo poþymiai: 
1) taikyti administracinës teisës normas gali tik kompetentingos vals-

tybës institucijos, pareigûnai, pavyzdþiui, policijos pareigûnai, ad-
ministracinës komisijos prie savivaldybiø tarybø, teismai, valstybës 
kontrolë, valstybës prieðgaisrinës prieþiûros organai, valstybinë 
darbo inspekcija, Lietuvos metrologijos inspekcija, Moterø ir vyrø 
lygiø galimybiø kontrolieriaus tarnyba ir daugelis kitø valstybës 
ágaliotø institucijø; 

2) teisës taikymo aktais konkretinamas teisës normø turinys, kurio 
originalus pavidalas yra bendro pobûdþio. Teisës taikymu teisës 
norma pritaikoma konkreèiu atveju ir konkretiems subjektams – 
nustatomos konkreèiø subjektø teisës ir pareigos; 

3) administracinës teisës normø taikymas yra valdingo pobûdþio – 
teisës taikymo turinys yra privalomas asmenims ir organizacijoms, 
kurioms jis yra adresuotas. Teisës taikymo akto ávykdymas garan-
tuojamas valstybinës prievartos priemonëmis; 

4) teisës taikymas yra kûrybinë veikla. Administracinës teisës subjek-
tas, taikydamas teisës normà, privalo ne formaliai, o kûrybiðkai 
paþvelgti á nagrinëjamà klausimà. Priimamas teisinis nurodymas 
turi bûti objektyvus, teisëtas ir veiksmingas. 
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Skiriamos dvi teisës taikymo kryptys: 
1) neigiama teisės taikymo kryptis, kurios tikslas – nubausti teisës pa-

þeidimà padariusá subjektà; 
2) teigiama teisės taikymo kryptis, kuria ágyvendinamos subjektø teisës. 
 
Administracinës teisës normø ágyvendinimo ir teisës normø rûðiø 

santykis. Pagal poveiká subjektams administracinës teisës normos yra: 
1) įpareigojančios normos, kurios nustato pareigà atlikti tam tikrus 

normos nustatytus teigiamus veiksmus. Tokios normos ágyvendinamos tei-
sës normø vykdymo forma. Pavyzdþiui, darbo inspektoriai, nustatæ darbo, 
darbø saugos ir darbo higienos teisës aktø paþeidimus, privalo nurodyti 
juos darbdaviui ir nustatyti laikà, per kurá darbdavys ápareigojamas juos pa-
ðalinti248; 

2) įgalinančios teisės normos suteikia administracinio teisinio santykio 
dalyviams teisæ pagal pasirinktà normos dispozicijos variantà atlikti teigia-
mus veiksmus, kuriais subjektai ágyvendina savo interesus. Ágalinanèios 
administracinës teisës normos ágyvendinamos teisës normø panaudojimo 
forma. Pavyzdþiui, apskrities virðininkas, vykdydamas jam priskirtus ágalio-
jimus, turi teisæ teikti pasiûlymus su apskrities teritorija susijusiais klausi-
mais rengiant valstybës ir tarpregionines programas bei iðvadas dël pareng-
tø valstybiniø ir tarpregioniniø programø projektø249; 

3) rekomendacinės teisės normos taip pat ágyvendinamos teisës panau-
dojimo forma. Rekomendacinës normos nustato pageidautino elgesio va-
riantus suteikdamos ðios rekomendacijos adresatams teisæ pagal savo kom-
petencijà elgtis atsiþvelgiant á vietos sàlygas, galimybes ir rezervus, pavyz-
dþiui, savivaldybës kontrolierius pagal kompetencijà leidþia ásakymus250; 

4) draudžiančios teisės normos, kurios ápareigoja subjektus susilaikyti 
nuo tam tikrø teisei prieðingø veiksmø, nustato tam tikrus elgesio apribo-
jimus. Draudþianèios teisës normos ágyvendinamos teisës normø laikymosi 
forma, pavyzdþiui, policijos pareigûnams draudþiama streikuoti251. 

Taikant administracinës teisës normas reikia atsiþvelgti á jø galiojimà 
teritorijoje: vienos normos galioja visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, 

                                                 

248 Lietuvos Respublikos valstybinës darbo inspekcijos ástatymo 8 straipsnis // Valstybës 
þinios. 1994. Nr. 87–1644. 

249 Lietuvos Respublikos apskrities valdymo ástatymo 13 straipsnio 1 punktas // Valstybës 
þinios. 1994. Nr. I–707. 

250 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymo pakeitimo ástatymo 28 straipsnio 2 da-
lies 12 punktas // Valstybës þinios. 2000. Nr. VIII–2018. 

251 Lietuvos Respublikos policijos ástatymo 8 straipsnio 2 dalis // Valstybës þinios. 1991. 
Nr. 2–22. 
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todël jos yra taikomos visoje Lietuvos Respublikoje, pavyzdþiui, ATPK yra 
taikomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje; kitos normos galioja ir 
taikomos tik apskrityse, pavyzdþiui, apskrities virðininko iðleisti ásakymai; 
dar kitos normos galioja ir yra taikomos tik savivaldybiø teritorijoje – tai 
savivaldybës valdybos ir tarybos sprendimai, mero potvarkiai. Taikant ad-
ministracines normas reikia atsiþvelgti ir á jø galiojimà asmenims: vienos 
normos galioja visiems asmenims, sulaukusiems tam tikro amþiaus, o kitos 
– tik subjektams, turintiems specialaus subjekto poþymius (þr. 7, 8 sche-
mas).  
 
 

7 schema. Administracinës teisës normø ágyvendinimo santykis  
su teisës normø rûðimis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administracinës teisës normø ágyvendinimo  
santykis su teisës normø rûðimis 

(pagal poveiká subjektams) 

Administracinës  
teisës normø  

vykdymas 

Administracinës  
teisës normø  

panaudojimas 

Administracinës  
teisës normø  

laikymasis 

Ápareigojan-
èios teisës 

normos 

Ágalinanèios 
teisës normos 

Rekomendaci-
nës teisës  
normos 

Draudþianèios 
teisës normos 
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8 schema. Administracinës teisës normø taikymas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Administracinės teisės normų aiškinimo aktai 
 

Administracinės teisės aiškinimo sàvoka. Terminas „aiðkinimas“ (in-

terpretation) daugiareikðmis. Aiðkinimo terminu suvokiamas bet koks paþi-
nimo bûdas, skirtas paaiðkinti, pakomentuoti teksto, faktø, teorijos pras-
mæ252. 

Administracinės teisės aiškinimas – tai teisës subjektø (valstybës insti-
tucijø, organizacijø, pareigûnø, pilieèiø) intelektualinë veikla, skirta at-
skleisti administracinës teisës normos prasmæ (teisiø ir pareigø turiná, jø 
santyká). 

Administracinės teisės aiškinimas susideda ið dviejø daliø: 
1) administracinës teisës normø iðsiaiðkinimo; 
2) iðsiaiðkintos administracinës teisës prasmës paaiðkinimo kitiems 

teisës subjektams. 
Administracinės teisės prasmės išsiaiškinimas skirtas padëti apsispræsti 

paèiam asmeniui, taikanèiam administracinës teisës normà, ir iðoriðkai ne-
pasireiðkia. Màstydamas interpretuotojas atskleidþia tam tikros teisës nor-
mos nustatomø teisiø ir pareigø turiná, juridinius faktus, kuriø pagrindu tos 
teisës ir pareigos atsiranda, kinta, baigiasi, taip pat ásitikina, kokiomis vals-
tybës prievartos priemonëmis yra garantuojamas toje administracinës tei-
sës normoje nustatytø pareigø vykdymas, kokios yra tø gyvenimo atvejø 
ypatybës, kuriems bus taikoma ði administracinës teisës norma. Taigi išsi-
aiškintos administracinės teisės prasmės paaiškinimas – tai veiksmas, kai in-
terpretuotojas, pats iðsiaiðkinæs teisës normà, dar paaiðkina jà ávairiomis 
formomis (þodþiu arba raðtu) kitiems teisës subjektams. 
                                                 

252 Tarptautiniø þodþiø þodynas. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijø redakcija, 1985. P. 217. 

Administracinës teisës normø taikymas  
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teritorijose 



Bendroji  dalis 

 

185 

Aiðkinimo sàvoka, viena vertus, apima màstymo (paþinimo) procesà, 
nukreiptà paaiðkinti kalbos þenklø sistemà, kita vertus, ðio proceso rezulta-
tà, iðreikðtà gimtosios kalbos þodþiais. Teisinio teksto komentavimo poþiû-
riu labiau vartotinas teisës aiðkinimo terminas. Taèiau terminas „teisës aið-
kinimas“ yra nevienareikðmis. Juo atskleidþiamos ávairios, nors ir tarpusa-
vyje susijusios sàvokos. 

Pirma. Teisës aiðkinimu suvokiamas tam tikras màstymo procesas, 
nukreiptas nustatyti teisës normos prasmæ (turiná). Toks teisës aiðkinimo 
supratimas pasireiðkia jo bûdø (metodø) visuma. 

Antra. Teisës aiðkinimu suvokiamas nurodyto mąstymo proceso rezul-

tatas, pasireiðkiantis visuose loginiuose sprendimuose (gramatiniuose saki-
niuose), kuriuose atsiskleidþia aiðkinamøjø normø turinys. Pavyzdþiui, aið-
kinimas, esantis komentuojamame kodekse (kodekso komentare), kuriame 
po kiekvieno straipsnio pateikiamas jo iðaiðkinimas. Ðis terminas vartoja-
mas tokia paèia reikðme, kai kalbama apie platø, siaurà arba adekvatø (pa-
þodiná), teisingà ir neteisingà aiðkinimà. Pastaruoju atveju ið esmës teikia-
ma aiðkinimo charakteristika ið anksto laikantis tam tikrø kriterijø: pirmuo-
ju atveju – jo normoje esanèio teksto atitikimo, antruoju atveju – gautojo 
rezultato visuotinai pripaþintø aiðkinimo taisykliø atitikimo.  

Kitokia charakteristika teikiama tuo atveju, kai kalbama arba raðoma 
apie oficialų ir neoficialų aiðkinimà. Tuo atveju aiðkinimas kaip tam tikrø 
pasiûlymø, atskleidþianèiø prasmæ, visuma apibûdinamas vertinamuoju po-
þiûriu, o tai priklauso nuo to, kas parengë tà aiðkinimà, kokie subjektai já 
oficialiai teikia, kiek jis ið tikrøjø privalomas kitiems teisës taikymo subjek-
tams. Faktiðkai èia kalbame apie teisës normø aiðkinimà, kai vienas subjek-
tas iðaiðkina normos prasmæ kitam subjektui (ar kitiems subjektams). Ofi-
cialiai iðaiðkinti ástatymus itin svarbu, nes tai sudaro sàlygas vienodai su-
prasti ir taikyti ástatymus, siekti teisingumo vienovës. 

Aiðkinimo objektas yra teisës norminiai aktai ir jø visuma. Aiðkinimo 
dalykas yra ástatymo leidëjo valia, iðreikðta teisës norminiame akte. 

Teisës aiðkinimas – ypatinga veikla. Aiðkinimo specifika yra nulemta 
daugelio veiksniø. 

Pirma. Ði veikla susijusi su teisës aktø interpretavimu, aiðkinimo ob-
jektas yra teisë. 

Antra. Teisës aiðkinimas yra bûtina teisinio reguliavimo sàlyga. 
Trečia. Ástatymo nustatytais atvejais ðià veiklà ágyvendina kompeten-

tingos valstybinës institucijos. 
Ketvirta. Privalomojo pobûdþio aiðkinimo rezultatai átvirtinami specia-

liuose teisës (interpretaciniuose) aktuose. 
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2.4. Administraciniai teisiniai santykiai 
 

Administraciniai teisiniai santykiai – tai administracinës teisës nor-
momis sureguliuoti visuomeniniai santykiai, kuriø dalyviai turi valstybës 
garantuotas subjektines teises ir teisines pareigas valstybinio valdymo srity-
je. Administracinius teisinius santykius galëtume apibûdinti ir kaip pagrin-
dinæ administracinës teisës kategorijà, kurios analizë atskleidþia labai daug 
ir ne maþiau svarbiø administracinës teisës kategorijø. Teisiniai santykiai, 
kaip teisiniai reiðkiniai, turi specifiniø bruoþø. Administracinës teisës nor-
mos, reguliuodamos visuomeninius santykius valstybinio valdymo srityje, 
suteikia jiems teisiná pobûdá. Ðios teisës normos savaime paèios nesukuria 
konkreèiø teisiniø santykiø. Jø pagrindu kyla teisiniai santykiai, nes jos 
numato, kad tam tikras valdymo santykis, esant tam tikroms aplinkybëms ir 
tam tikroms ðalims, tampa administraciniu teisiniu santykiu. Tokio pobû-
dþio teisiniai santykiai kyla tiesiogiai ágyvendinant administracines teisines 
normas. Be to, norma numato jø atsiradimo galimybæ, nustato santykiø ða-
liø pareigø ir teisiø apimtá, atsakomybæ uþ teisiniø pareigø nevykdymà arba 
vienos ið ðaliø teisiø paþeidimà. 

Taigi administracinis teisinis santykis yra valdymo pobūdžio visuomeni-

nis santykis, sureguliuotas administracinės teisės norma. Jo šalys turi tarpusa-
vyje susijusias juridines pareigas ir teises, nustatytas ir užtikrintas nurodytoje 
normoje.  

 
Administraciniø teisiniø santykiø struktûra. Administraciniø teisiniø 

santykiø struktûros elementai yra subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), 
objektai (materialinës ir nematerialinës vertybës) ir turinys (materialus – 
ápareigoto asmens leidþiamas elgesys ir juridinës subjektinës teisës bei pa-
reigos). 

 
Administraciniø teisiniø santykiø turinys. Teisiniai santykiai yra dvi-

gubo turinio: 
1) teisinis turinys (subjektinės teisės ir teisinės pareigos); 
2) faktinis (materialinis) turinys – teisinio santykio dalyviø faktinis po-

elgis, kai ágyvendinamos subjektinës teisës ir teisinës pareigos. 
Teisës normoje nustatytos teisës ir pareigos, kurios sudaro visø teisi-

niø santykiø turiná konkreèiame teisiniame santykyje, tampa ðaliø subjekti-
nëmis teisëmis ir teisinëmis pareigomis. Vienos subjektinës teisës ir parei-
gos yra bendrøjø teisiniø santykiø turinys, kitos – konkreèiø teisiniø santy-
kiø turinys. Taigi administracinio teisinio santykio ðalis sieja abipusës teisës 
ir pareigos. Vienos ðalies teisë reikalauti tam tikro elgesio atitinka kitos ða-
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lies analogiðkà pareigà. Taèiau viena administraciniø teisiniø santykiø ðalis 
paprastai turi didesnius valstybinius ágaliojimus, nes jai administracinës tei-
sës norma suteikia teisæ spræsti atitinkamus klausimus (priimti sprendimà 
dël administracinio teisinio santykio dalyvio). Administracinio teisinio san-
tykio ðalys tam tikrais veiksmais ágyvendina normos nustatytas teises ir pa-
reigas: viena santykio ðalis turi teises reikalauti tam tikro elgesio, kita pri-
valo paklusti tam reikalavimui. Subjektinës teisës ir teisinës pareigos nusta-
to konkreèias juridines laisves ágyvendinant interesus. Jos taip pat nustato 
teisiniø santykiø dalyviø elgesio reguliavimo ribas. 

Subjektinė teisė – tai teisinio santykio dalyvio (subjekto) galimas (leis-
tinas) elgesys, skirtas ágyvendinti savo interesus. Pirmoji ir pati svarbiausia 
ypatybë, apibûdinanti subjektinæ teisæ, yra galimybë naudoti jà savo nuo-
þiûra. Tuo subjektinë teisë skiriasi nuo teisinës pareigos. Subjektas visuo-
met gali atsisakyti naudotis teise, iðskyrus tuos atvejus, kai subjektinë teisë 
yra ir teisinë pareiga. Teisiðkai galimas elgesys yra dviejø formø: pirma, tei-
siðkai galimu yra laikomas bet koks asmens elgesys, neprieðtaraujantis 
konkreèioms normoms. Tai teise nereguliuojamas elgesys. Teisinëje valsty-
bëje valstybës ir jos institucijø ásikiðimas á visuomenës gyvenimà, ypaè á as-
menø individualià laisvæ, turi grieþtai apibrëþtas ribas. Teisiðkai leistinas – 
tai neuþdrausto sritis. Egzistuoja labai ávairûs þmogaus elgesio variantai, 
kurie nëra ir neturi bûti reguliuojami teise. Ðie aktai paremti principu: „vi-
sa, kas neuþdrausta, yra leistina“. Tai teisinës valstybë poþymis. Antra, yra 
daugybë kitokio pobûdþio leidimø, átvirtintø atitinkamose teisës normose ir 
saugomø valstybës. Fiziniai arba juridiniai asmenys konkreèiomis aplinky-
bëmis gali pasinaudoti leidimais, kuriems suteikta juridinë forma ir valsty-
bës apsaugos garantija. Taigi jie ágauna subjektinës teisës statusà. Subjekti-
në teisė – tai pirmiausia pripaþinta arba ástatymu suteikta vienokio arba ki-
tokio elgesio galimybë. Tai ne paprasta faktinë galimybë, o apsaugota ásta-
tymu. Tokia galimybë tampa stabili, patikima. Terminas „subjektinis“ reið-
kia teisës priklausymà konkreèiam subjektui kaip teisinio santykio dalyviui. 
Subjektinë teisë yra iðvestinë ið objektinës. Visos teisiniø santykiø turinio 
sudedamosios dalys yra objektyvioji teisiniø santykiø ypatybë. Pagrindiniai 
subjektinës teisës poþymiai yra ðie:  

1) subjektinë teisë – galimas, leistinas elgesys. Todël teisiniø santykiø 
subjektas, dalyvis, turi teisæ laisvai pasirinkti vienà ið keleto elgesio 
variantø. Taèiau teisës normos tuo paèiu metu nustato to poelgio 
ribas, t. y. subjektinës teisës turiná;  

2) subjektinës teisës ágyvendinimà garantuoja kito teisinio santykio 
dalyvio pareiga. Vienais atvejais pareiga pasireiðkia tam tikrø 
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veiksmø (pasyvieji teisiniai santykiai) neatlikimu, kitais – aktyviais 
veiksmais (aktyvieji teisiniai santykiai); 

3) subjektinë teisë skirta teisinio santykio dalyvio interesams tenkinti. 
Jei nëra intereso, tai nëra prasmës ágyvendinti subjektinæ teisæ. 

Subjektinė teisė turi vidinę sandarą, kurią sudaro trys teisinės galimybės: 
1) galimybë paèiam elgtis kaip nustatyta;  
2) galimybë reikalauti, kad kitas teisinio santykio dalyvis atliktø pa-

reigà, t. y. reikalauti kito elgesio;  
3) galimybë, kuri pasireiðkia kaip teisë kreiptis á kompetentingus sub-

jektus, kad ðie, pasinaudodami valstybës valdingais ágaliojimais, 
priverstø atlikti pareigà (jei yra bûtina). Ði teisinë galimybë yra va-
dinama teisine pretenzija. 

Teisinė pareiga – tai teisinio santykio dalyvio (subjekto) privalomas el-
gesys, skirtas kito dalyvio interesams tenkinti. Juridinës pareigos – tai teisës 
normos numatytas teisinio santykio subjekto privalomo elgesio variantas. 
Kitaip nei subjektinës teisës, juridinës pareigos atsisakyti negalima. Atsisa-
kymas vykdyti teisinæ pareigà yra pagrindas atsirasti teisinei atsakomybei. 
Atsakomybë atsiranda ir tuomet, kai subjektas nesàþiningai vykdo savo pa-
reigas, elgiasi ne pagal teisës normos reikalavimus. Kaip ir subjektinë teisë, 
teisinë pareiga yra teisinio santykio subjekto elgesio priemonë, kurios ágy-
vendinimo ribos numatytos teisës normoje. Tø ribø perþengimas reiðkia 
nesàþiningà poþiûrá á pareigà arba piktnaudþiavimà, pasikësinimà á kito tei-
sinio santykio subjekto subjektinæ teisæ. Teisinës pareigos pagrindas yra so-
cialinis bûtinumas. Socialinis bûtinumas konkreèiame þmoniø elgesyje atsi-
randa dël susiklosèiusiø visuomeniniø santykiø sistemos. Teisinë pareiga 
pagrásta paprastai ne paþadu, prognoze ar savo ásivaizdavimu, o teisiniø 
santykiø subjekto interesø valstybine apsauga, gynimu. Priklausomai nuo 
to, koks elgesio tipas numatomas teisës normoje, teisinës pareigos yra ak-
tyvios arba pasyvios. Aktyvios pareigos átvirtina veikimo bûtinumà, o pasy-
vios – bûtinybæ susilaikyti nuo veiksmø, uþdraustø teisës normomis. Pagrin-

diniai teisinės pareigos požymiai yra šie:  
1) teisinë pareiga yra privalomas elgesys, kuris yra tiksliai nustatytas, 

apibrëþtas. Tai garantuoja galima valstybinë prievarta; 
2) pareigà atlikti tam tikrà veikà lemia teisës normos reikalavimai; 
3) pareiga skirta tenkinti teisinio santykio, kito dalyvio ar valstybës 

interesus. 
Teisinę pareigą sudaro:  
1) pareiga susilaikyti nuo tam tikrø veiksmø;  
2) pareiga atlikti tam tikrus aktyvius veiksmus;  
3) pareiga teisiðkai atsakyti (teisinë atsakomybë). 
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Subjektinës teisës ir teisinës pareigos yra glaudþiai susijusios, prieðin-
gu atveju jos negalëtø egzistuoti kaip teisiniai reiðkiniai. Subjektinës teisës 
nëra, jeigu jos negarantuoja teisinë pareiga.  

Nëra teisinës pareigos, jeigu ði nëra skirta subjektinei teisei ágyvendin-
ti. Todël galima teigti, kad teisiniø santykiø turinys susideda ið subjektø tei-
siø ir pareigø bei ið ðiø pareigø ir teisiø realaus ágyvendinimo, naudojimo. 

 
Administraciniø teisiniø santykiø objektai. Teisinëje literatûroje eg-

zistuoja ávairios nuomonës, kas yra teisiniø santykiø objektas. Teisinių san-

tykių objektas apibûdinamas kaip reali socialinë vertybë, kuria pasinaudoti 
ir jà apsaugoti siekia teisinio santykio subjektai, ágyvendindami subjektines 
teises ir pareigas. Kitaip tariant, tai ávairiausi faktiniai visuomeniniai santy-
kiai. Apskritai teisinio santykio objektas glaudþiai susijæs su teisinio santy-
kio dalyvio, turinèio subjektinæ teisæ, interesu. Ðià socialinæ vertybæ (objek-
tà) turi ginti valstybë. Todël tokiais objektais laikytini: daiktai, dvasinës kû-
rybos vaisiai, veiksmai (elgesys), asmeninës nematerialios gërybës. Prie ma-
terialiø dalykø galima priskirti þemæ, namus, ámones ir t. t. Nematerialios 
gërybës – tai neapèiuopiamas gëris, pavyzdþiui, intelektuali nuosavybë, 
garbë, orumas ir pan. Negalima nepaminëti, jog egzistuoja ir tokios sociali-
nës vertybës, kuriø nereguliuoja (nepainioti su jø teisine apsauga!) jokia 
teisës ðaka, todël jos ir nëra laikomos teisiniø santykiø objektais (pvz., 
draugystë, intymûs santykiai). 

Taèiau administracinio teisinio santykio ðalys savo teises bei pareigas 
ágyvendina tam tikrais veiksmais, viena santykio ðalis turi teisæ reikalauti 
tam tikro elgesio, o kita privalo paklusti tam reikalavimui. Kaip tik todël 
pritariama, kad administraciniø teisiniø santykiø objektas yra tam tikras 
teisës subjektø elgesys, veiksmai, kuriø dingstis gali bûti materialûs daiktai, 
kultûrinës, dvasinës vertybës ir pan. Beje, bûtina atskirti sàvokas „objektas“ 
ir „dalykas“. Tas materialus ar dvasinis pasaulis, subjektyvûs interesai, dël 
kuriø teisës subjektai uþmezga administracinius teisinius santykius, turi bû-
ti traktuojami kaip administracinio teisinio santykio dalykas. 

Ið to iðeina, kad administraciniø teisiniø santykiø objektas yra valinis 
þmoniø elgesys. Valdymo poþiûriu ðis elgesys turi átakos visam valdymo 
procesui, informacijos gavimui ir panaudojimui, materialiems dalykams, 
dvasinës kûrybos produktams. 

 
Administraciniø teisiniø santykiø rûðys. Administraciniai teisiniai 

santykiai gali bûti grupuojami pagal keletà poþymiø (kriterijø), reikðmingø 
vartojimo poþiûriu. 
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Pagal šalių tarpusavio pobūdį iðskirtini vertikalūs ir horizontalūs teisi-
niai santykiai. 

Vertikalūs administraciniai santykiai bûdingi ðalims, kuriø viena paval-
di organizaciðkai (subordinuota). Tai santykiai tarp þemesniø ir aukðtesniø 
valdymo struktûros grandþiø. Vertikaliø santykiø lygmenys parodo tam tik-
rà hierarchijà nustatant tarp ðiø valdymo grandþiø tam tikrà teisiná statusà. 

Horizontalūs administraciniai santykiai susiklosto tarp organizaciðkai 
nepavaldþiø ðaliø. Pavyzdþiui, tai valdymo institucijø ir þmogaus, nevyriau-
sybiniø organizacijø, nepavaldþiø valdymo institucijoms, kitø institucijø 
santykiai. Tokio pobûdþio teisiniams santykiams bûdinga valdþios raiðka, 
vienaðaliðkumas, privalomojo valdþios subjekto bûtinumas ir t. t. Todël ho-
rizontalûs administraciniai santykiai neiðsirutulioja á sutartinius santykius. 
Vietoj tiesioginio organizacinio pavaldumo, bûdingo vertikaliems santy-
kiams, èia akivaizdus kitas dalykas – tik viena ðalis turi teisinius valdþios 
ágaliojimus (valdþios kompetencijà). Pavyzdþiui, institucijos, atliekanèios 
koordinacines funkcijas, turi tarpðakinæ kompetencijà tiesiogiai nepaval-
dþiø ástaigø ir organizacijø atþvilgiu.  

Visa tai rodo administraciniø teisiniø santykiø padalijimo á vertikalius 
ir horizontalius santykinumà, nes visais nurodytais atvejais aiðkiai reiðkiasi 
teisinis valdingumas, bûdingas valstybiniam valdymui. Administraciniø tei-
siniø santykiø valdingumas labiausiai reiðkiasi vienaðaliðkai (organizacinio 
pavaldumo arba ástatymu suteiktos kompetencijos tvarka) priimant tam 
tikrà valdymo sprendimà. 

Pagal tikslo siekimo nuostatas (kryptis) ðie santykiai skirstomi á pozity-

vius ir deliktinius. 
Pozityvūs administraciniai teisiniai santykiai susiklostë valstybinio val-

dymo institucijoms ágyvendinant pagrindines jø funkcijas, numatytas teisës 
aktuose. Pavyzdþiui, vadovaujant þmonëms, valdymo grandims, ámonëms, 
ástaigoms, organizacijoms ir t. t. 

Deliktiniai administraciniai teisiniai santykiai atsiranda paþeidus tei-
sës aktø numatytus reikalavimus valstybinio valdymo srityje.  

Pagal konkretų turinį administraciniai teisiniai santykiai skirstomi á 
turtinio ir neturtinio pobūdžio, pagal gynimo būdą – á ginamus administracine 

ir teisine tvarka. 
 
Administraciniø teisiniø santykiø dalyviai. Tai konkreèios ðalys – ins-

titucijos ir asmenys, turintys valstybinio valdymo srityje suteiktas teises ir 
pareigas ir gebantys jas ágyvendinti. Bendra jø ásitraukimo á administraci-
nius teisinius santykius sàlyga yra administracinis teisnumas, t. y. galėjimas 

įgyti kompleksą administracinių teisinių pareigų ir teisių. 
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Administraciniø teisiniø santykiø ðalimis gali bûti valstybinio valdymo 
institucijos, pareigûnai, nevyriausybinës organizacijos, pilieèiai, uþsienie-
èiai. 

Valdymo institucijø administracinis teisnumas reiðkiasi jø kompeten-
cija. Valdymo institucijos kompetencijà apibrëþia ágyvendinamø valdymo 
funkcijø ir pareigø visuma jai palaikant administracinius teisinius santykius. 
Ðiuo poþiûriu valdymo institucijos administracinis teisnumas átvirtina ir ið-
reiðkia teisiðkai turimø ágaliojimø valdþios kompetencijai ágyvendinti apim-
tá. 

Valdymo institucijø administracinis teisnumas gali bûti bendras ir spe-

cialus.  
Bendrasis teisnumas bûdingas daugeliui institucijø. Jis pasireiðkia ga-

limybe apskritai ágyvendinti valdymo veiklà.  
Specialusis teisnumas papildo bendràjá ir per já pasireiðkia galimybë 

ágyvendinti tam tikrus valdymo uþdavinius, pavyzdþiui, policijai – jurisdikci-
jos veiklà. Kartais sukuriamos tokios valdymo institucijos, kurios iðimtinai 
vykdo tokius uþdavinius, pavyzdþiui, administraciniø ginèø komisijos. 

Valstybës tarnautojų administracinis teisnumas apibrëþiamas jø veiklos 
pobûdþiu ir paprastai reglamentuojamas teisës aktais bei átvirtinamas dar-
buotojø pareigø apraðuose. Pagal savo turiná jis iðvedamas ið tos valdymo 
institucijos, kurioje dirba ðis tarnautojas, kompetencijos. 

Tam tikrà administraciná teisnumà turi nevyriausybinës organizacijos, 
veikianèios valstybinio valdymo srityje. 

Pilieèiø administracinis teisnumas atsiranda jiems gimus, o veiksnu-
mas – nuo tam tikro amþiaus. Administraciniø teisiniø santykiø subjektais 
gali bûti tik veiksnûs pilieèiai. 

Vadovaujantis administracinës teisës specialistø nuomone, iðskiria-
mos dvi administraciniø teisiniø santykiø subjektø grupës: fiziniai ir juridi-

niai asmenys. Fiziniai asmenys skirstomi á tris smulkesnes grupes – pilieèiai, 
uþsienio valstybiø pilieèiai bei asmenys be pilietybës. Juridiniai asmenys 
skirstomi á ðias grupes: valstybinio valdymo institucijos, nevyriausybinės orga-

nizacijos, įmonės, įstaigos bei kitos socialinės bendrijos. Pastarosioms, pavyz-
dþiui, priklauso profsàjungos, religinës bendrijos ir kt. D. Bachrachas tuos 
paèius subjektus apibûdina kitomis sàvokomis: „individualûs ir kolektyvi-
niai subjektai“253. Pasak jo, individualiu administraciniø teisiniø santykiø 
subjektu gali bûti tiek studentas, tiek kareivis, tiek ir tarnautojas, svarbiau-
sia – neprarasti në vieno ið subjektiðkumo elementø. Kolektyviniai subjek-

                                                 

253 Бахрах Д. Н. Административное право: учебник. Часть общая. Москва: БЕК, 1993. 

C. 21. 
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tai – tai gerai organizuotos ir valdomos þmoniø grupës, turinèios teises bei 
pareigas kitiems subjektams. Kolektyvas paprastai turi bendrus interesus, 
tikslus, savo valdymo mechanizmà bei dalyvius, kuriø padëtis grupëje skir-
tinga. 

Kad ir kaip skirtingai bûtø skirstomi administraciniø teisiniø santykiø 
subjektai, visi jie veikia administraciniø teisiniø santykiø plotmëje, visi jie 
vienaip ar kitaip susijæ su valdymu, kontrole, administracinës teisës normø 
taikymu, kitais klausimais ir, þinoma, visø jø galimybë uþmegzti konkreèius 
administracinius teisinius santykius priklauso nuo jø teisnumo ir veiksnu-
mo. 

 
Administraciniø teisiniø santykiø atsiradimo, pasikeitimo ir pabai-

gos pagrindai. Administraciniai teisiniai santykiai atsiranda juridiniø faktø, 
kuriais laikomi veiksmai ir ávykiai, pagrindu.  

Veiksmai – faktai, kurie vyksta pagal þmoniø veiklà, yra jø valios ið-
raiðkos rezultatas. Jie gali bûti teisëti ir neteisëti. Teisëti veiksmai atitinka 
administracinës teisës normas. Pagrindinë jø rûðis – juridiniai faktai, t. y. 

veiksmai, padaromi sąmoningai siekiant sukelti tam tikrus teisinius padari-
nius. Valstybinio valdymo srièiai bûdingiausi valstybinio valdymo institucijø 
(pareigûnø) individualaus pobûdþio teisës aktai. Ástatymø numatytais atve-
jais teisës aktus sudarinëja nevyriausybinës organizacijos, pilieèiai (skundo 
padavimas). Juridinis faktas gali bûti ir neveikimas (nepriëmus bûtinø 
priemoniø vieðosios tvarkos apsaugai). 

Neteisëti veiksmai neatitinka administracinës teisës normø reikalavi-
mø. Tai teisës paþeidimai (deliktai), kuriø pagrindu kyla administracinës 
prievartos priemoniø taikymo santykiai. 

Įvykiai – reiðkiniai, kylantys nepriklausomai nuo þmoniø valios (gaiva-
linës nelaimës atveju gali bûti taikoma turto rekvizicija). 

Administraciniai teisiniai santykiai kinta veikiant juridiniams faktams, 
kurie numatyti tam tikroje administracinës teisës normos hipotezëje.  
 
 

2.5. Administraciniai teisiniai režimai 
 

Atkûrus Lietuvos valstybës nepriklausomybæ, vienas ið svarbiausiø 
uþdaviniø buvo teisinës sistemos reforma. Kuriantis demokratinei valstybei 
buvo vykdomos ir ðiuo metu tebevyksta sudëtingos reformos, apimanèios 
politines, teisines, socialines valstybës gyvenimo sritis. Taigi teisinës siste-
mos tobulinimas buvo ir yra nenutrûkstamas procesas, nes tik gerai vei-
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kianti teisinë sistema gali garantuoti valstybës socialiná ir ekonominá stabi-
lumà. Todël ávairiapusë Lietuvos teisinës sistemos analizë ir vertinimai turi 
labai svarbià reikðmæ jos tobulinimui. Ðiame skyriuje bandoma atlikti funk-
cionuojanèiø administraciniø teisiniø reþimø analizæ bei parodyti jø svarbà 
valstybës valdyme. 
 

2.5.1. Valstybinis valdymas ir administraciniai  

teisiniai reþimai 
 

Administracinë teisë – tai valdymo teisë, arba teisës apie valdymà ða-
ka. Kalbant apie administracinës teisës dalykà pirmiausia reikia atsiþvelgti á 
visuomeniniø santykiø valdymo teisinio reguliavimo sritá, kuri paprastai su-
sijusi su valstybës organø vykdoma valdymo veikla ir vadinama valstybiniu 
valdymu. Todël administracinës teisës dalyko apibûdinimas labai priklauso 
nuo valstybinio valdymo sàvokos traktavimo. Þvelgiant á teisiniø reþimø 
institutà sunku já tinkamai iðnagrinëti nesiejant jo su valdymo veikla. Val-
dymo sàvoka vartojama ávairiose srityse – ir teisëje, ir ekonomikoje, ir so-
ciologijoje, ir kituose moksluose. Remiantis kibernetikos mokslo iðvado-
mis, valdymas suvokiamas kaip poveikio ávairios kilmës organizuotoms si-
stemoms ir jø reakcijos á tà poveiká funkcinës priklausomybës ágyvendini-
mas. Pagrindinis valdymo tikslas – uþmegzti ryðius tarp atskirø sistemos da-
liø bei sutelkti jas á visumà.  

Literatûros ðaltiniuose apþvelgiant valstybinio valdymo ir administra-
ciniø teisiniø reþimø santyká pirmiausia iðskiriami pagrindiniai valstybinio 

valdymo bruožai. Valstybiniam valdymui bûdingi specialieji subjektai, t. y. 
viena valstybiná valdymà vykdanti ðalis bûtinai turi bûti valstybinë institucija 
arba valstybës vardu veikiantis atstovas. Ðiø institucijø uþduotis yra ágyven-
dinti ástatymus ir kitus teisës aktus, organizuoti jø vykdymà. Visa tai rodo, 
kad valstybinis valdymas turi vykdomojo pobūdžio veiklos bruožų. Kaip kità 
bruoþà reikëtø iðskirti poįstatyminę veiklą, nes ástatymø nustatytos valstybi-
nio valdymo pagrindinës kryptys yra ágyvendinamos poástatyminiais aktais. 
Valstybiniam valdymui priskiriamas taip pat tvarkomasis pobūdis, kuriam 
bûdingi pavaldumo ir subordinacijos santykiai254. 

Ið pateiktø samprotavimø galime teigti, kad pati valdymo prigimtis 
yra organizacinio, tvarkomojo pobûdþio. Tuo tarpu administracinis teisinis 
reþimas255 vienoje ið srièiø apibrëþiamas kaip tiksliai nustatoma tvarka. 

                                                 

254 Козлов Ю. М. Административное право: учебник. Москва: Юристь, 2001. C. 19. 
255 Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. Москва: Юрин-

формцентр, 1998. C. 405. 
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Taigi galime teigti, kad tvarkos (arba reþimo) ávedimas siekiant konk-
reèiø, tarpusavyje susijusiø tikslø ir yra valdymo esmë ir paskirtis. Valdymo 
efektyvumas priklauso nuo to, kiek grieþtai apibrëþiami konkretûs tikslai. 
Siekiant tokiø tikslø valstybinio valdymo ágyvendinimà tam tikra prasme 
galima apibrëþti kaip reþimà, veikiantá neperþengiant nustatytø valdymo ri-
bø.  

Valdymo sistemos vidinës struktûros tinkama organizacija taip pat ga-
li bûti svarbus veiksnys, turintis átakos valstybinio valdymo efektyvumui. 
Nagrinëjant valdymo sistemà bûtina iðskirti pagrindinius jos elementus – 
subjektà ir objektà. Pirmiausia valdymo subjektas visuomet turi realø po-
veiká valdomam objektui. Antra, bûtina, kad tarp jø egzistuotø grieþti ne-
nutrûkstami abipusiai informacijos ryðiai. 

Në viena valdymo sistema negali egzistuoti efektyviai, jeigu nenusta-
toma sistemos sudedamøjø daliø grieþta organizacija bei jø veiklos reþimas. 
Vertëtø iðskirti tvarkos, organizacijos bei reþimo sàvokas. Tvarka – pirmi-
nis bei universalus valdymo tikslas. Pagrindinë priemonë uþtikrinti tvarkà 
yra organizacija bei jos ypatinga forma – reþimas. Kaip vienà ið administra-
cinës teisës reguliavimo funkcijos turinio elementø galime iðskirti „vykdo-
mosios valdþios institucijø vidinës organizacijos ir jø vykdomos veiklos tei-
sinio reþimo nustatymà“256. Taigi visas valdymo procesas turi vykti laikantis 
tam tikros tvarkos, t. y. nustatytø taisykliø, o tai ne kas kita kaip reþimo pa-
grindas. 

Taip pat reikia paþymëti administracinio teisinio reþimo ágyvendinimà 
specialiais, t. y. grieþtais, administraciniais (valdymo) veiksmais. Jau vien 
dël to reþimu negalime laikyti tokiø ðiuolaikinio valdymo reiðkiniø kaip sa-
vivalda bei savarankiðkumas. Taèiau tai gali bûti ágyvendinta laikantis 
grieþtø ribø ir neprieðtarauti bendriesiems valdymo tikslams. Tad reikia 
pabrëþti, kad reþimas yra tam tikra prasme iðorinis veiksnys, uþtikrinantis 
paèios valdymo sistemos egzistavimà, jos normalià kryptingà veiklà ir gali-
mybæ sistemoje ágyvendinti savivaldà. 

Pateikus ðià trumpà analizæ galima teigti, kad bûtent ið valdymo si-
stemos iðplaukia reþimo definicija. O valdymo procesuose visuomet yra sri-
èiø, kuriose veikia savireguliacijos mechanizmai, kurie savo ruoþtu irgi gali 
bûti veikiami reþimo. Svarbiausias ir paþeidþiamiausias valdymo sistemos 
sritis apsaugo administracinis teisinis reþimas, jis taip pat uþtikrina jø funk-
cionavimà ir paèios valdymo sistemos egzistavimà, valdymo tikslø siekimà 
bei veiksmingà valdymo procesà. Taigi galime teigti, kad remiantis bendrà-
ja administracinës teisës teorija valdymo (administraciniø) reþimø sritá 

                                                 

256 Козлов Ю. М. Административное право. C. 21–22. 



Bendroji  dalis 

 

195 

sunku apriboti. Tarp administracinio teisinio reþimo ir valstybinio valdymo 
sàvokø, analizuojant jas plaèiausia prasme, galima dëti lygybës þenklà. 
Valstybiná valdymà visada galima apibûdinti kaip administraciná teisiná re-
þimà, taèiau jokiu bûdu negalima teigti, kad kiekvienas administracinis tei-
sinis reþimas yra valstybinis valdymas. Valstybinio valdymo sàvoka yra daug 
platesnë, jo procese matyti ávairûs specialûs administraciniai teisiniai reþi-
mai, kuriø paskirtis – sureguliuoti ypaè svarbios veiklos sritis. Ávedus ðiuos 
reþimus sudaromos sàlygos reþimo objektui skirti daugiau dëmesio. Jis gali 
bûti iðreiðkiamas specialia teisine reglamentacija, specialiø institucijø sukû-
rimu arba veikianèioms institucijoms specialiø ágaliojimø skyrimu ir pan. 
Be anksèiau nagrinëtos valstybinio valdymo srities, administraciniø teisiniø 
reþimø paskirtis – palaikyti saugumà kilus vidinëms ir iðorinëms grësmëms 
valstybës nepriklausomumui ir teritoriniam vientisumui, kitaip tariant, re-
guliuoti tam tikras valstybës situacijas specialiø priemoniø sistema. 
 
 

2.5.2. Valstybinio ir administracinio teisinio  

reguliavimo santykis 
 

Valstybinis reguliavimas yra viena ið valstybinio valdymo funkcijø, jis 
apibûdinamas ir uþtikrinamas valstybës nustatomomis bendrosiomis taisyk-
lëmis, kuriø turi laikytis visuomeniniais santykiais susijæ subjektai. Atsi-
þvelgdami á kintanèias sàlygas jie turi uþtikrinti ðiø taisykliø tobulinimà. Ðià 
valstybës reguliavimo funkcijà papildo teisiniø reikalavimø vykdymo visa-
pusiðka kontrolë, santykiaujanèiø ðaliø veiklos bendros krypties nustatymas 
ir koordinavimas, jø teisëtø interesø ir teisiø apsauga, prioritetø nustaty-
mas ir jø reglamentavimas norminiais aktais, registracijos tvarkos nustaty-
mas, licencijavimas ir kt. Vadovaujantis uþsienio ðaliø patirtimi reguliavi-
mas pagal tikslus skirstomas á socialiná ir ekonominá, o pagal valstybinio re-
guliavimo formà – á politiná ir teisiná administraciná257.  

Valstybinis reguliavimas daþniausiai nagrinëjamas teisës moksle – 
valstybës ir teisës teorijoje, administracinëje teisëje. Taèiau nagrinëjant 
valstybinio valdymo ir savireguliacijos santyká ekonomikoje atsiranda prieð-
taravimø dël valstybinio valdymo iðplëtimo ðioje srityje, nes didëja valstybi-
nis aparatas ir administracinis teisinis poveikis valdymo objektams. Todël 

                                                 

257 Марченко М. Н. Теория государства и права. Москва: Зеркало-Теис, 1996. C. 143–
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teisingiau ekonomikos srityje bûtø orientuotis á papildomus valdymo meto-
dus258. 

Administracinis teisinis reguliavimas, kaip tam tikra sritis, yra impera-
tyvus norminis mechanizmas, tvarkantis subjektø ir objektø veiklà, formuo-
jantis stabilø jø funkcionavimo teisiná pagrindà. Be to, jis, kaip ir pats ad-
ministracinis valdymas, apima daugelá valstybinio ir visuomeninio gyveni-
mo srièiø. Valstybinis reguliavimas yra vienas ið administracinio teisinio 
poveikio priemoniø ir visada nukreiptas á teisinæ formà. 

Paeiliui vykdomø veiksmø ciklas, kai subjektai skatinami veikti sava-
rankiðkai ir ágyvendinti savo teises, vykdyti pareigas pagal nustatytà reþimà 
ir procedûras, uþtikrinti funkcionavimo stabilumà – tai ir yra reguliavimo 
pasireiðkimas ir paskirtis. 

Administracinis teisinis reguliavimas naudoja: normas – definicijas 
(retai), kompetencines normas, normatyvus (standartus, kvotas ir pan.), te-
chninius parametrus kaip juridines normas (kainø dydá, ávairius atstumus, 
normas ir pan.). Reguliavimas taip pat susijæs su bendrosiomis pilieèiø 
normomis, mokesèiø ástatymais, kuriuos jis tarsi áformina ir átraukia á regu-
liuojamø objektø veiklà priklausomai nuo situacijos tam tikruose veiklos 
cikluose. 

Administracinis teisinis reguliavimas ágyvendinamas:  
1) specialiomis normomis – ástatymais, nutarimais;  
2) iðleistais ávairiais aktais; 
3) reguliuojamojo ir imperatyvaus turinio „taisyklëmis“. 
Administracinio teisinio reguliavimo formø yra ávairiø, tai ir lemia jo 

neginèijamà reagavimo lankstumà ir dinamiðkumà veikiant valdymo objek-
tus. Jis taip pat gali bûti valstybinio reguliavimo elementas. Ástatymas tokiu 
atveju yra bendra teisinë bazë. Administraciná teisiná reguliavimà daþnai 
ágyvendina savarankiðkos vykdomosios valdþios institucijos, leidþianèios 
ávairius nutarimus, ásakymus, paliepimus. 

Skirstymo kriterijumi gali bûti administracinio teisinio reguliavimo 
ágyvendinimo formø skirstymas pagal apimtá ir metodus. Tai: a) valstybinio 
rëmimo formos; b) imperatyvûs kiekybiniai ir kokybiniai normatyvai; c) le-
galizuojamosios priemonës (pvz., licencijavimas, fiziniø ir juridiniø asmenø 
registracija); d) administraciniai reþimai, susijæ su ypatinga valstybës padë-
timi; e) administraciniai funkciniai reþimai; f) valstybës monopolijos ávedi-
mas. 

                                                 

258 Пискотин М. И. Социализм и государственное право. Москва: Наука, 1984. C. 172–

181. 
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Iðvardyti metodai taikomi nevienodai, nes priklauso nuo ávairiø aplin-
kybiø, jie taikomi tokia proporcija, kurià nustato objektyvûs ðakos porei-
kiai, sritis ir kt. Reguliuojamosios funkcijos tai stiprëja, tai silpnëja. Jø 
veiksmingumas skiriasi ávairiose gamybos ir socialinës srities ðakose. Deri-
nimas garantuoja poveikio lankstumà. Reguliavimo reþimø ávedimas ir jø 
palaikymas reikalauja dideliø valstybiniø institucijø pastangø. Priemonës ir 
administracinio teisinio reguliavimo svertai yra skirtingi savo paskirtimi ir 
turiniu. Jie gali bûti grieþti, orientuoti ir palaikomieji priklausomai nuo to, 
kokia problema sprendþiama259. 
 
 

2.5.3. Administraciniø teisiniø reþimø prigimtis,  

samprata ir poþymiai 
 

Socialiniø, ekonominiø procesø teisinis sureguliavimas integracijos á 
Europos Sàjungà laikotarpiu ágauna ypaè svarbià reikðmæ. Administracinis 
teisinis reguliavimas, kaip viena ið teisiniø reguliavimo formø, ir jo impera-
tyvûs bei valdymo metodai iðreiðkia ir uþtikrina vieðøjø interesø prioritetus. 
Jis leidþia sukurti kuo palankesnes teisines sàlygas teisës subjektams veikti, 
padeda spræsti kompleksines tarptautinio ir valstybës vidaus saugumo pro-
blemas. 

Paþymëtina, kad administracinës teisës reguliuojami ir valstybës insti-
tucijø þinioje esantys visuomeniniai santykiai kartais keièiasi savavaliðkai, 
jie gali bûti teigiami ir neigiami, netikëti ir prognozuojami. Paprastai vyk-
domosios valdþios institucijos visuomenei reikðmingus, teigiamus pokyèius 
stengiasi iðlaikyti ir plëtoti. Pavyzdþiui, ekonominës krizës metu valstybëje 
atsiradus prognozuotiems ir atsitiktiniams pokyèiams stabilumà valstybëje 
stengiamasi palaikyti vykdomosios valdþios institucijø specialiomis priemo-
nëmis. Priemonës padëèiai stabilizuoti yra kova su nusikalstamumu, vieðo-
sios tvarkos uþtikrinimas ir kt. Sunkiau kontroliuojamose situacijose, kurios 
destabilizuoja visuomeniná gyvenimà, valstybës valdþia privalo taikyti ypa-
tingas poveikio priemones, kuriø visuma ir yra administracinis teisinis re-
þimas. Kaip pavyzdá galima pateikti cheminæ arba radiacinæ vietovës tarðà, 
vandens, elektros energijos, maisto produktø tiekimo sutrikimus, kurie gali 
bûti pramoniniø avarijø, katastrofø, kitø nepaprastø situacijø padariniai. 
Tokie neigiami veiksniai sukelia visuomenëje socialinæ átampà, kurios prie-
þastimi gali bûti arba socialiniai procesai (atskirø vietoviø blokados, masi-

                                                 

259 Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процеса. Москва: Юринформ-
центр, 1998. C. 377–382. 
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niai nesutarimai ir pan.), arba stichinës nelaimës260. Dël nepaprastø situaci-
jø atsiradusi neáprasta, neordinari padëtis turi átakos visuomeniniø santykiø 
pobûdþio pasikeitimui, reikalauja pakeisti valstybinio valdymo formas ir 
metodus ekstremaliomis sàlygomis, t. y. ávesti specialø administraciná teisi-
ná reþimà. 

Nagrinëjant teisinio reþimo sampratà reikëtø remiantis bendromis 
teisinio reþimo definicijomis panagrinëti teisës teorijos, kaip mokslo, sritá – 
apibrëþti jos ribas, atskirti jà nuo kitø teisiniø kategorijø ir atskleisti speci-
finius administracinio teisinio reþimo poþymius. Teisinë literatûra reþimo 
sàvokà aiðkina skirtingai. Viena ið „Tarptautiniø þodþiø þodyno“ pateikia-
mø režimo (pranc. regime) reikðmiø yra „tiksliai nustatyta tvarka“261. Tvar-
kos uþtikrinimas administracinëmis teisinëmis priemonëmis turëtø bûti lai-
komas administraciniu teisiniu reþimu. Taèiau ði sàvoka daþniausiai varto-
jama siauresne prasme. Daþniausiai pabrëþiama ypatingø priemoniø vals-
tybinio valdymo srityje susiklosèiusioms nepaprastoms situacijoms stabili-
zuoti sistema. Gali susidaryti áspûdis, kad svarbiausi administraciniai teisi-
niai reþimai yra nepaprastoji ir karo padëtis. Tarkime, valstybës sienos ap-
saugos reþimas nëra nulemtas nepaprastø situacijø. Tai nuolatos veikiantis 
administracinis teisinis reþimas konkreèioje valstybinio valdymo srityje. 
Administraciniø teisiniø reþimø veikimo sritis negali bûti apribota vien tik 
nepaprastøjø situacijø. 

Nagrinëdami administraciniø teisiniø reþimø sampratà susiduriame 
su pateikiamø nuomoniø ávairove. Teisës teorija teisinį režimą apibrëþia 
kaip reguliavimo tvarkà, iðreikðtà kompleksu teisiniø priemoniø, parodan-
èiø iðskirtiná tarpusavyje sàveikaujanèiø leidimø, draudimø, pozityviø ápa-
reigojimø derinimà ir sudaranèiø reguliavimo kryptingumà262. 

Uþsienio ðaliø administracinës teisës literatûroje pateikiamas admi-
nistraciniø teisiniø reþimø apibrëþimas, kuriuo pabrëþiamas teisinio regu-
liavimo ágyvendinimo metodø specifiðkumas (draudimø, leidimø, pozityviø 
ápareigojimø derinimas) bei ðiuos metodus atitinkanèiø teisës subjektø el-
gesio sekimas. Taigi teisinis režimas apibrëþiamas kaip ypatinga teisinio re-
guliavimo tvarka, iðreikðta atitinkamomis teisinëmis priemonëmis, suku-

                                                 

260 Административное право: учебник / Под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попова. Моск-
ва: Юрист, 2000. C. 467. 

261 Vaitkevièiûtë V. Tarptautiniø þodþiø þodynas. Vilnius: Þodynas, 2002. P. 916. 
262 Vancevièius S. Valstybës ir teisës teorija: mokomoji priemonë. Vilnius: Justitia, 2000. 
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rianti norimà socialinæ padëtá ir palankià arba nepalankià aplinkà teisës 
subjektø poreikiams patenkinti263. 

Nagrinëjant administraciná teisiná reþimà taip pat pabrëþiamas realus 
nustatytø visuomeniniø santykiø egzistavimas, o ne jø reguliavimas. Teisinis 

režimas apibrëþiamas kaip tam tikro objekto atþvilgiu ar tam tikros veiklos 
srityje susiklosèiusiø socialiniø ryðiø kompleksas, átvirtintas teisës normose 
bei uþtikrintas teisinëmis organizacinëmis priemonëmis264. 

Administraciná teisinį režimą galime apibrëþti ir kaip ástatymais nusta-
tytø taisykliø visumà, kuriø savo veikloje turi laikytis pilieèiai ir juridiniai 
asmenys. Papildant ðià analizæ aiðkinamas administraciniø teisiniø reþimø 
tikslas. Jø negalima sutapatinti nei su bendruoju teisiniu reguliavimu, nei 
su teisës ágyvendinimo procesu. Reþimams bûdingas iðskirtinis reguliavimo 
bûdas, kuriuo kuriamas ir naudojamas specifinis juridiniø, organizaciniø 
bei kitø priemoniø derinys ir taip garantuojama stabili valstybës padëtis. Ji 
palaikoma, iðsaugoma ir keièiama taikant ávairius privalomus paramet-
rus265. 

Iðnagrinëjus keliuose ðaltiniuose pateiktus apibrëþimus teisinį režimą 
galima apibrëþti kaip ástatymø leidëjo nustatytà teisinio poveikio sistemà, 
pagrástà bendrais teisës principais ir uþtikrintà specifiniais teisinio poveikio 
visuomeniniams santykiams metodais ir formomis. Teisiniuose reþimuose 
taikomi visi teisinio reguliavimo bûdai, bet kiekviename reþime vienas ið 
bûdø yra vyraujantis, lemiantis visuomeniniø santykiø reguliavimo specifi-
kà. Tai ir yra pagrindas teisiniams reþimams klasifikuoti. Teisiniai reþimai 
apibrëþiami atsiþvelgiant á teisës ðakai bûdingo visuomeniniø santykiø tei-
sinio reguliavimo metodo ir dalyko savybes. 

Administracinës teisës ðakos specifiðkumas ágyvendinant administra-
cinius teisinius reþimus pasireiðkia imperatyviais valdymo metodais, paval-
dumo santykiø sukûrimu ir palaikymu. 

Nagrinëjant administracinius teisinius reþimus iðskiriama ir administ-
raciniø teisiniø reþimø paskirtis – tai tam tikrø valstybës srièiø, situacijø re-
guliavimas specialiomis priemonëmis. Tokioms priemonëms priskiriama:  

1) teisiniai aktai ir normos, nustatantys ypatingà veiklos tvarkà tam 
tikrose srityse; 

2) ágaliotos valstybinës institucijos, sukurtos specialiai arba ágaliotos 
formuoti ir palaikyti atitinkamà reþimà;  

                                                 

263 Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. Москва: Юрин-
формцентр, 1998. C. 406. 

264 Бахрах Д. Н. Административное право: учебник: Часть общая. Москва: БЕК, 1993. 

C. 279. 
265 Рушайло Г. Б. Административно-правовые режимы. Москва: Щит, 2000. C. 17. 
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3) specialios teisinës priemonës, skirtos reþimo tvarkai palaikyti (re-
gistracija, licencijavimas); 

4) iðsami teisës subjektø veikimo reglamentacija ir jø tarpusavio san-
tykiai;  

5) grieþta kontrolës ir atsakomybës sistema administracinio teisinio 
reþimo veikloje (reþimo taisykliø vykdymo patikrinimas, operaty-
vinës paieðkos priemoniø pritaikymas ir pan.); 

6) platesnis ribotai leidþiamø ir draudþiamø metodø taikymas, bûti-
nais atvejais derinamas su teisës subjektø skatinimu (teisiø ir lais-
viø ágyvendinimas leidþiamas tik pateikus asmeniui praðymà, ku-
riuo suteikiama tokia galimybë);  

7) specialiø organizaciniø, techniniø, materialiniø ir finansiniø prie-
moniø egzistavimas (pvz., specialios árangos vietos apþiûrai pa-
naudojimas)266. 

Iðskiriami administracinio teisinio reþimo atskiri elementai: valstybës 
administracijos veiklos teisëtumo, pasø, valstybës tarnybos reþimai, taip pat 
specialieji administraciniai teisiniai reþimai (karo padëties, valstybës pa-
slapties reþimai). Taigi administraciniø teisiniø reþimø sàraðas neapsiriboja 
vien tik nepaprastøjø situacijø sureguliavimu267. 

Administracinës teisës ðaltiniai iðskiria ðiuos administraciniams teisi-
niams reþimams bûdingus poþymius: 

1) fiziniø, juridiniø asmenø ir pareigûnø elgesys nustatymas specia-
liomis teisës normomis; 

2) visuomeniniø organizacijø ir valdþios institucijø veiklos iðsami reg-
lamentacija; 

3) papildomø taisykliø arba visiems privalomø teisës normø iðimèiø 
taikymas; 

4) ypatingo reþimo, specialios teisëtvarkos kontrolës ir tam tikrø ap-
ribojanèiø priemoniø taikymas268. 

Administraciniai teisiniai reþimai keièia administracinës teisës subjek-
tø teisinæ padëtá. Srityje, kur veikia administracinis teisinis reþimas, subjek-
tø teisinë padëtis kinta. Ðiais atvejais administracinio teisinio reguliavimo 
sritis iðsipleèia. Kartu vykdomosios valdþios institucijø ágaliojimø poveikis 
visuomeniniams santykiams didëja.  

                                                 

266 Бахрах Д. Н. Административное право России. Москва: Норма, 2001. C. 412. 
267 Ten pat. 
268 Рушайло В. Б. Административно-правовые режимы: монография. Москва: Щит-
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Visiems administraciniams teisiniams reþimams bûdingas teisës sub-
jektø teisiø ir pareigø pusiausvyros suderinamumas – sustiprinant vykdo-
mosios valdþios institucijø ágaliojimus, o kitø administracinës teisës subjek-
tø teises suvarþant arba net nustatant jiems papildomas pareigas269. 

Kaip matome, administracinis teisinis reþimas yra specifinë teisës sub-
jektø veiklos tvarka, taikoma ávairiose valstybinio gyvenimo srityse. Jis ágy-
vendinamas ástatymais ir poástatyminiais aktais ir nukreiptas á jø grieþtai 
tikslinæ ir funkcinæ veiklà tose srityse, kur reikalingos papildomos priemo-
nës tinkamai valstybës bûklei palaikyti. 

Administracinis teisinis reþimas reguliuojamas dviem bûdais. Jie yra 
arba sudedamoji tam tikros srities ástatymø ar poástatyminiø aktø dalis, ar-
ba iðreiðkiami specialiais norminiais aktais. Vienas arba keli tokio pobû-
dþio specialûs aktai sukuria konkreèiø – operatyviniø tvarkomøjø nurody-
mø, ásakymø arba potvarkiø teisiná pagrindà. Jø priëmimo ir ágyvendinimo 
ryðys ir nuoseklumas bûtini, nes prieðingu atveju nepavyksta teisiðkai uþtik-
rinti pilieèiø ir juridiniø asmenø veiklos270. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje átvirtinami pagrindiniai admi-
nistraciniø teisiniø reþimø funkcionavimo principai ir nuostatos – pagrin-
diniø teisiø ir laisviø nelieèiamumo principas, teisiø ir laisviø ribojimo pa-
grindai, oficialaus reþimo ávedimo principas. Paþymëtina, kad bûtent Kons-
titucija átvirtina nepaprastosios ir karinës padëties, valstybës sienos apsau-
gos, teritorinës jûros, iðskirtinës ekonominës zonos administracinius teisi-
nius reþimus. 

Kadangi administraciniai teisiniai reþimai ið esmës yra susijæ su atsa-
komybe, apribojimais, prievarta, teisiðkai jie daþniausiai átvirtinti ástaty-
muose. Ástatymais nustatoma teisinio reþimo rûðis, ávedimo pagrindai, sub-
jektai, vykdantys reþimo valdymà, veiklos taisyklës ir priemonës. Teisës ak-
tus konkretina pagal savo kompetencijà Vyriausybë, ministerijos, departa-
mentai, vietos valdymo ir kitos institucijos. 

Konkreèiam administraciniam reþimui reguliuoti yra skirtas Karo pa-
dëties ástatymas, Nepaprastosios padëties ástatymas, Valstybës sienos ir jos 
apsaugos ástatymas. Yra administraciniø teisës reþimø, kurie reglamentuo-
ja atskiras administracinës veiklos rûðis (pvz., Valstybës tarnautojø ástaty-
mas, Muitinës kodeksas)271. 

                                                 

269 Административное право: учебник / Под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попова. Моск-
ва: Юрист, 2000. C. 467–468. 

270 Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. Москва: Юрин-
формцентр, 1998. C. 401–402. 

271 Бахрах Д. Н. Административное право России. Москва: Норма, 2001. C. 413. 
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Administracinës teisës specialistai administraciniø teisiniø reþimø re-
guliavimo ypatumus apibrëþia per specialius reþiminius reguliavimo bûdus. 
Tai: 

1) specialiø taisykliø veiklos zonø padalijimas; 
2) specialiø laikinø arba nuolatiniø institucijø, skirtø reþimui regu-

liuoti, sukûrimas; 
3) specialiø reþimo taisykliø, skirtø þmoniø veiklai, judëjimui, nuosa-

vybës naudojimui, ûkinei veiklai reguliuoti, sukûrimas; 
4) objekto teisinës padëties (ypatingo statuso, draustinio, dokumen-

to, kuriame átvirtinta valstybës paslaptis) nustatymas272.  
Taigi administraciniai teisiniai režimai – tai ástatymais apibrëþtø taisyk-

liø visuma, kuriø savo veikloje turi laikytis pilieèiai ir juridiniai asmenys, 
taip pat specifinë teisës subjektø veiklos tvarka ávairiose valstybinio gyve-
nimo srityse. Pagrindinë administraciniø teisiniø reþimø funkcija yra ap-
saugoti pilietá, visuomenæ ir paèià valstybæ. 
 

2.5.4. Administraciniø teisiniø  

reþimø turinys 
 

Iðsamus reþimø teisiniø priemoniø turinys, kuris yra atskirose admi-
nistraciniø teisiniø reþimø rûðyse, apibrëþiamas jø tiksline paskirtimi, api-
bendrinamomis savybëmis ir atskirø asmenø, ástaigø, organizacijø ypatu-
mais, kurie ir yra administracinio teisinio reþimo objektas.  

Nagrinëjant administracinius teisinius reþimus bûtina iðskirti visiems 
jiems bûdingas sudëtines dalis: administracinio teisinio reþimo paskirtá; 
administracinio teisinio reguliavimo objektà; subjektà ir jo teisinæ padëtá; 
administracines teisines priemones bei teisës principus273. 

Administracinis teisinis režimas – ástatymais apibrëþtø taisykliø, kuriø 
savo veikloje turi laikytis pilieèiai ir juridiniai asmenys, visuma. Reþimai 
pasiþymi iðskirtiniu reguliavimo bûdu, kuriuo kuriamas ir naudojamas spe-
cifinis juridiniø, organizaciniø ir kitø priemoniø derinys garantuojant stabi-
lià valstybës padëtá. Ji palaikoma, iðsaugoma ir keièiama taikant ávairius 
privalomus parametrus. Administracinis teisinis reþimas nustatomas sie-
kiant vykdomosios valdþios institucijø ir privaèiø asmenø santykius uþtik-
rinti teisës normomis. Tokiu atveju bendrà valstybës administracijos veiklos 
reþimà galime laikyti administraciniu teisiniu reþimu. Jis nukreiptas á kas-

                                                 

272 Бахрах Д. Н. Административное право России. Москва: Норма, 2001. C. 416. 
273 Рушайло В. Б. Административно-правовые режимы: монография. Москва: Щит-
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dienæ administracinæ veiklà, tipines socialines valdymo situacijas. Admi-
nistraciniai teisiniai reþimai reguliuoja valstybës institucijø ir pareigûnø, 
palaikanèiø santykius su pilieèiais ir organizacijomis, su valdþios grandimis, 
ágyvendinanèiomis tiesiogines pareigas, reguliuojanèiomis ávairius sociali-
nius procesus, veiklà. 

Administraciniø teisiniø reþimø paskirtis – tai tam tikrø valstybës sri-
èiø, bûkliø reguliavimas ir specialiø priemoniø sistema, kuri susideda ið at-
skirø elementø. Svarbiausias ið jø yra saugumo uþtikrinimas teisiniais aktais 
ir normomis, kurios nustato ypatingà veiklos tvarkà tam tikrose srityse. 
Saugumui uþtikrinti ágaliojamos valstybinës institucijos, kurios specialiai 
sukurtos arba ágaliotos formuoti ir palaikyti atitinkamà reþimà. Teisës sub-
jektams nustatoma iðsami veikimo reglamentacija ir jø tarpusavio santykiai. 
Konkretaus administracinio teisinio reþimo veikloje pradeda egzistuoti 
grieþta kontrolës ir atsakomybës sistema, specialios organizacinës, techni-
nës, materialinës ir finansinës priemonës. Taigi sudaromos palankios sàly-
gos rezultatyviai ágyvendinti vykdomosios valdþios institucijø ágaliojimus274. 

Vykdomosios valdþios institucijø veikla gali bûti apibrëþiama ir kaip 
administracinis teisinis reþimas. Iðskiriami ðiam reþimui bûdingi keturi 
principai: 

1) administracinës ir teisminës valdþios atskyrimo principas nustato 
bendros kompetencijos teismø jurisdikcijoje nesanèius klausimus, 
administracinës teisës taikymo sritá ir administraciniø teismø ju-
risdikcijos ribas; 

2) antrasis principas susijæs su ypatingu administraciniø aktø reþimu. 
Viena vertus, jis nustato, jog vykdomosios valdþios institucijos turi 
teisæ savo nuoþiûra priimti vykdomuosius sprendimus, t. y. leisti 
norminius aktus, nustatanèius tam tikras pareigas ir sukurianèius 
teisinius padarinius privatiems asmenims be jø sutikimo. Kita ver-
tus, vykdomosios valdþios institucijos turi dideles prerogatyvas su-
tartims, kurios paklûsta administracinio reþimo veiklai, sudaryti; 

3) treèiasis yra teisëtumo principas, ápareigojantis valstybës administ-
racijà gerbti teisæ, t. y. vykdant savo veiklà vadovautis teisës nor-
momis; 

4) ketvirtasis principas yra vieðosios valdþios atsakomybës principas. 
Jis reiðkia vieðøjø juridiniø asmenø pareigà atlyginti þalà, padarytà 
dël jø kaltës. 

                                                 

274 Рушайло В. Б. Административно-правовые режимы: монография. Москва: Щит-
М, 2000. C. 29; Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. Москва, 

1998. C. 402–403. 
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Pirmieji du principai apibrëþia vykdomosios valdþios privilegijas, tre-
èiasis ir ketvirtasis apskritai pareigas275. 

Labai svarbus administracinio teisinio reþimo turinio elementas yra 
teisinio poveikio objektas. Socialiniai reiðkiniai ir santykiai, sudarantys ad-
ministraciniø teisiniø reþimø objektà, sukuria ypatingà aplinkà, glaudþiai 
susijusià su vieða valdþia. Jai bûdinga: vienaðaliðkai priimami valdymo 
sprendimai, dël kuriø atsiranda pavaldþiø subjektø teisinë priklausomybë; 
galimybë panaudoti organizuotà, jei reikia, ginkluotà prievartà, ginèø nag-
rinëjimo teismine tvarka ribotumas. Administracinio teisinio reþimo objek-
tas nesutampa su teisinio reguliavimo dalyku. Visuomeniniai santykiai, ku-
rie patenka á administracinës teisës normø veikimo sritá, ir sudaro admi-
nistracinio teisinio reþimo objektà. 

Administraciniø teisiniø reþimø subjektai yra administraciniø teisiniø 
santykiø dalyviai, kuriø padëtis dël valdymo bûdo yra socialiai skirtinga ir 
tikrai nevienareikðmiðka. To prieþastis yra administracinës teisës átvirtinta 
subjektø padëtis. Jei subjektas susijæs tarnybinio pavaldumo – subordinaci-
niais santykiais ir turi valdingus ágaliojimus, jis vienaðaliðkai priima valdy-
mo sprendimus kitø subjektø atþvilgiu. Taigi reiktø pabrëþti, kad visi sub-
jektai, priimdami sprendimus, privalo vadovautis teisës normomis, o visi fi-
ziniai ir juridiniai asmenys valdþios institucijoms turi bûti lygûs. Nagrinë-
jant administracinio teisinio reþimo turiná iðryðkëja dar vienas administra-
ciniø teisiniø reþimø elementas – teisinė subjektų padėtis. Ðis elementas atsi-
spindi ir Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo, Vieðøjø pirkimø, ir 
kituose ástatymuose. 

Administracines teisines priemones, vertinant jas administraciniø teisi-
niø reþimø poþiûriu, reiktø nagrinëti atsiþvelgiant á administracinës teisës 
principus ir subjektø teisinæ padëtá. 

Teisinio reguliavimo metodas yra administraciniø teisiniø priemoniø 
pagrindas. Analizuojant ðá metodà nereiktø pabrëþti vien pavaldumo san-
tykiø, nes administraciniø teisiniø santykiø turinys apima daug platesnes 
definicijas, o ðiø santykiø subordinacija ágyvendinama ávairiomis teisinëmis 
priemonëmis. Jas galima pateikti tokia tvarka: 

– organizaciniuose pavaldumo santykiuose – tiesioginis ásakymas 
(vadovas – darbuotojas); 

– teisinës kontrolës santykiuose – funkcinis ápareigojimas (inspekto-
rius – kontroliuojamasis); 

                                                 

275 Рушайло В. Б. Административно-правовые режимы: монография. Москва: Щит-

М, 2000. C. 29. 
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– vykdomosios valdþios institucijø sistemoje – koordinaciniai áparei-
gojimai. 

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys ágyvendinti savo asmenines tei-
ses ir laisves, dar turi gauti leidimo pobûdþio nurodymus (licencijas, lei-
dþianèias uþsiimti skirtingo pobûdþio veikla). 

Taikant administraciniø teisiniø reþimø specialias priemones siekia-
ma ne tobulai organizuoti veiklà nustatytoje valdymo srityje, o grieþtai 
kontroliuoti bet kokià veiklà valstybës ir visuomenës saugumo srityje nenu-
krypstant nuo nustatytos tvarkos, stengiantis iðvengti ávairiø teisës paþeidi-
mø, iðaiðkinant ir baudþiant paþeidëjus uþ veiksmus, daranèius þalà ðiems 
saugomiems interesams. 

Nagrinëjant administraciniø teisiniø reþimø turiná bûtina pabrëþti tei-
sinius elementus – nuoseklià vykdomos veiklos reglamentacijà, leidimø si-
stemà, nustatytø rûðiø veiklos registracijà – tai uþtikrina ávairiø veiklø ap-
skaità ir kontrolæ. Taip pat reiktø uþtikrinti atskirø veiklos rûðiø draudimà, 
atsakomybës taikymà uþ nustatytø taisykliø paþeidimus, administracinio 
teisinio poveikio priemoniø taikymà siekiant iðvengti paþeidimø ir juos ið-
aiðkinti. Taigi bus uþtikrintos asmenø teisës ir teisëti interesai. Ðiø priemo-
niø sistema kiekvieno administracinio teisinio reþimo atveju konkretinama 
atsiþvelgiant á specifinius saugomos srities ypatumus. 

Uþ administraciná teisiná reþimà atsakingos specializuotos valstybës 
institucijos. Konkretaus administracinio teisinio reþimo atþvilgiu ðios insti-
tucijos turi atitinkamus nustatytus ágaliojimus. Jos vykdo kontrolës funkci-
jas, ágyvendina nustatytà leidimø, iðduodamø asmenims ir organizacijoms 
uþsiimti tam tikrø rûðiø veikla, sistemà, vykdo asmenø ir nustatytø veiklos 
rûðiø registracijà siekdamos kontroliuoti tam tikrà veiklà. Neatidëliotinais 
atvejais imasi ávairiø objektø ir teritorijø apsaugos priemoniø, rûpinasi as-
menø, dirbanèiø administracinio teisinio reþimo srityje, specialiu mokymu 
ir rengimu. Ðios institucijos atlieka draudþiamuosius veiksmus, priþiûri, 
kaip laikomasi nustatytø reþimo taisykliø, taiko ávairaus pobûdþio preven-
cines priemones siekdamos iðvengti reþimo taisykliø paþeidimø, bûtinais 
atvejais nustatyto reþimo paþeidëjams taiko administracinio teisinio povei-
kio priemones276. Tokiø institucijø pavyzdþiais gali bûti Valstybinë vaistø 
kontrolës tarnyba; Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnyba; Valstybinë 
tabako ir alkoholio kontrolës tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bës; Valstybës sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalø ministerijos ir 
kt. 

                                                 

276 Рушайло В. Б. Административно-правовые режимы: монография. Москва: Щит-
М, 2000. C. 33–36. 



LIETUVOS  ADMINISTRACINĖ  TEISĖ 

 

206 

Taigi apibendrindami galëtume teigti, kad, pirma, administraciniai 
teisiniai reþimai valdþios institucijoms suteikia galimybæ efektyviai valdyti 
ávairias socialines situacijas, antra, jie yra svarbi priemonë uþtikrinti pilieèiø 
ir atskirø organizacijø teisines garantijas. Administraciniai teisiniai reþimai 
taikomas administracines priemones daro „skaidrias“, teisiniø santykiø da-
lyvius ið anksto informuoja apie galimas sankcijas, draudþia administracinæ 
improvizacijà, iðpleèia vadovaujanèiø asmenø laisvà poþiûrá taikant priva-
lomàsias priemones. 
 

2.5.5. Administraciniø teisiniø  

reþimø klasifikacija  
 

Kiekvienas mokslas klasifikuoja tam tikras kategorijas, elementus, 
kad nagrinëjamus klausimus susistemintø ir argumentuotai pateiktø iðva-
das. Kadangi administraciniams teisiniams reþimams turi átakos daugybë 
aplinkybiø, juos klasifikuoti reiktø taip, kad bûtø galima aiðkiai atskirti ir 
iðnagrinëti pasirinktas administraciniø teisiniø reþimø sritis. Administraci-
niai teisiniai reþimai plaèiai paplitæ valstybinio valdymo srityje ir atspindi 
ávairiapusá uþduoèiø ir funkcijø vykdymà. Kuo tobulesnës administracinës 
teisinës priemonës, kuo daugiau administraciniø veiklos formø, tuo svar-
besnis yra paskirstymas ir diferenciacija pagal tam tikrus teisinæ reikðmæ 
turinèius poþymius. Administraciniø ir specialiø administraciniø teisiniø 
reþimø klasifikacija turi padëti leidþiant ástatymus ir laiku reaguoti á susi-
klosèiusias netipines situacijas, ágyvendinti teritorijø ir objektø, kurie turi 
ypatingà socialiná statusà, adekvatø ir kompleksiðkà reguliavimà. 

Ástatymø leidëjai teisinius reþimus daþniausiai apibrëþia kaip komp-
leksinius vartodami atskiras kategorijas: „ypatingas reþimas“, „ypatingas 
teisinis reþimas“, „specialus apsaugos reþimas“. Taip pabrëþiama, kad ku-
riamà reþimà reglamentuoja kelios teisës ðakos (konstitucinë, administra-
cinë, tarptautinë ir kt.) ir kad ðie reþimai susijæ su reþiminio reguliavimo 
subjektø teisëmis ir pareigomis. Pavyzdys gali bûti uþdaro administracinio 
teritorinio vieneto, iðskirtinës ekonominës zonos, nepaprastosios padëties 
reþimai. Á teisiniø reþimø reguliavimà átraukiamos skirtingø teisës ðakø 
normos, uþtikrinanèios objektø, ástaigø, teritorijø apsaugà, visuomenës 
saugumà. Taèiau ðis faktas nekeièia reguliuojamøjø priemoniø prigimties – 
jos visuomet iðlieka administracinës teisinës277. 

                                                 

277 Бахрах Д. Н. Административное право России. Москва: Норма, 2001. C. 415; Ру-
шайло В. Б. Административно-правовые режимы: монография. Москва: Щит-М, 2000. C. 

37–39. 
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Kiekvienam þmogui didelæ reikðmæ turi saugumas. Saugumui uþtik-
rinti skirta ir tam tikra administraciniø teisiniø reþimø grupë, kuri skaido-
ma á tris dideles kategorijas: 

1) valstybës nacionaliniam saugumui uþtikrinti skirta reþimø grupë. 
Kaip pavyzdþius galime pateikti pasienio reþimà, valstybës paslap-
ties, ávaþiavimo á ðalá ir iðvaþiavimo ið ðalies reþimus; 

2) reþimai, skirti visuomenës saugumui uþtikrinti (muitinës reþimas, 
pasø, vizø reþimai, licencijavimas); 

3) reþimai, kuriais uþtikrinamas visuomenës saugumas esant nepa-
prastajai padëèiai (karo)278. 

Kiekvienoje valstybëje visuomeniniams santykiams turi átakos ávairios 
nepaprastos situacijos, reikalaujanèios taikyti tam tikrus specialius teisinius 
reþimus. Ðie reþimai taikomi tik tada, kai áprastos teisinës priemonës ne-
veiksmingos.  

Pasirenkant kriterijumi režimo objektą specialûs administraciniai tei-
siniai reþimai grupuojami: á teritorinius režimus (iðskirtinë ekonominë zona, 
karantinas, karinë padëtis, uþdaro administracinio teritorinio vieneto reþi-
mas); objektinius režimus (atominës energetikos objekto reþimas, vandens 
telkinio reþimas); daiktų, medžiagų, keliančių didelį pavojų arba turinčių 

svarbią valstybinę reikšmę, režimus (ginklø, nuodø, narkotiniø medþiagø, 
dokumentø su valstybës paslaptimi); veiklos arba funkcinius režimus (prieð-
gaisrinis reþimas, evakuacijos, muitinës reþimas). Taip pat iðskiriami reþi-
mai pabrëþiant reguliavimo dalyką. Ðie specialûs administraciniai teisiniai 
reþimai skirstomi á gamtos apsaugos režimus (draustiniai, nacionaliniai pa-
rkai, kurortai), viešosios tvarkos apsaugos režimus (nepaprastoji padëtis), 
valstybės saugumo režimus (valstybës sienos, valstybës paslapties apsaugos 
reþimai)279. 

Veikia taip pat reþimai, skirstomi pagal laiką. Tai nuolat veikiantys 
reþimai (valstybës sienos reþimas) ir situacinio pobūdžio režimai (nepapras-
toji, karo padëtis)280. 

Nuoseklesnei analizei tinkamiausia administraciniø teisiniø reþimø 
klasifikacija pagal režimų tikslą.  

Pirmàjà grupæ sudaro administracinio teisinio reguliavimo režimai 

esant ypatingajai valstybės padėčiai (nepaprastosios, karo padëties atvejai, 
valstybiniø sienø apsauga, muitiniø apsauga).  

                                                 

278 Рушайло В. Б. Административно-правовые режимы: монография. Москва: Щит-

М, 2000. C. 40. 
279 Бахрах Д. Н. Административное право России. Москва: Норма, 2001. C. 417, 418. 
280 Административное право: учебник / Под ред. Ю. М. Козлова, Л. Л. Попова. Моск-

ва: Юрист, 2000. C. 468. 
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Antrajai grupei priklauso legitimūs administraciniai teisiniai režimai. 
Iðskiriami du ðiø reþimø veikimo srities reþimai:  

− leidimų išdavimo režimai, kai fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisæ 
paduoti pareiðkimus dël leidimo atlikti vienà arba daugiau tam tik-
rø veiksmø. Tuo tarpu atitinkami pareigûnai arba institucijos 
sprendþia – suteikti leidimà ar ne.  

− legalizuojamieji režimai, susijæ su oficialia juridiniø ir fiziniø asmenø 
registracija, taip pat ávairiø rûðiø veiklos norminiø reikalavimø reg-
lamentacija. 

Treèiàjà grupæ sudaro funkciniai režimai. Jø paskirtis – uþtikrinti vals-
tybës valdymo funkcijas ir veiklos sritis (mokesèiø, sanitarinæ, ekologinæ ir 
kt.)281 (þr. 9 schemà). 
 

2.5.5.1. Ypatingosios valstybės padėties reguliavimas  

administraciniais teisiniais režimais 
 

Ypatingosios valstybës padëties administraciniø teisiniø reþimø ele-
mentus ir poþymius geriausiai atskleidþia nepaprastosios padëties reþimas. 
Nepaprastajai padëèiai bûdingi ðie ypatumai:  

1) valstybinës valdþios ir valdymo institucijos, taip pat ámonës, ástai-
gos ir organizacijos veikia ypatingo teisinio reþimo sàlygomis; 

2) toks reþimas leidþia apriboti fiziniø ir juridiniø asmenø teises ir 
laisves ir kartu skiria jiems papildomus ápareigojimus;  

3) tai laikina priemonë, uþtikrinanti pilieèiø saugumà ir konstituciniø 
nuostatø apsaugà bei leidþianti greitai normalizuoti padëtá; 

4) visi apribojimai nustatomi ástatymu. 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 144 straipsnis nustato, kad „jeigu 

valstybëje iðkyla grësmë konstitucinei santvarkai ar visuomenës rimèiai, 
Seimas gali visoje valstybës teritorijoje ar jos dalyje ávesti nepaprastàjà pa-
dëtá“. Nepaprastosios padëties ávedimo prieþastys – tai bandymai jëga pa-
keisti konstitucines nuostatas (masinë netvarka, tarptautiniai konfliktai, 
blokada, stichinës nelaimës). Tokiais atvejais numatomos ypatingos valsty-
binio valdymo formos, valstybinëms institucijoms suteikiami ypatingi ága-
liojimai, sukuriamos laikinos specialios institucijos (ðtabai arba komendan-
tûros), valstybëje gali bûti taikomos tiek tradicinës, tiek ir ypatingos admi-
nistracinës teisinës priemonës (valstybës rezervo naudojimas ástatymø nu-

                                                 

281 Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. Москва: Юрин-
формцентр, 1998. C. 399–405; Рушайло Г. Б. Административно-правовые режимы. Москва: 

Щит, 2000. C. 5–37. 
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statyta tvarka; strateginæ reikðmæ nacionaliniam saugumui turinèiø ámoniø 
ir árenginiø, valstybinës reikðmës ir rizikos objektø sustiprinta (ginkluota) 
apsauga; valstybës sienos apsaugos sustiprinimas arba valstybës sienos 
priedanga; draudimas iðduoti leidimus ribotos civilinës apyvartos ginklams 
ásigyti bei jais prekiauti ir kt.). Ypatingas režimas – tai tam tikrø priemoniø 
taikymas iðvaþiuojant ir ávaþiuojant á ðalá, këlimosi laisvës apribojimas, vie-
ðosios tvarkos ir ypatingø objektø sustiprinta apsauga, vieðø akcijø uþdrau-
dimas, þiniasklaidos laisvës apribojimas, dokumentø tikrinimas. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 144 straipsnio 3 dalis teigia, kad 
„Nepaprastàjà padëtá reguliuoja ástatymas“. 2002 m. birþelio 6 d. buvo pri-
imtas Nepaprastosios padëties ástatymas, kuris ir reglamentuoja visà reþi-
mà. Iðleidus ðá ástatymà valstybës institucijos operatyviau ir efektyviau turë-
tø taikyti nepaprastas priemones, tuo tarpu pilieèiams garantuojama, kad 
nebus paþeidþiamos jø teisës. Ástatymo 2 straipsnis nepaprastàjà padëtá api-
bûdina kaip ypatingà teisiná reþimà valstybëje arba jos dalyje, leidþiantá tai-
kyti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir ástatyme nustatytus laikinus 
naudojimosi fiziniø asmenø teisëmis ir laisvëmis apribojimus ir laikinus ju-
ridiniø asmenø veiklos apribojimus. Nepaprastosios padëties tikslas – ávesti 
ir palaikyti valstybëje tvarkà grieþtomis teisinio reguliavimo priemonëmis, 
taip pat apriboti asmenø tam tikrø teisiø ir laisviø ágyvendinimà. Jei nepa-
prastoji padëtis ávedama dël stichiniø nelaimiø, tai valstybës valdþios insti-
tucijø svarbiausia uþduotis yra greitai ir veiksmingai teikti pagalbà nuken-
tëjusiems asmenims, operatyviai organizuoti gelbëjimo darbus282. Remian-
tis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 144 straipsniu ir Nepaprastosios pa-
dëties ástatymo 5 straipsniu aptariamas administracinis teisinis reþimas yra 
laikino pobûdþio, nes negali bûti ilgesnis kaip 6 mënesiai. Teisæ ávesti ne-
paprastàjà padëtá turi Seimas. Respublikos Prezidentas ðià teisæ turi neati-
dëliotinais atvejais tarp Seimo sesijø, kartu jis ðaukia neeilinæ Seimo sesijà 
svarstyti ðio klausimo. Taèiau Respublikos Prezidento sprendimà bet ku-
riuo atveju tvirtina Seimas. Seimas turi teisæ keisti nustatytø konstituciniø 
teisiø ir laisviø apribojimus bei nepaprastøjø priemoniø, kurios gali bûti 
taikomos, mastà, gali sumaþinti arba padidinti taikymo teritorijà, nepapras-
tosios padëties trukmæ283. Taigi nepaprastosios padëties reþimas yra ypa-
tingo pobûdþio spontaniðkai neigiamus padarinius sukelianti situacija.  

Analogiðku pavyzdþiu galime laikyti ir karo padėties režimą. Ávedus ka-
ro padëtá taikoma Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir mobilizacinio re-

                                                 

282 Lietuvos Respublikos nepaprastosios padëties ástatymas // Valstybës þinios. 2002. Nr. 
64–2575. 

283 Бахрах Д. Н. Административное право России. Москва: Норма, 2001. C. 421. 
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zervo ástatyme numatyta tvarka. Uþsienio teisinë literatûra mobilizacijà 
apibrëþia kaip administraciná teisiná reþimà. Karo padëties ástatyme mobili-
zacija yra priskiriama prie specialiø priemoniø, taikomø ávedant karo padë-
tá. Mobilizacijos pasirengimo ir jos vykdymo procese vadovaujamasi tokiais 
principais kaip centralizuotas valdymas, nustatytø terminø laikymasis, pla-
navimas, kontrolë, kompleksiðkumas284. Lietuvoje veikia Lietuvos Respub-
likos nacionalinio saugumo pagrindø ástatymas285. Jame apibrëþta saugumo 
sàvoka, pagrindiniai jo objektai, ávardijamas pagrindinis subjektas, uþtikri-
nantis saugumà – valstybë, taip pat apþvelgiamos saugumà uþtikrinanèiø 
subjektø – pilieèiø, visuomeniniø ir kitø organizacijø teisës ir pareigos. 
Ðiame ástatyme nurodomos institucijos, palaikanèios apsaugos sistemà: 
ástatymø leidþiamoji, teisinë ir vykdomoji valdþios, valstybinës ir visuome-
ninës organizacijos, ámonës, ástaigos ir pilieèiai. Jos privalo uþtikrinti ap-
saugà pagal valstybës ástatymus, reglamentuojanèius apsaugos srities santy-
kius. 

Ðiai reþimø grupei galime priskirti valstybës sienø apsaugà kaip tam 
tikrà konstituciná administraciná reþimà. Lietuvoje yra Lietuvos Respubli-
kos valstybës sienos ir jos apsaugos ástatymas286, poástatyminiai aktai, tarp-
tautiniai susitarimai, kuriuose tiksliai reguliuojamas valstybinës sienos re-
þimas. Valstybës sienos teisiniu reþimu uþtikrinama teisës aktø nustatytos 
valstybës sienos nustatymo, þymëjimo ir kirtimo tvarka, valstybës sienos 
tvarkymas. Iðskiriame pagrindinius valstybës sienos apsaugos administraci-
nio teisinio reþimo elementus: valstybës sienos teisiná reþimà; pasienio tei-
siná reþimà; pasienio kontrolës punktø teisiná reþimà.  
 
 

2.5.5.2. Legitimūs administraciniai  

teisiniai režimai 
 

Ði reþimø grupë apima dvi reþimø kategorijas: leidimų ir legalizuoja-

muosius reþimus. Iðsamiau panagrinëkime leidimų reþimà, kuris yra taiko-
mas pilieèiams ir juridiniams asmenims. Ðio reþimo turiná sudaro asmenø 
teisë paduoti praðymus dël leidimo ávykdyti vienà arba daugiau tam tikrø 
veiksmø. Atitinkami pareigûnai arba institucijos sprendþia, suteikti leidimà 

                                                 

284 Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. Москва: Юрин-
формцентр, 1998. C. 406. 

285 Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindø ástatymas // Valstybës þinios. 
1997. Nr. 2–16; 1998. Nr. 55–1520; 1999. Nr. 11–245; 2000. Nr. 58–1710, 92–2849. 

286 Lietuvos Respublikos valstybës sienos ir jos apsaugos ástatymas // Valstybës þinios. 
2000. Nr. 42–1192, 92–2850. 
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ar ne, t. y. legalià galimybæ asmeniui ágyti norimà teisæ arba atlikti veiksmus 
(ásigyti ðaunamàjá ginklà ir pan.), prisiimti papildomus ásipareigojimus. 
Leidimo galiojimas baigiasi ir priklauso nuo konkreèiø juridiniø faktø: pa-
reiðkëjo atsisakymo, prieðingos ástatymams veikos ir kt. Valstybinës institu-
cijos vykdo asmenø veiksmø ðioje srityje administracinæ prieþiûrà.  

Leidimø reþimo vienu ið iðeities taðkø galima laikyti sprendimø dël pi-
lietybës klausimø procedûras. Kiekvienas pilietis turi bûti uþtikrintas Kons-
titucijoje ir ástatymuose átvirtintomis teisëmis ir laisvëmis, jø apimtimi ir tu-
riniu ðalies viduje ir uþ jos ribø. Lietuvos Respublikos pilietybës ástatymas 
iðsamiai reguliuoja teisës á pilietybæ turiná, pagrindus ir tvarkà jà ágyti, jos 
nutraukimo pagrindus bei pilietybës klausimus nagrinëjanèiø valstybës ins-
titucijø ágaliojimus. Pilietybës ástatymo 3 straipsnis numato, kad „Lietuvos 
Respublikos pilieèiai turi visas socialines ekonomines, politines ir asmeni-
nes teises bei laisves, kurias skelbia ir garantuoja Lietuvos Respublikos 
Konstitucija ir ástatymai, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinës sutar-
tys“287. 

Administracinës teisës poþiûriu pirmiausia galima iðskirti valstybines 
institucijas, tvarkanèias pilietybës reikalus bei jø ágaliojimus. Tai Preziden-
tas, Ministras Pirmininkas, Pilietybës reikalø komisija, Vidaus reikalø mi-
nisterija (Migracijos departamentas), Uþsienio reikalø ministerija (Lietu-
vos Respublikos diplomatinë atstovybë ar konsulinë ástaiga uþsienyje), Lie-
tuvos (miesto, rajono) migracijos tarnybos prie savivaldybiø.  

Konstitucinës teisës teorijoje pilietybë yra apibrëþiama kaip kiekvieno 
asmens teisinis ryðys su valstybe. Uþsienieèiø ir pilieèiø teisinis ryðys su 
valstybe pasiþymi santykiø pastovumu. Pilietybë neapribota valstybës teri-
toriniø ribø. Taigi pagrindinis teisinis kriterijus, leidþiantis atskirti teisiná 
ryðá, egzistuojantá tarp valstybës ir laikinai arba nuolatos joje esanèiø uþsie-
nieèiø, nuo teisinio ryðio su pilieèiais, yra pilietybës nekintamumas laike ir 
erdvëje288. 

Pasø sistema, ilgus metus egzistavusi SSRS, bet privaloma ne visiems 
gyventojø sluoksniams, numatë grieþtà pasø iðdavimo ir naudojimo tvarkà. 
Tai ypaè buvo susijæ su registracijos reþimu. 1990 m. kovo 11 d. atkûrus 
Lietuvos Respublikos nepriklausomybæ buvo iðleisti „Lietuvos Respublikos 
pilieèio paso nuostatai“289, o 1991 m. Lietuvos pilieèiams pagal Vyriausybës 

                                                 

287 Lietuvos Respublikos pilietybës ástatymas // Valstybës þinios. 2002. Nr. 95–4087. 
288 Birmontienë T., Jaraðiûnas E., Kûris E. ir kt. Lietuvos konstitucinë teisë. Vilnius: LTU, 
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nutarimà „Lietuvos Respublikos paso iðdavimas“290 buvo iðduoti Lietuvos 
Respublikos pasai. Pagal 2002 m. priimtà Pilietybës ástatymà pilietybæ pat-
virtinanèiais dokumentais laikomi ne tik Lietuvos Respublikos pilieèio pa-
sas, bet ir asmens tapatybës kortelë. Nuo 2003 m. sausio 1 d. asmens tapa-
tybës kortelë yra pagrindinis Lietuvos Respublikos pilieèio asmens doku-
mentas, patvirtinantis jo asmens tapatybæ ir pilietybæ. Pagal dabar galiojan-
èius Asmens tapatybës kortelës ir Paso ástatymus pasas reikalingas pilieèiui 
vykstant á uþsienio ðalis, su kuriomis nëra sudarytos atitinkamos tarptauti-
nës sutartys arba susitarimai dël asmens tapatybës kortelës naudojimo291. 

Lietuvoje uþsienieèiø teisinæ padëtá reglamentuoja ástatymas dël uþ-
sienieèiø teisinës padëties. Ðis ástatymas nustato uþsienieèiø laikino ir nuo-
latinio gyvenimo, atvykimo ir iðvykimo, darbo, teisinës atsakomybës bei ki-
tus uþsienieèiø teisinës padëties Lietuvos Respublikoje klausimus. Lietuvo-
je uþsienieèiai neturi politiniø teisiø, susijusiø su dalyvavimu valstybës val-
dyme. Taèiau valstybë uþsienieèiams taiko teisinius privilegijø reþimus: pa-

lankumo – uþsienieèiui suteikiamos teisës ir laisvës, kokias turi ir jomis 
naudojasi bet kurios treèiosios valstybës pilieèiai toje ðalyje, abipusiškumo – 
valstybë suteikia uþsienieèiams savo teritorijoje tokias teises, kokias valsty-
bë suteikia pirmosios valstybës pilieèiams savo teritorijoje, ir nacionalinį – 
uþsienieèiams valstybëje suteikiamos tokios pat teisës ir laisvës bei numa-
tomos pareigos kaip ir savo pilieèiams292. 

Kai kurias atskirø asmenø, grupiø statuso ypatybes nustato ne tik Lie-
tuvos Respublikos Konstitucija, ástatymai, bet ir tarptautiniai dokumentai. 
Lietuvos Respublika yra ratifikavusi 1951 m. Þenevos konvencijà bei 1967 
m. Jungtiniø Tautø protokolà dël pabëgëliø statuso. 1995 m. priimtas, 2000 
m. redaguotas Pabëgëliø Lietuvos Respublikoje statuso ástatymas. Teisi-
niuose aktuose numatoma valstybës paramos ir paslaugø teikimo pabëgë-
liui sàlygos ir tvarka, pabëgëlio asmens ir kelionës dokumentø iðdavimo 
tvarka, pabëgëlio buvimo, iðvykimo ir iðsiuntimo sàlygos ir tvarka, pagaliau 
pabëgëlio statusas.  

Apþvelgiant legalizuojamojo reþimo ir iðskiriant atskirus ðiam reþimui 
iliustruoti tinkamus pavyzdþius reiktø pabrëþti, kad jis daugiau siejamas su 
ekonomine sritimi. Lietuvai tampant Europos Sàjungos laisvosios rinkos 
santykiø dalyve dël akivaizdaus jø chaotiðkumo bûtinas teisiniø subjektø ir 
jø vykdomos veiklos rûðiø legalizavimas. Valstybinë fiziniø ir juridiniø as-
                                                 

290 Lietuvos Respublikos paso iðdavimas // Valstybës þinios. 1991. Nr. 18–487. 
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menø registracija yra jø teisinio veiksnumo legalumo oficialus pripaþinimas 
ir bûdas patvirtinti jø veiksmø teisëtumà. Atliekama verslininkø legitimaci-
ja, kuri iðreiðkia jø, kaip subjektø, valstybinæ áskaità, duomenø, patikimø vi-
suomeniniu poþiûriu, surinkimà, jø bûklæ, jø atsiradimo teisëtumo kontro-
læ, galimybæ pakeisti arba nutraukti verslininko statusà. Valstybinio valdy-
mo institucijos, remdamosi ðia informacija, gali kurti administravimo tobu-
linimo strategijas, teikti teisës aktø aktualioms problemoms spræsti projek-
tus ir pan. Tuo tarpu teisëtvarkos institucijoms ði informacija padeda ope-
ratyviau iðaiðkinti teisës paþeidimus. Taigi legalizuojantys teisiniai reþimai 
apima tiek fiziniø ir juridiniø asmenø registracijà, tiek ir reikalavimø, ke-
liamø ávairioms veiklos rûðims, reglamentavimà293. Lietuvoje fiziniø, juridi-
niø asmenø, nekilnojamojo turto registravimo tvarkà numato atitinkami 
teisës aktai. 

Valstybës registro objektai gali bûti intelektinë (pramoninë) nuosavy-
bë, turtas, veikla, dokumentai, teritorijos, gamtos iðtekliai, kultûros verty-
bës, asmenys ir kt. Konkretaus objekto registruojamø duomenø sàraðas nu-
statomas steigiant valstybës registrà294. 

2002 m. rugpjûèio 22 d. Vyriausybë patvirtino valstybës registrø integ-
ralios sistemos kûrimo strategijà, kuria siekiama iðspræsti ðiuo metu aktua-
liausias su registrais susijusias problemas. 

Juridiniø asmenø registre registruojami juridiniai asmenys, kaupiami, 
saugomi ir tvarkomi su jais susijæ duomenys bei dokumentai. Ðis registras 
kuriamas sujungiant juridiniø asmenø ir ámoniø, neturinèiø juridinio as-
mens teisiø, registravimà Kultûros, Sveikatos apsaugos, Ðvietimo ir mokslo, 
Teisingumo, Ûkio ministerijose, Lietuvos banke, Statistikos departamente 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës, apskrièiø virðininkø administraci-
jose, savivaldybiø institucijose295. Taèiau kol kas trûksta bendros teisinës si-
stemos, matyti sàsajos su Europos verslo registru trûkumai296. 

Gyventojø registras pradëtas kurti Lietuvos Respublikos pilieèiø pasø 
duomenø pagrindu, 1992 m. pradëti kaupti civilinës bûklës aktø duomenys. 
Gyventojø gyvenamosios vietos deklaravimo tvarkà ir sàlygas, deklaravimo 
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duomenø pateikimà, apskaità, tvarkymà ir naudojimà nuo 2003 m. sausio 1 
d. reglamentuoja Gyvenamosios vietos deklaravimo ástatymas. Registro sri-
tyje neádiegta kompiuterizuota sistema, todël pasitaiko duomenø netikslu-
mø. 

Didelæ reikðmæ turi sandoriø dël nekilnojamojo turto legalizavimas. 
Pavyzdþiui, 1996 m. buvo iðleistas, o 2003 m. birþelio 13 d. papildytas „Lie-
tuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro ástatymas“ – taip ádiegta 
bendra nekilnojamojo turto registravimo sistema. Teisiø á nekilnojamàjá 
turtà ir sandoriø su juo valstybinë registracija turi bûti privaloma. Regist-
ruoti privalu ne tik daiktines teises á nekilnojamàjá turtà, bet ir servitutà, 
uþstatà, ágaliojamàjá valdymà, nuomà, turto areðtà, taip pat treèiøjø asmenø 
pareiðkimus dël teisës reikalauti nurodyto turto. 

Nekilnojamojo turto registras kartu su Nekilnojamojo turto kadastru 
ir Adresø registru aprëpia didþiausià Lietuvos turto dalá, o jame kaupiami 
duomenys naudojami daugelyje ðalies gyvenimo srièiø. Nekilnojamojo tur-
to registras yra vienas ið tobuliausiø registrø Lietuvoje, turintis visà reikia-
mà infrastruktûrà. Sukurta registro centrinës duomenø bazës tvarkymo 
tarnyba, jos filialai bei gyventojø aptarnavimo biurai. Ámonë per metus at-
sako á daugiau kaip pusæ milijono uþklausø pateikdama duomenis valstybës 
institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims297. 

Teisinëje literatûroje registravimo procesas vertinamas kaip administ-
racinis teisinis reþimas, kai fiziniai ir juridiniai asmenys priverstinai paten-
ka á atitinkamø valdymo institucijø administravimo, pagrásto specialiø tei-
sës aktø reikalavimais, sritá (tai jau aptarta) ir kaip administracinë teisinë 
priemonë, kuria kontroliuojama fiziniø ir juridiniø asmenø veikla, leidþia-
ma arba uþdraudþiama atlikti tam tikrus veiksmus. Administracinës teisi-
nës priemonës pavyzdys valstybëje yra licencijavimo procesas. Tai ypatinga 
oficialaus patvirtinimo (pripaþinimo) procedûra, susijusi su ûkinio subjekto 
teise vykdyti tam tikros rûðies veiklà laikantis taisykliø, norminiø reikala-
vimø ir standartø. Licencija Lietuvoje iðduodama neterminuotam laikui. 
Yra numatytas jos perregistravimas. Licencijavimas susijæs su iniciatyvos 
skatinimu plëtojant naudingos veiklos rûðis, naujø paslaugø ávaldymà ir 
pan., taèiau kartu tai ir visuomenës bei valstybës suinteresuotumas oficia-
liai pripaþinti ðiø darbø ir paslaugø rûðis. Taèiau reikia pabrëþti, kad vieða-
sis ir visuomeninis susidomëjimas tokiu veiklos legalizavimo tipu bei kont-
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role já ágyvendinant yra akivaizdûs298. Sritys, kurios yra susijusios su padidë-
jusiu pavojumi þmogaus gyvybei, sveikatai, aplinkai, ginkluotës gamyba ir 
ásigijimu, taip pat prekëmis ir paslaugomis, yra licencijuojamos. Joms ásta-
tymai nustato specialià prekiø pardavimo arba paslaugø teikimo tvarkà299. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybë sprendþia ir bendruosius, ir konkreèiuo-
sius licencijavimo klausimus. Vyriausybë tvirtina atsakingø ministerijø ir 
Vyriausybës ástaigø parengtas ástatymø nustatytø licencijuojamø komerci-
nës ir ûkinës veiklos srièiø licencijavimo taisykles. Reikia atsiþvelgti á tai, 
kad vykdomosios valdþios institucijos licencijavimo ágaliojimus vykdo pagal 
savo kompetencijà. Tarkime, Valstybinë tabako ir alkoholio kontrolës tar-
nyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës iðduoda alkoholio produktø 
gamybos licencijas, Valstybinë loðimø prieþiûros komisija – licencijas, su-
teikianèias teisæ organizuoti azartinius loðimus. Bendrosios nuostatos dël 
komercinës ûkinës veiklos licencijavimo iðdëstytos Civiliniame kodekse bei 
ástatymuose, didþiausia licencijavimo proceso teisinio reglamentavimo dalis 
reglamentuota poástatyminiuose aktuose. Vyriausybës nutarimais tvirtina-
mos taisyklës, kuriose nurodoma veiklos sritis, licencijø rûðys, reikalingi li-
cencijai gauti dokumentai, jø nagrinëjimo tvarka, terminai, rekvizitai, veik-
los sàlygos, subjektø teisës ir pareigos, licencijos galiojimo, sustabdymo, 
panaikinimo atvejai ir kt. 

Legalizuojamøjø reþimø grupei valstybëje reikðmingi trys procesai: 
standartizacija, sertifikavimas, metrologija. 

Standartizacija – tai veikla, skirta tam tikroje srityje (pramonës, trans-
porto, þemës ûkio ir kt.) ávesti optimalià tvarkà nustatant bendràsias nuo-
statas, kurios gali bûti visuotinai ir daug kartø panaudotos esamiems ir ga-
limiems uþdaviniams spræsti. Standartizacijos tikslai – apsaugoti þmoniø bei 
gyvûnø sveikatà, gyvybæ, aplinkà, materialines gërybes, vartotojø interesus 
ir uþtikrinti jø saugà; sudaryti sàlygas laisvam prekiø ir paslaugø judëjimui; 
gerinti produktø ir paslaugø kokybæ siekiant jø konkurencingumo vidaus ir 
uþsienio rinkose; atstovauti nacionalinës ekonomikos interesams tarptauti-
nëje ir Europos standartizacijoje; sudaryti sàlygas efektyviai naudoti ir tau-

                                                 

298 Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. Москва: Юрин-
формцентр, 1998. C. 422. 

299 Lietuvos Respublikos ámoniø ástatymas // Valstybës þinios. 1990. Nr. 14–395, 23–573, 
31–749; 1991. Nr. 5–128, 13–330, 32–867; 1992. Nr. 20–590, 33–1009; 1993. Nr. 4–75, 20–492, 
25–581, 32–279, 52–994; 1994. Nr. 8–119, 14–232, 30–533, 55–1047, 59–1163, 94–1836; 1995. 
Nr. 3–38, 10–206, 10–207, 39–964, 44–1074, 51–1247, 60–1503, 94–2089, 107–2359; 1996. Nr. 
35–859, 68–1641, 100–2267, 106–2430; 1997. Nr. 69–1737, 96–2419; 1998. Nr. 109–2994; 1999. 
Nr. 59–1917, 66–2122, 108–3129; 2000. Nr. 28–756, 64–1920, 78–2361; 2001. Nr. 39–1325; 
2002. Nr. 124–5624. 
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pyti valstybës iðteklius300. Lietuvos standartizacijos departamentas kuria ir 
ágyvendina valstybës politikà standartizacijos srityje, vykdo valstybinæ kont-
rolæ ir prieþiûrà dël privalomø valstybiniø standartø reikalavimø laikymosi, 
dalyvauja tarptautinës (regioninës) standartizacijos darbe, organizuoja pro-
fesiná ðios srities kadrø rengimà ir perkvalifikavimà, nustato tarptautiniø 
(regioniniø) standartø, taisykliø, normø ir rekomendacijø dël standartizaci-
jos taikymo taisykles Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu kitaip nenu-
matyta tarptautinëse Lietuvos Respublikos sutartyse. Standartizacijos re-
þimas ágyvendinamas norminiais standartizacijos dokumentais. Jiems pri-
skiriami Lietuvos Respublikos valstybiniai standartai; nustatyta tvarka tai-
komi tarptautiniai standartai, standartizacijos taisyklës, normos ir reko-
mendacijos; bendri visai Lietuvai techninës ekonominës informacijos klasi-
fikatoriai; ámoniø standartai; moksliniø techniniø, inþineriniø bendrijø ir 
kitø visuomeniniø susivienijimø standartai ir kiti norminiai aktai. Teori-
niams svarstymams pagrásti tiktø ðie Lietuvos Respublikoje nustatyti stan-
dartizacijos pavyzdþiai: Vyriausybës nutarimai „Dël tarptautinio standarti-
nio knygos numerio þymëjimo leidiniuose“, „Standartø projektø teikimas 
kompiuterinëse laikmenose“, „Standartø perkant–parduodant gyvulius ir 
paukðèius skerdimui privalomas taikymas“, „Europinio standarto geleþin-
kelio Lietuvos – Lenkijos siena – Kaunas tiekimas“. 

Sertifikavimas – veikla, nustatanti, ar produktas, procesas, paslauga, 
fizinio asmens kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus. Sertifikavimo 
darbus, nepriklausomai nuo nuosavybës rûðies, atlieka ámonës, ástaigos ir 
organizacijos (tarp jø ir uþsienio), pripaþástanèios ir vykdanèios jo taisykles. 
Atlikdamos sertifikavimà jos bendradarbiauja su tarptautinëmis, regioni-
nëmis ir nacionalinëmis kitø ðaliø sertifikavimo sistemomis. Sertifikavimas 
reglamentuojamas Lietuvos Respublikos atitikties ávertinimo ástatymu301. 
Prie norminiø dokumentø, naudojamø atliekant privalomà sertifikavimà, 
priskiriami ávairûs poástatyminiai norminiai aktai, valstybiniai standartai, 
tarptautinës sutartys, Lietuvos priimti tarpvalstybiniai ir tarptautiniai stan-
dartai (pvz., susitarimas tarp Lietuvos ir Ukrainos vyriausybiø dël bendra-
darbiavimo standartizacijos, metrologijos ir sertifikacijos srityje), taip pat 
sanitarijos, statybinës normos ir taisyklës, saugos normos bei kiti dokumen-
tai, atitinkantys Lietuvos Respublikos ástatymo numatytus standartus ir nu-
statantys privalomuosius gaminiø reikalavimus. Lietuvoje ásteigtas Standar-
tizacijos departamentas vykdo plaèià veiklà standartizacijos organizacijos 

                                                 

300 Lietuvos Respublikos standartizacijos ástatymas // Valstybës þinios. 2000. Nr. 35–972. 
301 Lietuvos Respublikos atitikties ávertinimo ástatymas // Valstybës þinios. 1998. Nr. 92–

2542. 
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srityje. Stengiamasi, kad sertifikatai ir atitikimo þenklai, nurodytos sertifi-
kavimo taisyklës ir rekomendacijos, sudarytos vadovaujantis galiojanèiomis 
tarptautinëmis normomis ir taisyklëmis, iðdëstytomis Tarptautinës standar-
tizacijos organizacijos (ISO), taip pat kitø tarptautiniø ir regioniniø organi-
zacijø dokumentuose, bûtø pripaþinti uþsienyje. Apie akreditavimo ir serti-
fikavimo taisykles bei rezultatus informuojami visi suinteresuoti asmenys.  

Svarbi administracinis teisinio reguliavimo sritis – oficialiai nustatytas 
matavimø vienovës pagrindø tikrinimas ðalyje. Paminësime nuo 1996 m. 
galiojantá Lietuvos Respublikos metrologijos ástatymà302. Metrologija iðreið-
kia valstybës politikà norminant matavimus, jø metodus, priemones mata-
vimø vienovei ir reikiamam matavimø tikslumui pasiekti. Ðiø procedûrø ke-
liamø reikalavimø ávykdymas uþtikrina teisës subjektø vykdomos veiklos 
teisëtumà, kokybiðkumà. Minëtos procedûros – tai nuolatos egzistuojanèios 
priemonës, kuriomis vykdomosios valdþios institucijos kontroliuoja subjek-
tø veiklà. Lietuvoje funkcionuoja Valstybinë metrologijos tarnyba, Lietu-
vos metrologijos inspekcija ir kitos tarnybos, kurios garantuoja matavimø 
vienovæ ðalyje. Valstybinæ metrologinæ kontrolæ sudaro matavimo priemo-
niø tipø patvirtinimas; matavimo priemoniø patikrinimas, tarp jø ir etalo-
nø; juridiniø ir fiziniø asmenø veiklos gaminant, remontuojant, parduodant 
ir iðnuomojant matavimo priemones licencijavimas. Valstybinë metrologi-
në prieþiûra ágyvendinama iðleidþiant, priþiûrint ir taikant matavimo prie-
mones, atestuojant matavimø atlikimo metodikas, dydþiø vienetø etalonus, 
laikantis metrologiniø taisykliø ir normø. 
 

2.5.5.3. Funkciniai administraciniai  

teisiniai režimai 
 

Administracinës teisës normomis sukuriami reþimai, kurie uþtikrina 
tinkamas sàlygas atlikti tam tikras funkcijas ir veiksmus, priskiriamus vals-
tybinëms institucijoms, ámonëms, ástaigoms, taip pat pilieèiams. Juose glû-
dintis vieðasis interesas lemia grieþtà tiksliná teisës subjektø veiklos kryp-
tingumà, ginantá ir jø paèiø interesus. Funkciniai reþimai gali bûti naudo-
jami ávairiose teisinio reguliavimo srityse. Funkcinius paprastuosius režimus 
nustato veiklos taisyklës – tam tikros rûðies aptarnavimo ir funkcionavimo 
standartai. Tai telefono, telegrafo ryðio, veterinarijos, komunaliniø, vieðbu-
èiø ir panaðiø paslaugø teikimo taisyklës. Jos paprastai nustatomos poásta-
tyminiais aktais.  

                                                 

302 Lietuvos Respublikos metrologijos ástatymas // Valstybës þinios. 1996. Nr. 74–1768; 
2000. Nr. 42–1188. 
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Funkciniai specialūs režimai, ádiegiami siekiant specializuoti veiksmø 
sekà ir normalizuoti ávairias veiklos sritis. Ði reþimø grupë ádiegiama arba 
periodiðkai, arba iðkilus konkretiems juridiniams faktams. Daþniausiai pa-
gal reguliavimo apimtá tai daug siauresni reþimai ir saviti dël daug grieþtes-
niø reguliavimo metodø. Jais sukuriamas savitos rûðies visø teisës subjektø 
juridiniø veiksmø cikliðkumas. Egzistuoja administraciniø funkciniø reþimø 
rûðys, kurios yra átrauktos á bendràjà teisinio reguliavimo sritá. Pavyzdþiui, 
mokesèiø ástatymø sistemoje nesunku nustatyti lengvatiniø mokesèiø tvar-
kà. Smulkaus verslo subjektams nustatomas supaprastintas ir skatinamasis 
reþimas.  

Administraciniame teisiniame reguliavime naudojamos imperatyvios 
normos, skirtos asmeniniams ir vieðiesiems interesams apsaugoti. Funkci-
niø administraciniø teisiniø reþimø administravimà vykdo ne tik vykdomo-
sios valdþios institucijos. Pavyzdys gali bûti Lietuvos banko veikla, turinti 
finansinio savarankiðkumo ir valstybinio reguliavimo organizacijos poþy-
miø. Ðios institucijos priimamuose aktuose atsispindi norminiai reguliuo-
jamieji veiksmai (pvz., „Lietuvos banko pinigø politikos priemoniø taikymo 
kryptys“, Lietuvos banko valdybos 2003 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 101 
„Dël investicijø á vertybinius popierius apskaitos kredito ástaigose bendrøjø 
nuostatø patvirtinimo“). 

Pagal Vartotojø teisiø gynimo ástatymà yra nustatytas privalomasis in-
formacinis reþimas, kuriam priskiriama vartotojo teisë gauti informacijà 
apie gamintojà (vykdytojà, pardavëjà), prekes (darbus, paslaugas), gamin-
tojo atsakomybë uþ atitinkamà informacijà apie prekæ ir gamintojà. Atskirø 
rûðiø prekiø (darbø, paslaugø) informacijos sàraðas ir pateikimo bûdai var-
totojui nustatomi Lietuvos Respublikos Vyriausybës303. 

Ekologiniai reikalavimai ðiuo metu iðkyla kaip vienas pagrindiniø so-
cialiniø kriterijø. Pagrindines aplinkos apsaugos normas nustato Lietuvos 
Respublikos aplinkos apsaugos ástatymas. Tiesioginës ekologinës teisës 
normos – þemës, vandens, miðkø teisës, teisës apie þemës iðteklius, vande-
nis ir gyvûnijos pasaulio apsaugà – gana grieþtos. Jas vienija bendrosios 
nuostatos, bûdingos visoms ðalims304. Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1177 patvirtinta Lietuvos Respublikos 
valstybës sienø ir teritorijos sanitarinës ir medicininës karantininës apsau-
gos tvarka reglamentuoja tarptautinës teisës aktuose numatytø organizaci-

                                                 

303 Lietuvos Respublikos vartotojø teisiø gynimo ástatymas // Valstybës þinios. 1994. Nr. 
94–1833; 2000. Nr. 85–2581. 

304 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ástatymas // Valstybës þinios. 1992. Nr. 5–75; 
1996. Nr. 57–1335; 1997. Nr. 65–1540; 2000. Nr. 90–2773; 2002. Nr. 2–49. 
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niø, ekonominiø, teisiniø, sanitariniø, uþkreèiamøjø ligø profilaktikos ir 
kontrolës priemoniø, kuriomis siekiama uþkirsti kelià pavojingø ir ypaè pa-
vojingø uþkreèiamøjø ligø arba jø sukëlëjø áveþimui á Lietuvos Respublikos 
teritorijà ir jø paplitimui, taikymo ypatumus. Valstybinë aplinkos apsaugos 
strategija atsiþvelgia á aplinkos bûklæ, numato pagrindinius aplinkos apsau-
gos tikslus, prioritetus, jiems ágyvendinti reikiamø priemoniø sistemà305. 

Iðskiriamas dar vienas kultûriniø ekologiniø zonø reguliavimo srities 
administracinis teisinis funkcinis reþimas, susijæs su nacionaliniais ir gam-
tos parkais. Stengiantis juos iðsaugoti taikomas Lietuvos Respublikos sau-
gomø teritorijø ástatymas, nustatantis ypatingà apsaugos reþimà. Ávairûs 
Vyriausybës nutarimai, aplinkos ministro ásakymai, kitø institucijø normi-
niai aktai reguliuoja atskirø saugomø teritorijø daliø apsaugos reþimus. 
Gamtiniø rezervatø ir valstybiniø parkø apsaugos zonø paskirtis – sumaþin-
ti neigiamà ûkinës veiklos átakà gamtiniø rezervatø ir valstybiniø parkø te-
ritorijoms, iðsaugoti ðiø teritorijø vizualinæ aplinkà306. Galioja atskiras re-
þimas, susijæs su ypatingomis situacijomis, ávestas gyventojø ir teritorijø ap-
saugos ypatingøjø gamtos ir technogeniniø situacijø atveju. Vyriausybës 
nutarimais diegiama bendra ypatingøjø situacijø prevencijos ir likvidavimo 
sistema sutelkia valdymo, vietinës savivaldos organø, organizacijø, kurios 
pagal kompetencijà privalo spræsti gyventojø ir teritorijø apsaugos dël ypa-
tingøjø situacijø klausimus, jëgas ir priemones. Tokia padëtis Lietuvoje 
daþnai kartojasi Ðilutës rajone, Rusnëje, kur beveik kasmet patvinsta Ne-
munas ir atskirtiems gyventojams prireikia pagalbos. 

Taigi pateikti pavyzdþiai rodo, kad administraciniai funkciniai reþimai 
specialiomis normomis uþtikrina nuolatinæ arba laikinà funkcionavimo 
tvarkà307. 

Lietuvos Respublikos teisinëje sistemoje ne visose srityse pabrëþiama 
reþimø sàvoka, todël vykdomosios institucijos negali veiksmingai vykdyti 
savo funkcijø. Pateiktos administraciniø teisiniø reþimø klasifikacijos pa-
grindu tikslinga sukurti administracinio teisinio reguliavimo modelá, ku-
riame bûtø ávertinti organizaciniai, teisiniai, ekonominiai reguliavimo sver-
tai bei parodyta administraciniø teisiniø reþimø svarba valstybiniame val-
dyme. 

                                                 

305 Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. rugsëjo 25 d. nutarimas Nr. I–1550 „Dël valstybi-
nës aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“ // Valstybës þinios. 1996. Nr. 103–2347. 

306 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1995 m. rugpjûèio 28 d. nutarimas Nr. 1153 „Dël 
gamtiniø rezervatø ir valstybiniø parkø apsaugos zonø bendrøjø nuostatø patvirtinimo“ // 
Valstybës þinios. 1995. Nr. 72–1698. 

307 Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. Москва: Юрин-
формцентр, 1998. C. 432–440. 
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Administraciniø teisiniø reþimø pagrindu tiksliau apibrëþiama ástaty-
mo veikimo sritis ir reguliavimo ribos. Taip maþëja ástatymø ávairiø trak-
tuoèiø galimybës, reèiau susiduriama su daugiaprasmybëmis, maþëja gali-
mybës pasinaudoti ástatymø spragomis. 

Administraciniø teisiniø reþimø platesnis ávedimas leistø sukurti me-
todologinius ástatymø sisteminimo ir veiksmingesnio jø panaudojimo pa-
grindus. Taigi bûtø sukurta administraciniø teisiniø aktø sisteminë klasifi-
kacija, kuri leistø atlikti operatyvià jø paieðkà. 
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I I  S K Y R I U S  

 

 

1. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO TURINYS IR 
PAGRINDINIAI PRINCIPAI 

 
 

1.1. Viešojo valdymo (administravimo)  
sąvoka ir esmė 

 
Bendroji valdymo sàvoka. Valdymu daromas poveikis þmogaus arba 

þmoniø grupës valiai. Jis skatina motyvuoti savo apsisprendimà elgtis pagal 
oficialø reikalavimà. Valdymo reiðkinio turiná labai aiðkiai yra apibûdinæs 
M. Romeris. Pasak jo, tai „valinis imperiumo ir pasidavimo santykis“. 
Þmogaus arba grupës vertimas paklusti darant jiems kitoká poveiká yra 
prievarta, neturinti nieko bendra su savarankiðkumu. 

Valdymo santykiai ið visø þmoniø arba jø grupiø santykiø iðskiriami 
remiantis taisyklëmis, pagal kurias skirstomos subjektø teisës ir pareigos. 
Taisyklës turi bûti subjektø atpaþástamos ir transformuojamos á poelgius 
per þmogaus sàmonæ. Ðios tarpusavio priklausomybës grandinës nutrauki-
mas panaikina valdymo santykius. Todël, pavyzdþiui, nesàmoningi arba ne-
veiksnûs þmonës gali bûti tik priþiûrimi, bet ne valdomi.  

Lietuviø kalboje yra keletas þodþiø, nusakanèiø santyká tarp valdovo 
(valdanèiojo) ir pavaldinio (valdomojo). Tai þodþiai „valdþia“, „valdymas“, 
„vieðpatavimas“, „vadovavimas“, „pavaldumas“ ir pan. Kiti ðá santyká api-
brëþiantys þodþiai, atsiradæ mûsø teisinëje ir politologinëje terminijoje, yra 
skoliniai arba tarptautiniai þodþiai.  

Bendrąja prasme valdymas yra valdančiojo poveikis valdomajam sie-
kiant užsibrėžto bendros valdymo sistemos tikslo, todël visi iðvardyti terminai 
ið pirmo þvilgsnio yra panaðûs. Pavyzdþiui, bendrame valdymo santykiø 
kontekste ir M. Romeris neatskyrë vieðpatavimo bei valdymo terminø308. 

                                                 

308 Prof. M. Romeris teigë: „… Tarp þmoniø valdymas ir vieðpatavimas þmonëms visuo-
met sudaro dviejø valiø santyká; jis vyksta ne tiesioginiu operavimu valdomu þmogumi, bet 
ásakymais valdomojo valiai. Vadinasi, kad ðitas vieðpatavimas arba valdymas ávyktø, reikia, kad 
valdomas þmogus savo valia apspræstø taip kaip jam yra ásakoma“ (Valstybinë teisë. Prof. M. 
Römerio skaitytø paskaitø stenogramos. I dalis. Kaunas, 1930. P. 12). 
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Kad nepainiotume skirtingà semantinæ prasmæ turinèiø terminø, vieðpata-
vimo, valdymo ir vadovavimo kategorijø skirtumus galime nustatyti pagal 
kokybines subjektiniø teisiø ir pareigø proporcijas. 

Vieðpatavimo santykiuose imperiumas suabsoliutinamas, pripaþásta-
mas be jokiø iðlygø ir remiantis teisës normomis nevertinamas, pareigos 
nustatomos visiems, o pavaldiniø teisës iðreiðkiamos tik individualiomis 
privilegijomis arba malone.  

Valdymo santykiuose imperiumas pagrástas atsakomybës paskirstymu. 
Èia tiek valdanèiojo, tiek ir pavaldiniø teisës ir pareigos formaliai apibrëþ-
tos, visuotinai privalomos. 

Vadovavimo santykiuose pavaldiniai turi daug diskrecijos (gali veikti 
savo nuoþiûra neperþengdami nustatytø ribø). Svarbiausi kokybës matme-
nys yra ne pats teisiø ágyvendinimo ir pareigø vykdymo procesas, o bendras 
veiklos rezultatas, galiausiai priklausantis nuo vadovo sugebëjimo moty-
vuoti pavaldinius darniai veikti siekiant bendro tikslo. Aukðèiausia vadova-
vimo proceso kokybinë iðraiðka yra pavaldiniø motyvavimas dirbti rodant 
asmeniná pavyzdá. Vadybos moksle ði forma ávardijama lyderio vadovavi-
mu.  
  

1.1.1. Valstybës valdymas 
 

Kalbëdamas apie valstybës reikalø tvarkymà prof. M. Romeris vartojo 
terminà „valdymas“. Nagrinëdamas valdþiø padalijimà, jis daugiau dëmesio 
skyrë ðiuolaikinëse valstybëse paplitusiam „trilypiam“ valdþiø padalijimui. 
Ðiame kontekste vykdomosios valstybës valdþios funkcijà (be ástatymø lei-
dþiamosios ir teisminës) jis vadino „valdymu arba administravimu“. Tokiu 
atveju valdþios funkcijø padalijimas galëtø bûti, anot M. Romerio, „dvily-
pis“. Dvilypis valdþios padalijimas nepriimtas ðiuolaikinëse demokratinëse 
valstybëse siekiant uþtikrinti teismø neðaliðkumà.  

Vykdomosios valdþios funkcijas ágyvendinanèias valstybës institucijas 
valdymo arba administravimo organais vadino ir prof. P. Leonas, pabrëþ-
damas, kad „atitikdami trims didþiosioms valstybës valdþios vykdymo rû-
ðims – ástatymø leidimui, teismui ir valdymui,– ir valstybës organai yra 
skirstomi á tris rûðis: ástatymo leidimo, teismo ir valdymo (administracijos) 
organus. Tie organai nëra visai atskirti nuo vieni kitø, þiûrint, kurias funk-
cijas daugiausia vykdo tie arba kiti valstybës organai. Ástatymø leidimas yra 
visø didþiausia valstybës valdþios funkcija, ji priklauso tiesioginiams valsty-
bës organams, bet jiems ið dalies priklauso ir kitø rûðiø funkcijos: parla-
mentas priþiûri administracinës valdþios veikimà, monarchas arba prezi-
dentas skiria vyriausius teisëjus ir administratorius. Tikriausia ávykdytas 
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teismo valdþios nuo vykdymo valdþios, nuo administracijos atskyrimas; 
pirmoji veikia ið ástatymo ir þiûri tik teisëtumo, antroji, kad ir taip jau vei-
kia ið ástatymo, bet þiûri savo darbo tikslingumo; þiûrint ðitø tø valdþiø ypa-
tybiø, jos negali bûti pavedamos tiems patiems organams“. 

Taigi valstybës valdymas plaèiàja prasme apima visas tris valdþios 
funkcijas ir pabrëþia imperiumà ir pavaldumà. Kartu valdymas gali bûti su-
prantamas ir ne tik kaip valdiniai santykiai, bet ir kaip procesas arba valdi-
niø santykiø ágyvendinimas. Toks procesas apima visø trijø valdþios funkci-
jø ágyvendinimà, todël vienos valstybës valdþios funkcijos vadinti valdymu 
netikslinga. Ðiuo atveju turima omenyje valstybës vykdomoji valdþia, jeigu 
laikomës trilypio valdþiø padalijimo principo, priimtino visoms demokrati-
nëms ðalims. 

Vykdomajai valdþiai apibrëþti angliðkoje teisinëje literatûroje varto-
jami keli terminai: 

Valdymas iðreiðkiamas þodþiais „government“ arba „governing“. Ðie 
þodþiai reiðkia vyriausybæ arba valdymà – tai priklauso nuo konteksto. Ðtai 
angliðkoje Ðvedijos Konstitucijos redakcijoje ðis terminas vartojamas dviem 
prasmëmis. Ðvedijos Konstitucija yra neraðytinë ir susideda ið keturiø aktø: 
Valdymo ástatymo, Riksdago (parlamento) ástatymo, Paveldëjimo ástatymo 
ir Spaudos laisvës ástatymo. Pirmasis aktas iðverstas á anglø kalbà taip: „The 
1974 Instrument of Government“. Pavadinime vartojamas þodis „govern-
ment“ reiðkia valdymà, nes ið ðio akto turinio matome, jog jis nustato ne tik 
Vyriausybës veiklos principus. Jis susideda ið ðiø daliø: 

1) Pagrindiniai principai; 
2) Pagrindinës teisës ir laisvës; 
3) Riksdagas; 
4) Vyriausybë; 
5) Ástatymai ir kiti teisës aktai (angl. regulations); 
6) Mokesèiai ir biudþetas; 
7) Santykiai su kitomis valstybëmis; 
8) Teisinis ir tiesioginis administravimas; 
9) Valstybinë baþnyèia; 
10) Riksdago kontrolinë funkcija; 
11) Specialios nuostatos karo ir karo padëties atveju. 
Taigi matome, kad valdymas apima visà valstybës valdymà, o ne tik 

vykdomàsias funkcijas, kurias ágyvendinti stengiasi vyriausybë. Tuo tarpu 
ðiame ástatyme ir vyriausybës institucija vadinama „The Government“. 
Jungtinëse Valstijose yra vykdomoji institucija gubernatorius (governor). 
Ðis terminas taip pat kildinamas ið valdymà reiðkianèio þodþio „govern-
ment“ ir reiðkia valdytojà, arba centrinës valdþios vietininkà. 
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Valdymà reiðkia ir þodis „administration“. Taèiau ðiuo atveju valdy-
mas suprantamas tik kaip valdymo procesas. Dabar administravimo termi-
nas vartojamas labai plaèiai, taèiau jis taip pat negali bûti suprantamas vie-
nareikðmiðkai. Valdingi nurodymai ir jø vykdymas gali apsiriboti ástaigos 
aplinka. Nurodymai gali bûti duodami visai visuomenei. Todël ðiuolaikinë-
je literatûroje ir teisinëje praktikoje administravimas patikslinamas þo-
dþiais „vieðasis“ arba „vidinis“. Maþa to, vidinis administravimas siejamas ir 
su vadybos terminu (management), todël jø atskyrimo klausimas nagrinëti-
nas atskirai. 

Ðiuolaikinëje mokslinëje literatûroje valdymui apibrëþti pradedamas 
vartoti kontrolës terminas. Jis pabrëþiamas valstybëse, kuriose iki ðiol buvo 
absoliuèiai decentralizuotas valdymas ir centrinës valdymo institucijos ne-
turëjo visø valdymo ágaliojimø. Tokiose valdymo sistemose centrinës val-
dymo institucijos tik koordinuoja decentralizuotø institucijø veiklà ir kont-
roliuoja jø ásipareigojimø vykdymà. Todël valdymas ðiuo atveju yra apribo-
tas, tiesioginiai nurodymai neduodami, o tik teikiamos vadybinës reko-
mendacijos. Tokia valdymo sistema veikia Europos Sàjungoje. 

Manytina, kad valstybës valdymo daliai, kurià ágyvendina vykdomoji 
valdþia (arba vyriausybë, arba prezidentas), apibrëþti labiau tinka administ-
ravimo terminas. Taèiau ðiuo atveju bûtina aiðkiai atskirti já, viena vertus, 
nuo valstybës valdymo ir, antra vertus, nuo vidinio administravimo. Anks-
èiau buvo minëta, kad semantinë valdymo ir administravimo reikðmë ski-
riasi. Nors abiejø sàvokø kategorijos panaðios, jø tarpusavio priklausomy-
bës struktûra skirtinga. Valstybës valdymas daugiau siejamas su valdþios 
ágyvendinimo reiðkiniu, o valstybës administravimas – su vadyba. 
 
 

1.1.2. Valstybës valdymas ir jo  

administravimas 
 

Valstybës valdymo kategorija glaudþiai susijusi su valstybinës valdþios 
kategorija. Þinoma, kad valstybinë valdþia yra viena, tik skiriasi valstybës 
institucijø ágyvendinamos valstybinës valdþios funkcijos. Valstybinës funkci-
jos ágyvendinimas yra vieðpatavimas þmoniø atþvilgiu ir tai gali bûti supran-
tama kaip valdymas. Taèiau tokiu atveju valdymas reiðkia fakto konstata-
vimà, o ne patá procesà. Vieðpatavimas, kaip procesas, taip pat vadinamas 
valdymu, taèiau jo samprata visiðkai kita. 

Teisinëje literatûroje iðsakoma nuomonë, kad tokiu atveju terminas 
„valdymas“ suprantamas dviem prasmëmis: plaèiàja ir siauràja, taèiau nuo-
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lat patikslinti sàvokà nenaudinga nei ástatymø leidëjui, nei asmeniui, kurio 
teisinæ padëtá tikslina ástatymø leidëjas. 

Manytina, kad valstybës valdymo sàvoka vartojama plaèiàja prasme. 
Ne vien todël, kad apima ir ástatymø leidþiamosios, ir vykdomosios, ir teis-
minës valdþios funkcijos ágyvendinimà, bet ir todël, kad filosofine prasme ði 
kategorija suteikia pagrindà valdymui kaip procesui (valdymui siauràja 
prasme). 

Vieðuosiuose santykiuose dalyvauja asmuo ir valdþios institucija, tai-
kanti arba ágyvendinanti ástatymà. Vadinasi, vieðasis santykis yra tarp pilie-
èio ir ástatymà ágyvendinanèios valstybës institucijos. Ástatymø leidþiamo-
sios institucijos tiesiogiai pilieèiø nevaldo, bet tos institucijos, kurios tiesio-
giai valdo pilieèius, negali savarankiðkai nustatyti teisinio statuso apriboji-
mø, nes tai galima padaryti tik ástatymu. 

Vadinasi, vykdomosios institucijos, ágyvendindamos ástatymus, tik nu-
kreipia pilieèiø elgesá norima kryptimi ir todël ðiai padëèiai apibrëþti geriau 
tinka administravimo terminas negu valdymo, nes tai susijæ su tvarkymo 
funkcija. Tvarkymas reiðkia tam tikram reiðkiniui nustatytos (pvz., ástaty-
mais) bûklës suteikimà. 

Ðios funkcijos svarbà labai tiksliai apibrëþë M. Vëberis teigdamas, kad 
„… ðiuolaikinëje valstybëje tikrasis vieðpatavimas, kuris reiðkiasi juk ne pa-
rlamentinëmis kalbomis, ne monarchø pareiðkimais, bet valdymo tvarky-
mu, bûtinai yra valdininkijos rankose. … Þingsnis link biurokratinës valdi-
ninkijos, kurios pagrindas – postas, atlyginimas, pensija, kilimas karjeros 
pakopomis, dalykinis iðsilaisvinimas ir darbo pasidalijimas, tvirtos kompe-
tencijos, aktø atlikimas, hierarchinë vyresnumo ir pavaldumo tvarka yra 
vienaprasmis valstybës modernizavimo matas“. 

Lietuvos Respublikos Konstitucija paskirsto valdþios funkcijas aukð-
èiausioms valstybinës valdþios institucijoms. Penktas jos straipsnis teigia, 
kad „valstybës valdþià Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir 
Vyriausybë, Teismas“. Vadinasi, valstybinës valdþios galias turi ir Preziden-
tas, ir Vyriausybë, taèiau jos apima tik vienà ið valstybinio valdymo funkcijø 
– ástatymø taikymà ir ágyvendinimà, t. y. kasdieniniø valstybës reikalø tvar-
kymà. Tai ypaè atskleidþia Konstitucijos 94 straipsnis, nustatantis ðias Vy-
riausybës funkcijas: 

1) kraðto reikalø tvarkymà, Lietuvos Respublikos teritorijos nelie-
èiamybës apsaugà, valstybës saugumo ir vieðosios tvarkos garanta-
vimà; 

2) ástatymø ir Seimo nutarimø dël ástatymø ágyvendinimà, taip pat 
Respublikos Prezidento dekretø vykdymà; 

3) ministerijø ir kitø Vyriausybës ástaigø veiklos koordinavimà; 
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4) valstybës biudþeto projekto rengimà ir teikimà Seimui, valstybës 
biudþeto vykdymà, biudþeto ávykdymo apskaitos teikimà Seimui; 

5) ástatymø projektø rengimà ir teikimà Seimui svarstyti; 
6) diplomatiniø santykiø uþmezgimà ir ryðiø su uþsienio valstybëmis 

ir tarptautinëmis organizacijomis palaikymà; 
7) kitø pareigø, kurias Vyriausybei paveda Konstitucija ir kiti ástaty-

mai, vykdymà. 
Kaip matyti ið iðvardytø Vyriausybës funkcijø, visos jos yra vykdomojo 

ir tvarkomojo pobûdþio, jomis siekiama ágyvendinti ástatymus. Todël vyk-
domøjø valstybës institucijø veikla gali bûti daugiau siejama su administra-
vimu nei su vieðpatavimà reiðkianèia valstybës valdymo kategorija. 
 

1.1.3. Valstybës ir ástaigø  

administravimas 
 

Kaip minëta, administravimas yra tam tikra veikla tvarkant pavaldiniø 
bei vadovo ir pavaldinio santykius. Toks apibrëþimas tinka bet kurioms or-
ganizacijoms arba kitiems socialiniams junginiams, tvarkomiems pavaldu-
mo pagrindais. 

Deja, valstybë, kaip vienintelë tautos suvereno reiðkëja, yra ypatinga 
organizacija ir jos vykdomoji arba tvarkomoji funkcija (administravimas) 
turi iðskirtiniø bruoþø. 

Pirma, valstybës administravimas apima visus ðalies gyventojus ir as-
menis, esanèius valstybës teritorijoje. Todël jis yra neasmeninis ir administ-
ruojamø asmenø ratas yra neapibrëþtas. 

Antra, valstybës administravimo teisinis pagrindas yra ástatymai, tuo 
tarpu kitos organizacijos administruoja pagal poástatyminius aktus. 

Trečia, valstybës administravimu pilieèio teisinis statusas pakeièiamas 
pagal ástatymo reikalavimus. Tuo tarpu bet kokia organizacija negali admi-
nistruodama pakeisti þmogaus teisinio statuso, iðskyrus atvejus, kai tai nu-
matoma administracijos ir pilieèio sutartimi (pvz., darbo). 

Ketvirta, valstybës administravimo metu remiamasi prievarta, taip pat 
ir fizine, jeigu pilietis nevyko administravimo nurodymø. Tokios teisës kitos 
administracijos neturi ir negali vartoti pilieèiø atþvilgiu jokios prievartos. 
Todël valstybës administravimas yra geriau garantuotas. 

Penkta, valstybës administravimas yra formalesnis dël valdþiø atsky-
rimo. Administratoriui (valstybës vykdomosioms institucijoms) sunkiau pa-
siekti, kad bûtø pakeisti netinkami ástatymai. Ir, kaip þinoma, objektyviai 
neiðvengiant blogø ástatymø administruojama formaliai, ir galbût ne visada 
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teisingai. Kitø organizacijø administratoriø ir sprendimø priëmëjø santy-
kiai yra glaudesni, o neretai jø pozicijos apskritai sutapatinamos. Sprendi-
mø priëmimas ir jø administravimas turi bûti suderintas ir neformalus. 
 
 

1.1.4. Vieðojo administravimo esmë 
 

Vieðoji ir privatinë teisë. Teisës skirstymas á vieðàjà ir privatinæ pradë-
tas Senovës Romoje. Vieðoji teisë siejama su vieðaisiais asmens interesais, 
o privatinë – su privaèiais arba asmeniniais interesais.  

Prof. P. Leonas vieðosios ir privatinës teisës skirtumus iðreiðkë pagal 
keturis poþymius: 

1) pagal vieðosios ir privatinës teisës ágijimo tvarkà privatinæ teisæ 
ágyja atskiras asmuo, todël privatinës teisës asmuo siekia ir yra su-
interesuotas jà gauti. Vieðoji teisë yra pritaikoma bendriems inte-
resams; 

2) pagal vieðosios ir privatinës teisës netekimo tvarkà privatinë teisë 
yra panaikinama subjekto nuoþiûra, nes subjektas, bûdamas priva-
èios teisës ágaliotas, gali pagal sutartá teisæ perduoti kitam asme-
niui arba net jà panaikinti. Vieðoji teisë negali bûti subjekto pa-
naikinta, nes ji nustatyta ástatymu ir tik ástatymo pagrindu vieðo-
sios teisës galima netekti; 

3) pagal vieðosios ir privatinës teisës turiná privatine teise asmuo ne 
tik naudojasi, bet ja disponuoja savo nuoþiûra. Vieðosios teisës 
asmuo negali pakeisti arba kaip nors kitaip ja disponuoti, nes jos 
tvarkymas priklauso valstybei; 

4) pagal subjektø apibrëþtumà privatinëje teisëje subjektai aiðkiai 
apibrëþti. Vieðojoje teisëje subjektai neávardijami. 

Vieðosios ir privatinës teisës klausimas labai svarbus siekiant iðsiaið-
kinti vieðojo administravimo sàvokà. Sàvokiniø kategorijø formulavimas ir 
átraukimas á sàvokà svarbus tiek parenkant terminà, tiek ir nustatant vieðo-
jo administravimo objektà. Posovietiniø valstybiø vieðojo administravimo 
plëtros problema ypaè aktuali, nes sovietinë valstybë sumenkino privatinæ 
teisæ ir iðstûmë privaèià iniciatyvà ið vieðøjø santykiø. Turtiniams priva-
tiems santykiams reguliuoti buvo naudojami teisiniai mechanizmai (regu-
liacinës, draudþiamosios civilinës teisës normos ir pan.), o privaèiø subjek-
tyviø teisiø vieðoji teisë nenustatë. Todël ir ðiandien matyti tam tikras vals-
tybës institucijø siekis uzurpuoti vieðojo pobûdþio veiklà arba paslaugø tei-
kimà, nors privatûs asmenys vieðàsias paslaugas galbût galëtø teikti geriau. 
Antra vertus, tam tikra apimtimi ribojama pilieèio teisë dalyvauti valstybës 
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valdyme laiduojama Visuotine þmogaus teisiø deklaracija, kurioje nuro-
doma individo pasirinkimo teisë dalyvauti valstybës valdyme. 

Vieðosios ir privatinës teisës santykio vieðajame administravime skir-
tumø yra anglosaksø ir kontinentinëje teisinëse sistemose. Anglosaksø tei-
sinëje sistemoje, grindþiamoje precedentine teise, vyrauja privatinës teisës 
normos, todël daug privatinës teisës elementø yra ir vieðuosiuose teisiniuo-
se santykiuose. 

Suomijos administraciniø procedûrø ástatyme, priimtame 1996 m., yra 
daug terminø, tradiciðkai priskirtinø privatinei teisei. Analogiðkø terminø 
yra ir Lietuvos civilinëje teisëje bei civiliniame procese. Valdymo instituci-
jos ir pilieèio lygybë, administraciniai ginèai, kuriuose lygiomis teisëmis da-
lyvauja pilietis ir valstybei atstovaujanti institucija, rodo privaèiø interesø 
pirmumà. Tuo tarpu kontinentinëje teisinëje sistemoje, ypaè posovietiniø 
valstybiø vieðojoje teisëje, vyrauja valdiniai vieðøjø santykiø pagrindai.  

Taèiau kategoriðka tokios padëties konstatacija tikrai nëra teisinga, 
nes pilieèiø ir valstybës lygybës principai grindþiami ne teisine sistema, o 
paèios valstybës pobûdþiu, jos tikslø ir funkcijø sistema. Tai veikiau siejama 
su politinio reþimo forma. Nedemokratinëse valstybëse privatûs pilieèiø in-
teresai daþniausiai niekinami, pilieèiai nuðalinami nuo valstybës valdymo ir 
valstybë egzistuoja pati sau uþuot tenkintøsi pilieèiø interesus. Demokrati-
nës valstybës institucijos tarnauja þmonëms ir jos valdiniai veiksmai kai ku-
riose ðalyse traktuojami kaip socialinë paslauga. 

Toks poþiûris á vieðàjá administravimà dabar formuojamas Didþiojoje 
Britanijoje – teigiama, kad visas valstybës administravimas yra paslauga gy-
ventojams ir vieðosios ástaigos atlieka tam tikrà dalá valstybiniø vieðøjø pa-
slaugø. Lietuvoje vieðasis administravimas reformuojamas labai sparèiai, 
taèiau vis dar iðlieka valstybës savanaudiðkumo poþymiø. 

Nors demokratinëse valstybëse teisingumà vykdo tik teismas, taèiau 
Lietuvoje lig ðiol yra iðlikusi sovietinë administracinio persekiojimo sistema 
– administravimo institucijos ágaliojamos vykdyti „teisingumà“ asmenims, 
padariusiems administracinius teisës paþeidimus.  

Tokia veikla teisës teorijoje vadinama teisës taikymu, taèiau vieðaja-
me administravime teisës taikymas neturi bûti siejamas su nuobaudø sky-
rimu. Pripaþinti asmená kaltu ir skirti jam nuobaudà gali tik teismas. Toks 
yra ir Europos Sàjungos reikalavimas nacionalinei vieðøjø reikalø administ-
ravimo sistemai. 

Taigi galima tokia vieðojo administravimo sàvoka: 
Viešasis administravimas – ástatymais ir kitais teisës aktais nustatyta 

tvarka bei terminais reguliuojama valstybës ir savivaldos institucijø veikla 
ágyvendinant ir taikant Lietuvos Respublikos ástatymus bei savivaldybiø ta-
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rybø sprendimus, teikiant ástatymais ir kitais teisës aktais numatytas vieðà-
sias paslaugas, taip pat organizuojant valstybës ir savivaldos institucijø vi-
diná administravimà. 

Atskiros sàvokinës kategorijos tyrinëtinos toliau. Tuo tarpu pabrëþti-
nos ðios principinës nuostatos: 

1) Vieðojo administravimo teisinis pagrindas yra tik ástatymai ir kiti 
ástatymo ágyvendinimà reguliuojantys teisës aktai. Kiti teisës aktai 
yra poástatyminiai norminiai aktai ir individualûs teisës aktai, nu-
statantys konkretaus asmens teises ir pareigas taikant ástatymus. 

2) Vieðasis administravimas apima valstybiniø ir savivaldybiø institu-
cijø veiklà. Savivaldybiø vykdomosios institucijos dalyvauja vieða-
jame valdyme ágyvendindamos ástatymus ir savivaldybiø tarybos 
sprendimus tais klausimais, kuriø sprendimo teisë deleguota savi-
valdybëms. 

3) Vieðasis administravimas apima ne tik ástatymø ágyvendinimà bei 
taikymà, bet ir vieðøjø paslaugø teikimà. Paslaugø teikimas gali 
bûti pripaþintas kaip administravimo sudëtinë dalis, nes jas tei-
kiant tiesiogiai arba netiesiogiai gali dalyvauti vieðojo administra-
vimo institucijos. 

 
 

1.1.5. Vieðojo administravimo turinys 
 

Vieðojo administravimo institucijø pareigos ir galios atskirose valdy-
mo srityse skiriasi savo turiniu, prigimtimi ir veiklos rûðimis. Ðio amþiaus 
pradþioje pagrindinë valdþios institucijø pareiga buvo administracinis regu-
liavimas, paremtas ástatymø taikymu ir ágyvendinimu. Tai svarbi vieðojo 
administravimo institucijø veikla ir ðiuolaikinëse valstybëse, taèiau valsty-
bës vertybiniø orientacijø kaita, skatinanti gerovës valstybës raidà, ir kieky-
binës veiklos sureikðminimas paskatino teikti valdþios institucijø paslaugas. 
Vieðasis administravimas buvo labiau átrauktas á ekonominæ veiklà. Kartu 
labai padidëjo administracinis aparatas ir jo veiklos mechanizmas. Vieða-
jam administravimui átakà pradëjo daryti ir vidinë veikla. 

Teigtina, kad ðie veiksniai sudaro ðiuolaikiná vieðàjá administravimà. 
 
Administracinis reguliavimas. Administracinis reguliavimas – vieðojo 

administravimo veikla, kai priimant administracinius sprendimus taikomi 
arba ágyvendinami ástatymai bei kiti teisës aktai. 

Administracinis reguliavimas yra vienpusiðkas vieðojo administravimo 
institucijos sprendimo priëmimas. Bûtina sàlyga, kad sprendimas bûtø raðy-
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tinis ir turëtø administracinio akto formà. Administracinis reguliavimas ap-
ima taisykliø, standartø nustatymà bei planavimà. Pabrëþtina, kad admi-
nistracinio reguliavimo metu negali bûti priimami sprendimai, kuriais kei-
èiamas pilieèiø teisinis statusas, iðskyrus tuos atvejus, kai teisæ administra-
vimo institucijai nustatyti papildomas pilieèio teises ar pareigas suteikia 
ástatymas. 

Administracinis reguliavimas neámanomas, jeigu jo metu nepriimami 
sprendimai. Taèiau administracinio reguliavimo ypatybë yra ta, kad spren-
dimai nepriimami savarankiðkai, o administravimo subjektai, priimantys 
sprendimus, negali laisvai iðreikðti savo valios, nes ji ribojama ástatymo. 

Kitas labai svarbus administracinio reguliavimo ypatumas yra tas, kad 
administracinis reguliavimas yra sureguliuotas ástatymais, todël vieðajame 
administravime negalioja principas „leidþiama viskas, kas neuþdrausta ásta-
tymu“. Ðis principas taikytinas tik asmenims, bet ne vieðojo administravimo 
institucijoms, kuriø paskirtis – tarnauti þmonëms, o pati teisë reguliuoja tik 
tuos santykius, kuriø sureguliavimo teisæ Tauta deleguoja valstybei per at-
stovaujamàjà demokratijà. 

 

Vidinis administravimas. Vidinis administravimas – vieðojo administ-
ravimo veikla, kuria nustatyta tvarka uþtikrinamas sklandus vieðojo admi-
nistravimo institucijos funkcionavimas arba paslaugø teikimas, valdomas 
institucijos personalas ir biudþetas. 

Vidinio administravimo tikslas – uþtikrinti sklandø sprendimø prië-
mimo procesà ir vieðøjø paslaugø teikimà. Vidinio administravimo pagrin-
das yra personalo ir biudþeto valdymas. Vidinio administravimo metodai ir 
procedûros daþniausiai neturi tiesioginio poveikio vieðiesiems santykiams, 
taèiau personalo paskirstymas ir biudþeto sudarymas vieðojo administravi-
mo institucijoje turi reikðmës administravimo institucijai kaip vieðojo san-
tykio subjektui. 

Turëdamas netiesioginá ryðá su bendrøjø vieðøjø santykiø ágyvendini-
mu, vidinis administravimas negali bûti sulyginamas su administraciniu re-
guliavimu teisiø ir pareigø pilieèiams nustatymo poþiûriu. Vidinio admi-
nistravimo tiesioginis objektas yra personalas ir biudþetas. Juk personalo 
mes negalime prilyginti visai visuomenei. Todël ástatymas turëtø reguliuoti 
vidinio administravimo institucijø teisæ priimti vieðojo pobûdþio sprendi-
mus. Mûsø nuomone, institucijos, kuriø paskirtis – uþtikrinti sklandø vieðo-
jo administravimo institucijos mechanizmà, negali priimti vieðojo administ-
ravimo sprendimø. 

 

Vieðosios paslaugos. Viešoji paslauga – vieðojo administravimo funkci-
ja, kuria vieðojo administravimo institucija arba vieðoji ástaiga, tenkindama 
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bendrus visuomenës interesus, suteikia tam tikras socialines, ðvietimo, 
mokslo, kultûros, sporto ir kitas panaðias paslaugas. 

Vieðojo administravimo institucijos teikia vieðàsias paslaugas keliais 
bûdais: 

1) priima raðytinius sprendimus, nustatanèius, kas turi teisæ á tam tik-
rà vieðàjà paslaugà; 

2) vykdo neformalià administracinæ veiklà suteikdamos tam tikras 
paslaugas (ðvietimo, gydymo, rûpybos ir kt.). 

Vieðøjø paslaugø teikimas yra nauja administravimo veikla, turint 
omenyje jos ágyvendinimo bûdus ir metodus. Ankstesniame valstybës ad-
ministravime vyravo valdiniai vieðieji santykiai, kuriuose dalyvaudama vals-
tybë turëdavo prioritetà pilieèio atþvilgiu netgi paslaugø teikimo srityje 
(paslaugø teikimo reguliavimas administravimo lygmeniu). Taigi pilieèiai 
gaudavo tik tokias vieðàsias paslaugas, kurias leisdavo valstybë, ir tai buvo 
pripaþástama kaip tam tikra dovana. Tuo tarpu paslaugø teikimas pilie-
èiams jokiu bûdu negali bûti monopolizuojamas, nes vartotojas (arba pa-
slaugø gavëjas) praranda pasirinkimo teisæ. 

Antra vertus, vieðosios paslaugos gavëjas turi bûti laisvas priimdamas 
paslaugà arba jos nepriimdamas. Kartu jis turi aiðkiai þinoti, kokios apim-
ties ir kiek laiko gaus teikiamà paslaugà. Taigi vieðøjø paslaugø teikimas 
gali bûti grindþiamas ne tik vieðosios, bet ir privatinës teisës principais. 

Privatinëje teisëje teisinio santykio subjekto valia sutartyje iðreiðkia-
ma laisvai. Toks pats principas taikytinas ir tada, kai vieðojo administravi-
mo institucija suteikia paslaugas pilieèiams. Tokiu atveju vienaðaliðkas ad-
ministracinis sprendimas dël paslaugø teikimo paþeidþia pilieèio arba tre-
èiosios ðalies teises.  
 

 

1.2. Administracinės teisės principai 
 

Administracinës teisës principø sisteminimas. Administracinës teisës 
principai yra suprantami kaip pagrindinės, fundamentinės idėjos, vertybinės 
orientacijos ir teiginiai, kuriais vadovaujasi valstybës valdymo institucijos, 
vykdydamos ástatymø ir kitø teisës aktø joms pavestas funkcijas. Principai 
nurodo, kokio pobûdþio turëtø bûti kuriamos teisës normos, sprendþiama 
konkreti teisinë byla, kad kiekvienà kartà atliekant teisiná reguliavimà bûtø 
ágyvendinami teisës sampratos formuluojami tikslai309. Pasak A. Andruðke-
vièiaus, principai kaip teorinës nuostatos, atspindi objektyvius visuomenës 
                                                 

309 Vaiðvila A. Teisës teorija. Vilnius: Justitia, 2004. P. 146. 
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ir valstybës raidos dësningumus310. Logiðka teigti, kad valstybinio valdymo 
principai atspindi daugiau esmines valdymo ypatybes, o principø turinys 
objektyviai iðreiðkia valdymo esmæ bei bûdingiausius jo bruoþus. Vëliau 
principai, suteikus jiems teisinæ formà, parodo bendras nuostatas, kuriomis 
remiantis turëtø bûti ágyvendinamas valdymas. Valstybinio valdymo princi-
pai – tai pagrindinës idëjos, kuriomis remiantis turi bûti sudaryta ir funk-
cionuoti atitinkama valstybinio valdymo sistema311. Ðiuo poþiûriu principai 
turi teisiniø reikalavimø, kurie yra privalomi jà vykdant ir jos laikantis, 
reikðmæ. Principuose atsispindi ir pagrindiniai nurodymai, kuriuos valdymo 
aparatas duoda valdymo objektui. Valstybinio valdymo principas – pagrin-
dinë teisinë idëja, kuria tikslinga vadovautis kuriant teisës normas. Pagrin-
dinis valstybinio valdymo principø ðaltinis yra Lietuvos Respublikos Kons-
titucija. Ðiuo poþiûriu principai suformuluoja valdymo veiklos pagrindus. 
Ðiø principø vaidmuo yra jø reikðmë, poveikis, svarba. Ðias pagrindines, 
fundamentines idėjas ir teiginius galima modeliuoti, t. y. suprasti kaip tam 
tikrus socialinius vertybinius modelius, standartus, netgi kaip administraci-
nës teisës subjektø veiklos matricas, pagal kurias galima pamatuoti, ar ði 
veikla atitinka originalà – principà (modelá). 

Principas originalas (pagrindinë, fundamentinë idëja, vertybinë orien-
tacija, teiginys, originalus modelis) �� Norminė principo išraiška �� 

(ástatymo leidëjo ar kità teisës aktà priimanèio subjekto veikla, �� átvirtin-
ta norminë originalaus modelio matrica). 

Principo ágyvendinimo iðraiðka (administracinës teisës subjektø veik-
los rezultatas ágyvendinant ástatymus ir kitus teisës aktus, ágyvendinimo elg-
senos matrica (-os)). Administracinës teisës principø vaidmená galima su-
prasti tiek plaèiàja, tiek ir siauràja prasme. Kalbant apie administracinës 
teisës principø vaidmená plaèiàja prasme reikia turëti omenyje ðiø principø 
átvirtinimà ðalies teisinëje sistemoje. Reikia atkreipti dëmesá á tai, kad dau-
guma administracinës teisës principø yra átvirtinti aukðèiausià juridinæ galià 
turinèiuose teisës aktuose. Ástatymø leidëjas, ávertindamas ðiø principø 
svarbà ir reikðmæ, suteikë jiems norminæ galià, t. y. imperatyvà laikytis átvir-
tintø principø taip pat, kaip turëtø bûti laikomasi kitø teisës normø.  

Kalbant apie administracinës teisës principø vaidmená siauràja pra-
sme reikia nagrinëti kiekvienà principà atskirai, ávertinti jo reikðmæ ir po-
veiká valstybës valdymo sistemai ir atskirø valstybinio valdymo institucijø 
veiklai. Kalbant apie administracinės teisės principų vaidmenį plačiąja pra-

                                                 

310 Andruðkevièius A. Administracinës teisës principai ir normø ribos. Vilnius: TIC, 2004. 
311 Алехин А. П., Кармолицкий А. A., Козлов Ю. М. Административное право 

Роcсийской Федерации. Москва, 1997. C. 27. 
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Norminė princi-
po matrica (-os) 

Įgyvendinimo 
matrica (-os) 

Principas ori-
ginalas 

sme reikia juos nagrinėti sisteminiu požiūriu, kai kiekvienas ið principø pri-
skiriamas vienai arba kitai loginei sisteminei klasei. Tokiu atveju principai 
nagrinëjami tam tikrø tarpusavio sàveikø ir priklausomumo aplinkoje.  

Vieno principo loginiø klasiø struktûros iðraiðka gali bûti pavaizduota 
schema (þr. 10 schemà). 

 
10 schema. Vieno principo loginiø klasiø struktûros iðraiðka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mokslinëje literatûroje egzistuoja ávairios principø posistemës. Vals-
tybiniame valdyme jos esti tokios: socialinës politinës ir organizacinës, or-
ganizacinës politinës, organizaciniai techniniai valstybinio valdymo princi-
pai, organizacinës teisinës, politinës, ekonominës ir kitos posistemës. Lie-
tuvos administracinës teisës teorijoje daþniausiai iðskiriamos dvi administ-
racinës teisës principø grupës – pagrindiniai administracinės teisės principai 
(politiniai teisiniai) (demokratiðkumo, teisëtumo (teisës (ástatymo) virðe-
nybës, vieðumo, lygiateisiðkumo, tikslingumo (sprendimo ekonomiðkumo), 
kolegialumo derinimo su vienvaldiðkumu, atsakomybës, atskaitingumo, 
kontrolës ir apskaitos, proporcionalumo, nepiktnaudþiavimo valdþia, ob-
jektyvumo) ir organizaciniai techniniai administracinės teisės principai (ben-
dro vadovavimo, teritorinis, ðakinis, funkcinis, subsidiarumo, tarnybinio 
bendradarbiavimo, pavaldumo, visuomenës átraukimo á vieðàjá valdymà, vi-
suomeniniø interesø pirmenybës). 

Pagrindiniams administracinës teisës principams bûdingas socialinio 
organizavimo pobûdis, jie ágyvendinami valdymo veikloje neatsiþvelgiant á 
valdymo institucijos hierarchiná lygá ar pareigybæ, kurià uþima valstybës 
tarnautojas. Ðiø principø svarba yra ta, kad jie pagrindþia valdymo veiklos 
socialines taisykles. Aptariami principai atspindi ne tik politiná pobûdá – jie 
turi ir norminæ reikðmæ, t. y. jie átvirtinti galiojanèiuose teisës aktuose. 
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Organizaciniai techniniai valstybinio valdymo principai – tai pagalbi-
niai, arba taikomojo pobûdþio, principai. Remdamasis praktine analize bei 
apibendrinimu juos formuoja valdymo mokslas. Remiantis ðiais principais 
kuriamos valstybinës institucijos. Ðie principai reikðmingi, nes atsiþvelgiant 
á konkreèias sàlygas galima parinkti optimaliausius valdymo institucijø su-
darymo ir funkcionavimo pagrindus. 

 

Pagrindiniai administracinës teisës principai: 
1) demokratiškumo principas. Ðio principo esmë ir svarba yra ta, kad 

visø valstybës institucijø veikla turëtø bûti grindþiama demokratiniais vals-
tybës valdymo principais ir nukreipta á visø visuomenës grupiø teisëtø inte-
resø tenkinimà. Lietuvos Respublikos Vyriausybës ástatymo 4 straipsnis 
ápareigoja Vyriausybæ, kaip aukðèiausiàjà valstybës vykdomosios valdþios 
institucijà, grásti savo veiklà ðiuo principu; 

2) teisėtumo (teisės viešpatavimo (įstatymo viršenybės)) principas. Ðis 
principas átvirtintas Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymo 
4 straipsnio 1 dalies 1 punkte – „vieðojo administravimo subjektø kompe-
tencija turi bûti nustatyta ðio ástatymo, o veikla atitikti ðiame ástatyme ið-
dëstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susijæ su asmenø teisiø 
ir pareigø ágyvendinimu, visais atvejais turi bûti pagrásti ástatymais“. Aiðki-
nantis ðio principo esmæ ir svarbà bûtina iðskirti 2 svarbius momentus. Pir-
masis – valstybës valdymo institucijø ágaliojimai ir kompetencija turi bûti 
nustatyta ástatymu, t. y. jø veiklos teisinis pagrindas turi bûti ástatymas. 
Antrasis – visi valstybinio valdymo institucijø priimami sprendimai (admi-
nistraciniai aktai) turi bûti pagrásti ástatymu. Negali bûti priimtas sprendi-
mas, kuris prieðtarautø galiojantiems ástatymams. Be to, teisëtumo princi-
pas yra átvirtinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybës 4 straipsnyje. Vy-
riausybë privalo laikytis ðio principo savo veikloje; 

3) viešumo principas. Kalbant apie ðio principo esmæ ir reikðmæ iðskir-
tini du svarbûs aspektai. Pirmasis – valstybës valdymo institucijø priimami 
norminiai teisës aktai, susijæ su pilieèiø teisëmis ir laisvëmis, negali bûti 
taikomi, kol jie nëra vieðai paskelbti. Ðis principas átvirtintas Lietuvos Res-
publikos ástatyme „Dël Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës aktø 
skelbimo ir ásigaliojimo tvarkos“. Ðio ástatymo 10 straipsnis skelbia, kad 
„ministrø, Vyriausybës ástaigø, kitø valstybës valdymo institucijø vadovø 
ásakymai ir ásakymais patvirtinti kiti teisës aktai bei Lietuvos banko valdy-
bos nutarimai, kuriuose nustatomos, keièiamos arba pripaþástamos neteku-
siomis galios teisës normos, ásigalioja kità dienà po jø paskelbimo „Valsty-
bës þiniose“, jeigu paèiuose teisës aktuose nenustatoma vëlesnë jø ásigalio-
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jimo diena. Ðiame straipsnyje nurodytø valstybës institucijø vadovø ásaky-
mai ir ásakymais patvirtinti kiti teisës aktai bei Lietuvos banko valdybos nu-
tarimai negalioja, kol jie nepaskelbti „Valstybës þiniose“. Be to, rengiant 
tokiø teisës aktø projektus turi bûti uþtikrinama galimybë visoms suintere-
suotoms visuomenës grupëms ar atskiriems pilieèiams pareikðti savo nuo-
monæ dël jø. Galiojantys teisës aktai, susijæ su teisëkûros procesu, ápareigo-
ja teisës aktø projektus rengianèias valstybës valdymo institucijas juos de-
rinti su visais suinteresuotais subjektais. Kitas ðio principo aspektas – turi 
bûti vieðai skelbiami ir valstybinio valdymo institucijø veiklos rezultatai. 
Ðiuo principu vadovautis ápareigojama ir Lietuvos Respublikos Vyriausybë 
(Lietuvos Respublikos Vyriausybës ástatymo 4 straipsnis); 

4) lygiateisiškumo principu siekiama uþtikrinti visø subjektø, susijusiø 
administraciniais teisiniais santykiais, lygybæ prieð ástatymà; 

5) tikslingumo (sprendimo ekonomiðkumo) principas reikalauja ið 
valstybinio valdymo institucijø savo veiklà ir iðteklius paskirstyti taip, kad 
jie bûtø kuo veiksmingiau ir ekonomiðkiau naudojami nustatytam tikslui 
pasiekti; 

6) kolegialumo derinimo su vienvaldiškumu principo esmë ta, kad svar-
biausi valdymo sprendimai turi bûti priimami kolegialiai, o ne tokie svarbûs 
– vienasmeniðkai. Kitas ðio principo aspektas – asmuo, turintis teisæ vie-
nasmeniðkai priimti sprendimà, prieð já priimdamas privalo susipaþinti su 
kitø suinteresuotø ar nepriklausomø subjektø kolektyvine nuomone spren-
dþiamu klausimu. Ðio principo reikðmë akivaizdi ministerijos valdyme. Mi-
nisterijos administracinës veiklos svarbiausiems klausimams spræsti suda-
roma ministro patariamoji institucija – kolegija. Jos nariai yra aukðèiausio 
rango ministerijos valstybës tarnautojai. Kolegijos darbe gali dalyvauti ir ki-
tø institucijø atstovai. Ministras, priimdamas paèius svarbiausius sprendi-
mus, turi atsiþvelgti á kolegijos nuomonæ (Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bës ástatymo 32 straipsnis); 

7) atsakomybės principas. Ðis principas ápareigoja valstybinio valdymo 
institucijas arba atskirus valstybës tarnautojus atsakyti uþ atliekamus 
veiksmus ir priimamus sprendimus; 

8) atskaitingumo principas paremtas hierarchine valdymo subjektø at-
skaitomybe. Kiekviena þemesnio valstybës valdymo lygio institucija privalo 
atsiskaityti aukðtesniajai institucijai; 

9) kontrolės ir apskaitos principas reikalauja ið valstybinio valdymo ins-
titucijø vykdyti nuolatinæ visø valdymo procesø kontrolæ ir apskaità. Efek-
tyvus valdymas gali bûti uþtikrinamas tik nuolat stebint ir fiksuojant valdy-
mo procesus (vykdant jø apskaità) ir laiku darant poveiká jiems (kontro-
liuojant); 
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10) proporcingumo principas. Jo esmë – administracinio sprendimo 
mastas bei grieþtumas turi bûti proporcingi administravimo tikslui (Vieðojo 
administravimo ástatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Ðis principas ápa-
reigoja valstybës valdymo institucijas priimant sprendimus naudoti ástaty-
mo joms suteiktas galias tiek, kiek to reikia funkcijoms vykdyti ar atitinka-
mam sprendimui priimti; 

11) nepiktnaudžiavimo valdžia principas draudþia valstybinio valdymo 
institucijoms vykdyti veiklà neturint tam suteiktø ágaliojimø arba priimti 
sprendimus pagal savo kompetencijà siekiant kitø, negu ástatymø nustatyta, 
tikslø (Vieðojo administravimo ástatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punktas); 

12) objektyvumo principas reikalauja ið valstybinio valdymo institucijø 
priimti sprendimus neðaliðkai, ávertinus visas aplinkybes. 

 

Organizaciniai techniniai administracinës teisës principai: 
1) teritorinis principas ápareigoja organizuojant valstybës valdymo si-

stemà valstybës valdymo institucijas ir jø veiklos sritá iðdëstyti atsiþvelgiant á 
valstybëje susiklosèiusià teritorinæ struktûrà; 

2) bendro vadovavimo principas iðreiðkia bûtinumà sudaryti administ-
raciniuose teritoriniuose vienetuose valstybës valdymo institucijas, kurios 
savo ruoþtu nukreipia kitø atitinkamoje teritorijoje esanèiø valdymo insti-
tucijø veiklà, jà koordinuoja ir kontroliuoja (pvz., apskrities virðininkas); 

3) šakinis principas reikalauja organizuojant valstybës valdymà for-
muoti valstybës valdymo institucijas remiantis objektyviai susidariusiomis ir 
egzistuojanèiomis gamybos bei kitomis socialinës veiklos ðakomis; 

4) funkcinis principo laikymasis sudaro galimybes daryti efektyvø at-
skirø srièiø valdymà numatant institucijas, kurios koordinuoja ávairiø val-
dymo ðakø veiklà. Pavyzdþiui, Civilinës saugos departamentas koordinuoja 
visø valstybës valdymo institucijø ir ûkio subjektø, galinèiø katastrofø, ava-
rijø, stichijø atvejais teikti reikiamà pagalbà ir kitaip padëti likviduoti þa-
lingus padarinius, veiklà; 

5) subsidiarumo principas pagrástas bendru reikalavimu, kad aukðtes-
nëms valstybës valdymo institucijoms nebûtø priskiriamos funkcijos, kurias 
gali atlikti þemesniosios institucijos arba kiti asmenys (Vieðojo administra-
vimo ástatymo 4 straipsnio 2 dalis). Ðiuo principu remiamasi ágyvendinant 
vienà ið valstybës valdymo tobulinimo krypèiø – dekoncentruojant ir de-
centralizuojant valstybës valdymà; 

6) tarnybinio bendradarbiavimo principas ápareigoja vieðojo administ-
ravimo institucijas prireikus teikti viena kitai reikiamà informacinæ ir kito-
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kià pagalbà (Vieðojo administravimo ástatymo 4 straipsnio 1 dalies 5 punk-
tas); 

7) pavaldumo principas leidþia nustatyti aiðkià, hierarchiniu pavaldu-
mu pagrástà valstybës valdymo sistemà, nepaliekant niekam nepavaldþiø 
valstybës valdymo subjektø. Kiekviena þemesnio hierarchinio valdymo ly-
gio valstybës valdymo institucija turi bûti pavaldi aukðtesnio valdymo lygio 
institucijai; 

8) visuomeninių interesų pirmenybės principas átvirtintas Lietuvos Res-
publikos Konstitucijos 5 straipsnyje. Visos valdþios ástaigos privalo tarnauti 
ðalies þmonëms ir tenkinti pirmiausia jø interesus; 

9) visuomenės įtraukimo į viešąjį valdymą principas átvirtintas Vieðojo 
administravimo ástatymo 7 straipsnyje. Valstybës ir savivaldybiø institucijos 
dël administracinio reglamentavimo sprendimø, susijusiø su bendrais teisë-
tais visuomenës interesais ir turinèiais svarbià reikðmæ didelei gyventojø 
bendruomenës daliai, turi konsultuotis su visuomenës interesams atitinka-
moje srityje atstovaujanèiomis organizacijomis (asociacijø, profsàjungø, ki-
tø nevyriausybiniø organizacijø atstovais), o ástatymø numatytais atvejais – 
ir su gyventojais. Ðis principas daþniausiai taikomas savivaldybiø institucijø 
veikloje sprendþiant vietos bendruomenës reikalus. 

Apibendrinant administracinës teisës principø vaidmens analizæ gali-
ma teigti, kad ðiø principø ágyvendinimas lemia veiksmingà ir skaidrø vals-
tybës valdymà, apimantá tiek tobulà valstybës valdymo sistemà, tiek efekty-
vià atskirø valstybës valdymo institucijø veiklà vykdant ástatymø joms pa-
vestas funkcijas. 

Lietuvoje administracine reforma siekiama supaprastinti vieðosios 
administracijos ir pilieèiø santykius, pagerinti ðiø santykiø kokybæ, ágyven-
dinti valdþios ástaigø vieðumà ir skaidrumà, atskirti centrinës, regioninës ir 
vietinës valdþios funkcijas, o jø ágaliojimus padalinti derinant nacionalinius 
interesus ir savivaldos principus, taip pat sukurti optimalià teritorinio val-
dymo sistemà, maksimaliai pritaikytà gyventojø reikmëms ir poreikiams 
tenkinti312. Vykdant vieðojo administravimo reformà norima pasiekti Eu-
ropos Sàjungos nustatytus reikalavimus, deklaracijas.  

Lietuva reformà pradëjo palyginti anksti, taèiau jos metu neiðvengta 
blaðkymosi ir alogiðkø sprendimø, o radikalesnei pertvarkai vykdyti nebuvo 
politinës valios bei jà iðreiðkianèios stiprios politinës institucijos, kuri bûtø 
pajëgi paðalinti reformà stabdanèius veiksnius ir paspartinti jø ágyvendini-

                                                 

312 Lietuvos Respublikos Vyriausybës uþsibrëþti tikslai. 2001 m. XII skyrius „Valstybës 
valdymas“. 
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mà313. Pirmaisiais reformos metais buvo pertvarkoma centrinës administra-
cijos institucinë sandara, vietos savivalda, valymo sistemos. Dabar toliau re-
formuojamos valdþios institucijos uþtikrinant geresná jø tarpusavio veiklos 
koordinavimà, paskirstant funkcijas centrinei, apskrièiø administracijai, 
vietos savivaldos institucijoms taip, kad jos nesidubliuotø. Dabar padëtis 
panaði, nes perduodamos apskrièiø virðininkø administracijoms tos centri-
nës vyriausybës, ministerijø funkcijos, kurios nëra joms ir kitoms vyriausy-
bës institucijoms, kaip politikos ir vykdymo institucijoms, bûdingos, su tuo 
nesutinka ministerijos ir kitos prie Vyriausybës esanèios ástaigos. Jos nenori 
atsisakyti papildomo finansavimo, sumaþësianèio atlyginimo, o galbût ir 
tapsianèiø nereikalingomis kai kuriø ástaigø. Taigi ði problema kol kas 
nesprendþiama, nes beveik nëra administraciniø sankcijø, galinèiø apriboti 
ministerijø (kitø vyriausybës institucijø) nenorà perduoti funkcijas apskri-
èiø virðininkø administracijoms. 

Siekiant palengvinti vykdomà vieðojo administravimo reformà buvo 
priimti nauji ir pakeisti seni ástatymai. Kaip pavyzdá galime pateikti Vieðojo 
administravimo ástatymà, kuriame visoms vieðojo administravimo instituci-
joms – valstybës, savivaldybiø, taip pat nevyriausybinëms ar privaèioms, 
valstybës ar savivaldybës vardu priimanèioms sprendimus pagal suteiktus 
ágaliojimus, numatytos taisyklës ir procedûros, kuriø jos turi laikytis spræs-
damos pilieèiø reikalus ir kurios garantuoja pilieèiams jø konstituciniø tei-
siø ágyvendinimà ir gynybà. Numatyta, kad vieðojo valdymo ástaigos savo 
darbe vadovaujasi demokratinio valstybës valdymo principais:  

− teisės viešpatavimo (vieðojo administravimo ástaigø sprendimai ne-
turi prieðtarauti teisei ir ástatymams); 

− objektyvumo (priimdamas sprendimus turi bûti neðaliðkos ir nepri-
klausyti nuo aplinkybiø, nesusijusiø su sprendþiamuoju reikalu); 

− proporcingumo (administracinio sprendimo apimtis arba kaina bei 
grieþtumas turi darniai atitikti proporcingi administravimo tikslà); 

− nepiktnaudžiavimo valdžia (neturi teisës priimti sprendimø arba at-
likti veiksmø siekdamos kitokiø nei numatytø ástatymais tikslø)314. 

 

                                                 

313 K. Skrebio (buvusio valdymo reformø ir savivaldybiø reikalø ministro) praneðimas 
„Vieðojo administravimo reformos Lietuvoje pagrindinës kryptys“. 

314 G. Rokickienës (buvusios valdymo reformø ir savivaldybiø reikalø ministerijos sekreto-
riaus pavaduotojos) praneðimas „Vieðojo administravimo reformos procesas Lietuvoje“. 
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1.3. Atskirų administracinės teisės principų  
taikymo ypatumai 

 

 

1.3.1. Konstitucinio teisinës valstybës  

principo taikymas 
 

Ðis principas universalus, juo grindþiama visa Lietuvos teisës sistema. 
Teisinës valstybës principo turinys atskleidþiamas ávairiose Konstitucijos 
nuostatose ir yra aiðkinamas neatsiejamai nuo Konstitucijos preambulëje 
skelbiamo atviros, teisingos, darnios pilietinës visuomenës siekio. Konstitu-
cijoje átvirtintas teisinës valstybës principas, be kitø paskirèiø, turi lemti 
þmogaus teisiø ir laisviø uþtikrinimà. Valstybës valdþià ágyvendinanèios ir 
kitos valstybës institucijos turi veikti remdamosi teise ir paklusti teisei, o vi-
si teisës aktai turi atitikti Konstitucijà, turinèià aukðèiausià teisinæ galià. 
Neatskiriamos teisinës valstybës principo sudedamosios dalys yra teisėtų lū-

kesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Neágyvendinant teisëtø 
lûkesèiø apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo nebûtø pasiekiamas 
asmens pasitikëjimas valstybe ir teise.  

Teisinis tikrumas. Pagal ðá principà valdþios institucijos privalo uþtik-
rinti, kad asmenys turëtø galimybæ iðsiaiðkinti galiojanèias jiems skirtas tei-
sës normas, galëtø pagrástai numatyti tiek ðiø normø galiojimo laikà, terito-
rijà, tiek jø aiðkinimo bei taikymo bûdà. Teisinio tikrumo principas glau-
dþiai susijæs su teisëtai suteiktø teisiø (vested rights) principu – jei teisës 
asmeniui buvo suteiktos teisës norma, tai jø neleidþiama panaikinti arba 
suvarþyti vëlesniais teisës aktais. Tai taip pat susijæ su teisës akto negalio-
jimo atgaline data: teisës aktai visuomet laikomi neturinèiais atgalinës ga-
lios, iðskyrus tam tikras grieþtas ir siauras iðimtis. Teisinio tikrumo nuosta-
ta, palyginti su Europos Sàjungos praktika iki Lietuvos tapimo Europos Sà-
jungos nare, nacionalinëje teisinëje sistemoje nebuvo pernelyg plaèiai ágy-
vendinama, taèiau svarbiausiose Lietuvos Respublikos Aukðèiausiojo ar 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo bylose teisinio tikrumo principas 
būdavo tas universalus dėmuo, kuris lemdavo vieno arba kito teisinio ginčo 
sprendimą, nutarimą, išaiškinimą. 

Pavyzdþiui, 1999 m. kovo 4 d. Konstitucinio Teismo nutarime dël as-
menø, praeityje susijusiø su sovietinëmis saugumo struktûromis, veiklos ri-
bojimo atitikties Konstitucijai buvo iðreikðti ðie teiginiai, susijæ su teisinio 
tikrumo principo átvirtinimu Lietuvos Respublikos teisëje: 
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– teisës aktai, reglamentuojantys buvusiø saugumo tarnybø darbuo-
tojø dabartinës veiklos padëtá, turëtø atitikti proporcingumo, teisi-
nio tikrumo principø nuostatas; 

– priimant ástatymus bûtina laikytis esminiø teisinës valstybës princi-
po kategoriðkø reikalavimø. Antai teisinio tikrumo principas reika-
lauja, kad teisiniø santykiø subjektai bûtø tikri dël savo teisinës pa-
dëties stabilumo. Priimant minimus ástatymus (liustracijos) teisinës 
valstybës koncepcijos sudëtinio teisinio tikrumo principo buvo aki-
vaizdþiai nesilaikoma. 

2002 m. lapkrièio 25 d. nutarime dël Lietuvos Respublikos diplomati-
nës tarnybos ástatymo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai Konsti-
tucinis Teismas pabrëþë: 

– Konstitucinis teisinës valstybës principas – universalus principas, 
kuriuo grindþiama visa Lietuvos teisës sistema ir pati Konstitucija, 
taèiau, be jo, neatsiejami teisinës valstybës principo dëmenys yra 
teisëtø lûkesèiø apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Ne-
uþtikrinus teisëtø lûkesèiø apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio 
saugumo nebûtø uþtikrintas asmens pasitikëjimas valstybe ir teise.  

Teisėti lūkesčiai315. Vienas ið pagrindiniø Konstitucijoje átvirtinto teisi-
nës valstybës principo dëmenø yra teisinio saugumo principas. Jis reiðkia 
valstybës pareigà uþtikrinti teisinio reguliavimo tikrumà ir stabilumà, ap-
saugoti teisiniø santykiø subjektø teises, taip pat ágytas teises, gerbti teisë-
tus interesus ir lûkesèius. Iš anksto principo numatytas tikslas – laiduoti as-
mens pasitikëjimà savo valstybe ir teise. Atskleidþiant ðá principà paþymëti-
ni du poþiûriai. Pirma, teisinio saugumo imperatyvas lemia tam tikrus pri-
valomus paties teisinio reguliavimo ágyvendinimo veiksmus. Jis turi bûti 
lengvai suvokiamas ir suderintas, teisës normos turi bûti glaustos ir tikslios. 
Þemesnio lygmens teisës aktai neturi prieðtarauti aukðtesnio lygmens teisës 
aktams, ir joks teisës aktas negali prieðtarauti Konstitucijai. Teisës normi-
niai aktai turi bûti nustatyta tvarka paskelbiami, su jais turi turëti galimybæ 
susipaþinti visi teisiniø santykiø subjektai. Antra, teisëtø lûkesèiø principas 
apima ir keletà privalomø veiksmø, susijusiø su teisinio reguliavimo galio-
jimu. Ágyvendinant ðá principà, teisiná reguliavimà galima daryti kitoká tik 

                                                 

315 Ir proporcingumo, ir teisëto lûkesèio apsaugos principà daugelis sieja su Vokietijoje 
gimusiu bendruoju principu, taip pat prancûziðkuoju jo atitikmeniu, iðvertus paþodþiui – teisë-
to pasitikëjimo apsauga. Ið pradþiø ðis terminas buvo iðverstas á anglø kalbà kaip ir teisëto pa-
sitikëjimo apsauga, taèiau vëliau nuspræsta, jog juridinës technikos poþiûriu sàvoka „pasitikë-
jimas“ yra klaidinga, todël terminas „lûkesèiai“ buvo pasirinktas kaip tinkamesnis ir nuo to 
laiko prigijo vartosenoje. Ðis principas ne visuomet buvo grieþtai atskiriamas nuo bendros tei-
sinio tikrumo koncepcijos arba nuo átvirtintø teisiø.  
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laikantis ið anksto nustatytos tvarkos ir nepaþeidþiant Konstitucijos princi-
pø ir normø. Bûtina, inter alia, laikytis principo lex retro non agit, teisinio 
reguliavimo pataisomis negalima paneigti asmens teisëtø interesø ir teisëtø 
lûkesèiø, turi bûti uþtikrinamas jurisprudencijos tæstinumas. Teisinio sau-
gumo principo turi laikytis visos valstybinės valdžios institucijos, visø pirma 
Seimas, kuris pagal Konstitucijos 67 straipsnio 2 punktà leidþia ástatymus. 
Ypaè svarbu, kad ðio principo laikytøsi ástatymø leidëjas, nustatydamas 
Konstitucijoje átvirtintø asmens teisiø ir laisviø ágyvendinimà, kad nepagrás-
tai nebûtø pabloginta asmens teisinë padëtis, paneigtos ágytos teisës, teisëti 
interesai bei teisëti lûkesèiai. Teisinio saugumo principas lemia ir tai, kad 
jei dël valstybinës valdþios institucijø veiksmø ar sprendimø yra paþeidþia-
mos þmogaus teisës, jam turi bûti garantuota ðiø teisiø veiksminga teisminë 
gynyba. Viena ið bûtinø tokios gynybos sàlygø – teisëjo ir teismø nepriklau-
somumas ir neðaliðkumas. Taigi teisëjo ir teismø nepriklausomumo teisi-
nës, ekonominës ir kitokios socialinës garantijos yra reikðmingos ir kiek-
vieno visuomenës nario teisinio saugumo uþtikrinimo poþiûriu. Paþymëti-
nas dar vienas teisinio saugumo uþtikrinimo poþiûris. Á teisëjà negalima 
þvelgti vien kaip á teisingumo funkcijà vykdantá teisminës valdþios atstovà. 
Teisëjas yra visuomenës narys. Jis, kaip ir kiekvienas þmogus, turi teisæ gin-
ti savo, kaip þmogaus, teises, teisëtus interesus bei teisëtus lûkesèius. Vi-
suotinai pripaþástama, kad teisinio saugumo principo paskirtis – uþtikrinti 
þmogaus pasitikëjimà savo valstybe ir teise. Ne maþiau svarbu ir tai, kad 
patys teisëjai, kurie vykdo teisingumà, pasitikëtø savo valstybe ir teise. 

Precedentinës teisës poþiûris á teisëtus lûkesèius principo taikymà pa-
grástas dviem kriterijais: suinteresuotų asmenų žiniomis ir elgesio nustatymo 
kriterijais. Precedentinëje teisëje átvirtinta, kad klausimas, ar Bendrijos ins-
titucijø veikla atitinka teisëtø lûkesèiø apsaugos principà, visuomet turi bûti 
nagrinëjamas atsiþvelgiant á þinias ir informacijà, kuri yra arba turëtø bûti 
prieinama atsargiam bei informacijà kaupianèiam verslininkui. 

Pagrindinis kriterijus yra tas, jog atsargûs komersantai paprastai bûna 
susipaþinæ su teisës normomis, reglamentuojanèiomis jø verslo sritá, ir todël 
negali tikëtis to, kas toms galiojanèioms normoms prieðtarautø. 

Ispanijos prisijungimo akte buvo átvirtinta nuostata dël septyneriø 
metø pereinamojo laikotarpio, per kurá Ispanijos cukraus kainos turëjo bû-
ti suvienodintos su bendromis Bendrijos kainomis, taèiau po ketveriø metø 
ðis klausimas turëjo bûti svarstomas ið naujo. Teismo sprendimu pareiðkëjai 
negalëjo teisëtai tikëtis, kad jiems ir toliau bus teikiama pagalba, nes „ap-
dairûs ir gerai informuoti prekybininkai“ privalëjo suprasti, jog intervenci-
nës kainos galëjo bûti suvienodintos anksèiau. 

Panaði nuostata buvo pritaikyta ir Bendrijos pareigûnams.  
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Teismas nusprendë, kad nors precedentinëje teisëje ir yra nuostata, 
jog teisë pasikliauti teisëtø lûkesèiø apsaugos principu gali bûti suteikiama 
kiekvienam asmeniui, jei manoma, kad Bendrijos administracijos elgesys 
leido jam puoselëti pagrástus lûkesèius, asmuo negali teigti, jog principas 
buvo paþeistas, jei administracija jam nebuvo suteikusi konkreèiø garantijø. 

Aptarus paprasèiausià þiniø trûkumà reikia atsiþvelgti ir á tuos atve-
jus, kai asmenys, teigiantys turëjæ teisëtø lûkesèiø, patys neteisingai elgësi. 
Teismas ne kartà pabrëþë, kad teisëtø lûkesèiø apsaugos principu negali 
remtis ámonë, akivaizdþiai paþeidusi galiojanèias normas. Vadinasi, ámo-
nës, kurios gavo Bendrijos subsidijà, pareiðkusios, jog uþ naujus þvejybinius 
laivus sumokëjo daugiau, nei faktiðkai vertëjo, negali teigti, kad per laiko 
tarpà, praëjusá nuo pagalbos suteikimo iki jos atðaukimo, atsirado tam tikri 
teisëti lûkesèiai. 

Kas lemia lûkesèiø atsiradimà? Ne kartà pabrëþta, kad teisëtø lûkes-
èiø apsaugos principà galima taikyti tik tais atvejais, kai pati Bendrija suku-
ria situacijà, dël kurios gali kilti teisëti lûkesèiai. Remiantis pavyzdþiu, kai 
pieno gamintojø grupë reikalavo specialiai nurodytø kiekiø argumentuo-
dama tuo, kad jie pasirinko verslo plëtros planus pagal Bendrijos direktyvà, 
kurià suprato kaip paskatinimà didinti gamybà ir gauti nustatytas kvotas. 
Teismas nusprendë, kad minëtoje direktyvoje nebuvo nieko, dël ko gamin-
tojai bûtø galëjæ teisëtai tikëtis, jog verslo plano priëmimas uþtikrins jiems 
ypatingà teisinæ padëtá kitø gamintojø atþvilgiu, jei bûtø ávestos priemonës, 
ribojanèios pieno gamybà. 
 
 

1.3.2. Subsidiarumo principo turinys ir  

jo taikymo problemos 

 

Subsidiarumas Europos Bendrijos steigimo sutartyje – sprendimø pri-
ëmimo principas, teigiantis, kad sprendimai turi bûti priimami tuo lygme-
niu, kuriuo jie yra efektyviausi316. Prie Amsterdamo sutarties pridëtame 
Protokole dël subsidiarumo ir proporcingumo principø taikymo átvirtinta, 
kad kiekviena institucija, vykdydama jai suteiktus ágaliojimus, privalo ga-
rantuoti, kad bûtø laikomasi subsidiarumo, taip pat proporcingumo princi-
pø317. Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymo 4 straipsnio 2 
dalyje átvirtinta nuosta, kad „Vieðojo administravimo sistema reformuoja-
ma vadovaujantis subsidiarumo principu, t. y. reikalavimu, kad aukðtes-

                                                 

316 Vaitkevièiûtë V. Tarptautiniø þodþiø þodynas. Vilnius: Þodynas, 2000. P. 535. 
317

 Europos valdymas – Baltoji knyga. (OM(2001) 428. 
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nëms institucijoms nebûtø priskiriamos funkcijos, kurias gali atlikti þemes-
nës institucijos ar kiti asmenys“. 

Subsidiarumo principo iðtakos siekia kanonø teisæ. Dar 1931 m. jis 
buvo minimas Pijaus XI enciklikoje Quadragesimo Anno ir buvo skirtas 
Baþnyèios ir valstybës santykiams reguliuoti. Subsidiarumo principas lai-
komas ir vienu ið pagrindiniø federalizmo principø. Ðis principas átvirtintas 
JAV Konstitucijos X pataisoje bei Vokietijos Konstitucijoje ir reiðkia val-
dþios ágaliojimø, suteiktø centrinei vyriausybei ir federacijos nariams, pasi-
dalijimà. Taigi abiem ðiais subsidiarumo principo atvejais kalbama apie 
kompetencijos paskirstymà dviem subjektams: pirmu atveju Baþnyèiai ir 
valstybei, antru – centrinei vyriausybei ir federacijos subjektams. 

Europos Bendrijø istorijoje pirmà kartà subsidiarumo principas buvo 
taikytas 1975 m. rengiant Komisijos praneðimà apie galimybæ ásteigti Euro-
pos Sàjungà, bandant iðsklaidyti kai kuriø valstybiø nariø abejones dël siû-
lomo Sàjungos projekto. „Ji teigë, kad Europos Sàjunga netaps supervals-
tybe, nes spræs tik tuos klausimus, kuriø iðspræsti negalës valstybës na-
rës“318. Á Bendrijos teisæ subsidiarumo principà átraukë Vieningas Europos 
Aktas, numatantis iðlygà, kad Bendrija, vykdydama savo aplinkos apsaugos 
politikos uþdavinius, veiksmø imasi tik tada, kai nacionalinë valdþia negali 
ðiø uþdaviniø atlikti geriau, t. y. Bendrijos veiksmai bus veiksmingesni nei 
tie, kuriø imamasi valstybiø nariø lygmeniu. 

Ðiandien pasaulyje në vienoje teisës sistemoje – tiek nacionalinëje, 
tiek tarptautinëje – subsidiarumo principas nëra taip plaèiai taikomas kaip 
Europos Sàjungos teisëje. Kokios ðio reiðkinio prieþastys? Matyt, subsidia-
rumo principas priimtinesnis Europos Sàjungai, nes jis artimas tradiciniam 
ágaliojimø pasiskirstymui tarp federaciniø valstybiø centrinës vyriausybës ir 
federacijos nariø. Subsidiarumo principas yra geras tuo, kad jis, viena ver-
tus, leidþia iðvengti pernelyg didelio centrinës valdþios sustiprëjimo – val-
dþios sutelkimo Europos Sàjungos institucijose, kita vertus – uþkirsti kelià 
sprendimø priëmimo painiavai, dubliavimuisi tø paèiø funkcijø skirtingais 
lygmenimis. 

Atsiþvelgiant á visa tai, kas pasakyta, subsidiarumo (angl. subsidiarity, 
pranc. subsidiarite) principà galima apibûdinti kaip sprendimø priëmimo 
principà, nustatantá, kad sprendimai turi bûti priimami tuo lygmeniu, ku-
riuo jie yra veiksmingiausi. 
 

                                                 

318 Europos Sàjunga: enciklopedinis þinynas / Sudarë G. Vitkus. 2-asis pataisytas ir papil-
dytas leidimas. Vilnius: Eugrimas, 2002. P. 295.  
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1.3.3. Proporcingumo principo taikymas  

administracinëse bylose 
 

Proporcingumo principas yra suformuotas jau seniai. Jo esmë ta, kad 
bausmë turi atitikti nusikaltimà. Ðiuo principu buvo daþnai remiamasi, kai 
valdþia skirdavo bausmæ uþ padarytà prieðingà teisei veikà. Kitas propor-
cingumo aspektas yra protingumas. Elgtis nepaþeidþiant proporcingumo 
principo reiðkia elgtis protingai. Minëtas principas yra neatskiriamas nuo 
teisingumo principo – universalaus bendrojo teisës principo, reiðkianèio 
moralinæ þmogaus nuostatà ir kriterijø, pagal kurá vertinami visi asmenø 
poelgiai (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnis). Bûtent ágy-
vendinant teisingumo principà reikalaujama, kad asmeniui skiriama sankci-
ja bûtø proporcinga padarytam teisës paþeidimui. Teisingumas reikalauja, 
kad asmuo, padaræs prieðingà teisei veikà, neiðvengtø atsakomybës, taèiau 
skiriant jam bausmæ bûtø atsiþvelgiama á jo turtinæ padëtá bei kitas teisës 
paþeidimo aplinkybes.  

Kadangi aptariamas principas yra atëjæs ið Europos Sàjungos teisës 
principø, já privalu aiðkinti ir taikyti remiantis Europos Teisingumo Teismo 
praktika. Proporcingumo principas priklauso vieðajai teisei ir reiðkia, kad 
ástatymø leidëjo ir kitø valstybës institucijø veiksmai ir taikomos priemonës 
(pvz., tam tikrø ribojimø, draudimø ávedimas bei sankcijø uþ jø nesilaikymà 
dydþio nustatymas) turi bûti proporcingi siekiamiems tikslams. Visuome-
nës gaunama nauda turi bûti didesnë uþ praradimus, patiriamus dël vieno-
kiø ar kitokiø valdþios veiksmø. Vadinasi, ðis principas reikalauja interesø 
(vieðojo ir privataus) darnos, t. y. tam tikra „aukso vidurio“ paieðka319.  

Paèios Europos Bendrijø sutarties 5 straipsnyje átvirtinta nuostata, jog 
proporcingumo principas turi uþtikrinti, kad valdþia iðlaikytø tinkamà sie-
kiamø tikslø ir priemoniø, kurias ji gali panaudoti tiems tikslams pasiekti, 
proporcingumà. Proporcingumo principo koncepcijà savo nutarimuose yra 
pateikæs ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. 

Proporcingumo principo samprata mûsø nacionalinëje teisëje iki ðiol 
buvo ðiek tiek siauresnë nei Europos Sàjungos teisëje.  

 

Proporcingumo principo koncepcija Konstitucinio Teismo praktiko-

je. Pradëdami kalbëti apie nacionalinëje teisëje vyraujanèià proporcingumo 
principo koncepcijà pirmiausia norëtume atkreipti dëmesá á Lietuvos Res-
publikos Konstitucinio Teismo praktikà. Savo nutarimuose Teismas yra pa-
teikæs labai iðsamià ir aiðkià aptariamo principo koncepcijà. 2001 m. spalio 

                                                 

319 The Principles of Proportionality in the Law of Europe / Ed. by Ellis E. London, 1999. 
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2 d. nutarime jis yra iðaiðkinæs, jog „ástatymø leidëjas, nustatydamas admi-
nistracinæ atsakomybæ uþ teisës paþeidimus, privalo laikytis Konstitucijoje 
átvirtintø principø. Visa teisës sistema turi bûti grindþiama konstituciniu 
teisinës valstybës principu, kuris suponuoja ir nustatytos teisinës atsakomy-
bës proporcingumà“320. Tame paèiame nutarime Konstitucinis Teismas yra 
konstatavæs, kad „už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio prie-
monės turi būti proporcingos teisės pažeidimui, turi atitikti siekiamus teisėtus 
ir visuotinai svarbius tikslus, neturi asmens varžyti akivaizdžiai labiau negu 
reikia šiems tikslams pasiekti“321. Teisingumo ir teisinës valstybës konstitu-
ciniai principai reiðkia ir tai, „kad tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tiks-
lui pasiekti, tarp teisės pažeidimų ir už šiuos pažeidimus nustatytų nuobaudų 
turi būti teisinga pusiausvyra (proporcija). Šie principai neleidžia nustatyti už 
teisės pažeidimus tokių nuobaudų, kurios būtų akivaizdžiai neproporcingos 
teisės pažeidimui bei siekiamam tikslui“322. 

Taigi ástatymu nustatant atsakomybæ, taip pat jos ágyvendinimà, turi 
bûti iðlaikoma teisinga pusiausvyra tarp visuomenës ir asmens interesø, kad 
bûtø iðvengta nepagrásto asmens teisiø ribojimo. Remiantis ðiuo principu 
ástatymais asmens teisës gali bûti apribotos tik tiek, kiek yra bûtina vieðie-
siems interesams ginti, tarp pasirinktø priemoniø ir siekiamo teisëto ir vi-
suotinai svarbaus tikslo privalo bûti protingas santykis. Ðiam tikslui pasiekti 
gali bûti nustatytos tokios priemonës, kurios bûtø pakankamos ir ribotø 
asmens teises ne daugiau negu yra bûtina323. Minëtame nutarime Konstitu-
cinis Teismas pripaþino, jog ginèijamoje ATPK 269 straipsnio 4 dalies nuo-
statoje nustatyta administracinë bylø teisenos uþtikrinimo priemonë nedera 
su proporcingumo, taigi ir su konstituciniu teisinës valstybës principu. Atsi-
þvelgdamas á tai pripaþino, jog minëto straipsnio nuostata, kad priëmus nu-
tarimà skirti baudà vairuotojo paþymëjimas negràþinamas iki bus sumokëta 
paskirta bauda, prieðtarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje átvirtin-
tam teisinës valstybës principui. Seimo nariø grupë 1999 m. kovo 15 d. 
kreipësi á Konstituciná Teismà praðydama iðtirti „… ar Lietuvos Respubli-
kos ATPK 40 straipsnio pripaþinimo netekusiu galios ir 251 straipsnio pa-
keitimo ástatymo 1 ir 2 straipsniai neprieðtarauja Lietuvos Respublikos 

                                                 

320 Konstitucinio Teismo nutarimas. 2001 m. spalio 2 d. // Valstybës þinios. 2001. Nr. 85–
2977. 

321 Ten pat. 
322 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas. 2000 m. gruodþio 6 d. // Valsty-

bës þinios. 2000. Nr. 105–3318. 
323 Konstitucinio Teismo nutarimas 2001 m. spalio 2 d. // Valstybës þinios. 2001. Nr. 85–

2977. 
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Konstitucijai“324. Pareiðkëjas savo praðymà grindë tuo, jog panaikinus 
ATPK 40 straipsná paþeidëjas negali bûti atleidþiamas nuo administracinës 
atsakomybës, jei paþeidimas yra nedidelis, padarytas pirmà kartà ir nepa-
vojingas visuomenei. Kai kuriais atvejais administracinë sankcija uþ toká 
paþeidimà yra neproporcingai grieþta. Kaip pavyzdá Seimo nariø grupë nu-
rodë ATPK 1632 straipsnio 1 dalá, pagal kurià prekybos vietoje radus vie-
nintelá cigareèiø pakelá be banderolës arba su seno pavyzdþio banderole 
skiriama minimali 5000 litø bauda. Seimo nariø grupës nuomone, taip pa-
þeidþiamas Konstitucijos preambulëje átvirtintas teisingos ir teisinës valsty-
bës principas, reiðkiantis, kad kiekviena valstybës taikoma poveikio prie-
monë negali bûti per daug grieþta ir varþyti teisës subjektus labiau, negu 
reikia teisëtiems tikslams pasiekti. Pareiðkëjo nuomone, dël tø paèiø moty-
vø Mokesèiø administravimo ástatymo 50 straipsnyje numatytos sankcijos 
yra per grieþtos ir paþeidþia proporcingumo principà, asmenø nuosavybës 
teises, nepagrástai riboja ûkinës veiklos laisvæ ir iniciatyvà. Teismas savo 
2000 m. gruodþio 6 d. nutarime konstatavo, kad pagal Konstitucijos 67 
straipsnio 2 punktà Seimas leidþia ástatymus. „Pagal Konstitucijà ástatymø 
leidëjas ðioje srityje turi diskrecijà ástatymais nustatyti ne tik administracinæ 
atsakomybæ, bet ir atleidimo nuo jos pagrindus, taip pat administracinio 
teisës paþeidimo bylos teisenos nutraukimo atvejus, ágaliojimus pakeisti bei 
papildyti nurodytus pagrindus ir atvejus, taip pat turi ágaliojimus apskritai 
nenustatyti atleidimo nuo administracinës atsakomybës. Taigi ðiø klausimø 
sprendimas yra Seimo diskrecija. Taèiau net ir turëdamas ðià diskrecijà jis 
visada turi paisyti Konstitucijos reikalavimø, taip pat ir Konstitucijoje átvir-
tintø teisingumo ir teisinës valstybës principø. Ðie principai yra universalûs, 
jais turi bûti vadovaujamasi ir kuriant teisæ, ir jà ágyvendinant. Jais grin-
dþiama visa Lietuvos teisës sistema“325.  

Teismas savo nutarime konstatuoja, jog teisingumo ir teisinës valsty-
bës konstituciniai principai reiðkia, kad visos valstybës institucijos turi veik-
ti remdamosi ir vadovaudamosi teise, jog turi bûti uþtikrintos þmogaus tei-
sës ir laisvës, paisoma prigimtinio teisingumo. „Teisingumo ir teisinës vals-
tybës konstituciniai principai suponuoja ir tai, kad uþ teisës paþeidimus 
valstybës nustatomos poveikio priemonës turi bûti proporcingos (adekva-
èios) teisës paþeidimui, turi atitikti siekiamus teisëtus ir visuotinai svarbius 

                                                 

324 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas. 2000 m. gruodþio 6 d. // Valsty-
bës þinios. 2000. Nr. 105–3318. 

325 Ten pat. 
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tikslus, neturi varþyti asmens akivaizdþiai labiau negu reikia ðiems tikslams 
pasiekti“326. 

Teismas atkreipë dëmesá á tai, kad ATPK 40 straipsnio panaikinimas 
ir 251 straipsnio pakeitimas savaime nereiðkia, jog yra paþeidþiami teisin-
gumo ir teisinës valstybës konstituciniai principai. Esminæ reikðmæ turi tai, 
„ar Administraciniø teisës paþeidimø kodekse nustatytas administracinës 
atsakomybës visuminis teisinis reguliavimas yra toks, kuris sudaro teisines 
prielaidas ne tik nubausti asmená, bet nubausti já teisingai: ar ATPK numa-
tytos administracinës nuobaudos yra proporcingos (adekvaèios) teisës pa-
þeidimø pobûdþiui ir siekiamiems tikslams, ar nuobaudos yra diferencijuo-
tos taip, kad jas taikant bûtø galima atsiþvelgti á teisës paþeidimo pobûdá, ar 
teismams yra nustatyta teisë, atsiþvelgiant á atsakomybæ lengvinanèias ir ki-
tas aplinkybes, skirti maþesnæ nuobaudà nei sankcijoje numatytoji minimali 
ir kt.“327. Buvo atkreiptas dëmesys ir á tai, kad 1999 m. lapkrièio 11 d., t. y. 
po to, kai Konstitucinis Teismas gavo ðioje byloje nagrinëjamà pareiðkëjo – 
Seimo nariø grupës praðymas, Seimas priëmë ATPK papildymo 301 
straipsniu ir 298 straipsnio papildymo ástatymà, kurio 301 straipsnyje nusta-
të, jog organas (pareigûnas), nagrinëjantis administracinës teisës paþeidi-
mø bylas, atsiþvelgdamas á ástatyme nurodytas aplinkybes, vadovaudamasis 
teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti maþesnæ nuobaudà, nei 
sankcijoje numatytoji minimali, arba ðvelnesnæ, nei sankcijoje numatyta 
nuobaudà, arba visai neskirti administracinës nuobaudos. Atsiþvelgdamas á 
tai Teismas padarë iðvadà, kad ATPK 40 straipsnio pripaþinimo netekusiu 
galios ir 251 straipsnio pakeitimo ástatymo 1 ir 2 straipsniai neprieðtarauja 
Konstitucijoje átvirtintiems teisingumo ir teisinës valstybës principams.  

Toliau aptariamas Konstitucinio Teismo nutarimas yra labiau susijæs 
su nuosavybës teisës ribojimu. Taèiau nagrinëdami kaip pavyzdá ATPK 26 
straipsnyje numatytà daikto, kuris buvo administracinio teisës paþeidimo 
árankis, konfiskavimà manome, kad ðiuo atveju yra ribojamos nuosavybës 
teisës á asmeniui priklausanèius daiktus, todël taikant tokias administraci-
nes nuobaudas svarbu atsiþvelgti á Konstitucinio Teismo 2002 m. rugsëjo 19 
d. nutarime iðsakytà nuomonæ nuosavybës nelieèiamumo klausimu. Tame 
paèiame nutarime Konstitucinis Teismas iðsakë nuomonæ ir dël þmogaus 
privataus gyvenimo nelieèiamumo, kiek tai susijæ su asmens „… fizine ir 
psichine nelieèiamybe, garbe ir reputacija…“. Kaip minëta anksèiau, as-
mens laisvës yra suvarþomos taikant administracinio poveikio priemones. 

                                                 

326 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas. 2000 m. gruodþio 6 d. // Valsty-
bës þinios. 2000. Nr. 105–3318. 

327 Ten pat.  
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Grieþèiausia ið jø yra ATPK 21 straipsnyje numatytas administracinis areð-
tas. Konstitucinis Teismas minëtame nutarime iðaiðkino, kad „pagal Kons-
titucijà nuosavybës teisës ribojimas nëra negalimas, taèiau visais atvejais 
turi bûti laikomasi ðiø sàlygø: nuosavybës teisë ribojama tik remiantis ásta-
tymu; ribojimai yra bûtini demokratinëje visuomenëje siekiant apsaugoti 
kitø asmenø teises bei laisves, Konstitucijoje átvirtintas vertybes ir/arba 
konstituciðkai svarbius tikslus; yra laikomasi proporcingumo principo, pa-
gal kurá ástatymuose numatytos priemonës turi atitikti siekiamus visuome-
nei bûtinus ir konstituciðkai pagrástus tikslus“. Pagal Konstitucijà bet kokiu 
nuosavybës teisës ribojimu negalima paneigti nuosavybës teisës esmës. 
Tame paèiame nutarime Teismas atkreipë dëmesá á Konstitucijos 22 
straipsná, kuriame nustatyta: „Þmogaus privatus gyvenimas nelieèiamas“. 
Konstitucinis Teismas 1999 m. spalio 21 d. nutarime konstatavo, kad as-
mens teisë á privatumà apima (<…> asmens fizinæ ir psichinæ nelieèiamy-
bæ, garbæ ir reputacijà<…>). Konstitucijos 28 straipsnyje nustatyta, kad, 
„ágyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvëmis, þmogus priva-
lo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir ástatymø, nevarþyti kitø 
þmoniø teisiø ir laisviø“. Pagal Konstitucijà riboti konstitucines þmogaus 
teises ir laisves galima, jeigu yra laikomasi ðiø sàlygø: „tai daroma ástatymu; 
ribojimai yra bûtini demokratinëje visuomenëje siekiant apsaugoti kitø as-
menø teises bei laisves ir Konstitucijoje átvirtintas vertybes, taip pat konsti-
tuciðkai svarbius tikslus; ribojimais nëra paneigiama teisiø ir laisviø prigim-
tis bei jø esmë; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo“328.  

Apþvelgus Konstitucinio Teismo praktikà galima tiksliai apibrëþti 
proporcingumo principà. Paþymëtina taip pat, kad ðio principo taikymas 
teismø praktikoje priklauso ne tik nuo teisës normas taikanèiø institucijø ar 
pareigûnø teisinës sàmonës ar jø teisingumo supratimo. Konstitucinio Tei-
smo nutarimuose aiðkiai nurodoma, kad esminæ reikðmæ tam, ar asmuo bus 
nubaustas uþ konkreèià veikà ir ar jis bus nubaustas teisingai, turi ATPK 
nustatytas administracinës atsakomybës visuminis teisinis reguliavimas: ar 
ATPK numatytos administracinës nuobaudos yra proporcingos teisës pa-
þeidimø pobûdþiui ir siekiamiems tikslams, ar nuobaudos yra diferencijuo-
tos taip, kad jas taikant bûtø galima atsiþvelgti á teisës paþeidimo pobûdá, ar 
teismams nustatyta teisë atsiþvelgiant á atsakomybæ lengvinanèias ir kitas 
aplinkybes skirti maþesnæ nuobaudà, nei sankcijoje numatytoji minimali, ir 
kt. O visa tai, pasak Konstitucinio Teismo, yra ástatymø leidþiamosios val-
dþios kompetencija. 

                                                 

328 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas. 2000 m. gruodþio 6 d. // Valsty-
bës þinios. 2000. Nr. 105–3318. 
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1.3.4. Informavimo principas 
 
 

11 schema. Gero administravimo principai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informavimas – gero administravimo principas, tai visø pirma teisës 
subjektø pareiga informuoti suinteresuotus asmenis apie jø atþvilgiu priim-
tus svarbius sprendimus. Praneðimas apie sprendimà yra kitas dalykas nei 
sprendimo priëmimas. Europos Sàjungoje laikomasi nuostatos, kad laiku 
nenusiøstas sprendimas nepanaikina paties sprendimo, nes net ir pavëluo-
tas informavimas nedaro jokios átakos sprendimo esmei, taèiau institucija, 
nesugebëjusi perduoti informacijos laiku, turi sumokëti iðlaidas arba jø da-
lá. 

Kitas ðio principo aspektas yra tas, kad institucijos neturi teisës nau-
doti prieð pareigûnà bet kokiø praneðimø dël teisnumo, veiksnumo bei el-
gesio anksèiau, nei jis su minëtais dokumentais susipaþins, taip pat tokios 
informacijos, kurios ðaltinius saugo arba negali atskleisti. 

Informavimo principas yra svarbus ir administraciniame procese. 
Asmuo turi teisæ þinoti apie jo atþvilgiu atliekamus procesinius veiksmus. 
Pavyzdþiui, ATPK 272 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad administracinës 
teisës paþeidimo byla nagrinëjama dalyvaujant administracinën atsakomy-
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bën traukiamam asmeniui. Nesant to asmens byla gali bûti nagrinëjama tik 
jeigu yra duomenø, jog jam laiku praneðta apie bylos nagrinëjimo vietà ir 
laikà, ir jeigu ið jo negautas praðymas atidëti bylos nagrinëjimà. Taigi ið ðio 
straipsnio matome, kad administracinio teisës paþeidimo bylà nagrinëjanti 
institucija privalo laiku ir tinkamai informuoti administracinën atsakomy-
bën traukiamà asmená apie jam iðkeltos administracinio teisës paþeidimo 
bylos nagrinëjimo laikà ir vietà. Tokiu atveju neuþtenka, pavyzdþiui, iðsiøsti 
paprastà, neregistruotà laiðkà, bûtini duomenys, kad asmuo toká praneðimà 
gavo. Kitas ðio principo pavyzdys yra ATPK 288 straipsnyje, kuriame kal-
bama apie nutarimo administracinëje byloje paskelbimà. Ðio straipsnio 
antroje dalyje teigiama, kad nutarimo nuoraðas turi bûti per tris dienas 
áteikiamas arba iðsiunèiamas asmeniui, dël kurio nutarimas priimtas, orga-
nui, kurio pareigûnas suraðë administracinio teisës paþeidimo protokolà, 
taip pat nukentëjusiajam jo praðymu. Ðiuo atveju ástatyme numatyti asme-
nys turi bûti informuoti áteikiant nuoraðà pasiraðytinai arba já iðsiunèiant. 

Ðis principas átvirtintas ir Valstybës tarnautojø veiklos etikos taisyklë-
se, kur nurodoma valstybës tarnautojo pareiga suteikti þmonëms informa-
cijà apie jø teises, pareigas, galimybes ir galimus padarinius nedarant átakos 
þmogaus apsisprendimui ir jo interesams.  

Lietuvos Respublikos policijos veiklos ástatymo 6 straipsnyje teigiama, 
kad asmens praðymu Vyriausybës nustatyta tvarka policija privalo pateikti 
savo informacinëse sistemose turimus neslaptus duomenis apie ðá asmená. 
Ðiame ástatyme numatyti ir keli ðio principo apribojimai, pavyzdþiui, drau-
dþiama asmenims teikti informacijà apie kitus asmenis, jeigu ástatymai bei 
kiti teisës aktai nenustato kitaip. Policija neteikia informacijos, kuri paþeis-
tø asmens nekaltumo prezumpcijos principà, policijos etikos normas, as-
mens, visuomenës ar valstybës saugumo interesus.  

Plaèiàja prasme su informavimu laikomi susijæ trys aspektai: pareiga 

pagrįsti, pareiga paaiškinti ir pareiga neklaidinti. 
Pareiga pagrįsti. Europos Sàjungos teisëje ðis principas suprantamas 

kaip institucijø pareiga priimamà ápareigojantá aktà pagrásti, t. y. nurodyti já 
priimti paskatinusias prieþastis, pasiûlymus arba nuomones, kuriø pagal 
Sutartá reikëjo sulaukti. Pareigos pagrásti aktus svarba priklauso nuo to, 
koks aktas ir kuo remiantis jis yra priimamas. Nuspræsta, kad bendro po-
bûdþio aktai gali bûti pagrásti apsiribojant bendros situacijos, nulëmusios jø 
priëmimà, apibûdinimu bei bendrø tikslø, kuriø jais siekiama, apibrëþimu. 
Individualaus pobûdþio sprendimams, dël kuriø gali kilti valdymo arba 
administravimo laisvës diskusijø, sprendime keliamas reikalavimas glaustai, 
taèiau aiðkiai ir tinkamai nurodyti svarbiausius teisinius bei faktinius aspek-
tus, kuriais jis yra grindþiamas ir kurie yra bûtini tam, kad bûtø suprasti já 
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priëmusios institucijos motyvai. Taip apibrëþti pagrindai yra svarbus ele-
mentas plëtojant tam tikrø sprendimø teisminæ kontrolæ: institucija yra pri-
versta nuspræsti, kurie teisiniai bei faktiniai aspektai yra reikalingi. Tai pa-
dariusi ji suteikia galimybæ adresatams, jei jie to nori, ginèyti konkreèius 
klausimus, o Teismui – galimybæ persvarstyti konkreèius dalykus nagrinë-
jant bylà. 

Pareigos pagrásti savo sprendimà pavyzdþiø galima rasti ir ATPK. Pa-
vyzdþiui, 301 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad organas (pareigûnas) kiek-
vienà savo sprendimà, priimtà vadovaujantis 301 straipsnio 1 dalimi, privalo 
motyvuoti. ATPK 260 straipsnis, kuriame apibrëþiamas administracinës 
teisës paþeidimo protokolo turinys, teigiama, kad protokole turi bûti patei-
kiami ne tik paþeidëjo asmenybës duomenys, bet ir protokolo suraðymo 
pagrindai, t. y. apibûdinamas teisës paþeidimas, nurodomas straipsnis, pa-
gal kurá kyla atsakomybë. 265 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad dël admi-
nistracinio sulaikymo suraðomas protokolas, kuriame turi bûti duomenys 
ne tik apie já suraðiusá pareigûnà bei þinios apie paþeidëjo asmenybæ, bet ir 
jo suraðymo motyvai. Panaðiø pavyzdþiø yra ir kitose ATPK bei Administ-
raciniø bylø teisenos ástatymo straipsniuose. 

Pareiga neklaidinti Europos Sàjungos teisëje suvokiama kaip instituci-
jos pareiga teikti aiðkià ir neklaidingà informacijà suinteresuotiems asme-
nims, o pateikusios klaidingà informacijà institucijos pareiga – atlyginti dël 
to atsiradusius nuostolius, jei toks jos elgesys galëjo arba turëjo lemti ap-
dairaus asmens klaidà. 

Lietuvos Respublikos teisës gauti informacijà ið valstybës ir savivaldy-
biø ástaigø ástatymo 11 straipsnio 1 dalyje átvirtinta nuostata, kad ástaigos 
teikiama informacija turi bûti teisinga ir iðsami. Pagal ðá ástatymà kiekviena 
ástaiga privalo informuoti visuomenæ apie savo veiklà (4 str.). 

Ði pareiga yra aktuali ir administraciniame procese. Administracinës 
teisës subjektai, iðkeliantys, tiriantys, nagrinëjantys administracinës teisës 
paþeidimø bylas, taip pat traukiantys asmenis tarnybinën atsakomybën, 
privalo teikti aiðkià ir neklaidingà informacijà apie jø atliekamus veiksmus. 
Negalima klaidinti asmens apie jo atþvilgiu atliekamus veiksmus. 

Be tiesioginio reikalavimo ávardyti daugumos Bendrijos aktø priëmi-
mo prieþastis, Europos Teismas savo praktikoje suformulavo bendràjá 
principà pateikti paaiðkinimus, ypaè tada, kai su asmeniu arba prekybinin-
ku elgiamasi ne taip, kaip jis galëtø tikëtis pagal bendràjà Bendrijos teisæ. 
Taip ðis informavimo principo aspektas suprantamas Europos Sàjungos 
teisëje. Praktikoje tai daþniausiai reiðkia, jog institucija privalo paaiðkinti, 
kaip ir kodël ji atlieka konkreèius veiksmus. 
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I I I  S K Y R I U S  

 

 

1. ADMINISTRACINĖS TEISĖS SUBJEKTAI 
 
 

1.1. Bendri administracinės teisės  
subjektų bruožai 

 
Bet kokios teisës ðakos subjektas – tai apibrëþtø teisiø ir pareigø turë-

tojas, kurias jam suteikia teisës aktai dël bûtinybës ágyvendinti savo gyve-
nimiðkus poreikius. Administracinës teisës normas ágyvendina atitinkami 
subjektai – pilieèiai, jø susivienijimai, valstybës institucijos ir t. t., kurie ðiuo 
atveju vadinami administracinës teisës subjektais, t. y. konkreèiø teisiø ir 
pareigø, átvirtintø administracinës teisës normose, turëtojais. Taigi admi-
nistracinës teisës subjektai – tai fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie ad-
ministracinës teisës normø nustatyta tvarka dalyvauja ágyvendinant vieðàjá 
valdymà (administravimà). Todël administracinës teisës subjektø klausimas 
yra vienas ið svarbiausiø, nes kalbama apie administraciniø teisiniø santykiø 
dalyvius, kurie ágyvendina vykdomosios valdþios funkcijas ir uþdavinius, 
disponuoja koordinavimo, administracinës kontrolës ir prieþiûros ágalioji-
mais vieðojo valdymo (administravimo) srityje, nagrinëja fiziniø ir juridiniø 
asmenø ûkinëje, finansø, vieðosios tvarkos apsaugos bei kitose srityse pada-
rytø administraciniø teisës paþeidimø bylas ir pan.  

Kitaip sakant, administracinës teisës subjektas – tai viena ið vieðojo 
valdymo (administravimo) ðaliø, valdymo santykiø dalyvis, kuriam teisës 
aktai nustato teises, pareigas, ágaliojimus, atsakomybæ, kompetencijà ir ga-
limybæ inicijuoti administraciniø teisiniø santykiø atsiradimà. Taigi admi-
nistracinës teisës subjektø teisës ir jiems nustatytos pareigos ágyvendinamos 
neperþengiant konkreèiø administraciniø teisiniø santykiø ribø. Ðie santy-
kiai laikomi svarbiausia administracinës teisës normø ágyvendinimo prie-
mone. 

Administracinës teisës subjektas yra konkreèiø administraciniø teisi-
niø santykiø dalyvis, kuriuo jis tampa savo noru (valia, nuoþiûra) arba vyk-
dydamas pareigà, kurià nustato jam speciali teisës norma. Pavyzdþiui, fizi-
nis asmuo gali apskøsti vykdomosios valdþios arba vieðojo valdymo (admi-
nistravimo) institucijos priimtà teisës aktà administraciniam teismui, jeigu 
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jis mano, kad ðis teisës aktas paþeidþia jo teises ir laisves. Kita vertus, anks-
èiau minëto teisës akto jis gali ir neapskøsti. 

Administracinës teisës reguliavimo srities platumas lemia tai, kad ágy-
vendinant administracinës teisës normas dalyvauja platus subjektø ratas. 
Administracinës teisës literatûroje visi administracinës teisës subjektai 
skirstomi á: fizinius asmenis arba individualius subjektus ir juridinius asme-
nis arba kolektyvinius subjektus. Fiziniais asmenimis arba individualiais 
subjektais laikomi Lietuvos Respublikos pilieèiai, uþsienieèiai (taip pat ir 
asmenys, turintys Europos Sàjungos valstybiø nariø pilietybes) ir asmenys 
be pilietybës. Ðie asmenys nepalaiko nuolatiniø teisiniø santykiø su vieðojo 
valdymo (administravimo) institucijomis. Administraciniø teisiniø santykiø 
subjektais jie tampa, pavyzdþiui, esant bûtinybei atlikti kokius nors veiks-
mus, ávykdyti administracinës teisës normø nustatytas pareigas, siekiant 
gauti atitinkamos institucijos licencijà arba leidimà, apskundþiant teismui 
vieðojo valdymo (administravimo) institucijø veiksmus, paþeidþianèius as-
menø interesus, teises ir laisves. 

Individualiems administracinës teisës subjektams reikëtø priskirti ir 
valstybës tarnautojus bei pareigûnus. Jie uþima atitinkamas pareigybes 
valstybës valdþios ir savivaldybiø institucijose bei palaiko nuolatinius ir ne-
pertraukiamus teisinius santykius su ðiomis institucijomis. Jø statusà reg-
lamentuoja atitinkami teisës aktai ir jie ágyvendina valstybës ir savivaldybiø 
institucijø kompetencijà bei disponuoja jiems suteiktais valdingais ágalioji-
mais, taip pat atlieka ávairius veiksmus ir priima sprendimus anksèiau mi-
nëtø institucijø vardu. 

Organizacijos (kolektyviniai) administracinës teisës subjektai – tai 
þmoniø susivienijimai (grupës), susijæ administraciniais teisiniais santykiais 
kaip savarankiðki subjektai, kuriø sudarymo ir veiklos tvarkà reglamentuoja 
atitinkami teisës aktai. Administraciniuose teisiniuose santykiuose organi-
zacijos (kolektyviniai subjektai) veikia savo vardu, o ástatymai ir kiti teisës 
aktai suteikia jiems teises ir nustato konkreèias pareigas. 

Organizacijos, kaip kolektyviniai administracinës teisës subjektai, 
skirstomi á dvi rûðis. Pirmiausia visas organizacijas (kolektyvinius subjek-
tus) galima skirstyti á valstybines ir nevalstybines. Skirtumas tarp jø tas, kad 
pirmosios vykdo valstybës joms suteiktus uþdavinius, funkcijas ir ágalioji-
mus, valdo, naudoja ir disponuoja valstybës turtu ir yra valstybës valdomos. 
Valstybinëms organizacijoms priskiriamos valstybës institucijos (atstovau-
jamosios, vykdomosios valdþios ir kt.), valstybës ámonës ir biudþetinës 
ástaigos (mokslo, ðvietimo, kultûros ir kt.). 

Nevalstybinëms organizacijoms bûdinga tai, kad jos nevykdo valstybës 
uþdaviniø ir funkcijø, nors tam tikrais atvejais joms tokios funkcijos gali bû-
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ti pavedamos vykdyti. Nevalstybinëms organizacijoms, turinèioms admi-
nistracinës teisës subjektø statusà, priskiriamos nevyriausybinës organizaci-
jos, politinës partijos, savivaldybiø institucijos, savivaldybiø biudþetinës 
ástaigos ir ámonës bei kitos nekomercinës organizacijos (profesinës sàjun-
gos, religinës bendruomenës, bendrijos, labdaros organizacijos, labdaros 
bei paramos fondai ir pan.), kitos ámonës, ástaigos ir t. t. Anksèiau minëtø 
nevalstybiniø organizacijø statusà nustato ástatymai, kuriuos konkretizuoja 
jø ástatai arba kiti teisës aktai (nuostatai, reglamentai ir kt.). 

 

Administracinës teisës subjektø teisnumas ir veiksnumas. Administ-
racinis teisnumas ir veiksnumas yra svarbiausi administracinës teisës sub-
jektø administracinio teisinio statuso elementai. Administraciniai teisiniai 
santykiai uþsimezga tada, kai tø santykiø dalyviai turi administraciná tei-
snumà ir veiksnumà, t. y. disponuoja bûtina apimtimi teisiø ir pareigø, su-
daranèiø pagrindà atsirasti administraciniams teisiniams santykiams. Kiek-
vienas administraciniø teisiniø santykiø dalyvis, kuriam ástatymø nustatyta 
tvarka yra suteiktos atitinkamos teisës ir pareigos, gali bûti traktuojamas 
kaip administracinës teisës subjektas.  

Atskiri administracinës teisës subjektai (dalyviai) turi ypatingà admi-
nistraciná teisnumà. Pavyzdþiui, fizinio asmens administracinis teisnumas 
skiriasi nuo vykdomosios valdþios institucijø, nevyriausybiniø organizacijø, 
valstybës tarnautojø ir kitø pareigûnø administracinio teisnumo. Visi Lie-
tuvos Respublikos pilieèiai disponuoja vienodu administraciniu teisnumu. 
Jo apimtis gali keistis tik valstybei priëmus atitinkamus teisës aktus. Fizinio 
asmens administraciná teisnumà gali lemti amþius, iðsilavinimo lygis, svei-
katos bûklë ir pan. Atskiriems fiziniams asmenims teisnumas gali bûti lai-
kinai apribotas ástatymø nustatytais atvejais ir tvarka. Pavyzdþiui, padarius 
administraciná teisës paþeidimà, uþ kurá skiriamas administracinis areðtas, 
laikinai (iki 30 parø) apribojama fizinio asmens laisvë ir kartu jo administ-
racinis teisnumas.  

Taigi administracinis teisnumas – tai administraciniø teisiniø santykiø 
subjekto (dalyvio) potenciali galimybë naudotis jam suteiktomis teisëmis, 
laisvëmis, taip pat vykdyti pareigas, ágyvendinti jam priskirtà kompetencijà 
ir ágaliojimus vieðojo valdymo (administravimo) srityje. Vertinant praktið-
kai administracinës teisës subjekto teisnumas tik sudaro prielaidas jo teisi-
niam statusui ágyvendinti. Kitaip sakant, administracinis teisnumas apibû-
dina administracinës teisës subjektà kaip asmená, kuris esant atitinkamoms 
sàlygoms gali pasinaudoti konkreèiomis teisëmis, laisvëmis ir kuriam ið tik-
røjø galima nustatyti pareigas (draudimus, apribojimus), taip pat patraukti 
administracinën atsakomybën. 
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Fiziniams asmenims administracinis teisnumas atsiranda gimus ir bai-
giasi jiems mirus. Valstybinëms organizacijoms administracinis teisnumas 
atsiranda nuo jø ásteigimo (sudarymo) momento, o valstybës tarnautojams 
– nuo jø paskyrimo á pareigybæ valstybës tarnyboje arba nuo jø priëmimo á 
valstybës tarnybà momento. Nevyriausybinës organizacijos teisnumà ágyja 
nuo ástatø áregistravimo juridiniø asmenø registre momento. 

Administracinës teisës subjektai kartu su administraciniu teisnumu 
turi turëti ir administraciná veiksnumà, t. y. galimybæ savo veiksmais ágy-
vendinti jiems priklausanèias teises ir pareigas vieðojo valdymo (administ-
ravimo) srityje. Kita vertus, fiziniø ir juridiniø asmenø administracinis 
veiksnumas suprantamas kaip jø galëjimas savo veiksmais ir sprendimais 
ágyti ir ágyvendinti teises, sukurti sau ir kitiems asmenims pareigas, jas vyk-
dyti ir uþtikrinti fiziniø asmenø teises ir laisves. Administracinis veiksnu-
mas – tai administracinës teisës subjektams priklausanèiø teisiø ir laisviø 
svarbiausia ágyvendinimo sàlyga, taip pat nustatytø pareigø vykdymas vieðo-
jo valdymo (administravimo) srityje. 

Atskirø administracinës teisës subjektø veiksnumas atsiranda skirtin-
gu metu, nes ðiuo atveju svarbiausia sàlyga yra subjektø teisiø, pareigø ir 
ágaliojimø pobûdis. Fiziniams asmenims administracinio veiksnumo atsira-
dimas siejamas su tam tikru amþiumi. Neribotas administracinis veiksnu-
mas jiems atsiranda sulaukus 18 metø amþiaus, arba, kitaip sakant, ástaty-
mø nustatytomis subjektyvinëmis teisëmis ir laisvëmis asmenys neribotai 
gali naudotis sulaukæ 18 metø amþiaus (pvz., ástojæ á valstybës tarnybà). Ri-
botà veiksnumà fiziniai asmenys gali ágyti ir iki 18 metø amþiaus. Pavyz-
dþiui, Lietuvos Respublikos pilieèiai, sulaukæ 16 metø amþiaus, turi teisæ 
gauti Lietuvos Respublikos pilieèio pasà, taip pat visi fiziniai asmenys, su-
laukæ 16 metø amþiaus, tampa administracinës atsakomybës subjektais, o 
iki 16 metø uþ nepilnameèiø padarytus kai kuriuos administracinius nusi-
þengimus atsako jø ástatymo numatyti atstovai (tëvai, átëviai, globëjai, rû-
pintojai). Reikia pasakyti, jog ðiuo atveju nëra vieno teisës akto, nustatan-
èio amþiø, kurio sulaukæs fizinis asmuo pradeda disponuoti administraciniu 
veiksnumu.  

Paþymëtina taip pat, kad ne visi fiziniai asmenys turi vienodà admi-
nistraciná veiksnumà. Pavyzdþiui, neturi administracinio veiksnumo asme-
nys, sergantys kai kuriomis psichikos ligomis, ir asmenys, kuriems vadovau-
jantis ástatymu ir teismo sprendimu arba kitos kompetentingos institucijos 
sprendimu atimtos atitinkamos teisës. 

Pati svarbiausia fiziniø asmenø administracinio teisnumo ágyvendini-
mo sritis buvo ir yra vieðojo valdymo (administravimo) institucijø sistema, 
susijusi su fiziniø asmenø galimybe uþmegzti administracinius teisinius san-
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tykius. Tokiø teisiniø santykiø kita ðalis yra anksèiau minëta institucija, 
valstybës tarnautojas arba pareigûnas, kurie turi administracinio teisinio 
(vieðojo valdymo (administravimo)) pobûdþio ágaliojimus. 

Valstybiniø ir nevalstybiniø organizacijø, kitaip nei pilieèiø, administ-
racinio teisnumo ir veiksnumo atsiradimo momentas sutampa. Ðios organi-
zacijos administraciná teisnumà ir veiksnumà ágyja vienu metu. Valstybinës 
organizacijos teisnumà ir veiksnumà ágyja nuo jø ásteigimo momento, o ne-
valstybinës – nuo ástatø áregistravimo juridiniø asmenø registre momento, 
iðskyrus savivaldybiø institucijas. Valstybës tarnautojai, pareigûnai admi-
nistraciná veiksnumà ágyja ásigaliojus ásakymui apie priëmimà á valstybës 
tarnybà arba nuo paskyrimo á atitinkamas pareigas momento, t. y. nuo pri-
ëmimo momento á valstybës tarnybà arba paskyrimo á pareigas momento 
jie turi teisæ ir galimybæ ágyvendinti atitinkamos valstybës institucijos kom-
petencijà.  

 
Vykdomosios valdþios institucijø sàvoka ir poþymiai. Jø administra-

cinis teisinis statusas. Vykdomosios valdþios institucijos, bûdamos valsty-
bës aparato dalimi, ágyvendina reikðmingà valstybës funkcijø dalá. Nuo kitø 
valstybës institucijø (ástatymø leidybos ir teisminiø) jos skiriasi paskirtimi, 
savo veiklos turiniu ir veiklos metodais. Jø veiklos objektas – ûkinë, socia-
linë kultûrinë ir administracinë politinë valdymo sritys. Vykdydamos savo 
funkcijas ir uþdavinius vykdomosios valdþios institucijos veikia valstybës 
vardu, todël joms suteikti valstybës valdingi ágaliojimai329. Jos ne tik ágy-
vendina ástatymus ir poástatyminius teisës aktus, bet kartu turi teisæ pagal 
savo kompetencijà leisti valdymo aktus, uþtikrinanèius teisës aktø reikala-
vimø ágyvendinimà, bei taikyti prievartos, skatinimo ir átikinimo priemones. 

Vykdomosios valdþios institucijos, bûdamos viena ið valstybës valdþios 
institucijø rûðiø, turi nemaþai tik joms bûdingø bruoþø. Apibrëþdami vyk-
domosios valdþios institucijos sàvokà skirtingi autoriai nurodo keletà jà 
apibûdinanèiø poþymiø. Paþymëtina, kad vykdomosios valdþios institucija 
yra: valstybës institucija, politinë ástaiga, savarankiðka valstybës aparato 
struktûra, organizuotas þmoniø kolektyvas. Vis dëlto, nors ávairios vykdo-

                                                 
329 Vykdomosios valdþios institucijoms suteikti valstybës valdingi ágaliojimai reiðkia: a) 

valstybës vardu leisti teisës aktus, kuriuos privalo vykdyti pavaldþios ir nepavaldþios instituci-
jos bei ástaigos, visø nuosavybës formø ámonës, taip pat nevyriausybinës organizacijos ir fizi-
niai asmenys; b) valstybës vardu ágyvendinti nuolatinæ teisës aktø nustatytø reikalavimø ir tai-
sykliø laikymosi prieþiûrà; c) uþtikrinti teisës aktø nuostatø vykdymà ir uþkirsti kelià jø paþei-
dimui taikant átikinimo, aiðkinimo, skatinimo, o bûtinais atvejais – ir administracinës prievar-
tos priemones. 
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mosios valdþios institucijos ir turi administracinio teisinio statuso skirtumø, 
visoms joms bûdingi tam tikri bendri bruoþai:  

1) vykdomosios valdþios institucijos – tai valstybës institucijø (apara-
to) rûðis, funkcionuojanti vykdomosios valdþios srityje. Tarp administraci-
nës teisës subjektø jos uþima ypatingà vietà. Ið organizacijø tai pati gau-
siausia administracinës teisës subjektø grupë, kuri ágyvendina valstybiná 
valdymà, priima valdymo aktus, uþtikrina ástatymø ir kitø teisës aktø vyk-
dymà, vieðàjà tvarkà ir saugumà, pilieèiø teises ir laisves; 

2) vykdomosios valdþios institucijø administraciná teisiná statusà (jø 
formavimo tvarkà, kompetencijà ir struktûrà) paprastai apibrëþia ástatymai 
ir poástatyminiai teisës aktai, kuriuos sudaro administracinës teisës normos. 
Ið tokiø teisës aktø galima paminëti Vyriausybës ástatymà ir kitus specialius 
ástatymus bei vykdomosios valdþios institucijø nuostatus; 

3) vykdomosios valdþios institucijø veikla visada traktuojama kaip po-
ástatyminë. Minëtos institucijos savo veikloje vadovaujasi Konstitucija ir 
ástatymais. Vykdydamos juos jos ne tik organizuoja jø ágyvendinimà, bet ir 
savarankiðkai priima poástatymines elgesio taisykles valstybinio valdymo 
srityje. Jø leidþiami teisës aktai yra poástatyminio pobûdþio, t. y. turi atitikti 
ir neprieðtarauti Konstitucijai, ástatymams bei kitiems teisës aktams; 

4) vykdomosios valdþios institucijos yra atskaitingos uþ savo veiklà. 
Vyriausybë, kaip svarbiausia vykdomosios valdþios institucija, uþ bendrà 
savo veiklà atsiskaito Seimui, kasmet iki kovo 31 d. pateikdama metinæ 
veiklos ataskaità. Seimo sesijos metu, kiekvienà ketvirtadiená, Seimo vaka-
rinio plenarinio posëdþio pradþioje per Vyriausybës valandà, Vyriausybës 
nariai atsakinëja á Seimo nariø þodþiu uþduodamus klausimus bei turi teisæ 
pateikti Vyriausybës nariams klausimus ir paklausimus raðtu. Seimo reika-
lavimu Vyriausybë arba atskiri ministrai turi atsiskaityti Seime uþ savo 
veiklà nepasibaigus ataskaitiniams veiklos metams. 

Kitos vykdomosios valdþios institucijos (pvz., ministerijos, Vyriausy-
bës ástaigos, apskrièiø virðininkai ir Vyriausybës atstovai) uþ savo veiklà at-
siskaito Vyriausybei. Jos teikia metines veiklos ataskaitas. Ástaigø prie mi-
nisterijø veiklos ataskaitos yra átraukiamos á ministerijø metines veiklos 
ataskaitas. Vykdomosios valdþios institucijø vadovai (pvz., ministrai, polici-
jos generalinis komisaras), kuriuos skiria á pareigas ir ið jø atleidþia Res-
publikos Prezidentas, kartu yra atskaitingi ir jam; 

5) vykdomosios valdþios institucijoms suteiktos tiek vykdomojo, tiek 
ir tvarkomojo pobûdþio teisës ir pareigos. Ástatymø ir poástatyminiø teisës 
aktø ágyvendinimas vadinamas vykdymu, lemianèiu pagrindines vykdomo-
sios valdþios institucijø veiklos kryptis, ir atsispindi jø pavadinime. Kad bû-
tø uþtikrintas teisës aktø nustatytø reikalavimø ágyvendinimas, vykdomo-
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sios valdþios institucijoms suteikti valdingi ágaliojimai bei nustatytas jø ágy-
vendinimo mechanizmas. Juridiðkai valdingø ágaliojimø naudojimas vadi-
namas tvarkymu. Tai bûdinga ir vykdomosios valdþios institucijø veiklai. 
Todël jø veikla visada suprantama kaip vykdomoji ir tvarkomoji, t. y. jos 
ágyvendina vykdomàjà tvarkomàjà veiklà bei turi valdingus ágaliojimus ki-
toms organizacijoms ir asmenims; 

6) vykdomosios valdþios institucijos turi tam tikrà vidinæ organizacinæ 
struktûrà, kurià sudaro departamentai, jiems priklausantys savarankiðki 
skyriai bei kiti struktûriniai padaliniai, t. y. administracija. Jø paskirtis – uþ-
tikrinti, kad vykdomosios valdþios institucijos efektyviai vykdytø savo uþda-
vinius ir funkcijas valstybinio valdymo srityje; 

7) vykdomosios valdþios institucijø pavaldumas grindþiamas vertikaliu 
principu. Tai reiðkia, kad þemesniosios vykdomosios valdþios institucijos 
pavaldþios ir kontroliuojamos aukðtesnës hierarchinës padëties institucijø, 
o jø nurodymai pagal savo kompetencijà privalomi vykdyti þemesniosioms 
vykdomosios valdþios institucijoms; 

8) vykdomosios valdþios institucijos disponuoja operatyviu savaran-
kiðkumu, kurá nustato joms suteikta kompetencija, t. y. jos savarankiðkos 
tik tiek, kiek apibrëþia teisës aktai. Vykdomosios valdþios institucijoms, ki-
taip nei fiziniams asmenims, netaikomas principas „leidþiama viskas, kas 
neuþdrausta“. 

Vykdomosios valdþios institucija – tai valstybës institucijø (aparato) 
sudëtinë dalis, kuri turi savo struktûrà, kompetencijà, teritorines veiklos ri-
bas ir valstybës vardu ágyvendina vykdomàjà tvarkomàjà veiklà administra-
cinëje politinëje, socialinëje kultûrinëje ir ûkinëje valdymo srityse. 

Svarbiausias vykdomosios valdþios institucijø uþdavinys yra valdymo 
ágaliojimø kitiems administracinës teisës subjektams ágyvendinimas. Jos or-
ganizuoja kasdiená ástatymø ir kitø ástatymø leidþiamosios valdþios teisës 
aktø bei Respublikos Prezidento dekretø vykdymà realiame gyvenime.  

Kaip ir kiti administracinës teisës subjektai, vykdomosios valdþios ins-
titucijos turi administraciná teisnumà ir veiksnumà. Administraciná teisnu-
mà ir veiksnumà vykdomosios valdþios institucijos ágyja nuo jø sudarymo ir 
kompetencijos nustatymo momento, t. y. atsiranda vienu metu, o baigiasi – 
jà likvidavus (reorganizavus).  

Kiekvienos vykdomosios valdþios institucijos vietà tarp kitø instituci-
jø, jos paskirtá valstybinio valdymo sistemoje, kompetencijà, suteiktø val-
dingø ágaliojimø pobûdá ir kitas aplinkybes lemia vykdomosios valdþios ins-
titucijos, kaip administraciniø teisiniø santykiø subjekto, teisinë padëtis. Jø 
administraciná teisiná statusà nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija 
(pvz., Lietuvos Respublikos Vyriausybës), ástatymai (pvz., Apskrities val-
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dymo ir kiti ástatymai) ir nuostatai (pvz., Teisingumo ministerijos nuosta-
tai).  

Svarbiausia vykdomosios valdþios institucijos administracinio teisinio 
statuso sudëtinë dalis yra jos kompetencija. Vykdomosios valdþios instituci-
jos kompetencija (uþdaviniai, funkcijos, teisës ir pareigos, veiklos formos ir 
metodai) apibrëþiama ástatymuose, nuostatuose ir kituose norminiuose do-
kumentuose. Pavyzdþiui, ministerijø administraciná teisiná statusà nustato 
Vyriausybës ástatymas, o já konkretizuoja Vyriausybës nutarimu tvirtinami 
atskirø ministerijø nuostatai. Ástatymais ir kitais teisës aktais apibrëþiama 
vykdomosios valdþios institucijø kompetencija apima: institucijos uþdavi-
nius, jos funkcijas, teises ir pareigas, atsakomybæ, veiklos formas ir meto-
dus, taip pat institucijos struktûrà. 

Vykdomosios valdþios institucijos uþdaviniai ir tikslai – tai rezultatas, 
kurá ði institucija turi pasiekti jai priskirtos valdymo srities veiklos procese. 

Funkcijos rodo, ið ko susideda kasdieninë praktinë vykdomosios val-
dþios institucijos veikla, nukreipta á jai iðkeltø uþdaviniø vykdymà. Pagrin-
dinëmis visø institucijø funkcijomis laikomos ðios: prognozavimas, strategi-
nis planavimas, kadrø politika, finansavimas, materialinis techninis aprûpi-
nimas, kontrolë ir kt. 

Teisës ir pareigos nustato vykdomosios valdþios institucijø funkcijø 
ágyvendinimo ribas. 

Vykdomosios valdþios institucijos veiklos formos ir metodai apibrë-
þiami pagal jos uþdavinius, funkcijas, teises ir pareigas. Bendriausiomis 
vykdomosios valdþios institucijø veiklos formomis ir metodais laikomi ðie: 
norminiø ir individualiø teisës aktø priëmimas ir jø ágyvendinimo uþtikri-
nimas (inspektavimas, instruktavimas ir pan.); bendradarbiavimo su vi-
suomene organizavimas ir t. t. 

Vykdomosios valdþios institucijos finansuojamos ið valstybës biudþe-
to. Jos priskiriamos vieðøjø juridiniø asmenø kategorijai, nes jø tikslas – 
tenkinti vieðuosius interesus.  

 

Vykdomosios valdþios institucijø skirstymas. Vykdomosios valdþios 
institucijos skirstomos á rûðis pagal: 

1) sudarymo pagrindus; 
2) sudarymo tvarkà; 
3) veiklos teritorijà; 
4) kompetencijos pobûdá; 
5) sprendimo priëmimo bûdà. 
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Pagal sudarymo pagrindus vykdomosios valdþios institucijos skirsto-
mos á dvi grupes: 

1) vykdomosios valdþios institucijos, kuriø sudarymo tvarkà nustato 
Konstitucija. Paþymëtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija 
reglamentuoja tik aukðèiausios vykdomosios valdþios institucijos, 
t. y. Lietuvos Respublikos Vyriausybës, sudarymo tvarkà; 

2) vykdomosios valdþios institucijos, kuriø sudarymo tvarkà átvirtina 
ástatymai. Pavyzdþiui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 123 
straipsnyje nustatyta, kad aukðtesniuosiuose administraciniuose 
vienetuose ástatymo nustatyta tvarka valdymà organizuoja Vyriau-
sybë. Ðiai institucijø grupei galima priskirti ministerijas, Vyriausy-
bës ástaigas, Vyriausybës komisijas, komitetus ir tarybas, ástaigas 
prie ministerijø ir apskrièiø virðininkø institucijas. 

 
Pagal sudarymo tvarkà vykdomosios valdþios institucijas galima su-

skirstyti á: 
1) sudaromas, t. y. Vyriausybë. Konstitucijos 92 straipsnio 3 dalyje 

nustatyta, kad Ministras Pirmininkas ne vëliau kaip per 15 dienø 
nuo jo paskyrimo pristato Seimui savo sudarytà ir Respublikos 
Prezidento patvirtintà Vyriausybæ. Pagal Lietuvos Respublikos 
Vyriausybës ástatymo 22 straipsnio 15 punktà Vyriausybë sudaro 
Vyriausybës komisijas ir komitetus, t. y. vadinamàsias kvazivyk-
domosios valdþios institucijas; 

2) steigiamas. Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybës siûlymu steigia ministerijas, o Vyriausybë – Vyriausy-
bës ástaigas ir ástaigas prie ministerijø; 

3) skiriamas. Lietuvos Respublikos Vyriausybë skiria á pareigas ap-
skrièiø virðininkus ir jø pavaduotojus. 

 
Pagal teritoriná veiklos mastà vykdomosios valdþios institucijos gali 

bûti skirstomos á:  
1) centrines vykdomosios valdþios institucijas, kurios savo veiklà vyk-

do visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (pvz., Lietuvos Res-
publikos Vyriausybë, ministerijos, Vyriausybës ástaigos, Vyriausy-
bës komitetai, komisijos ir tarybos bei ástaigos prie ministerijø); 

2) teritorines vykdomosios valdþios institucijas. Svarbiausia teritorinë 
vykdomosios valdþios institucija yra apskrities virðininkas. Terito-
rinëms vykdomosios valdþios institucijoms reikëtø priskirti ir cent-
riniø vykdomosios valdþios institucijø teritorinius padalinius (pvz., 
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apskrities, rajonø ir miestø valstybines mokesèiø inspekcijas) bei 
Vyriausybës atstovø tarnybas apskrityse. 

 
Pagal kompetencijos pobûdá vykdomosios valdþios institucijos skirs-

tomos á du pogrupius: 
1) bendros kompetencijos vykdomosios valdþios institucijos, spren-

dþianèios svarbiausius visø arba daugelio srièiø vieðojo gyvenimo 
klausimus. Joms galima priskirti Lietuvos Respublikos Vyriausybæ 
ir ið dalies – apskrièiø virðininkø institucijas; 

2) specialios kompetencijos vykdomosios valdþios institucijos, ágy-
vendinanèios ðakiná (kai kurios ministerijos, ágyvendinanèios vals-
tybës valdymo politikà joms priskirtose valdymo srityse), tarpðaki-
ná (turi ágaliojimus nepavaldþioms institucijoms ir visø nuosavybës 
formø organizacijoms (kai kurios ministerijos, Vyriausybës ástai-
gos (daþniausiai inspekcijos ir tarnybos) ir ástaigos prie ministeri-
jø)) arba vienu metu vienà ir kità – vadinamàjá miðrø valdymà. 
Taigi skiriamos ðakinio, tarpðakinio (funkcinio) ir miðraus valdy-
mo institucijos.  

 
Pagal joms priskirtø klausimø sprendimo bûdà vykdomosios valdþios 

institucijos skirstomos á kolegialias ir vienvaldþias. Kolegialiose vykdomo-
sios valdþios institucijose sprendimai priimami dalyvaujanèiø posëdyje as-
menø balsø dauguma. Taigi kolegialumas leidþia iðvengti vienaðaliðkø 
sprendimø ir atsiþvelgti á kolektyvinæ nuomonæ. Kolegialiø vykdomosios 
valdþios institucijø ðiandien yra nedaug: tai Vyriausybë, Vyriausybës komi-
tetai, komisijos ir tarybos. 

Vienvaldþioms vykdomosios valdþios institucijoms vadovauja vienas 
asmuo – vadovas. Visus klausimus jis sprendþia asmeniðkai, yra atsakingas 
uþ savo sprendimus ir uþ viso jam pavaldaus kolektyvo veiklà. Taigi vien-
valdiðkumas uþtikrina vadovavimo operatyvumà, individualiø vadovo suge-
bëjimø ir patirties panaudojimà, didina jo asmeninæ atsakomybæ uþ institu-
cijos veiklà. Tokioms institucijoms priskiriamos ministerijos, Vyriausybës 
ástaigos, ástaigos prie ministerijø ir apskrièiø virðininkø institucijos. 

Vienvaldþiose vykdomosios valdþios institucijose kolegialumas deri-
namas su vienvaldiðkumu. Ministerijose, Vyriausybës ástaigose ir ástaigose 
prie ministerijø sudaromos vadovø kolegialios patariamosios institucijos, 
kurios vadinamos kolegijomis, tarybomis. Joms paprastai priklauso institu-
cijos vadovas (kolegijos pirmininkas), jo pavaduotojai ir kiti atitinkamos 
institucijos vadovaujantys darbuotojai (ministerijø sekretoriai, departa-
mentø direktoriai, skyriø vedëjai ir kt.), taip pat specialistai ir mokslininkai. 
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Minëtos institucijos nagrinëja svarbiausios tam tikros srities valdymo klau-
simus. Jø sprendimai paprastai ágyvendinami vienvaldþios institucijos vado-
vo ásakymais.  
 
 

1.2. Vykdomosios valdžios institucijų  
sistema 

 

Vykdomosios valdþios institucijø sistemos sàvoka. Norint suformu-
luoti kategorijos „vykdomosios valdþios institucijø sistema“ apibrëþimà 
pirmiausia reikëtø iðsiaiðkinti þodþio „sistema“330 etimologinæ reikðmæ. Ka-
dangi ðiais sisteminio poþiûrio laikais terminas „sistema“ vartojamas dau-
gelyje mokslø ir iðsamiai apibrëþiamas daugybëje monografijø, moksliniø 
publikacijø ir ávairiø þodynø, nagrinëti já plaèiau bûtø netikslinga. Ið karto 
pereisime prie sàvokos „vykdomosios valdþios institucijø sistema“ trumpo 
apibûdinimo ir apibrëþimo. 

Reikia pabrëþti, jog vis dëlto nëra nusistovëjusio bendro ðià valstybës 
valdþios rûðá ágyvendinanèiø ir jos sistemà sudaranèiø institucijø pavadini-
mo. Ðiuo klausimu atliktas vykdomosios valdþios institucijø sistemø pava-
dinimø lyginamasis tyrimas – palygintos þymiø administracinës teisës teore-
tikø vadovëliuose ir Lietuvos teisës aktuose pateiktos traktuotës. Vykdo-
mosios valdþios institucijø sistema skirtingø autoriø darbuose traktuojama 
skirtingai, t. y. turi nevienodus pavadinimus: vienais atvejais – kaip „valsty-
bës vykdomosios valdþios aparatas“ (V. M. Manochinas, J. S. Aduðkinas, L. 
A. Bagiðajevas), kitais – kaip „administracinë valdþia“ ir „valstybës aparato 
posistemë“, kaip „valstybinë administracija“ (D. N. Bachrachas).  

Lietuvos Respublikos teisës aktø kontekste vartojama sàvoka „valsty-
bës (valstybinis) valdymas arba valstybës valdymo institucijos“ apima ir 
vykdomosios valdþios institucijas, o Lietuvos Respublikos vieðojo administ-
ravimo ástatyme su minëta sàvoka gali bûti ið dalies tapatinamas terminas 

                                                 
330 „Tarptautiniø þodþiø þodynas“ já apibrëþia taip: „Sistema (gr. systema – sandara, jungi-

nys) – tai planingas, taisyklingas iðdëstymas, sutvarkymas, organizacija; reiðkiniø sàsaja, iðski-
rianti juos ið aplinkos kaip savarankiðkà vientisà dariná; bendros funkcijos susietø organø vi-
suma; organizaciðkai sujungtø ûkiniø vienetø ir ástaigø visuma“. „Dabartinës lietuviø kalbos 
þodynas“ jà apibûdina panaðiai: „Sistema – tai ko nors iðdëstymas, tvarka, visuma, darinys, or-
ganizaciniu atþvilgiu susietø ástaigø ar vienetø visuma“. Amerikieèiø teisës þodyne þodis „si-
stema“ (system) reiðkia „tvarkingà dariná arba detaliø, daliø, arba elementø iðdëstymà á visu-
mà; specialus derinys pagal tam tikrà racionalø principà. Bet koks metodiðkas daliø iðdësty-
mas“. Taigi ðiuose þodynuose pateiktos þodþio „sistema“ reikðmës suponuoja mintá, jog siste-
ma gali bûti apibrëþiama kaip organizaciðkai susijusiø vienetø (daliø, elementø) visuma. 
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„valstybinio administravimo subjektai“, nes struktûriniu poþiûriu jos pa-
grindà ið esmës sudaro vykdomosios valdþios institucijos.  

Sàvokos „sistema“ etimologinë analizë rodo, kad ji gali bûti vartoja-
ma apibûdinant ne visas valstybës valdþios institucijø rûðis. Kadangi ji api-
brëþiama kaip bendros funkcijos susietø institucijø visuma, þodis „sistema“ 
paprastai vartojamas kalbant tik apie tam tikras valstybës institucijas. Pa-
vyzdþiui, ði sàvoka vargu ar gali bûti vartojama kalbant apie Lietuvos vals-
tybës mastu ástatymø leidþiamosios valdþios institucijà (Seimà), nes ji funk-
cionuoja tik viena, o tai neleidþia kalbëti apie jø visumà kaip apie sistemà. 

Ðiek tiek kitaip ðis klausimas spræstinas vykdomosios valdþios institu-
cijø atveju. Nors mûsø Konstitucijoje ir kituose teisës aktuose kategorija 
„vykdomosios valdþios institucijø sistema“ nevartojama, valdymo moksle ir 
administracinëje teisëje ji vartojama seniai. Skirtinga vykdomosios valdþios 
institucijø kompetencija, skirtingi jø teritoriniai veiklos mastai yra ganëti-
nai svarus pagrindas kalbëti apie ðiø institucijø sistemà. 

Funkcionuodamos atskirai vykdomosios valdþios institucijos nepajëg-
tø atlikti vykdomajai valdþiai skirtø funkcijø bei ágyvendinti jai keliamø 
tikslø, todël jos turi nuolat tarpusavyje sàveikauti: viena kità papildyti, plë-
toti, garantuoti viena kitos veiksmingumà, bûti logiðkai suvienytos bendro 
tikslo. Atsiþvelgiant á tai jos jungiamos á vientisà sistemà, kurioje vykdomo-
sios valdþios institucijos suvienijamos abipusës priklausomybës ir organi-
zuotai nukreipiamos á strateginá vykdomosios valdþios tikslà – vykdyti ásta-
tymus ir kitus teisës aktus. Visos kartu jos sudaro valstybës vykdomosios 
valdþios institucijø sistemà (vykdomosios valdþios aparatà). 

Taèiau problema ta, kad vienareikðmio vykdomosios valdþios institu-
cijø sistemos apibrëþimo neámanoma rasti nei Lietuvos Respublikos teisës 
aktuose, nei mokslinëje literatûroje. Nesusiformavusi ji ir praktikoje. Uþ-
sienio ðaliø mokslininkai savo darbuose pateikia skirtingas jos sàvokas. Pa-
sak I. L. Baèilo, „vykdomosios valdþios institucijø sistema yra visuma vals-
tybës valdþios institucijø, kurioms suteikta kompetencija valstybinio valdy-
mo srityje, finansiniai, materialiniai, informaciniai ir kiti konstituciðkai nu-
statyti ðiai valdþios rûðiai iðtekliai, bûtini jø veiklos metodams ir formoms 
ágyvendinti“331. J. M. Kozlovas teigia, kad „vykdomosios valdþios institucijø 
sistema laikoma jø visuma ir tarpusavio ryðiø sistema kompetencijos tarp jø 
atribojimo pagrindu“332. D. M. Ovsianko jà apibûdina taip: „vykdomosios 
valdþios institucijø sistema laikomas vertikalus pavaldþiø institucijø ryðys 
                                                 

331 Испольнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития / Под 
ред. И. Л. Бачило. Москва, 1998. С. 31.  

332 Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Административное право Рос-
сийской Федерации. Москва, 1998. С. 137. 
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kompetencijos tarp jø paskirstymo pagrindu“333. V. S. Èetverikovas mano, 
kad „vykdomosios valdþios institucijø sistema – tai tarpusavyje priklausomø 
ir susijusiø valstybës institucijø visuma, sudaranti vienovæ kasdieniame ir 
operatyviame vykdomosios valdþios ágyvendinimo procese“334. Taigi ji at-
spindi kompetencijos ir ágaliojimø paskirstymà tarp subjektø, kurie organi-
zuojami vykdomosios valdþios funkcijoms ágyvendinti.  

Vykdomosios valdþios institucijø sistema sudaroma ir funkcionuoja 
veikiant atitinkamiems socialiniams, ekonominiams, administraciniams ir 
teisiniams veiksniams. Tie veiksniai daro átakà lygmenø kiekiui vykdomo-
sios valdþios institucijø sistemoje ir institucijø skaièiui juose bei jø veiklos 
trukmei ir t. t. Tokie veiksniai yra: administracinis teritorinis suskirstymas, 
ûkinës ir socialinës srièiø techninë ir ekonominë struktûra, centralizacija ir 
decentralizacija, vykdoma ágyvendinant vykdomàjà valdþià bei tarpðakinæ 
koordinacijà. 

 
Vykdomosios valdþios institucijø sistemos poþymiai. Kiekvienos so-

cialinës sistemos esmë baigiasi sujungiant du pradus: jà sudaranèiø daliø 
vienybæ (pvz., teisës normø, teisiniø santykiø ir t. t.) ir tø daliø ávairovæ bei 
skirtumus. Vykdomosios valdþios institucijø sistema taip pat kuriama re-
miantis ðiais dviem pradais. Joje sujungtos vienodos, t. y. valdymo, kompe-
tencijos institucijos, taèiau kartu skiriasi tos kompetencijos mastu bei po-
bûdþiu, teritoriniais veiklos mastais, sudarymo tvarka ir pan. 

Vykdomosios valdþios institucijø sistema, jungianti valdymo instituci-
jas, sudaro ne tik tø institucijø aritmetinæ sumà, bet ir ágyja naujø poþymiø, 
kurie leidþia jà atriboti nuo kitø socialiniø sistemø. Kokie tie poþymiai? V. 
M. Manochinas, Z. A. Bagiðajevas ir J. S. Aduðkinas skiria ðiuos anksèiau 
minëtà sistemà apibûdinanèius poþymius: 

Pirma, vykdomosios valdþios institucijø sistema yra tam tikrais orga-
nizaciniais ir teisiniais ryðiais susijusi su kitomis valstybës valdþios instituci-
jomis sprendþiant vykdomosios valdþios aparato organizavimo ir veiklos 
klausimus (pvz., Lietuvos Respublikos Prezidentas ir Seimas dalyvauja su-
darant Vyriausybæ, Seimas steigia bei naikina ministerijas, kiekvienais me-
tais tvirtina valstybës biudþetà, nustato asignavimus vykdomosioms valdþios 
institucijoms ir pan.). 

Antra, svarbus vykdomosios valdþios institucijø sistemos poþymis yra 
þemesniø sistemos institucijø pavaldumas aukðtesnëms institucijoms. Pas-

                                                 
333  Овсянко Д. М. Административное право. Москва, 2000. С. 57.  
334 Четвериков В. С. Административное право России. Общая и особенные части: 

учебное пособие. Москва, 2001. С. 42. 
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tarosios gali ápareigoti pavaldþias institucijas nurodyti, kaip jos turi dirbti, 
bûtent, kaip turi spræsti vienà arba kità klausimà. Ðioje sistemoje ypatingas 
vaidmuo tenka Vyriausybei, kuriai yra pavaldþios visos vykdomosios val-
dþios institucijos. Kitos vykdomosios valdþios institucijos, iðskyrus tas, ku-
rioms suteikti tarpðakinio pobûdþio ágaliojimai, gali duoti privalomus nu-
rodymus tik jø sistemose funkcionuojanèioms institucijoms. Taigi vienos 
vykdomosios valdþios institucijos pavaldþios tik Vyriausybei (pvz., ministe-
rijos, Vyriausybës ástaigos), o kitoms bûdingas dvejopas pavaldumas – yra 
pavaldþios Vyriausybei ir tiesiogiai tai institucijai, kurios reguliavimo srièiai 
jos priskirtos (pvz., ástaigos prie ministerijø). 

M. Romeris tai vadino organø hierarchizacija. „Kai kalbame apie or-
ganø „hierarchizacijà“, mes tuo pareiðkiame, kad tarp atskirø organø yra 
tam tikras nelygybës ryðys, kuris reiðkiasi tuo, kad vyresnieji ðios hierarchi-
jos organai priþiûri þemesniøjø veikimà ir prieþiûros tvarka gali þemesnie-
siems duoti nurodymus ir ásakymus dëlei jø veikimo, vadinasi, kiðtis á jø 
darbà jø kompetencijos srity, be to, gali sudrausti þemesniuosius uþ netin-
kamà veikimà, daþnai gali ðalinti þemesniøjø kompetencijø vykdytojus (taip 
sakant organø personalà)“335. 

Trečia, specifinis vykdomosios valdþios institucijø sistemos poþymis, 
susijæs vidiniais sistemos santykiais, yra þemesniøjø sistemos institucijø 
steigimas ir jø veiklos organizavimas, o tai nebûdinga kitoms valstybës val-
dþios rûðims. Pavyzdþiui, Vyriausybë, kaip aukðèiausia vykdomosios val-
dþios institucija, steigia, reorganizuoja ir likviduoja arba teikia pasiûlymus 
dël steigimo, reorganizavimo ir panaikinimo visø kitø jai pavaldþiø vykdo-
mosios valdþios institucijø. 

Ketvirta, vykdomosios valdþios institucijø sistemos poþymis yra tas, 
kad ji sudaroma vadovaujantis atitinkamais principais, kuriø reikðmë jos 
kûrimui bus nagrinëjama kitoje ðio skyriaus dalyje. 

 
Vykdomosios valdþios institucijø sistemos kûrimo principai. Principu 

(lot. principum336 – pradþia, pagrindas) paprastai laikoma pagrindinë idëja, 
nuostata ir poþiûris, pagrástas objektyviais procesø ir reiðkiniø gamtoje bei 
visuomenëje raidos dësningumais. Vykdomosios valdþios institucijø siste-
mos principai – tai pagrindinës idëjos bei nuostatos, kuriomis remiantis nu-
statoma, sudaroma ir funkcionuoja vykdomosios valdþios institucijø siste-
ma.  

                                                 
335 Römeris M. Valstybë. Vilnius, 1995. T. 2. P. 356–357. 
336 Tarptautiniø þodþiø þodynas. Vilnius, 2001. P. 601. 
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Lietuvos Respublikos vykdomosios valdþios institucijø sistema kuria-
ma ir funkcionuoja pagal tam tikrus principus. Kitaip tariant, tai teisës 
normos, kurios organizaciniu poþiûriu uþtikrina sistemos vienybæ ir vienti-
sumà. Galima skirti dvejopus vykdomosios valdþios institucijø sistemos su-
darymo principus: teisinius ir organizacinius. Teisiniams principams priski-
riami demokratiðkumo, teisëtumo, vientisumo, objektyvumo, vieðumo bei 
centralizacijos ir decentralizacijos derinimo, o organizaciniams – teisinio 
reguliavimo, funkcijø ir ágaliojimø skirstymo, mokslinis, vienvaldiðkumo 
derinimo su kolegialumu, teritorinis ir ekonomiðkumo principai. Dauguma 
ið jø átvirtinti Konstitucijoje, ástatymuose ir kituose teisës aktuose ir pabrë-
þia mûsø valstybëje funkcionuojanèios vykdomosios valdþios demokratiná 
pobûdá. 

Pateikta vykdomosios valdþios institucijø sistemos kûrimo principø si-
stema yra sàlygiðka, nes ir kiti teisës aktai tiesiogiai jos nereglamentuoja. 
Kai kurie – teisëtumo, demokratiðkumo ir vieðumo – principai kaip vieni ið 
svarbiausiø reglamentuoti Vyriausybës ástatymo 4 straipsnyje. Kiti iðvedami 
ið teisës aktø turinio. Ði principø klasifikacija sudaro galimybæ naujai áver-
tinti ðià problemà, taip pat principø sistemà, jø specifikà ir pobûdá, bûdin-
gus bûtent vykdomosios valdþios institucijø sistemos kûrimui. Toliau pa-
nagrinësime ðiuos principus ir jø átakà vykdomosios valdþios institucijø si-
stemos formavimui. 

 

Teisiniai principai: 
1) demokratiškumo principas. Jis átvirtintas Konstitucijos 1 straipsnyje: 

„Lietuvos valstybë yra nepriklausoma demokratinë respublika“337. Tai 
konstitucinis, platus ir gilus pradas, lemiantis ne tik vykdomosios valdþios 
institucijø sistemà, bet ir visos ðiuolaikinës Lietuvos valstybës organizacinës 
ir teisinës struktûros pobûdá bei specifikà.  

Kaip ðis principas pasireiðkia kuriant vykdomosios valdþios institucijø 
sistemà? Tauta yra suvereniteto turëtoja ir vienintelis valdþios ðaltinis. Ji 
ágyvendina savo valdþià tiesiogiai ir per valstybës valdþios institucijas, nes 
Seimas formuoja Vyriausybæ bei steigia ir naikina ministerijas. Vykdomo-
sios valdþios institucijø sudarymo ir veiklos kontrolæ vykdo tiek atstovau-
jamoji valdþia, tiek tauta. Ðis principas ágyvendinamas ið esmës dviem pa-
grindinëmis formomis: tiesiogiai – organizuojant referendumus, susirinki-
mus, konferencijas, ágyvendinant peticijos teisæ (pvz., kolektyviná pilieèiø 
kreipimàsi dël vykdomosios valdþios institucijø sistemos tobulinimo ir 
pan.); atstovaujamàja – per renkamas valstybës valdþios institucijas (ðiuo 

                                                 
337 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Vilnius, 1992. P. 6. 
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atveju Seimà). Jeigu ðiuo principu nebûtø vadovaujamasi kuriant vykdomo-
sios valdþios institucijø sistemà, ji funkcionuotø neefektyviai, spræstø tik kai 
kuriø asmenø uþdavinius ir problemas; 

2) teisėtumo principas. Ðis principas vykdomosios valdþios kontekste 
analizuotinas dviem aspektais: kaip vykdomosios valdþios institucijø siste-
mos kûrimo ir kaip vykdomosios valdþios institucijø sistemos veiklos pa-
grindas. 

Teisëtumo principas labai glaudþiai susijæs su Konstitucijoje regla-
mentuojamais demokratiðkumo ir valdþiø padalijimo principais. Tai uni-
versalus principas, be kurio demokratinëje valstybëje negalëtø bûti ágyven-
dinti daugelis kitø vykdomosios valdþios institucijø sistemos kûrimo princi-
pø. Kaip paþymi A. Vaiðvila, „[...] jis yra demokratijos pagrindas. Demok-
ratijos stiprumas – tai pirmiausia teisëtumo tvirtumas“338. Visi jie sudaro 
savotiðkà trikampá: demokratiðkumas – valdþiø padalijimas – teisëtumas.  

Anksèiau minëtas principas ypaè svarbus kuriant vykdomosios val-
dþios institucijø sistemà. Jo esmë ta, jog visa vykdomosios valdþios institu-
cijø sistema turi bûti sudaroma vadovaujantis Konstitucija ir ástatymais, ku-
riø pagrindu ji funkcionuoja. Minëti teisës aktai yra priemonë, kuria tauta 
steigia (netiesiogiai) vykdomosios valdþios institucijas ir nustato jø ágalio-
jimø bei valdþios mastà.  

Teisëtumo principui, kaip vykdomosios valdþios institucijø sistemos 
veiklos svarbiausiai nuostatai, bûdinga tai, kad visos vykdomosios valdþios 
institucijos ir valstybës tarnautojai lygûs prieð ástatymus bei savo veikloje 
privalo laikytis Konstitucijos ir kitø teisës aktø. Jokia vykdomosios valdþios 
institucija negali priimti teisës akto tais klausimais, kurie Konstitucijos arba 
ástatymø nëra priskirti jos kompetencijai. Reikiamos valdþios daugumoje 
valdymo srièiø nebuvimas – tai visø pirma teisëtumo principo nesilaikymo 
padarinys. Dël ðios prieþasties ypaè daug dëmesio vykdomosios valdþios 
institucijø funkcionavimo srityje turi bûti skiriama teisëtumui uþtikrinti. 
Kaip raðo D. Ovsianko, „teisëtumo laikymasis – svarbiausia vykdomosios 
valdþios institucijø veiklos efektyvumo, rezultatyvumo sàlyga“339. Jo uþtik-
rinimas vykdomosios valdþios srityje sudaro atskirà administracinës teisës 
institutà. Be paèiø vykdomosios valdþios institucijø, teisëtumà ðioje srityje 
padeda uþtikrinti ir kitos institucijos: teismai, Seimo kontrolieriai, Admi-
nistraciniø ginèø komisijos ir t. t.; 

3) vientisumo principas. Vienas ið ðiuolaikinës vykdomosios valdþios 
institucijø sistemos organizavimo ir veiklos principø yra tas, kad vykdomo-

                                                 
338 Vaiðvila A. Teisës teorija. Vilnius, 2000. P. 128. 
339 Овсянко Д. М. Административное право. Москва, 1997. С. 14. 
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sios valdþios institucijos sudaro vientisà vykdomosios valdþios institucijø si-
stemà. Tai reiðkia, kad vykdomosios valdþios institucijø sistema kuriama 
vadovaujantis Konstitucija ir bendraisiais principais, kuriuos nustato atitin-
kami ástatymai. Visas vykdomosios valdþios institucijas pagal tikslinæ pa-
skirtá ir santykius su kitomis valstybës valdþios institucijomis jis sujungia á 
vienà dariná. 

Vykdomosios valdþios institucijø sistemos vientisumas taip pat reiðkia 
ir Vyriausybës sprendimø privalomumà visoms sistemà sudaranèioms insti-
tucijoms. Ðios sistemos vientisumà ðakiniu ir tarpðakiniu lygmeniu uþtikrina 
ministerijos ir kitos vykdomosios valdþios institucijos. Jos garantuoja vyk-
domosios valdþios institucijø sistemos vientisumà atitinkamose valdymo 
srityse; 

4) objektyvumo principas. Kuriant vykdomosios valdþios institucijø si-
stemà bûtina atlikti jos faktinës bûklës ir raidos procesø bei reiðkiniø, sàly-
gø, egzistuojanèiø socialinëje aplinkoje, analizæ, ávertinti demografiniø, ge-
ografiniø ir kitø veiksniø jai daromà átakà, taip pat atsiþvelgti á visuomenës 
ir gamtos sàveikos dësningumus. Vis dëlto objektyvûs ástatymai be þmoniø 
sàmoningos veiklos negali uþtikrinti, kad vykdomosios valdþios institucijø 
sistemos valdymas bûtø veiksmingas. Taigi ðio principo turiná sudaro vyk-
domosios valdþios institucijø sistemos raidos dësningumø tyrimas ir moks-
linis jø apibrëþtumas siekiant uþtikrinti optimalø valdymà; 

5) viešumo principas. Ði principà lemia Konstitucijos dvasia ir turinys. 
Jis apima visas tris valstybës valdþios rûðis, áskaitant ir vykdomosios val-
dþios institucijas. Vieðumo principui bûdingas ne tik informacijos atviru-
mas ir jos prieinamumas, bet ir vykdomosios valdþios institucijø bei jos pa-
reigûnø atskaitomybë klausimais, susijusiais su pilieèiø interesais. Visi tei-
sës norminiai aktai, susijæ su þmogaus ir pilieèio teisëmis, laisvëmis ir pa-
reigomis, negali bûti vykdomosios valdþios institucijø priimami ir taikomi, 
jeigu nebuvo oficialiai paskelbti vieðai svarstyti. Tiesà sakant, be atvirumo, 
vieðumo negalima rimtai kalbëti apie demokratinæ ir teisinæ valstybæ. 

Pagal vieðumo principà bet kokie pokyèiai vykdomosios valdþios insti-
tucijø sistemoje yra vieði ir laisvai prieinami visuomenei. Vykdomosios val-
dþios institucijø steigimas turi bûti aiðkus ir suprantamas gyventojams. Turi 
bûti jiems sudaromos sàlygos gauti visà informacijà, kas ir kodël daroma. 
Pertvarkant vykdomosios valdþios institucijø sistemà gyventojai arba jø at-
stovai turi teisæ susipaþinti su atitinkamø institucijø priimtais sprendimais, 
gauti vieðus ir motyvuotus atsakymus á pareikðtà nuomonæ apie vykdomo-
sios valdþios institucijø sistemos organizavimà bei veiklà. Apie numatomas 
reformas ir jø eigà vykdomosios valdþios institucijø sistemoje visuomenë 
taip pat informuojama per þiniasklaidà, informacija pateikiama áraðyta á 
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kompiuterines laikmenas. Ðis principas padeda uþtikrinti visuomenës pasi-
tikëjimà vykdomosios valdþios ir apskritai valstybës institucijomis; 

6) centralizacijos ir decentralizacijos principas340. Jis turi didelæ átakà vi-
sos vykdomosios valdþios institucijø sistemos funkcionavimui. Kuriant vyk-
domosios valdþios institucijø sistemà bûtina protingai ir apgalvotai derinti 
centralizacijà ir decentralizacijà. 

Siekiant veiksmingai valdyti visuomeninius procesus (ekonominius, 
politinius, socialinius), organizuojant valdymà neiðvengiamai bûtina taikyti 
tiek centralizacijos, tiek ir decentralizacijos elementus. Tai apskritai leidþia 
uþtikrinti veiksmingà vykdomosios valdþios institucijø sistemos valdymà. 

Centralizacijos principas vykdomosios valdþios institucijø sistemoje 
reiðkia þemesniø institucijø pavaldumà aukðtesnëms bei vadovavimà þe-
mesnëms institucijoms ið centro. „Centralizacija – tai didþiosios dalies vals-
tybës funkcijø priskyrimas centriniø vykdomosios valdþios institucijø kom-
petencijai“341. 

Decentralizavimas reiðkia vienos arba kitos institucijos kompetencijos 
ir ágaliojimø nustatymà ástatymø leidybos tvarka, kuriuos jos turi ágyvendin-
ti savarankiðkai, nesikiðant á jø veiklà aukðtesnëms institucijoms. Decentra-
lizacijos procese kompetencija ir ágaliojimai yra lyg ir atskirti, nes jie beveik 
nepriklausomi nuo aukðtesniøjø vykdomosios valdþios institucijø valdymo 
ágaliojimø. 

Ypatinga decentralizavimo forma laikoma vykdomosios valdþios insti-
tucijø savo ágaliojimø dalies delegavimas pavaldþioms institucijoms valdy-

                                                 
340 Visas valstybes, atsiþvelgiant á jø valdymo sistemas, sàlygiðkai galima suskirstyti á tris ti-

pologines grupes: centralizuotas – vietinës valdþios institucijos yra tarsi centrinës vyriausybës 
tàsa; decentralizuotas – reikðmingi ágaliojimai suteikti vietos valdþiai; ir valstybes, uþimanèias 
tarpinæ padëtá tarp pirmos ir antros grupës, t. y. pusiau centralizuotas. Valstybiø, turinèiø 
centralizuotà valdymo sistemà, grupæ ið esmës sudaro maþos valstybës, pavyzdþiui, Graikija, 
Airija, Islandija, Liuksemburgas, Portugalija. Decentralizuotoms priskiriamos didesnës vals-
tybës, pavyzdþiui, Italija, Ispanija, Prancûzija, pusiau centralizuotoms – Didþioji Britanija, 
Olandija ir Skandinavijos ðalys. Pagal savo valstybiná teisiná statusà decentralizuotø valstybiø 
teritoriniai vienetai (istorinës þemës, provincijos, departamentai) artimesni federacinës vals-
tybës subjektams nei tiesiogiai centrui pavaldûs administraciniai rajonai arba sritys centrali-
zuotose valstybëse. Minëtø valdymo sistemø skirtumai pasireiðkia tuo, kad federacinëse vals-
tybëse jas sudaranèios valstybës – dalys iðsiskiria kaip valstybës suvereniteto „bendrasavinin-
kës“, tuo tarpu decentralizuotose unitarinëse valstybëse istorinës þemës ir provincijos turi di-
delæ autonomijà, savo vietos savivaldos institucijas, savo biudþetà, o centrinës vyriausybës po-
litikai daro ribotà átakà. Pusiau centralizuotose valstybëse vietos valdþios institucijos vienais 
klausimais (sveikatos apsaugos, ðvietimo, policijos, statybos, komunalinio ûkio) yra savaran-
kiðkos, o kitais (mokesèiø administravimo, finansø, ámoniø licencijavimo, socialinio aprûpini-
mo) visiðkai priklauso nuo centrinës valdþios. 

341 Административное право России. Конспект лекций / Aвтор-составитель Л. В. 
Труханович. Мocква, 2001. С. 38.  
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mo efektyvumo tikslais bei siekiant juos priartinti prie valdymo objektø, 
pavyzdþiui, Vyriausybës steigiamoms teritorinëms vykdomosios valdþios 
institucijoms (apskrièiø virðininkø institucijoms). Ðiuo atveju decentraliza-
cija ágyvendinama dekoncentruojant ágaliojimus, perduodant juos ið aukð-
tesniøjø (centriniø) þemesniosioms institucijoms. Antai C. Walteris ir R. 
McKeonas teigia, kad decentralizacija negali bûti painiojama su dekon-
centracija, kuri paprasèiausiai yra bûdas palengvinti centrinës valdþios ad-
ministraciniø funkcijø naðtà perduodant jas vykdyti centriniø institucijø 
valdymo srities vietiniu lygmeniu342. Ágyvendinant dekoncentruotus ágalio-
jimus didelá poveiká gali daryti aukðtesnioji institucija. Panaðiø institucijø 
sudarymas pasitarnauja kaip patogi organizacinë ir teisinë priemonë 
sprendþiant nacionalinius ir teritorinius uþdavinius, kuriø pagrindu valdy-
mo sunkumai perkeliami ið centro á vietas. 

 

Organizaciniai: 

1) teisinio reguliavimo principas. Ir atskiros vykdomosios valdþios insti-
tucijos, ir visa vykdomosios valdþios institucijø sistema reikalauja atitinka-
mo ir efektyvaus teisinio reguliavimo, t. y. tam tikro teisinio pagrindo. 

Pradinës nuostatos ðiuo klausimu átvirtintos paèioje Lietuvos Respub-
likos Konstitucijoje, o dinamiðkas reguliavimas, susijæs su vykdomosios val-
dþios institucijø sistema – ástatymuose bei daugelyje kitø teisës aktø. 

Pavyzdþiui, Konstitucijoje nepakankamai aiðkiai nustatyti vykdomo-
sios valdþios institucijø teisinio statuso pagrindai: 5 straipsnyje netiesiogiai 
átvirtintas valdþiø padalijimo principas; VI ir VII skirsniai atitinkamai reg-
lamentuoja Respublikos Prezidento ir Vyriausybës teisinius statusus. Ki-
tuose ástatymuose ir teisës aktuose átvirtintos teisës normos, nustatanèios 
kitø vykdomosios valdþios institucijø teisinæ padëtá (pvz., Vyriausybës ásta-
tymas, Apskrities valdymo ástatymas, ministerijø ir kitø centriniø vykdomo-
sios valdþios institucijø nuostatai), taip pat teritoriniø vykdomosios valdþios 
institucijø vidinæ organizacinæ struktûrà343. 

Anksèiau minëtais teisës aktais netiesiogiai nustatoma vykdomosios 
valdþios institucijø sistema, jø teisinë padëtis, organizavimo tvarka ir kom-
petencijos teisiniai pagrindai; 

2) funkcijų ir įgaliojimų skirstymo principas. Kiekvienai vykdomosios 
valdþios institucijai suteikti aiðkûs, tik jai bûdingi ágaliojimai, o kartu nusta-

                                                 
342 Walter C., McKeon R. Introduction to Frensh Law. London: Cavendish Publishing 

Limited, 1995. P. 123–124. 
343 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2002 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 402 „Dël tipinës 

apskrities virðininko administracijos struktûros patvirtinimo“. 



LIETUVOS  ADMINISTRACINĖ  TEISĖ 

 

272 

tyta ir jos kompetencija, t. y. funkcijos, teisës ir pareigos, kurios turi bûti ju-
ridiðkai tiksliai reglamentuotos atitinkamuose teisës aktuose. Kiekviena 
vykdomosios valdþios institucija turi savo teisiná statusà (uþdavinius, funk-
cijas ir ágaliojimus), fiksuojamà ávairiuose teisës aktuose: pavyzdþiui, Vy-
riausybës ágaliojimai átvirtinti Konstitucijoje, Vyriausybës ir daugelyje kitø 
ástatymø; ministerijø ir kitø centriniø vykdomosios valdþios institucijø – 
nuostatuose ir t. t. Vykdomosios valdþios institucijø funkcijø ir ágaliojimø 
apibrëþtumas, jø suderinimas labai svarbus jos sistemos optimaliai organi-
zacinei sandarai. Taip iðvengiama funkcijø ir ágaliojimø dubliavimo institu-
ciniu lygmeniu; 

3) mokslinis principas. Ðis principas apima moksliniø metodø taikymà 
ir informacijos apie vykdomosios valdþios institucijø sistemà surinkimo, 
apdorojimo priemones bei jos apibendrinimà ir analizæ, taip pat vykdomo-
sios valdþios institucijø sistemos struktûros ir veiklos aktualiø problemø at-
skleidimà, prioritetiniø jos tikslø ir uþdaviniø suformavimà, jø sprendimo 
efektyviø bûdø ir priemoniø nustatymà. Ðio principo ágyvendinimas uþtik-
rina vykdomosios valdþios institucijø sistemos struktûros tobulinimà ir jos 
veiklos moksliná organizavimà; 

4) vienvaldiškumo derinimo su kolegialumu principas. Jis labiausiai susi-
jæs su vykdomosios valdþios institucijø sistemos veikla. Ðio principo esmë 
ta, kad svarbiausius valstybës valdymo klausimus vykdomosios valdþios ins-
titucijos sprendþia kolegialiai, pavyzdþiui, Vyriausybës posëdþiuose; minis-
terijose ir kitose vykdomosios valdþios institucijose sudaromos kolegijos ir 
kitos patariamosios institucijos, kurios svarsto atitinkamos valdymo srities 
strateginius klausimus. Kasdieniniai ir operatyvinio valdymo klausimai 
sprendþiami vienvaldiðkai, pavyzdþiui, Ministro Pirmininko, ministrø ir t. t.; 

5) teritorinis principas. Ðis principas padeda uþtikrinti kompleksinæ 
valdymo ðakø ir srièiø plëtrà tiek visoje ðalies teritorijoje, tiek atskiruose 
administraciniuose teritoriniuose vienetuose atsiþvelgiant á vietos tradicijas 
ir ypatumus. Be to, teritorinis principas lemia vykdomosios valdþios institu-
cijø sistemà, struktûrà, iðdëstymà ir teritorines veiklos ribas. Unitarinëse 
valstybëse vykdomoji valdþia priklauso jos centrinëms institucijoms (prezi-
dentui, vyriausybei, ministerijoms ir kt.), o federacinëse jà sudaro du lyg-
menys: federalinës vykdomosios valdþios institucijos ir federacijos subjektø 
vykdomosios valdþios institucijos, kurios pavaldþios federalinei vykdomajai 
valdþiai; 

6) ekonomiškumo principas. Vykdomosios valdþios institucijø sistemos 
organizacijai ir veiklai svarbià reikðmæ turi ir ekonomiðkumo principas. Ði 
sistema turi bûti kuriama ir funkcionuoti taip, kad valdymo tikslø ir uþda-
viniø ágyvendinimas pareikalautø maþiausiø finansiniø, materialiniø iðtek-
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liø ir laiko sànaudø. Efektyvumo kriterijai gali bûti uþdaviniø sprendimo 
laikas, iðlaidos, atsiperkamumo laikas ir kt. Vykdomosios valdþios instituci-
jø sistemos ekonomiðkumo principas turëtø bûti grindþiamas moksliðkai 
pagrástø sprendimø suformavimu, jø palyginimu ir geriausio sprendimo pa-
sirinkimu. Kadangi vykdomosios valdþios mechanizmas daugiastruktûriðkas 
ir pasiþymi dideliu skaièiumi tarnautojø, kurie kasdien vykdo jo funkcijas, 
tokio mechanizmo iðlaikymo iðlaidos neigiamai atsiliepia valstybës biudþe-
tui. Dël to nuolat ágyvendinamos organizacinës ir teisinës priemonës vals-
tybës lëðoms valdymo srityje taupyti. Nuo 1990 m. iki ðiandien ne kartà bu-
vo reformuojama vykdomosios valdþios institucijø sistema siekiant taupyti 
valdymui skirtas valstybës biudþeto lëðas. Vis dëlto ðios reformos laukto re-
zultato nedavë. 1990 m. centriniu lygmeniu funkcionavo 26 vykdomosios 
valdþios institucijos, o 2001 m. – 131 ir atitinkamai padaugëjo valstybës 
valdymui valstybës biudþete skiriamø asignavimø. 

Minëtø principø praktikoje nelabai laikomasi. Kuriant vykdomosios 
valdþios institucijø sistemà ið dalies nesivadovaujama moksliniu, objekty-
vumo, ekonomiðkumo principais ir ágyvendinamas funkcijø bei ágaliojimø 
skirstymo principas, nes nepavyksta iðvengti funkcijø dubliavimo arba net 
vienodø rûðiø bei giminiðkas funkcijas vykdanèiø institucijø steigimo, taip 
pat nepakankamai uþtikrintas teisinio reguliavimo principo ágyvendinimas 
– neiðspræsti konstituciniai ir teisiniai vykdomosios valdþios ir jos institucijø 
sistemos legitimacijos klausimai.  

 
Vykdomosios valdþios institucijø sistemos struktûra. Struktûriniu 

aspektu vykdomosios valdþios institucijø sistema yra valstybës valdþios ins-
titucijø rûðis valdþiø padalijimo struktûroje. Ði posistemë turi tam tikrà 
struktûrinæ sandarà, apimanèià lygmenis (sandarà pagal hierarchinæ verti-
kalæ), grandis (vienodø giminiðkø (organizaciniø ir teisiniø formø) institu-
cijø darinius), vykdomosios valdþios institucijø rûðis. Vykdomosios valdþios 
institucija laikoma pirminiu ir pagrindiniu nagrinëjamos sistemos struktû-
riniu vienetu. Institucijos, kaip struktûrinio vieneto, vidinë struktûra sudë-
tinga. Ji apima struktûrinius padalinius ir valstybës tarnautojus kaip specia-
lø valstybës valdþios institutà. 

I. Baèilo, apibûdindamas vykdomosios valdþios institucijø sistemos 
struktûrà, skiria jos pagrindinius struktûros elementus, antrines sistemos 
struktûras ir struktûriniø vienetø tipus. Pagrindiniu struktûros elementu 
laikoma vykdomosios valdþios institucija. Vykdomosios valdþios institucijø 
sistemos antrinëms struktûroms jis priskiria institucijø grupes pagal organi-
zacines teisines formas, t. y. vadinamàsias grandis. Be vykdomosios valdþios 
institucijø grandþiø, jis mini ir ðiø institucijø tipus. Pagal savo esmæ – tai 
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institucijø sistemos lygmenys, t. y. didþiausi vykdomosios valdþios instituci-
jø sistemos struktûros elementai.  

Vykdomosios valdþios institucijø sistemà sudaro dalys, kurias, kaip 
minëta anksèiau, priimta vadinti lygmenimis. Sistema sudaroma remiantis 
suvienijamø institucijø bendrumu, o jos skirstymas á lygmenis grindþiamas 
skirtinga institucijø kompetencija, formavimo tvarka, institucijø struktûra, 
teritoriniais veiklos mastais bei kai kuriais kitais pagrindais. Ið visø minëtø 
kriterijø esminiais laikomi tik du: kompetencija ir teritorinis veiklos mas-
tas, nes tik jie tiesiogiai iðreiðkia institucijos veiklos valdymo pobûdá. Kiti 
poþymiai pripaþástami organizaciniais ir nëra tiesiogiai susijæ su valdymo 
ágaliojimø ágyvendinimu. 

Ðie abu poþymiai tarpusavyje artimai susijæ. Institucijos veiklos terito-
rinis mastas nustato ir jos kompetencijos apimtá. Kita vertus, kompetenci-
jos apimtis gali apibrëþti institucijos teritoriná veiklos mastà. 

Vykdomosios valdþios institucijø sistemos lygmeniu laikoma tokia ins-
titucijø grupë, kuri turi bendrà pagal savo apimtá kompetencijà ir yra vie-
nodo teritorinës veiklos masto. Kartais lygmená gali sudaryti ir viena vyk-
domosios valdþios institucija (pvz., Vyriausybë). 

Remiantis anksèiau minëtais poþymiais skiriami ðie Lietuvos Respub-
likos vykdomosios valdþios institucijø sistemos struktûros lygmenys: aukð-
èiausiasis, centrinis ir teritorinis. Aukðèiausiajam vykdomosios valdþios ins-
titucijø sistemos lygmeniui priskiriama Vyriausybë, kuriai pavaldûs visi kiti 
lygmenys. Tai bendros kompetencijos institucija, ðalies teritorijoje vado-
vaujanti visoms arba daugumai valdymo ðakø ir srièiø bei uþtikrinanti ðalies 
ekonominæ, socialinæ ir kultûrinæ raidà. 

1992 m. Konstitucija, taip pat ir kiti teisës aktai nesusijæ su vykdomo-
sios valdþios institucijø sistemos ir struktûros klausimais. Ðiandien nëra 
ástatymo, specialiai skirto tiek visos vykdomosios valdþios institucijø siste-
mos, tiek ir centrinio vykdomosios valdþios institucijø sistemos lygmens 
struktûroms. Per pastaruosius deðimt metø centrinis vykdomosios valdþios 
institucijø lygmuo ne kartà buvo reformuotas siekiant nustatyti racionalià 
jo struktûrà, sumaþinti valdymo iðlaidas bei padidinti jo vaidmená vykdo-
mosios valdþios ágyvendinimo procese. Dabar neformaliai ðis lygmuo skirs-
tomas á 4 grandis, kurias sudaro ministerijos, Vyriausybës ástaigos, Vyriau-
sybës komitetai, komisijos ir tarybos bei ástaigos prie ministerijø. Centri-
niam vykdomosios valdþios institucijø sistemos lygmeniui nepriskiriami ap-
skrièiø virðininkai (jos sudaro savarankiðkà lygmená) ir savivaldybiø institu-
cijos. 

Ðiuo metu Lietuvos Respublikoje funkcionuoja keletas anksèiau mi-
nëtø centriniø vykdomosios valdþios institucijø organizaciniø teisiniø for-
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mø. Tai pats gausiausias pagal institucijø skaièiø ir formas vykdomosios 
valdþios institucijø sistemos lygmuo. 

Paprastai centrinio lygmens institucijoms suteikiama speciali kompe-
tencija ir jos vykdo ðakines, tarpðakines arba koordinacines funkcijas bei 
disponuoja teise ágyvendinti savo ágaliojimus visoje Lietuvos Respublikos 
teritorijoje. Centrinës vykdomosios valdþios institucijos tiesiogiai paval-
dþios Vyriausybei (kai kurios Vyriausybës pavedimu pavaldþios minist-
rams) ir veikia ástatymø bei Vyriausybës priimtø teisës aktø pagrindu. Jø 
veiklos teisinis pagrindas yra specialûs nuostatai. 

Centrinio lygmens institucijø nuostatus tvirtina Vyriausybë, iðskyrus 
ástaigas prie ministerijø, nes Vyriausybë gali pavesti juos tvirtinti ministrui, 
kurio valdymo srièiai ji priskirta. Vyriausybë taip pat nustato centriniø vyk-
domosios valdþios institucijø didþiausià leistinà etatø skaièiø, iðskyrus kai 
kurias ástaigas prie ministerijø, taip pat jiems iðlaikyti ið biudþeto skirtus 
asignavimus. Ji taip pat skiria jø vadovus, ágyvendina jø veiklos kontrolæ ir 
turi teisæ panaikinti jø ir visø joms pavaldþiø institucijø teisës aktus. 

Vertinant vykdomosios valdþios institucijø sistemà hierarchiniu as-
pektu þemiausià jos struktûros lygmená sudaro teritorinës vykdomosios 
valdþios institucijos. Vadovaudamasi Konstitucijos 123 straipsnio 1 dalimi 
Vyriausybë savo ágaliojimams aukðtesniuosiuose administraciniuose viene-
tuose ágyvendinti steigia, reorganizuoja ir likviduoja savo teritorines vyk-
domosios valdþios institucijas. Teritorinio lygmens institucijos – tai vykdo-
mosios valdþios institucijø sistemos þemiausi struktûriniai padaliniai, kurie 
ágyvendina valdþià tam tikrame administraciniame teritoriniame vienete 
(apskrityje) ir yra tiesiogiai pavaldûs Vyriausybei. Tai apskrièiø virðininkø 
institucijos, nors tiesiogiai jokiame teisës akte nenustatyta, kad jos priski-
riamos vykdomosios valdþios institucijø sistemai. 

Teritoriniø vykdomosios valdþios institucijø vykdoma veikla ágyvendi-
nama keliø savivaldybiø teritorijoje. Jø veiklai vadovauja Vyriausybë arba 
jos ágaliota institucija (ðiuo atveju Vidaus reikalø ministerija), bendradar-
biaudama su kitomis centrinëmis vykdomosios valdþios institucijomis. Teri-
torinio lygmens institucijø veikla grindþiama Konstitucija, Apskrities val-
dymo bei kitais ástatymais ir teisës aktais.  

Teritorinio lygmens vykdomosios valdþios institucijø sudarymo tvarka 
priskiriama Vyriausybës kompetencijai. Jø vadovus á pareigas skiria ir ið jø 
atleidþia Vyriausybë. Savo ágaliojimams vykdyti jie sudaro administracijas, 
kuriø didþiausià leistinà etatø skaièiø, tipinæ organizacinæ struktûrà ir dar-
bo uþmokesèio fondà tvirtina Vyriausybë. Jos finansuojamos ið valstybës 
biudþeto lëðø. Vyriausybë joms taip pat skiria patalpas ir sudaro bûtinas sà-
lygas dirbti.  
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Reikia pasakyti, jog teisës aktuose nëra nustatyta sàvokø „vykdomo-
sios valdþios institucijø sistema“ ir „vykdomosios valdþios institucijø struk-
tûra“ koreliacija. Nei Konstitucijoje, nei kituose teisës aktuose ðie terminai 
nevartojami. 

Norint suprasti, kà reiðkia sàvokos „vykdomosios valdþios institucijø 
sistema“ ir „vykdomosios valdþios institucijø struktûra“, pirmiausia reikëtø 
iðsiaiðkinti þodþiø „sistema“ ir „struktûra“ semantinæ prasmæ. Kadangi þo-
dþio „sistema“ etimologinë reikðmë jau nustatyta, dabar panagrinëkime tik 
þodþio „struktûra“ semantinæ reikðmæ. „Tarptautiniø þodþiø þodynas“ já 
apibrëþia taip: „Struktûra (lot. structura) – daikto daliø tarpusavio iðsidës-
tymas, ryðys; sandara; objekto arba reiðkiniø sistemos sandara, atsieta nuo 
jø kilmës, funkcijø, elementø, poþymiø“344. „Dabartinës lietuviø kalbos þo-
dynas“ pateikia toká ðios sàvokos apibûdinimà: „Struktûra – sandara“345. 
Taigi darytina iðvada, jog abu þodynai pateikia panaðias þodþiø „sistema“ ir 
„struktûra“ reikðmes. 

Vadovaujantis pagrásta ir plaèiai specialiojoje literatûroje paplitusia 
koncepcija ir atsiþvelgiant á minëtø sàvokø ypatumus bei jø filologinæ se-
mantikà galima teigti, kad vykdomosios valdþios institucijø sistema – tai jø 
visuma ir tarpusavio ryðiai, o struktûra – jø vidinë organizacija. Sistemos 
turinys atskleidþiamas per jà sudaranèiø organizaciniø ir funkciniø elemen-
tø struktûrà. Terminai „sistema“ ir „struktûra“ yra subordinuoti. Sistema 
yra jà sudaranèiø struktûriniø vienetø vienybës ir vientisumo suvienijimo 
rezultatas. 

 

Vykdomosios valdþios institucijø sistemos nustatymo teisiniai pa-

grindai. Sisteminiu aspektu vykdomosios valdþios institucijø sistemos nu-
statymo ir organizavimo norminis pagrindas yra Konstitucija. 1992 m. spa-
lio 25 d. tautos referendumu priimta Konstitucija ið esmës nustatë naujà 
mûsø valstybës valdþios sistemà. Jos 5 straipsnio 1 dalyje netiesiogiai átvir-
tinta tradicinë valdþiø padalijimo doktrina: „Valstybës valdþià Lietuvoje 
vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybë, Teismas“346. Kaip 
paþymi G. Mesonis, „Ðios teisës normos struktûra leidþia teigti, jog Konsti-
tucijos skiriamos trys valdþios – ástatymø leidþiamoji (Seimas), vykdomoji 
(Respublikos Prezidentas ir Vyriausybë) ir teisminë (Teismas)“. Toks val-
dþios ðakø iðskyrimas kartoja klasikiná, dar Ð. Monteskjë suformuluotà, 

                                                 
344 Tarptautiniø þodþiø þodynas. Vilnius, 1985. P. 468. 
345 Dabartinës lietuviø kalbos þodynas. Vilnius, 1993. P. 739. 
346 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Vilnius, 1992. P. 6. 
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valdþiø padalijimo principà347. Panaðiai mano ir S. Staèiokas: „Lietuvos 
Respublikos Konstitucija átvirtino valdþiø padalijimo principà, kaip vienà 
svarbiausiø demokratinës valdþios ágyvendinimo bûdø“348. 

Atkreiptinas dëmesys á tai, kad Konstitucija tiesiogiai nereglamentuo-
ja institucijø, kurios ágyvendina atitinkamà valstybës valdþios rûðá, nepatei-
kia vykdomosios valdþios institucijø sistemos, o átvirtina tik aukðèiausiøjø 
valstybës valdþios institucijø – Seimo (Konstitucijos V skirsnis), Respubli-
kos Prezidento (Konstitucijos VI skirsnis), Vyriausybës (Konstitucijos VII 
skirsnis) bei teismø (Konstitucijos VIII ir IX skirsniai) teisinio statuso pa-
grindus. Taigi galima konstatuoti, kad gana iðsamaus vykdomosios valdþios 
institucijø sisteminio ir struktûrinio apibrëþimo Konstitucijoje nëra. 

Vadovaujantis anksèiau minëta G. Mesonio nuomone bei lingvistiniu 
teisës normø aiðkinimo metodu, Konstitucijos 5 straipsnio 1 dalies analizë 
leidþia teigti, kad Respublikos Prezidentas ir Vyriausybë siejami su vykdo-
màja valdþia. Tai patvirtina ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 
(toliau – Konstitucinis Teismas) 1998 m. sausio 10 d. nutarimas „Dël Lie-
tuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodþio 10 d. nutarimo „Dël Lietuvos 
Respublikos Vyriausybës programos“ atitikimo Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai“. Ðio nutarimo konstatuojamojoje dalyje pasakyta: „[…] Res-
publikos Prezidentas, bûdamas vykdomosios valdþios dalis […] ir „Lietuvos 
vykdomosios valdþios institucijø sistemoje Vyriausybë […] uþima iðskirtinæ 
vietà“349. Kad Vyriausybë priskiriama vykdomosios valdþios institucijø si-
stemai, abejoniø nekyla, taèiau ne visiðkai aiðki Respublikos Prezidento 
padëtis vykdomosios valdþios, ypaè jos institucijø sistemos, atþvilgiu. 

Ði problema analizuotina atsiþvelgiant á Respublikos Prezidento sta-
tusà, kurá nustato Konstitucija. Lietuvos Respublikos Konstitucijos komen-
tare pasakyta, kad „Respublikos Prezidentas pagal Konstitucijos 77 
straipsná yra valstybës vadovas, bet kartu nëra vykdomosios valdþios galva 
kaip, pavyzdþiui, JAV. Prezidentas, kaip leidþia teigti jo vykdomø funkcijø 
ir ágaliojimø analizë, yra valstybës stabilumo garantas ir uþtikrina darnø 
valstybës valdþios institucijø funkcionavimà ir sàveikà […]“350. Pasak L. Ta-
lat-Kelpðos, „Teisiniu poþiûriu Prezidentas yra valstybës vadovas ir neva-

                                                 
347 Mesonis G. Lietuvos valdymo forma: lyginamasis aspektas Vidurio ir Rytø Europos 

kontekste: daktaro disertacija. 2000. P. 99. 
348 Staèiokas S. Lietuvos nacionaliniai interesai ir valdþiø tarpusavio sàveika // Lietuvos 

nacionaliniai interesai ir jos politinë sistema. Vilnius, 1995. P. 68.  
349 Valstybës þinios. 1998. Nr. 5–99. 
350 Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras. 1 dalis. Vilnius, 2001. P. 32. 
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dovauja Vyriausybei“351. Vadinasi, jis nëra jos formalus vadovas, taèiau fak-
tiðkai jà ágyvendina bei tiesioginio ir netiesioginio (per Vyriausybæ) povei-
kio formomis aktyviai veikia vykdomosios valdþios institucijø veiklà. 

Tai suponuoja prielaidà, kad Respublikos Prezidentas ágyvendina 
valstybës valdþià kaip valstybës vadovas, iðkildamas virð ástatymø leidþia-
mosios, vykdomosios ir teisminës valdþiø (nors apie tai Konstitucijoje tie-
siogiai neminima), nes disponuoja atitinkamais ágaliojimais kiekvienoje 
anksèiau minëtø valdþiø veikimo srityje, ir kad „Prezidentas yra daugiau 
moderatorius, kuris savo autoritetu gali redukuoti konfliktines situacijas 
tarp ástatymø leidþiamosios ir vykdomosios valdþios“352. Ádomi ir E. Ðileikio 
nuomonë apie Respublikos Prezidento vaidmená ágyvendinant valdþiø pa-
dalijimo doktrina: „Respublikos Prezidentas, bûdamas susijæs tiek su ásta-
tymø leidþiamàja, tiek su vykdomàja ir teismine valdþia, nëra klasikinë 
(áprasta) vykdomosios valdþios institucija, t. y. jis priskirtinas specifinei – 
„miðriajai“, arba „ketvirtajai“, valdþiai“353. Vadinasi, remiantis tuo, kas ið-
dëstyta, galima teigti, kad Respublikos Prezidentas, bûdamas vykdomosios 
valdþios dalis, organizaciðkai nëra priskiriamas jokiai valstybës valdþios ins-
titucijø sistemai. Be to, jo ágaliojimø svarba ir pobûdis leidþia priskirti já 
prie ypatingø vykdomosios valdþios subjektø, galinèiø daryti átakà visø 
svarbiausiø vieðojo gyvenimo – administracinës ir politinës, ûkio, socialinës 
ir kultûrinës – srièiø valdymui. 

Kadangi Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas, vadina-
si, teisingai suprasti konkreèios konstitucinës normos prasmæ galima tik 
aiðkinant jà su kitomis tos paèios Konstitucijos normomis. Jos VII skirsnis 
„Lietuvos Respublikos Vyriausybë“ skirtas tik vienai vykdomosios valdþios 
institucijai ir ið dalies nepateikia jokios vykdomosios valdþios institucijø si-
stemos sampratos. Pagal Konstitucijos 91 straipsná Vyriausybei priskiriami 
ministrai, o remiantis jos 94 straipsnio 3 punktu ji taip pat koordinuoja mi-
nisterijø ir Vyriausybës ástaigø veiklà. Tai leidþia teigti, jog vykdomosios 
valdþios institucijø sistemà uþbaigia ministerijos ir Vyriausybës ástaigos. Vis 
dëlto taip nëra. Ðiø institucijø sistema yra gana sudëtinga ir ðiandien ne-
lengva jà tiksliai apibrëþti. Taigi Konstitucijos sisteminë ir loginë analizë 
leidþia ðiame skirsnyje áþvelgti tik preliminarià vykdomosios valdþios insti-

                                                 
351 Talat-Kelpða L. Pusiau prezidentizmo link: Lietuvos institucinës reformos analizë // Po-

litologija. Vilnius, 1996. Nr. 1. P. 96. 
352 Hollstein A. Valstybës organizacinis modelis Lietuvos Konstitucijoje: treèiasis kelias 

tarp prezidentinës ir parlamentinës sistemos? // Politologija. Vilnius, 1999. Nr. 2. P. 34. 
353 Ðileikis E. Valstybës vadovo statusas: teoriniai ir praktiniai klausimai // Teisë.  2001. 
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tucijø sistemà, kurià, be anksèiau minëtos – Vyriausybës, papildytø minis-
terijos ir Vyriausybës ástaigos.  

Be Konstitucijos, valstybës institucijø skirstymà pagal valstybës val-
dþios rûðis reglamentavo ir kiti teisës aktai. Vienintelis teisës aktas, kuria-
me tiesiogiai formaliai nurodytos institucijos, ágyvendinanèios atitinkamà 
valstybës valdþios rûðá, buvo 1999 m. liepos 1 d. priimtas Valstybës tarnybos 
ástatymas. Ðio ástatymo 2 straipsnio 21 dalyje reglamentuota, kad vykdomo-
sios valdþios institucijos yra Vyriausybë, ministerija, apskrities virðininkas, 
valdyba (meras)354. Reikia pabrëþti, kad minëto ástatymo nuostata vykdo-
mosios valdþios institucijoms priskyrë ir tuo metu funkcionavusias savival-
dybës vykdomàsias institucijas, t. y. valdybà (merà)355. Tuo tarpu 2002 m. 
balandþio 23 d. priimtame Valstybës tarnybos ástatymo pakeitimo ástatyme 
ástatymø leidëjas konkreèiø vykdomosios valdþios institucijø nebeávardija. 

Nagrinëjant vykdomosios valdþios institucijø sistemà tikslinga pami-
nëti ir vienà ið svarbiausiø (po Konstitucijos) teisës aktø, kuris nustato vyk-
domosios valdþios institucijø steigimo ir veiklos pagrindus – Lietuvos Res-
publikos Vyriausybës (toliau – Vyriausybës) ástatymà. Nors ðiame teisës ak-
te taip pat tiesiogiai neátvirtinta vykdomosios valdþios institucijø sistema, 
taèiau jo analizë (Vyriausybës ástatymo 22 straipsnio 7, 8, 11 ir 15 punktai, 
26 straipsnio 3 dalies 7, 8 ir 10 punktai, 27 straipsnis bei ðio ástatymo 8 
skirsnis) suponuoja prielaidà, kad jai priskiriama Vyriausybë, ministerijos, 
Vyriausybës ástaigos, Vyriausybës komitetai ir komisijos, ástaigos prie mi-
nisterijø bei apskrièiø virðininkø institucijos. 

Kitas teisës aktas, sietinas su vykdomosios valdþios institucijø siste-
mos nustatymu, yra Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástaty-
mas. Jo 3 straipsnio 4 dalyje pateikta vieðojo administravimo subjektø sà-
voka, kuri sietina su praktiniu vykdomosios valdþios ágyvendinimu: „vieðojo 
administravimo subjektai – institucijos, ástaigos, tarnybos, valstybës tarnau-
tojai (pareigûnai), turintys ástatymø suteiktas vieðojo administravimo teises 

                                                 
354 Valstybës þinios. 1999. Nr. 66–2130. 
355 Konstitucinis Teismas 2002 m. gruodþio 24 d. priëmë nutarimà, kuriuo pripaþino, kad 

1994 m. liepos 7 d. Vietos savivaldos ástatyme nustatyta savivaldybiø vykdomøjø institucijø su-
darymo tvarka (sudaromos ið savivaldybës tarybos nariø) prieðtarauja Konstitucijos 119 
straipsnio 1 ir 4 dalims. Vykdydamas ðá Konstitucinio Teismo nutarimà Seimas 2003 m. sausio 
28 d. priëmë Vietos savivaldos ástatymo 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 
33, 49, 50 straipsniø pakeitimo ir 19 straipsnio pripaþinimo netekusiu galios ástatymà, kuriuo 
perskirstë funkcijas ir patvirtino naujà vietos savivaldos institucinæ struktûrà. Vietoj buvusiø 
dviejø vykdomøjø institucijø – savivaldybës valdybos ir savivaldybës mero – sudaroma viena 
nauja vykdomoji institucija – savivaldybës administracijos direktorius. Todël toliau tekste nu-
rodoma jau ne valdyba (meras), o savivaldybës administracijos direktorius kaip vykdomoji ins-
titucija. 



LIETUVOS  ADMINISTRACINĖ  TEISĖ 

 

280 

ir praktiðkai ágyvendinantys vykdomàjà valdþià ar atskiras vykdomosios 
valdþios funkcijas“356. Kadangi, be institucijø, ástaigø ir tarnybø, valstybës 
tarnautojus ðis apibrëþimas taip pat sieja su vykdomàja valdþia, kyla klau-
simas, ar jie nëra vykdomosios valdþios subjektai ir ar jø nereikëtø átraukti á 
vykdomosios valdþios institucijø sistemà? 

Ið to, kas iðdëstyta, iðplaukia, jog ðiuo metu dël elementaraus aiðkumo 
nebuvimo galima skirti keturias vykdomosios valdþios institucijø sistemos 
rûðis:  

1) Vyriausybë, ministerijos ir Vyriausybës ástaigos;  
2) Vyriausybë, ministerijos, apskrièiø virðininkai ir savivaldybiø admi-

nistracijø direktoriai;  
3) Vyriausybë, ministerijos, Vyriausybës ástaigos, Vyriausybës komisi-

jos ir komitetai, ástaigos prie ministerijø bei apskrièiø virðininkø 
institucijos;  

4) Vyriausybë, ministerijos, Vyriausybës ástaigos, Vyriausybës komisi-
jos ir komitetai, ástaigos prie ministerijø, apskrièiø virðininkai ir sa-
vivaldybiø administracijø direktoriai bei valstybës tarnautojai.  

Vertinant anksèiau nurodytas vykdomosios valdþios institucijø siste-
mas formaliai abejoniø kyla dël savivaldybës administracijos direktoriaus ir 
valstybës tarnautojø kaip sudëtiniø vykdomosios valdþios institucijø siste-
mos daliø. Remiantis Konstitucijos 5 straipsnio 1 dalies, X skirsnio ir kitø 
ástatymø nuostatø sistemine ir logine analize, minëta savivaldybës instituci-
ja vis dëlto nëra valstybës valdþios, áskaitant ir vykdomàjà valdþià, instituci-
ja, nors administracijos struktûros ir atitinkami pareigûnai be iðlygø ágy-
vendina svarbias vykdomojo ir tvarkomojo pobûdþio funkcijas. „Taigi vals-
tybë pripaþásta vietos savivaldà savarankiðku valdymo lygmeniu, tautai pri-
klausanèios valdþios savarankiðka ágyvendinimo forma“357. Tai patvirtina 
Konstitucijos 5 straipsnio 1 dalyje reglamentuotas valdþiø padalijimo prin-
cipas („Valstybës valdþià vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriau-
sybë, Teismas“358), jos 120 straipsnio 2 dalis („Savivaldybës pagal Konstitu-
cijos bei ástatymø apibrëþtà kompetencijà veikia laisvai ir savarankið-
kai“359), Europos vietos savivaldos chartijos 4 straipsnio 2 dalis („Vietinës 
valdþios organai ástatymø nustatytose ribose turi visiðkà laisvæ vykdyti veik-
là, susijusià su klausimais, kurie nëra iðbraukti ið jø kompetencijos ar pri-

                                                 
356 Valstybës þinios. 1999. Nr. 60–1945. 
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 Кутафин О. Е., Фадеев В. И. Муниципальное право Российской Федерации. 
Москва, 1999. С. 94. 

358 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Vilnius, 1992. P. 6. 
359 Ten pat. P. 47. 
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skirti kitiems valdymo organams“360) bei Vietos savivaldos ástatymo 38 
straipsnio 2 dalis („Savivaldybës nëra pavaldþios jokioms valstybës institu-
cijoms“361). Vadinasi, jos nëra valstybës formuotës (dariniai), todël ir nëra 
vykdomosios valdþios institucijø sistemos dalis, nes „Konstitucijoje savival-
da nëra tapatinama su valstybës valdymu“362, o sudaro atskirà vieðosios 
valdþios sistemos dalá. 

Atitinkamos nuostatos reikëtø laikytis ir dël valstybës tarnautojø. 
Mokslinëje literatûroje valstybës tarnautojai, kaip ir vykdomosios valdþios 
institucijos, traktuojami kaip administracinës teisës subjektai. Jie yra val-
dymo ir kitø valstybës funkcijø vykdymo, valstybës institucijø kompetenci-
jos ágyvendinimo subjektai, t. y. vykdo vykdomàsias ir tvarkomàsias funkci-
jas visose valstybinæ valdþià ágyvendinanèiose institucijose. Kadangi vyk-
domosios valdþios praktinë ágyvendinimo forma (iðraiðka) yra valstybinis 
valdymas, vadinasi, jà ágyvendindami valstybës tarnautojai tampa valstybi-
nio valdymo, o ne vykdomosios valdþios subjektais. Taigi valstybës tarnau-
tojai yra vykdomosios valdþios institucijø sudëtinë dalis, uþtikrinanti tø ins-
titucijø funkcionavimà. Tai suponuoja mintá, kad ne visi administracinës 
teisës subjektai gali bûti vykdomosios valdþios subjektais. 

Kita vertus, vykdomosios valdþios institucijø sistemà sudaro valstybës 
institucijø, kurios teisinëje literatûroje dar vadinamos vykdomosios val-
dþios subjektais, visuma. Atitinkamai jie visi kartu sudaro tam tikrus vieðo-
jo valdymo (administravimo) sistemos lygmenis. Taèiau ne visi vieðojo val-
dymo (administravimo) subjektai gali bûti vykdomosios valdþios subjektais 
jos konstitucine prasme. Prieðingu atveju vadovaujantis anksèiau minëta 
Vieðojo administravimo ástatymo nuostata tokiais reikëtø pripaþinti ámo-
nes, nevyriausybines organizacijas ir vietos savivaldos institucijas, t. y. to-
kias vieðojo valdymo (administravimo) sistemos institucijas, kurios yra uþ 
valdþiø padalijimo principo galiojimo ribø, nes pagal Konstitucijà jos nelai-
kytinos institucijomis, ágyvendinanèiomis vykdomàjà valdþià, nors vykdo 
vykdomàsias ir tvarkomàsias funkcijas. Vadinasi, vieðojo valdymo (admi-
nistravimo) sistema apima daug daugiau ávairiø subjektø nei vykdomosios 
valdþios institucijø sistema.  

Kai kurie administracinës teisës teorijos autoriai (B. Rosinskis) teigia, 
kad „vykdomuosius ir tvarkomuosius ágaliojimus, be atitinkamø valstybiniø 
ir municipaliniø institucijø bei jø pareigûnø, taip pat ágyvendina ámoniø, 
ástaigø, kitø organizacijø (áskaitant ir nevyriausybines) administracija 
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[…]“363. Vykstant privatizacijai, vietos savivaldos plëtrai ir maþëjant tiesio-
giniam kai kuriø vieðojo gyvenimo srièiø valstybiniam valdymui vykdomoji 
ir tvarkomoji subjektø veiklos reikðmë, kurie formaliai nëra vykdomosios 
valdþios elementai, laipsniðkai didëja, todël, pasak jo, kalbant apie vykdo-
mosios valdþios institucijø sistemà á jà „kartu su vykdomosios valdþios insti-
tucijomis reikëtø átraukti tas institucijas ir pareigûnus, kurie ágyvendina 
vykdomàsias ir tvarkomàsias funkcijas savivaldybiø institucijose bei ámoniø, 
ástaigø, organizacijø administracijà“364. 

Realiausia vykdomosios valdþios institucijø sistemos sudëtis netiesio-
giai átvirtinta Konstitucijoje ir preliminariai detalizuota Vyriausybës ásta-
tyme. Jà, be Konstitucijoje nurodytø Vyriausybës, ministerijø ir Vyriausy-
bës ástaigø, sudaro anksèiau minëtos Vyriausybës komisijos, komitetai ir ta-
rybos, ástaigos prie ministerijø bei apskrièiø virðininkø institucijos.  

Nors Vyriausybës komisijas ir komitetus sudaro Vyriausybë, taèiau 
abejoniø kyla dël jø átraukimo á vykdomosios valdþios institucijø sistemà. 
Ðiuo atveju atkreiptinas dëmesys á Vyriausybës komisijø ir komitetø funk-
cionavimo laikà. Jie skirstomi á laikinuosius ir nuolatinius. Vyriausybës lai-
kinieji komitetai ir laikinosios komisijos sudaromi atitinkamiems organiza-
ciniams klausimams spræsti (pvz., Vyriausybës 2000 m. birþelio 19 d. nuta-
rimas Nr. 687 „Dël valstybinës ámonës valstybinës radijo daþniø tarnybos 
reorganizavimo komisijos sudarymo“365, Vyriausybës 1998 m. spalio 16 d. 
nutarimas Nr. 1243 „Dël komisijos Baltijos jûros valstybiø III konferencijai 
organizuoti sudarymo“366, Vyriausybës 2001 m. birþelio 18 d. nutarimas Nr. 
736 „Dël organizacinio komiteto pasaulio orientavimosi sporto veteranø 
èempionatui 2001 metais Lietuvoje surengti sudarymo“367 ir pan.). Kadangi 
jos ágyvendina organizacinius klausimus ir nevykdo vykdomosios valdþios 
funkcijø, Vyriausybës laikinuosius komitetus ir laikinàsias komisijas netiks-
linga átraukti á vykdomosios valdþios institucijø sistemà. Taigi pagal vyk-
domas funkcijas vykdomosios valdþios institucijø sistemai ið dalies galima 
priskirti tik Vyriausybës nuolatinius komitetus, nuolatines komisijas ir nuo-
latines tarybas. Tai valdymo pobûdþio funkcijas vykdanèios Vyriausybës 
sudaromos koordinavimo institucijos, kurios savo esme nepriskiriamos 

                                                 
363 Россинский Б. В. Административное право. Словарь-справочник. Москва, 2000. 
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364 Россинский Б. В. Административное право. Учебно практическое пособие. 

Moсква, 2001. C. 15. 
 

365 Россинский Б. В. Административное право. Словарь-справочник. Москва, 2000. 
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366 Valstybës þinios. 1998. Nr. 92–2563. 
367 Valstybës þinios. 2001. Nr. 53–1873. 
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vykdomosios valdþios institucijoms. Apie jas, kaip vykdomosios valdþios 
institucijas, galima kalbëti tik sàlygiðkai, t. y. jø priklausomybæ ðiai valdþiai 
arba jø laikymà vykdomosios valdþios institucijomis lemia tai, kad jas suda-
ro aukðèiausioji vykdomosios valdþios institucija ir kad jos paprastai vykdo 
valdymo (koordinavimo, kontrolës) funkcijas. 

Vykdomosios valdþios institucijoms ir jø sistemai netikslinga priskirti 
tuos Vyriausybës nuolatinius komitetus, kuriø nariai yra Ministras Pirmi-
ninkas ir ministrai, kitaip sakant, kurie sudaromi ið Vyriausybës nariø. Tai 
kolegialios patariamosios institucijos, kuriø funkcionavimas yra traktuoja-
mas kaip viena ið Vyriausybës veiklos formø. Tokie Vyriausybës nuolatiniai 
komitetai svarsto aktualius, prioritetinius arba ginèytinus (nesuderintus) 
atitinkamos valdymo srities klausimus ir teikia iðvadas bei pasiûlymus teisës 
aktø projektø rengëjams ir Vyriausybei, t. y. atlieka patariamojo pobûdþio 
funkcijas.  

Minëtai sistemai nepriskirtina ir grupë institucijø (Lietuvos bankas, 
Valstybës saugumo departamentas, Valstybës kontrolë, Specialiøjø tyrimø 
tarnyba, Seimo kontrolieriø ástaiga ir kt.), nors jos ir ágyvendina svarbias 
vykdomàsias funkcijas. Jø vadovus skiria Seimas (Seimo kontrolierius, mo-
terø ir vyrø lygiø galimybiø kontrolieriø, Valstybinës paminklosaugos ko-
misijos pirmininkà, Vyriausiosios rinkimø komisijos pirmininkà bei kt.) ar-
ba Respublikos Prezidentas (Valstybinës kainø ir energetikos komisijos 
pirmininkà ir kt.) arba abi minëtos institucijos (valstybës kontrolieriø, Spe-
cialiøjø tyrimø tarnybos direktoriø, Valstybës saugumo departamento va-
dovà ir kitus, kurie jiems atskaitingi ir pavaldûs). Bûtent ðiø institucijø at-
skaitingumas ir pavaldumas Seimui ar Respublikos Prezidentui (arba vie-
nam ir kitam) neleidþia jø átraukti á vykdomosios valdþios institucijø siste-
mà, kurios vienas ið poþymiø yra jà sudaranèiø institucijø atskaitingumas ir 
pavaldumas aukðtesniosioms institucijoms, t. y. Vyriausybei.  

Organizaciniu poþiûriu nuolat funkcionuojanèia pripaþástama ben-
dros kompetencijos vykdomosios valdþios institucija – Vyriausybë. Kitos 
ðios sistemos institucijos (specialios kompetencijos) maþiau stabilios (pvz., 
ministerijos, Vyriausybës ástaigos), nes gali apskritai nustoti egzistuoti arba 
funkcionuoti (pvz., likviduojama arba reorganizuojama). Taip pat nereikë-
tø pamirðti ir kitø vykdomosios valdþios institucijø struktûriniø padaliniø, 
jø teritoriniø skyriø bei valstybës tarnautojø vaidmens ágyvendinant vyk-
domàjà valdþià. 

Reikia paþymëti, jog iðnagrinëjus teisës aktus (Konstitucijà, Vyriausy-
bës ir kitus ástatymus) negalima vienareikðmiðkai atsakyti á klausimà, kokia 
institucija turi teisæ tvirtinti vykdomosios valdþios institucijø sistemà. Ðitas 
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klausimas Lietuvos Respublikos teisës aktuose apskritai nereglamentuoja-
mas. 

Atsiþvelgiant á tai, kas iðdëstyta, bei remiantis galiojanèia Konstitucija 
ir jos pagrindu priimtu Vyriausybës ástatymu, iðskiriamos vykdomosios val-
dþios institucijø sistemos ir lygmenys: 

1) Vyriausybë (aukðèiausioji vykdomosios valdþios institucija); 
2) ministerijos (centrinës vykdomosios valdþios institucijos); 
3) Vyriausybës ástaigos (centrinës vykdomosios valdþios institucijos); 
4) Vyriausybës komisijos, komitetai ir tarybos (centrinës vykdomo-

sios valdþios institucijos); 
5) ástaigos prie ministerijø (centrinës vykdomosios valdþios instituci-

jos); 
6) apskrities virðininko institucija (teritorinës vykdomosios valdþios 

institucijos). 
Iðsiaiðkinæ, kokia yra Lietuvos vykdomosios valdþios institucijø siste-

ma, trumpai apþvelgsime penkiø uþsienio valstybiø ðios valdþios rûðies ins-
titucijø sistemas. Keturios ið jø yra Europos valstybiø: Didþiosios Britani-
jos, Prancûzijos, Vokietijos ir Estijos; penktoji – Jungtiniø Valstijø. Prie-
þastys, lëmusios toká pasirinkimà, yra aiðkios. Didþioji Britanija, Prancûzija, 
Vokietija, Estija ir Jungtinës Valstijos turi keturias skirtingas vykdomosios 
valdþios institucijø sistemø organizavimo tradicijas.  

Formaliai aukðèiausia vykdomoji valdþia Didþiojoje Britanijoje pri-
klauso Karûnai, t. y. monarchui (ðiuo metu – karalienei), kuri vadovauja vi-
sai vykdomajai valdþiai368. Ðià sistemà sudaro centrinës ir teritorinës vyk-
domosios valdþios institucijos. Centrinës vykdomosios valdþios instituci-
joms, be karûnos, priskiriamas ministras pirmininkas, kabinetas, vyriausy-
bë, Slaptoji taryba, vyriausybës departamentai, agentûros ir korporacijos. 
Dauguma centriniø vykdomosios valdþios institucijø turi sau pavaldþius sa-
varankiðkus teritorinius skyrius. Tai teritorinës vykdomosios valdþios insti-
tucijos. 

Vykdomosios valdþios ir jos institucijø sistemos ypatumus lemia tai, 
kad nëra raðytinës konstitucijos, kurioje bûtø átvirtinta aukðèiausiø vykdo-
mosios valdþios institucijø kompetencija ir funkcijos, taèiau tai nereiðkia, 
kad ðioje ðalyje nëra stabiliø valstybës institucijø struktûrø369. Ðiuos klausi-
mus reguliuoja atskiri, nekodifikuoti teisës aktai, pavyzdþiui, 1937 m. Aktas 

                                                 
368 Foulkes D. Administrative Law. Eighth Edition. London: Butterworths, 1995. P. 14.  
369 Конституции государств Европы. Москва, 2001. Том 1. С. 489. 
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dël Karûnos ministrø370, 1964 m. Aktas dël Karûnos ministrø371, 1975 m. 
Aktas dël Karûnos ministrø372, Vyriausybës nutarimai, precedentai, taip 
pat neraðytiniai ðaltiniai – konstituciniai susitarimai. Taigi Didþiojoje Bri-
tanijoje nëra vientiso ástatymo, kuris nustatytø vykdomosios valdþios insti-
tucijø ir jø sistemos sudarymà bei jø struktûrà ir kompetencijà. 

Prancûzijos Konstitucijos reikðmingiausias bruoþas, tiesiogiai susijæs 
su vykdomosios valdþios institucijø sistema, yra grieþtas valdþiø padaliji-
mas373. Jos vykdomosios valdþios institucijø sistemos aukðèiausia institucija 
yra prezidentas, kuris yra svarbiausias ne tik ðalies politinio mechanizmo, 
bet ir vykdomosios valdþios vadovas. Jis vykdo funkcijas, kurios parlamen-
tinëse valstybëse priklauso ministrui pirmininkui. 

Prancûzijos vykdomosios valdþios institucijø sistemai priskiriama vy-
riausybë, ministerijos, centriniai departamentai, dauguma ávairiø þinybø ir 
organizacijø. Prefektûros ir ministerijø vietiniai (teritoriniai) padaliniai su-
daro vykdomosios valdþios institucijø sistemos teritoriná lygmená. Taip pat 
nëra specialaus ástatymo, kuris reguliuotø Vyriausybës veiklà. Teisiná jos 
statusà nustato pagrindinis ðalies ástatymas, t. y. Konstitucija (20–23 
straipsniai374). 

Vokietijoje taip pat nëra vientiso teisës akto, kuris reglamentuotø 
vykdomosios valdþios institucijø sistemà. Klausimai, susijæ su ministerijø 
organizacija ir veikla, bei ministrø teisinë padëtis átvirtinta ðiuose teisës ak-
tuose: 1949 m. Vokietijos Federacinës Respublikos pagrindiniame ástaty-
me375, Bundestago reglamente, 1951 m. Federalinës Vyriausybës reglamen-
te ir kituose ástatymuose. Pagrindiniame ástatyme nëra specialaus skyriaus, 
skirto federalinëms ministerijoms ir ministrams. Atskiros nuostatos ðiuo 
klausimu átvirtintos VI skyriuje „Federalinë vyriausybë“ (62, 64, 65, 65a, 
66, 69 str.), X skyriuje „Finansai“ (114 str.), V skyriuje „Federalinis prezi-
dentas“ (58 str.). Jame taip pat nëra skyriaus ir apie kitas vykdomosios val-
dþios institucijas. Jø sudarymo, organizacijos ir kompetencijos klausimus 
reguliuoja specialûs ástatymai.  

                                                 
370
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Taigi galima iðskirti tris vykdomosios valdþios institucijø sistemos 
lygmenis. Pirmàjá lygmená sudaro Federacijos institucijos (vyriausybë, mi-
nisterijos, ávairios kitos centrinës þinybos; antrasis lygmuo – þemiø vykdo-
mosios valdþios institucijos (þemiø vyriausybës, ministerijos); treèiasis lyg-
muo – apygardø vykdomosios valdþios institucijos (þemiø vyriausybiø ága-
liotiniai). Jø teisiná statusà nustato þemiø konstitucijos ir ástatymai. 

Teigiamà JAV átakà pasaulinei praktikai lëmë tai, jog jos Konstituci-
joje visame pasaulyje pirmiausia buvo átvirtintas valdþiø padalijimo princi-
pas, kuris nustatë aukðèiausiø Federacijos ir valstijø institucijø tarpusavio 
santykius. JAV Konstitucija Jungtiniø Valstijø kongresui, sudarytam ið At-
stovø rûmø ir Senato, priskiria ástatymø leidþiamosios valdþios ágaliojimus 
(I straipsnis), JAV prezidentui – vykdomosios valdþios ágyvendinimà (II 
straipsnis), Aukðèiausiajam Teismui ir kitiems teismams – Jungtiniø Valsti-
jø teisminës valdþios ágyvendinimà (III straipsnis). 

Pagal Konstitucijà „Federacijos vykdomajai valdþiai vadovauja prezi-
dentas“376. Be jo, federalinæ vykdomosios valdþios institucijø sistemà suda-
ro ministerijos (14 departamentø), prezidento vykdomasis aparatas – pre-
zidento vykdomoji valdyba (valdybos, tarybos, tarnybos – ið viso 9), nepri-
klausomos agentûros, biurai, korporacijos, tarnybos ir Centrinis bankas377. 
Valstijose vykdomàjà valdþià ágyvendina valstijø gubernatoriai, kurie dis-
ponuoja didele nepriklausomybe ir savo statusu primena JAV prezidentà. 

Kitokia ir artimiausiø mûsø kaimynø estø vykdomosios valdþios insti-
tucijø sistema. Estijos vykdomosios valdþios institucijø sistemà remdamasis 
Estijos Respublikos Konstitucija netiesiogiai nustatë 1992 m. priimtas 
Respublikos vyriausybës ástatymas. Po trejø metø ðis ástatymas buvo pakeis-
tas nauju Respublikos vyriausybës ástatymu. Naujo ástatymo 1 straipsnio 1 
ir 2 dalys deklaruoja, kad „Respublikos vyriausybë ágyvendina vykdomàjà 
valdþià vadovaudamasi Konstitucija ir ástatymais bei vykdo savo funkcijas 
tiesiogiai arba per vyriausybës agentûras“378. Pagal anksèiau minëtà ástaty-
mà vykdomàjà valdþià ágyvendinanèios agentûros suskirstytos á dvi katego-
rijas: vyriausybës agentûras ir valstybines agentûras, administruojamas ir 
valdomas vyriausybës agentûrø. Pagrindinë valstybës finansuojamø vyriau-
sybës agentûrø funkcija yra ágyvendinti vykdomàjà valdþià. Kitaip tariant, 
ðias agentûras sudaro: Valstybës kanceliarija, ministerijos, departamentai ir 
inspekcijos, taip pat jø regioninës ástaigos bei apskrities valdytojo (virðinin-
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ko) institucijos. Visos jos yra atskaitingos vyriausybei arba atitinkamam 
ministrui, kuris vadovauja arba koordinuoja jø veiklà ir jas priþiûri. Nauja-
sis vyriausybës ástatymas reorganizavo vykdomosios valdþios institucijø si-
stemà, kurià ðiandien sudaro 26 agentûros ir 11 inspekcijø (vietoj buvusiø 
36 agentûrø ir 10 inspekcijø). 

Antroji kategorija – valstybinës agentûros, kurios taip pat finansuo-
jamos ið valstybës biudþeto. Jas administruoja vyriausybës agentûros. Ta-
èiau pagrindinë ðiø agentûrø funkcija – ne ágyvendinti vyriausybinæ vykdo-
màjà valdþià, o uþtikrinti vyriausybës agentûrø darbà arba vykdyti kitas 
valstybës funkcijas kultûros, ðvietimo, socialinëje ir kitose srityse. 

Estijoje taip pat nëra ástatymo, kuris reglamentuotø vykdomosios val-
dþios ir jos institucijø sistemos organizavimà. Atitinkamos nuostatos ðiuo 
klausimu átvirtintos Konstitucijoje (86–101 str.), o atskiri vykdomosios val-
dþios institucijø sistemos struktûrø organizavimo ir kiti aspektai – Respub-
likos vyriausybës ástatyme. 

Estijos teisës teoretikai iki ðiol diskutuoja, ar Respublikos preziden-
tas, ar vyriausybë yra aukðèiausia vykdomosios valdþios institucija. „Res-
publikos prezidentas neturi visiðkos vykdomosios valdþios, nes didþiàjà jos 
dalá ið tikrøjø ágyvendina vyriausybë, kuriai vadovauja ministras pirminin-
kas“379. Vadinasi, aukðèiausia vykdomosios valdþios institucija Estijoje, 
kaip ir Lietuvoje, yra vyriausybë. 

Atsiþvelgiant á tai, kas iðdëstyta, teigtina, kad anksèiau minëtos valsty-
bës taip pat neturi vykdomosios valdþios ir jos institucijø sistemos kûrimo 
ástatymo, taèiau paþymëtina, jog vykdomosios valdþios organizavimo klau-
simai daug iðsamiau reglamentuoti jø konstitucijose, ástatymuose ir kituose 
teisës aktuose. 

Kitame skyriuje atskirai panagrinësime, kokios savybës ir ypatumai 
bûdingi kiekvienai anksèiau minëtai Lietuvos Respublikos vykdomosios 
valdþios institucijai. 
 
 

1.3. Lietuvos Respublikos Prezidentas 
 

Prezidento institutas, kaip valstybinës valdþios forma, funkcionuoja 
pasaulyje ilgà istoriná laikotarpá – daugiau kaip 200 metø. Jo tëvyne pelny-
tai laikomos Jungtinës Valstijos (pirmasis prezidentas – Dþordþas Vaðing-
tonas (1788–1797)). Kitaip nei kitos XVIII a. valstybës, kur aukðèiausia 
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valdþia buvo monarchinio, paveldimo pobûdþio, ðios ðalies 1787 m. Konsti-
tucija nustatë, kad valstybës ir federalinës vykdomosios valdþios vadovà 
renka gyventojai, t. y. átvirtino valstybës vadovo renkamumo principà. 

Terminas „prezidentas“ yra kilæs ið lotynø kalbos þodþio „praesidens“, 
kuris reiðkia „sëdintis prieðakyje“380. Tai vienasmenis valstybës vadovas, 
kuriam ágaliojimai suteikiami per rinkimus. Toks institutas bûdingas vals-
tybëms, kuriose vyrauja valstybës valdymo forma – respublika381. 

Prezidento rinkimø procesas, jo ágaliojimai, jø laikas ir kiti jo statusà 
apibûdinantys aspektai ávairiose ðalyse skirtingi, nes priklauso nuo politiniø 
tradicijø, prezidento santykiø su kitomis valstybës valdþios rûðimis ir pan. 

Vertinant pasaulio mastu, prezidento instituto egzistavimas dar ne-
reiðkia absoliuèios demokratijos buvimo valstybëje. Galima pateikti daug 
pavyzdþiø, kai po prezidentine valdymo formos priedanga slëpësi atvirai to-
talitariðki ar diktatoriðki reþimai. Vis dëlto prezidentinë valdþios forma pa-
prastai siejama su demokratiniu valstybës valdymu. Prezidentas – tai vie-
nasmenis valstybës vadovas, pareigûnas, renkamas pilieèiø arba parlamen-
to (arba rinkimø kolegijos dalyvaujant parlamentui) konstitucijoje nustaty-
tam laikui (paprastai nuo 4 iki 7 metø). 

Prezidento ágaliojimai ágyvendinant vykdomàjà valdþià skirtingose ða-
lyse yra nevienodi. Jo dalyvavimas ágyvendinant realià valdþià priklauso 
nuo ðalies, kurioje jis iðrinktas, valdymo formos. Parlamentinëse respubli-
kose su prezidento vaidmeniu siejamas bendradarbiavimo ir veiksmø tarp 
trijø valdþios rûðiø suderinamumo bei sàveikos uþtikrinimas, nes realiø ga-
liø, taip pat ir vykdomosios valdþios srityje, jis neturi arba jos ribojamos pa-
rlamento (pvz., Italijoje, Vokietijoje ir kt.). Minëtos valdymo formos res-
publikose prezidentas nëra vyriausybës narys ir negali tiesiogiai veikti jos 
ágyvendinamos politikos.  

Prezidentinëse respublikose kasdieninë vykdomoji valdþia sutelkta 
prezidento rankose: jis – valstybës ir kartu vykdomosios valdþios vadovas, 
pagrindinë valstybës valdymo mechanizmo figûra. Pavyzdþiui, Jungtiniø 
Valstijø Konstitucijos 2 straipsnyje átvirtinta, kad vykdomàjà valdþià ágy-
vendina prezidentas382. Ministro pirmininko pareigybës JAV nëra, o kabi-
netà sudaro sekretoriai (vadinamieji ministrai), kuriuos skiria ir atleidþia ið 
pareigø prezidentas. Jie taip pat tiesiogiai pavaldûs ir atskaitingi valstybës 
vadovui.  

                                                 
380 Tarptautiniø þodþiø þodynas. Vilnius, 1985.  
381

 Государственное управление: основы теории и организации: учебник / Под ред. 
В. А. Козбаненко. Москва, 2002. 

382 The Constitution of the United States. California, 1991.  
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Vyriausybës, kaip aukðèiausios kolegialios vykdomosios valdþios insti-
tucijos, tiesiogine ðio þodþio prasme prezidentinëse respublikose nëra. Visa 
vykdomoji valdþia priklauso prezidentui. Jis jà ágyvendina vienasmeniðkai, 
nustatydamas ne tik pagrindines politikos kryptis, bet ir deleguodamas mi-
nistrams vykdyti jo kompetencijai priskirtus ágaliojimus. Faktiðkai vyriausy-
bë atlieka patariamosios institucijos prie prezidento vaidmená ir paprastai 
neturi aiðkiai apibrëþto konstitucinio statuso. 

Miðrios (pusiau prezidentinëse) valdymo formos valstybëse sujungia-
mi tiek prezidentinës, tiek parlamentinës respublikos bruoþai. Tipiðkiausias 
ðios valdymo formos pavyzdys – V Prancûzijos respublika, kurios preziden-
tà tiesiogiai renka gyventojai. Jis sudaro vyriausybæ, kuri atsakinga ne tik 
jam, bet ir parlamentui. Formaliai vyriausybës vadovu laikomas ministras 
pirmininkas, taèiau ið tikrøjø vykdomosios valdþios vadovo funkcijas ágy-
vendina pats prezidentas. Jis pirmininkauja Ministrø Tarybos posëdþiams, 
tuo tarpu ministras pirmininkas vadovauja tik Kabineto tarybai – maþai ko-
legialiai institucijai, kuri rengia Ministrø Tarybos sprendimus. Prancûzijos 
prezidentui suteiktos plaèios teisës ir uþ savo veiksmus jam netenka jokia 
politinë atsakomybë. Jo priimami teisës aktai (panaðiai kaip ir parlamenti-
nëse respublikose) turi bûti kontrasignuojami (pasiraðomi) ministro pirmi-
ninko ir ministro, kuriems uþ juos tenka politinë atsakomybë. Miðri valdy-
mo forma, turinti didesnæ ar maþesnæ bruoþø, bûdingø parlamentinëms ar-
ba prezidentinëms respublikoms, persvarà, egzistuoja ir daugelyje kitø vals-
tybiø (pvz., Airijoje, Suomijoje ir kt.).  

Lietuvos Respublikos Prezidento (toliau – Respublikos Prezidentas) 
institutas nëra naujas Lietuvai (pirmà kartà buvo nustatytas 1919 m. balan-
dþio 4 d. Valstybës tarybos priimtoje naujoje Lietuvos Valstybës Laikino-
sios Konstitucijos Pamatiniø Dësniø redakcijoje), taèiau jo atkûrimas mûsø 
valstybëje ir átvirtinimas 1992 m. spalio 25 d. priimtoje Konstitucijoje lemia, 
jog ðiai valstybinës santvarkos formai skiriama daugiau dëmesio. Nors pa-
gal Konstitucijà Respublikos Prezidentas nëra vykdomosios valdþios vado-
vas, taèiau jo vaidmuo, funkcijos ir ágaliojimai ðioje srityje gana reikðmingi 
ir ávairiapusiðki. Apie tai átikinamai liudija Konstitucija, ástatymai ir Res-
publikos Prezidento teisës aktai (dekretai). 

Konstitucijos VI skirsnyje „Respublikos Prezidentas“ reglamentuoti 
jo teisinio statuso pagrindai. Kituose Konstitucijos skirsniuose ir straips-
niuose taip pat átvirtintos normos ir nuostatos, kurios iðpleèia ir papildo 
Respublikos Prezidento veiklos legitimø pagrindà (pvz., 5, 58, 65, 68 ir kiti 
straipsniai). 
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Vadovaujantis Konstitucijos 77 straipsnio 1 dalimi „Respublikos Pre-
zidentas yra valstybës vadovas“383, nors ðios nuostatos nei Konstitucija, nei 
kiti ástatymai nedetalizuoja. Kaip valstybës vadovas jis yra þmogaus bei pi-
lieèiø teisiø ir laisviø, daugiausia ágyvendinamø vieðojo valdymo (administ-
ravimo) srityje, garantas, uþtikrina koordinuotà valstybës valdþios instituci-
jø funkcionavimà ir bendradarbiavimà, sprendþia pagrindinius valstybës vi-
daus ir uþsienio politikos klausimus, kuriuos ágyvendinant aktyviai dalyvau-
ja ir vykdomosios valdþios institucijos. Administracinës teisës subjektu 
Respublikos Prezidentas tampa penkeriems metams remiantis visuotinais, 
lygiais ir tiesioginiais rinkimais. Prieð pradëdamas eiti pareigas jis prisiekia.  

Teisinëje literatûroje pateikiamos ávairios Respublikos Prezidento 
ágaliojimø klasifikacijos. A. Holðteinas jo ágaliojimus skirsto á: 

1) ið esmës reprezentatyvius ágaliojimus; 
2) ágaliojimus skiriant á nustatytas pareigas; 
3) ágaliojimus kriziniø situacijø atvejais; 
4) ágaliojimus vyriausybei. 
Skirstydamas ágaliojimus pagal reguliavimo objektà, P. Vinkleris siûlo 

tokià Respublikos Prezidento ágaliojimø klasifikacijà: 
1) ágaliojimai uþsienio politikoje; 
2) ágaliojimai Vyriausybei; 
3) ágaliojimai ástatymø leidybos srityje; 
4) ágaliojimai atliekant konstitucinæ prieþiûrà; 
5) ágaliojimai ginant valstybæ; 
6) ágaliojimai ávedant nepaprastàjà padëtá; 
7) ágaliojimai skiriant ir atleidþiant asmenis ið pareigø; 
8) ágaliojimai sprendþiant pilietybës klausimus; 
9) ágaliojimai skiriant valstybinius apdovanojimus; 
10) malonës teikimo ágaliojimai384. 
Respublikos Prezidento ágaliojimus pagal ágyvendinimo pobûdá gali-

ma skirstyti á savarankiðkus ir ágyvendinamus kartu su Seimu, Ministru 
Pirmininku arba Vyriausybe. Savarankiðkai jis atlieka Konstitucijos 84 
straipsnio ið dalies 1 (sprendþia pagrindinius uþsienio politikos klausimus), 
2, ið dalies 3 (priima uþsienio valstybiø diplomatiniø atstovø ágaliojamuo-
sius ir atðaukiamuosius raðtus; teikia aukðèiausius diplomatinius rangus ir 
specialius vardus), 6, 7, ið dalies 11 (skiria apygardø ir apylinkiø teismø tei-
sëjus ir pirmininkus, keièia jø darbo vietas), 15, 18–24 punktuose nustatytus 
ágaliojimus. Kartu su Ministru Pirmininku arba Vyriausybe Respublikos 

                                                 
383 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Vilnius, 1992. 
384 Vinkleris P. Lietuvos Respublikos Prezidento statusas ir ágaliojimai. Vilnius, 2002.  
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Prezidentas ágyvendina Konstitucijos 84 straipsnio 1, ið dalies 3, 9 ir 10 
punktuose reglamentuotus ágaliojimus, t. y. kartu su Vyriausybe vykdo uþ-
sienio politikà, Vyriausybës teikimu skiria ir atðaukia Lietuvos Respublikos 
diplomatinius atstovus uþsienio valstybëse ir prie tarptautiniø organizacijø, 
Ministro Pirmininko teikimu skiria ir atleidþia ministrus bei nustatyta tvar-
ka skiria ir atleidþia ástatymø numatytus valstybës pareigûnus (Ministro 
Pirmininko teikimu skiria ir atleidþia Konkurencijos tarybos bei Valstybi-
nës kainø ir energetikos kontrolës komisijos pirmininkus ir narius, Ryðiø 
reguliavimo tarnybos direktoriø ir Ryðiø reguliavimo tarnybos tarybos na-
rius, taip pat Vyriausybës teikimu skiria ir atleidþia policijos generaliná 
komisarà). Visiems kitiems Konstitucijos 84 straipsnyje reglamentuotiems 
Respublikos Prezidento ágaliojimams ágyvendinti tiesiogiai arba netiesio-
giai bûtinas Seimo pritarimas. 

Be minëtø klasifikacijø, Konstitucijos 84 straipsnyje reglamentuotus 
Respublikos Prezidento ágaliojimus galima diferencijuoti ir pagal jø santyká 
su valstybës valdþios rûðimis. Remiantis ðiuo kriterijumi galima skirti: 

1) ágaliojimus ástatymø leidþiamosios valdþios srityje; 
2) ágaliojimus vykdomosios valdþios srityje; 
3) ágaliojimus teisminës valdþios srityje. 
Konstitucija suteikia Respublikos Prezidentui plaèius ágaliojimus, tie-

siogiai susijusius su vykdomosios valdþios organizavimu ir funkcionavimu. 
Vadovaujantis Konstitucijos 84 straipsnyje reglamentuotomis nuostatomis 
Respublikos Prezidento ágaliojimus vykdomosios valdþios srityje galima su-
skirstyti á penkias grupes:  

1) á ágaliojimus, susijusius su Vyriausybës formavimu ir veikla: Seimo 
pritarimu skiria ir atleidþia Ministrà Pirmininkà, paveda jam sudaryti Vy-
riausybæ ir tvirtina jos sudëtá; priima Vyriausybës atsistatydinimà ir prirei-
kus paveda jai toliau eiti pareigas arba vienam ið ministrø paveda eiti Mi-
nistro Pirmininko pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybë; priima mi-
nistrø atsistatydinimà ir gali pavesti jiems eiti pareigas, kol bus paskirtas 
naujas ministras; Vyriausybei atsistatydinus ne vëliau kaip per 15 dienø tei-
kia Seimui svarstyti Ministro Pirmininko kandidatûrà; Ministro Pirmininko 
teikimu skiria ir atleidþia ministrus;  

2) ágaliojimus, susijusius su tam tikrø valstybës pareigûnø skyrimu, t. 
y. nustatyta tvarka skiria ir atleidþia ástatymø numatytus valstybës pareigû-
nus. Reikia pabrëþti, kad ðiuo atveju Konstitucijoje nëra konkreèiai regla-
mentuota, kokius valstybës pareigûnus (be nurodytø Konstitucijos 84 str.) 
turi teisæ skirti ir atleisti Respublikos Prezidentas, nes ðis ágaliojimas deta-
lizuojamas ástatymø normomis. Todël pastaraisiais metais pastebima ten-
dencija, kad Seimas vis daþniau priima ástatymus, kuriuose Respublikos 
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Prezidentui suteikiama teisë skirti ir atleisti atitinkamus valstybës pareigû-
nus. Taigi bûtent ðios konstitucinës nuostatos pagrindu (pasitelkiant ásta-
tymus) yra pleèiamas Respublikos Prezidento ágaliojimø sàraðas.  

Iðnagrinëjus ástatymus galima teigti, kad Respublikos Prezidentas, be 
Ministro Pirmininko ir ministrø, skiria ir atleidþia tik vienà kitos organiza-
cinës ir teisinës formos vykdomosios valdþios institucijos vadovà, t. y. vi-
daus reikalø ministro siûlymu ir Vyriausybës teikimu penkeriø metø ka-
dencijai skiria ir atleidþia policijos generaliná komisarà.  

Vykdydamas ástatymus Respublikos Prezidentas skiria ir kitus valsty-
bës pareigûnus, kuriø vadovaujamø institucijø negalima priskirti vykdomo-
sios valdþios institucijø sistemai: Ministro Pirmininko teikimu skiria ir at-
leidþia Konkurencijos tarybos pirmininkà bei narius; Seimo pritarimu sep-
tyneriems metams skiria ir atleidþia generaliná prokurorà; generalinio pro-
kuroro teikimu skiria ir atleidþia generalinio prokuroro pavaduotojus; tei-
kia Seimui valstybës kontrolieriaus, Lietuvos banko valdybos pirmininko 
kandidatûrà bei gali teikti Seimui siûlymà pareikðti nepasitikëjimà jais; 
valstybës kontrolieriaus teikimu skiria á pareigas valstybës kontrolieriaus 
pavaduotojus; teikia Seimui Specialiøjø tyrimø tarnybos direktoriaus kan-
didatûrà ir Seimo pritarimu já skiria ir atleidþia ið pareigø; Specialiøjø tyri-
mø tarnybos direktoriaus teikimu skiria á pareigas ir atleidþia ið jø Specia-
liøjø tyrimø tarnybos direktoriaus pirmàjá pavaduotojà ir pavaduotojà; Mi-
nistro Pirmininko teikimu skiria Valstybinës kainø ir energetikos kontrolës 
komisijos pirmininkà ir narius; taip pat skiria du teisëjø atrankos komisijos 
narius; Ministro Pirmininko teikimu skiria ir atleidþia Ryðiø reguliavimo 
tarnybos direktoriø ir Ryðiø reguliavimo tarnybos tarybos narius; 

3) ágaliojimus ágyvendinant uþsienio politikà: sprendþia pagrindinius 
uþsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo uþsienio politikà; 
pasiraðo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teikia jas Seimui rati-
fikuoti; Vyriausybës teikimu skiria ir atðaukia Lietuvos Respublikos diplo-
matinius atstovus uþsienio valstybëse ir prie tarptautiniø organizacijø; pri-
ima uþsienio valstybiø diplomatiniø atstovø ágaliojamuosius ir atðaukia-
muosius raðtus; teikia aukðèiausius diplomatinius rangus ir specialius var-
dus; 

4) ágaliojimus, susijusius su kraðto apsauga: Respublikos Prezidentas 
vadovauja Valstybës gynimo tarybai, Seimo pritarimu skiria ir atleidþia ka-
riuomenës vadà ir saugumo tarnybos vadovà bei suteikia aukðèiausius kari-
nius laipsnius (pulkininko, jûrø kapitono, generolo ir admirolo). Bûdamas 
vyriausiasis valstybës ginkluotøjø pajëgø vadas, Respublikos Prezidentas 
ginkluoto uþpuolimo, kuriuo kësinamasi á valstybës suverenumà ar teritori-
jos vientisumà, atveju priima sprendimus gynybos nuo ginkluotos agresijos, 
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karo padëties ávedimo, taip pat mobilizacijos klausimais ir pateikia ðiuos 
sprendimus tvirtinti artimiausiam Seimo posëdþiui; ástatymo nustatyta 
tvarka ir atvejais skelbia nepaprastàjà padëtá ir pateikia ðá sprendimà tvir-
tinti artimiausiam Seimo posëdþiui; 

5) ágyvendina ir kitus su vykdomàja valdþia susijusius ágaliojimus: ásta-
tymo nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos pilietybæ; teikia malonæ 
nuteistiesiems; skiria valstybinius apdovanojimus.  

Reikia pasakyti, kad Respublikos Prezidento Konstitucijos 84 straips-
nyje átvirtintø ágaliojimø sàraðas yra baigtinis ir negali bûti aiðkinamas pla-
èiai, nes jam nesuteikiama teisë ágyvendinti kitus ástatymø nustatytus ágalio-
jimus, iðskyrus skirti ir atleisti ástatymø numatytus valstybës pareigûnus. 
Taèiau tikrovëje Respublikos Prezidentui ástatymai nustato ir papildomø 
ágaliojimø. Pavyzdþiui, Lietuvos Respublikos savivaldybiø atributikos ásta-
tymo 3 straipsnyje reglamentuota, kad savivaldybiø herbø etalonus, suderi-
nus su Lietuvos heraldikos komisija prie Respublikos Prezidento, tvirtina 
Respublikos Prezidentas385. Pagal Konstitucijà Respublikos Prezidentas tik 
suteikia aukðèiausius karinius laipsnius. Tuo tarpu pagal Kraðto apsaugos 
sistemos organizavimo ir karo tarnybos ástatymo 55 straipsnio 1 dalá pirmàjá 
karininko laipsná profesinës karo tarnybos kariams – Lietuvos karo akade-
mijos ar kitø karininkus rengianèiø mokyklø absolventams – kraðto apsau-
gos ministro teikimu suteikia Respublikos Prezidentas dekretu386. Remian-
tis anksèiau minëto ástatymo 56 straipsnio 1 dalimi, kariams, kuriems kari-
nius laipsnius suteikti turi teisæ Respublikos Prezidentas, teisæ paþeminti 
laipsná uþ tarnybos paþeidimus Kariuomenës drausmës statuto nustatyta 
tvarka turi taip pat Prezidentas. Jis taip pat gali atimti kario laipsná (pulki-
ninko, jûrø kapitono, generolo ir admirolo), jei karys atleidþiamas ið profe-
sinës karo tarnybos (netenka Lietuvos Respublikos pilietybës, tyèiniais 
veiksmais atskleidþia valstybës ar tarnybos paslaptis), ásiteisëja teismo nuo-
sprendis, kuriuo karys pripaþástamas padaræs nusikaltimà). Taigi Konstitu-
cijos 84 straipsnyje nustatytø Respublikos Prezidento ágaliojimø sàraðas në-
ra baigtinis, nes ástatymai suteikia jam papildomø ágaliojimø, kurie neturi 
konstitucinio pagrindimo ir yra susijæ bûtent su vykdomosios valdþios sri-
timi ir vietos savivalda.  

Iðnagrinëjus Respublikos Prezidento ágaliojimus vykdomosios val-
dþios srityje galima teigti, jog jo ágaliojimai ðioje srityje, palyginti su kitomis 
valstybës valdþios rûðimis, yra plaèiausi. Taèiau daugumos svarbiausiø ága-
liojimø minëtoje srityje Prezidentas negalëtø savarankiðkai ágyvendinti be 

                                                 
385 Valstybës þinios. 1996. Nr. 33–803. 
386 Valstybës þinios. 1998. Nr. 49–1315. 
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Seimo pritarimo ir palaikymo, t. y. kai kuriuos ágaliojimus neformaliai dali-
jasi su Seimu. Be Ministro Pirmininko arba Vyriausybës teikimo Preziden-
tas negali skirti á pareigas arba atleisti ið jø ir atitinkamø vykdomàjà valdþià 
ágyvendinanèiø valstybës pareigûnø. Anot K. Jovaiðos, „Prezidentas ið es-
mës, be iðlygø ágyvendina tik ágaliojimus, susijusius su atstovaujamosiomis 
ar ritualinëmis funkcijomis (pvz., su uþsienio valstybiø diplomatiniø atstovø 
ágaliojamøjø ir atstovaujamøjø raðtø priëmimu, valstybiniø apdovanojimø 
skyrimu, malonës teikimu)“. Daugiausia laisvës vykdydamas ágaliojimus 
vykdomosios valdþios srityje Prezidentas turi uþsienio politikos srityje. Èia 
„jis yra centrinë figûra“387, nes kiti politikos dalyviai yra tiesiogiai arba ne-
tiesiogiai nuo jo priklausomi. Vadinasi, Prezidentas, vykdydamas savo ága-
liojimus vykdomosios valdþios srityje, yra priklausomas nuo Seimo daugu-
mos, taip pat ir nuo Ministro Pirmininko bei Vyriausybës. Tai pabrëþia ir 
A. Lukoðaitis: „[…], ar racionalu turëti visuotiniuose rinkimuose renkamà 
prezidentà su „neaiðkiomis“ jo galiomis, kurias lemia ne tik Konstitucijos 
normos, bet ir kiti veiksniai?“388. 

Kitose valstybës valdþios srityse jis disponuoja daug siauresniais ága-
liojimais: ástatymø leidþiamosios valdþios – turi ástatymø leidybos iniciaty-
vos teisæ Seime bei pasiraðo ir skelbia Seimo priimtus ástatymus arba gràþi-
na juos Seimui Konstitucijos 71 straipsnyje nustatyta tvarka; Konstitucijoje 
numatytais atvejais ðaukia neeilinæ Seimo sesijà; skelbia eilinius Seimo rin-
kimus, o Konstitucijos 58 straipsnio antrojoje dalyje numatytais atvejais – 
pirmalaikius Seimo rinkimus; teisminës valdþios – teikia Seimui skirti 
Aukðèiausiojo Teismo teisëjø kandidatûras, o paskyrus visus Aukðèiausiojo 
Teismo teisëjus vienà jø teikia Seimui skirti Aukðèiausiojo Teismo pirmi-
ninku; Seimo pritarimu skiria Apeliacinio teismo teisëjus bei apygardø ir 
apylinkiø teismø teisëjus ir pirmininkus, keièia jø darbo vietas; taip pat tei-
kia Seimui trijø Konstitucinio Teismo teisëjø kandidatûras, o paskyrus vi-
sus Konstitucinio Teismo teisëjus vienà jø teikia Seimui skirti Konstitucinio 
Teismo pirmininku. 

Respublikos Prezidentas turi teisæ imtis iniciatyvos sprendþiant vals-
tybës valdymo klausimus. Konkreèiø jo bendradarbiavimo su Vyriausybe 
formø, sprendþiant ðios srities klausimus Konstitucija, ástatymai ir kiti tei-
sës aktai nenustato. Bendro pobûdþio nuostata minëtu klausimu átvirtinta 
Vyriausybës darbo reglamento 125–126 punktuose: „Respublikos Prezi-
dento iniciatyva Ministras Pirmininkas ir ministrai (Vyriausybei, Ministrui 

                                                 
387 Nekraðas E. Legislature and the executive in foreign policy making. Vilnius, 1994. 
388 Lukoðaitis A. Prezidentas Lietuvos politinëje sistemoje: vietos ir galiø paieðkos // Poli-

tologija. Nr. 2. 
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Pirmininkui ar ministrams pavaldûs, atskaitingi ar atsakingi tarnautojai) 
kartu su Respublikos Prezidentu (taip pat jam pavaldþiais asmeninio ar po-
litinio pasitikëjimo Prezidentûros tarnautojais, atsakingais ir atskaitingais 
tarnautojais) nagrinëja ir sprendþia valstybës valdymo klausimus Respubli-
kos Prezidento ir Ministro Pirmininko suderintais bendradarbiavimo bû-
dais ir formomis. Prireikus Respublikos Prezidento iniciatyva Ministras 
Pirmininkas sudaro darbo grupes, á kurias Prezidento ir Ministro Pirminin-
ko sutarimu átraukiami jiems pavaldûs (atskaitingi ir atsakingi) valstybës 
tarnautojai“389. Taigi Prezidentas gali daryti átakà Vyriausybës ir visos vyk-
domosios valdþios institucijø sistemos veiklai tik per Ministrà Pirmininkà, t. 
y. visi ðioje srityje sprendþiami klausimai turi bûti derinami su juo. Prezi-
dentas negali pakeisti vykdomosios valdþios institucijø, kurios sudaro ðios 
valdþios institucijø sistemos savarankiðkus lygmenis. 

Respublikos Prezidentas – vienasmenë institucija. Iðskirtiná vaidmená 
organizuojant Prezidento darbà atlieka jo suformuoti ir já aptarnaujantys 
padaliniai. Lietuvos Respublikos Prezidento ástatymo 13 straipsnio 4 dalyje 
reglamentuota, kad „Respublikos Prezidentas savo rezidencijos, já aptar-
naujanèiø padaliniø struktûros, etatø ir vidaus darbo organizavimo klausi-
mais leidþia potvarkius“390. Taèiau minëtas ástatymas nesukonkretina ap-
tarnaujanèiø padaliniø. 

Respublikos Prezidento institucijà aptarnauja ávairios paskirties pada-
liniai, kuriø tikslas – uþtikrinti Prezidento veiklà ir sudaryti sàlygas jam 
vykdyti Konstitucijos priskirtus ágaliojimus. Respublikos Prezidentui su-
teiktus ágaliojimus padeda vykdyti 23 já aptarnaujantys padaliniai. Juose 
dirba politinio (asmeninio) pasitikëjimo, karjeros valstybës tarnautojai ir 
asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis. Kai kuriuose aptarnaujanèiuose 
padaliniuose (Vertimø skyriuje, pilietybës grupëje, bibliotekoje, archyve ir 
buhalterijoje) dirba tik vienas valstybës tarnautojas. 

Pastaraisiais metais ástatymuose ir Respublikos Prezidento institucijà 
aptarnaujanèiø padaliniø veiklà reglamentuojanèiuose teisës aktuose pra-
dëta vartoti Prezidentûros sàvoka. Ji átvirtinta ir daugelyje ástatymø (Vado-
vybës apsaugos, Diplomatinës tarnybos, Biudþetiniø ástaigø bei kituose 
ástatymuose), ir Respublikos Prezidento kanceliarijos vadovo 1999 m. 
gruodþio 9 d. patvirtintos Pilieèiø ir kitø asmenø praðymø, pareiðkimø, pa-
siûlymø ir skundø nagrinëjimo bei gyventojø priëmimo Lietuvos Respubli-
kos Prezidentûroje tvarkos pavadinime ir jos nuostatose. 

Ne visiðkai aiðki Respublikos Prezidento institucijà aptarnaujanèiø 

                                                 
389 Valstybës þinios. 2003. Nr. 27–1089. 
390 Valstybës þinios. 1993. Nr. 5–89. 
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padaliniø, arba Prezidentûros, organizacinë ir teisinë forma. Problemos 
esmë ta, kad Prezidentà aptarnaujantys padaliniai, arba Prezidentûra, trak-
tuojama kaip valstybës ástaiga. Konstitucijos 67 straipsnio 5 punkte átvirtin-
ta, kad Seimas „steigia ástatymo numatytas valstybës institucijas bei skiria ir 
atleidþia jø vadovus“391. Konstitucinio Teismo 1998 m. balandþio 21 d. nu-
tarime „Dël Lietuvos Respublikos visuomenës informavimo ástatymo 29 
straipsnio pakeitimo ástatymo ir Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. vasa-
rio 25 d. nutarimo „Dël V. Nikitino atleidimo ið generalinio prokuroro pa-
reigø“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ konstatuota: „Teisës 
doktrinoje valstybës institucija paprastai traktuojama kaip valstybës ástaiga, 
per kurià ágyvendinama valstybës valdþia. Taigi valstybës institucija yra 
valstybës funkcijø ágyvendinimo mechanizmo sudedamoji dalis“392. Vadina-
si, Respublikos Prezidentà aptarnaujantis personalas, arba Prezidentûra, 
negali bûti priskirta prie valstybës ástaigø, nes neágyvendina valstybës val-
dþios, o atlieka tik pagalbinio, aptarnaujanèio pobûdþio funkcijas, kitaip ta-
riant, yra aparatas, aptarnaujantis valstybës vadovà. Deja, tai bûdinga ir ki-
tø valstybës valdþià vykdanèiø institucijø organizacinëms valdymo struktû-
roms (Seimo ir Vyriausybës kanceliarijoms). 

Be to, verta panagrinëti ir Respublikos Prezidento institucijà aptar-
naujanèiø padaliniø, arba Prezidentûros, vidinæ organizacinæ struktûrà. 
Respublikos Prezidento potvarkio, kuriuo bûtø detalizuota jo institucijà 
aptarnaujanèiø padaliniø, arba Prezidentûros, struktûra, rasti ir gauti ne-
pavyko, todël jà nagrinëdami naudosimës interneto tinklapyje pateikta in-
formacija.  

Respublikos Prezidentà aptarnaujantá personalà, arba Prezidentûrà, 
sudaranèius struktûrinius vienetus galima suskirstyti á grupes: Prezidento 
patarëjø grupës atskirais klausimais, kurias ið esmës sudaro 5–8 asmeninio 
(politinio) pasitikëjimo valstybës tarnautojai. Prezidento patarëjo grupei 
vadovauja grupës vadovas, kuriuo yra skiriamas vienas ið patarëjø. Jø yra 
penkios – Prezidento patarëjo nacionalinio saugumo klausimais grupë, 
Prezidento patarëjo uþsienio politikos klausimais grupë, Prezidento patarë-
jo vidaus politikos ir analizës klausimais grupë, Prezidento patarëjo socia-
linës politikos klausimais grupë bei Prezidento patarëjo kultûros, mokslo ir 
ugdymo klausimais grupë; tarnybos – Spaudos tarnyba; departamentai – 
Prezidentûros teisës departamentas; Prezidento priimamasis ir Prezidento 
kanceliarija bei ávairûs skyriai (Prezidento protokolo skyrius, Informaciniø 
sistemø skyrius, Vertimø skyrius, Transporto skyrius, Personalo skyrius, 

                                                 
391 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Vilnius, 1992. 
392 Valstybës þinios. 1998. Nr. 39–1044. 
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Ûkio skyrius ir buhalterija), kuriuos sudaro karjeros valstybës tarnautojai 
bei asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis. Spaudos tarnybos, Prezidentû-
ros teisës departamento darbuotojai ir Prezidento priimamojo patarëja, 
kuri jam ir vadovauja, taip pat skiriami politinio (asmeninio) pasitikëjimo 
pagrindu. 

Ádomi ir specifinë Prezidentûros kanceliarija, kuriai nebûdinga klasi-
kinë kanceliarijos struktûra. Jà sudaro Vidaus audito tarnyba, buhalterija, 
Personalo, Vertimø, Informaciniø sistemø, Transporto ir Ûkio skyriai, Ma-
lonës ir Pilietybës grupës, biblioteka, archyvas ir Ordinø reikalø grupë. 
Kanceliarijai vadovauja kanceliarijos vadovas. Be to, jis tvarko apdovano-
jimo reikalus, Respublikos Prezidento dovanø, suvenyrø bei pastatø inter-
jero ir statybos reikalus, atstovauja Prezidentûrai palaikant santykius su 
Heraldikos komisija bei vykdo kitas ástatymuose nustatytas funkcijas. 

Vykdydamas savo ágaliojimus Respublikos Prezidentas leidþia dekre-
tus, kurie daro átakà vykdomosios valdþios ir kitø institucijø funkcionavi-
mui. Tai poástatyminio, nenorminio pobûdþio teisës aktai, kurie negali 
prieðtarauti ástatymams ir kurie paprastai bûna susijæ su tam tikrø valstybës 
pareigûnø skyrimu ir atleidimu, atitinkamiems valstybiniø apdovanojimø, 
pilietybës bei malonës atitinkamiems asmenims teikimu ir pan. Dauguma 
jo dekretø yra valdymo pobûdþio ir jø turiná daþniausiai sudaro administra-
cinës teisës normos.  

Respublikos Prezidento teisës aktus arba jø atskiras nuostatas gali 
panaikinti Konstitucinis Teismas. Prezidento teisës aktas pripaþástamas 
prieðtaraujanèiu Konstitucijai, netenka galios, kai oficialiai paskelbiama, 
kad atitinkamas teisës aktas (arba jo dalis) prieðtarauja Konstitucijai. Kad 
bûtø nustatyta, ar Respublikos Prezidento dekretai atitinka Konstitucijà ir 
ástatymus, á Konstituciná Teismà turi teisæ kreiptis ne maþiau kaip penkta-
dalis visø Seimo nariø ir teismai.  

Konstitucijoje átvirtintas Respublikos Prezidento dekretø kontrasig-
navimo institutas. Prezidento dekretai Konstitucijos 85 straipsnyje nurody-
tais valdymo klausimais turi bûti kontrasignuojami Ministro Pirmininko 
arba atitinkamo ministro. Tai reiðkia, kad anksèiau minëti Respublikos 
Prezidento dekretai juridiðkai ásigalioja tik tada, kai juos pasiraðo Ministras 
Pirmininkas arba atitinkamos valdymo srities ministras. Taip iðreiðkiamas 
Ministro Pirmininko arba atitinkamo ministro sutikimas su dekreto turiniu 
ir kartu jiems tenka visa atsakomybë uþ jo vykdymà. Taigi kontrasignavi-
mas – tai valstybës vadovo, kuris pasiraðë ðá teisës aktà kaip valstybës vado-
vas, o ne kaip jo autorius, juridinës atsakomybës nebuvimo sàlyga393. 

                                                 
393 Глазунова Н. И. Система государственного управления: учебник. Москва, 2002.  
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Visa, kas iðdëstyta, rodo, kad valstybës vadovo funkcijos ir ágaliojimai 
vykdomosios valdþios srityje gana svarbûs. Tai pabrëþia ir P. Èioèys: „[…] 
prezidento funkcijos siejasi su visomis trimis valdþiomis […], bet vis dëlto 
jo pagrindiniai uþdaviniai ir ágaliojimai susijæ su vykdomàja valdþia“394. Su-
teiktais ágaliojimais jis uþtikrina nepertraukiamà vykdomosios valdþios 
funkcionavimà. Nors Respublikos Prezidentui Konstitucija paveda vykdyti 
svarbius ágaliojimus anksèiau minëtoje srityje, taèiau jis pats tiesiogiai ne-
vadovauja ðià valstybës valdþios rûðá ágyvendinanèioms institucijoms. Jis nu-
stato bendràsias vidaus ir uþsienio politikos kryptis, tuo tarpu kasdieniniu 
vykdomosios valdþios ágyvendinimu rûpinasi Vyriausybë. 
 
 

1.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
 

Svarbiausià vietà vykdomosios valdþios institucijø sistemoje uþima 
Vyriausybë395. Ji yra aukðèiausioji valstybës valdþios vykdomoji institucija 
Lietuvos Respublikoje, ágyvendinanti vykdomàjà valdþià ðalyje ir vadovau-
janti ðios sistemos institucijoms bei koordinuojanti jø veiklà. Vyriausybës 
galias ir jos veiklos teisiná pagrindà apibrëþia Konstitucija (91–101 straips-
niai396) ir Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. geguþës 19 d. priimtas Vy-
riausybës bei kiti ástatymai ir teisës aktai.  

Vyriausybës veikla nukreipta á jai priskirtø ágaliojimø ágyvendinimà: 
Konstitucijos, ástatymø, tarptautiniø susitarimø ir Respublikos Prezidento 
dekretø ágyvendinimo organizavimà bei jø vykdymo sistemingà kontrolæ. 
Vyriausybë – kolegiali, bendros kompetencijos vykdomosios valdþios insti-
tucija397. Pagal Vyriausybës ástatymo 1 straipsná „Vyriausybæ sudaro Mi-

                                                 
394 Èioèys P. Teisës pagrindai. Vilnius, 2000. 
395 Vyriausybë – tai aukðèiausia kolegiali vykdomosios valdþios institucija, kuriai priski-

riami ministerijø (kai kuriose ðalyse ir kitø centriniø vykdomosios valdþios institucijø) vadovai. 
Daþniausiai ji traktuojama kaip ministrø taryba arba ministrø kabinetas, nors yra ir kitø pava-
dinimø. Pavyzdþiui, Norvegijoje, Suomijoje ir Ðvedijoje vyriausybë oficialiai vadinama Valsty-
bës Taryba, Ðveicarijoje – Federaline Taryba, taèiau kokios nors ypatingos prasmës ðie pava-
dinimai neturi. Tarp kitko, ministrø kabinetas bûdingas visoms valdymo formoms ir gali turëti 
tiek aukðèiausiosios vykdomosios valdþios, tiek ir valstybës vadovo patariamosios institucijos 
statusà. Skirtingas ir ministrø kabineto kolegialumo laipsnis. Vyriausybës statusà ir faktiná 
vaidmená, jos formavimo ir veiklos tvarkà lemia politinis reþimas ir politinë praktika, susiklos-
tæ atitinkamoje valstybëje.  

396 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Vilnius, 1992. P. 36–39.  
397 Bendros kompetencijos vykdomosios valdþios institucijomis vadinamos institucijos, 

ágyvendinanèios vieðàjá valdymà (administravimà) visose valdymo srityse ir visoje Lietuvos 
Respublikos teritorijoje arba tam tikrame teritoriniame administraciniame vienete esanèiø vi-
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nistras Pirmininkas ir ministrai“398. Ministrà Pirmininkà Seimo pritarimu 
skiria ir atleidþia Respublikos Prezidentas. 

Vyriausybës formavimas – sudëtingas procesas, kuriam bûdingas poli-
tinis aspektas. Jis ypatingas tuo, kad sudarant Vyriausybæ kaip kolegialià 
institucijà dalyvauja dvi Lietuvos Respublikos aukðèiausios valdþios institu-
cijos – Respublikos Prezidentas ir Seimas. Esminis vaidmuo sudarant Vy-
riausybæ vis dëlto tenka Seimui, nors ið pirmo þvilgsnio atrodo atvirkðèiai. 
Vadinasi, „ji priklausoma tiek nuo Prezidento, tiek gerokai didesniu mastu 
nuo Seimo“399. 

Vyriausybës formavimo procesas prasideda Ministro Pirmininko kan-
didatûros parinkimu, taèiau nei Konstitucija, nei Vyriausybës ástatymas ne-
nustato kandidato á ministrus pirmininkus parinkimo procedûros. Praktiko-
je nusistovëjo tvarka, kai Respublikos Prezidentas teikia Seimui pretenden-
to á ministrus pirmininkus kandidatûrà atsiþvelgdamas á politiniø partijø ar 
politiniø partijø koalicijos, sudaranèios Seime daugumà, siûlymus, nes ki-
taip nebus suformuota valstybës funkcionavimà uþtikrinanti vykdomosios 
valdþios institucija. Kaip pabrëþta anksèiau minëtame Konstitucinio Tei-
smo nutarime, „Respublikos Prezidentas gali Seimui siûlyti bet kokià Mi-
nistro Pirmininko kandidatûrà, taèiau jeigu jai nepritars Seimo dauguma, 
toks siûlymas nesukels teisiniø padariniø ir Vyriausybë nebus pradëta for-
muoti“400. 

Apsvarstæs ir suderinæs siûlomo Ministro Pirmininko kandidatûrà su 
Seime daugumà sudaranèia politine partija ar politiniø partijø koalicija bei 
iðklausæs kitø politiniø partijø nuomonæ Respublikos Prezidentas teikia jà 
Seimui. Gavæs Prezidento teikimà dël Ministro Pirmininko kandidatûros 
Seimas artimiausiame posëdyje suteikia galimybæ jam pristatyti pretenden-
tà. Klausimai Respublikos Prezidentui po to, kai jis pristato Ministro Pir-
mininko kandidatûrà, neuþduodami. Pristaèius kandidatûrà þodis sutei-
kiamas pretendentui. Ðis atsako á Seimo nariø klausimus. Tada Ministro 
Pirmininko kandidatûrà svarsto Seimo frakcijos. Jos turi teisæ su preten-
dentu suderintu laiku pakviesti já á savo posëdþius ir uþduoti jam klausimø. 
Frakcijos privalo apsvarstyti Ministro Pirmininko kandidatûrà ne vëliau 
kaip per dvi darbo dienas. 

                                                                                                            
sø valdymo objektø atþvilgiu, neatsiþvelgiant á jø organizacines, teisines ir nuosavybës formas. 
Ðiai vykdomosios valdþios institucijø kategorijai galima priskirti Vyriausybæ ir apskrièiø virði-
ninkø institucijas. 

398 Valstybës þinios. 1994. Nr. 43–772; 1998. Nr. 41–1131. 
399 Hollstein A. Valstybës organizacinis modelis Lietuvos Konstitucijoje: treèiasis kelias 

tarp prezidentinës ir parlamentinës sistemos? // Politologija. Vilnius, 1999. Nr. 2. P. 34.  
400 Valstybës þinios. 1998. Nr. 5–99.  
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Kitas Seimo posëdis, kuriame bûtø sprendþiamas pateiktos kandida-
tûros klausimas, turi bûti surengtas ne vëliau kaip per 5 darbo dienas nuo 
Ministro Pirmininko kandidatûros pristatymo dienos. Ðiame posëdyje pir-
miausia iðklausomos frakcijø iðvados, pradedant didþiausia ir baigiant ma-
þiausia frakcija. Paskui rengiama diskusija, kurios pabaigoje pretendentui 
suteikiamas þodis ir galimybë dar kartà atsakyti á Seimo nariø klausimus. 
Respublikos Prezidentui suteikta teisë atðaukti pristatytà Ministro Pirmi-
ninko kandidatûrà bet kuriuo metu iki balsavimo dël pritarimo jai pra-
dþios. Ministro Pirmininko kandidatûrai laikoma pritarta, jeigu uþ jà bal-
suoja dauguma posëdyje dalyvaujanèiø Seimo nariø401. 

Pagal Konstitucijà ir Vyriausybës ástatymà Ministrà Pirmininkà Seimo 
pritarimu atleidþia Respublikos Prezidentas. Juridiðkai tai nustatyta, taèiau 
tokia Prezidento teisë nëra detalizuota ir netaikoma praktikoje. Teoriðkai 
atleisti Ministrà Pirmininkà ámanoma, bet praktiðkai neámanoma dël trijø 
prieþasèiø. Pirma, nesukonkretinta Ministro Pirmininko atleidimo tvarka. 
Taip pat neaiðku, ar atleidus Ministrà Pirmininkà Vyriausybë privalo atsi-
statydinti. Antra, Ministro Pirmininko atsistatydinimo procedûra papras-
tesnë, nes nereikia gauti Seimo pritarimo – Vyriausybës atsistatydinimà 
priima Respublikos Prezidentas. Treèia, etikos poþiûriu atsistatydinimas 
yra garbingesnis uþimamø pareigø netekimo bûdas (savo valia, noru) nei 
atleidimas ið pareigø, be to, juo neabejotinai iðreiðkiama pagarba valstybës 
vadovo institucijai. Vadinasi, Respublikos Prezidentas savo iniciatyva gali 
atleisti Ministrà Pirmininkà, taèiau praktikoje tai kol kas nelabai taikoma. 
Be to, neturint Seimo daugumos pritarimo toks Prezidento sprendimas ne-
sukeltø teisiniø padariniø. 

Paskirtasis Ministras Pirmininkas privalo sudaryti Vyriausybæ. Re-
miantis Konstitucijos 92 straipsnio 2 dalimi ministrus skiria ir atleidþia Mi-
nistro Pirmininko teikimu Respublikos Prezidentas. Ministras Pirmininkas 
ne vëliau kaip per 15 dienø nuo jo paskyrimo pristato Seimui sudarytà ir 
Prezidento patvirtintà Vyriausybæ ir pateikia svarstyti jos programà. Mi-
nistrai taip pat skiriami atsiþvelgiant á Seimo daugumos nuomonæ, nes 
prieðingu atveju Seimo dauguma gali pareikðti nepasitikëjimà Ministru 
Pirmininku, atskiru ministru, visa Vyriausybe arba du kartus ið eilës nepri-
tarti Vyriausybës programai. Dël to ji privalëtø atsistatydinti. Vyriausybë 
gauna ágaliojimus veikti, kai Seimas posëdyje dalyvaujanèiø balsø dauguma 
pritaria jos programai. Taigi Vyriausybë gali pradëti funkcionuoti ir vykdyti 
uþsibrëþtà veiklos programà tik turëdama Seimo pritarimà. 

                                                 
401 Valstybës þinios. 1994. Nr. 15–249, Nr. 16; 1999. Nr. 5–97. 
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Konstitucija nenustato Vyriausybës funkcionavimo laiko, taèiau átvir-
tina dvi jos veiklos pabaigos formas – atsistatydinimà ir ágaliojimø gràþini-
mà. Konstitucinis Teismas pabrëþë, kad nëra pagrindo sàvokas „Vyriausy-
bës atsistatydinimas“ ir „Vyriausybës ágaliojimø gràþinimas“ laikyti tapa-
èiomis. Jos susijusios su skirtingomis teisinëmis situacijomis, kurios lemia ir 
skirtingus teisinius padarinius402. 

Vyriausybës ágaliojimø gràþinimà ir atsistatydinimà sukonkretina Vy-
riausybës ástatymas. Skirtumas tarp ðiø sàvokø yra tas, kad ágaliojimø gràþi-
nimas dar nereiðkia Vyriausybës veiklos pabaigos (iðskyrus vienà atvejá), o 
Vyriausybei atsistatydinus jos veikla galutinai baigiasi.  

Koks tai atvejis? Po Seimo rinkimø Vyriausybë turi gràþinti ágalioji-
mus ir kartu privalo atsistatydinti. Ðiuo atveju ágaliojimø gràþinimas yra 
pirmas þingsnis á privalomà, Konstitucijoje ásakmiai nurodytà Vyriausybës 
atsistatydinimà. Akivaizdu, kad po Seimo rinkimø nebelieka subjekto, ið 
kurio Vyriausybë gavo pasitikëjimà veikti, todël ji privalo atsistatydinti. Vy-
riausybë pirma gràþina ágaliojimus, o atsistatydina tik tada, kai sudaroma 
nauja Vyriausybë. 

Be to, ágaliojimø gràþinimas siejamas su Respublikos Prezidento arba 
Seimo ágaliojimø pasibaigimu. Vyriausybë taip pat privalo gràþinti ágalioji-
mus, kai pasikeièia daugiau kaip pusë ministrø. Ji ágaliojimus gràþina Res-
publikos Prezidentui, o prezidentas paveda Vyriausybei eiti pareigas, kol ði 
ið naujo gaus Seimo ágaliojimus arba kol bus sudaryta nauja Vyriausybë. 
Taigi galima teigti, jog ágaliojimø gràþinimas po Respublikos Prezidento 
rinkimø arba pasikeitus daugiau kaip pusei ministrø yra tik formalumas, 
nes esant Seime tai paèiai daugumai nauja Vyriausybë nebus pradëta for-
muoti.  

Vyriausybës atsistatydinimas – tai politinio pobûdþio atsakomybë, kai 
Vyriausybë uþ bendrà savo veiklà atsako solidariai. Tokiu atveju atsistaty-
dina visa Vyriausybë. Jos solidarios atsakomybës atvejai reglamentuoti 
Konstitucijoje (101 str.) ir Vyriausybës ástatyme (9 str. 1 d.). Vyriausybës 
atsistatydinimà priima Respublikos Prezidentas. Apie tai jis informuojamas 
raðytiniu praneðimu, kuris prieð tai paskelbiamas Vyriausybës posëdyje. 
Vyriausybë taip pat gali atsistatydinti Ministro Pirmininko siûlymu priim-
dama nutarimà, kurá Ministras Pirmininkas tà paèià dienà áteikia Respubli-
kos Prezidentui. Ji laikoma atsistatydinusia nuo Prezidento dekreto ásiga-
liojimo dienos. Prireikus Prezidentas paveda Ministrui Pirmininkui toliau 
eiti pareigas arba vienam ið ministrø gali pavesti eiti Ministro Pirmininko 
pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybë.  

                                                 
402 Valstybës þinios. 1998. Nr. 5–99. 
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Kiekviena valstybës valdþios institucija yra traktuojama kaip visuo-
menës naudingø tikslø pasiekimo priemonë, o Vyriausybë laikoma svar-
biausiu konstituciniø normø vykdymo, pagrindiniø valstybës vidaus ir uþsi-
enio politikos krypèiø ágyvendintoja. Jos vietà valstybës valdþios institucijø 
sistemoje, kartu ir reikðmæ ágyvendinant vykdomàjà valdþià nusako jos 
kompetencija. Bûdama aukðèiausia vykdomosios valdþios institucija, Vy-
riausybë disponuoja plaèiais ágaliojimais visose vieðojo valdymo (administ-
ravimo) srityse.  

Teisës aktais Vyriausybei suteiktus ágaliojimus galima skirstyti á dvi 
grupes: bendruosius ir specialiuosius. Bendrieji ágaliojimai reglamentuoti 
Konstitucijoje bei Vyriausybës ástatyme ir juos Vyriausybë ágyvendina viso-
se vieðojo valdymo (administravimo) srityse. Specialieji yra susijæ su atski-
romis valdymo sritimis ir jie paprastai átvirtinti atitinkamuose ástatymuose. 

Vienas ið pagrindiniø bendrøjø Vyriausybës ágaliojimø – ministerijø ir 
kitø vykdomosios valdþios institucijø veiklos koordinavimas bei kontrolë. 
Minëtos institucijos pavaldþios Vyriausybei ir jai atskaitingos uþ joms pa-
vestø uþdaviniø ir funkcijø ágyvendinimà atitinkamoje valdymo srityje. Vy-
riausybë tvirtina ministerijø ir Vyriausybës ástaigø nuostatus, nustato jø 
etatø skaièiø ir asignavimø joms iðlaikyti dydá valstybës biudþete, ástatymo 
nustatyta tvarka organizuoja valdymà aukðtesniuosiuose administraciniuo-
se vienetuose, turi teisæ panaikinti ministrø, Vyriausybës ástaigø ir ástaigø 
prie ministerijø teisës aktus, jeigu ðie prieðtarauja Konstitucijai, tarptauti-
nëms sutartims, ástatymams ir kitiems Seimo priimtiems teisës aktams, 
Respublikos Prezidento dekretams, Vyriausybës nutarimams ir Ministro 
Pirmininko potvarkiams. 

Vyriausybë teikia Seimui siûlymus dël ministerijø steigimo ir panaiki-
nimo, steigia, reorganizuoja ir likviduoja Vyriausybës ástaigas bei steigia 
ástaigas prie ministerijø ir gali pavesti ministerijoms vykdyti visas arba dalá 
steigëjo funkcijø, o prireikus sudaryti nuolatines arba laikinàsias komisijas 
ir komitetus. 

Prie bendrø Vyriausybës ágaliojimø dar galima priskirti ðiuos: Vyriau-
sybë vykdo ástatymus ir Seimo nutarimus dël ástatymø bei ilgalaikiø valsty-
biniø programø ágyvendinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus, 
ágyvendina Vyriausybës programà, kuriai pritarë Seimas, rengia ir teikia 
Seimui svarstyti ástatymø ir kitø teisës aktø projektus, vykdo kitas pareigas, 
kurias Vyriausybei nustato Konstitucija ir ástatymai. 

Specialieji Vyriausybës ágaliojimai pasireiðkia ávairiose vieðojo valdy-
mo (administravimo) srityse: ekonomikos; biudþeto, finansø, kreditø ir pi-
nigø politikos; socialinëje; mokslo, kultûros ir ðvietimo; aplinkos apsaugos 
ir gamtos iðtekliø naudojimo; pilieèiø teisiø ir laisviø, teisëtumo bei kovos 
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su nusikalstamumu uþtikrinimo; nacionalinio saugumo ir kraðto apsaugos; 
uþsienio politikos ir tarptautiniø santykiø. 

Ekonomikos srityje Vyriausybë reguliuoja ekonominius procesus; su-
daro sàlygas laisvai verslo plëtrai, prognozuoja Lietuvos Respublikos socia-
linæ ir ekonominæ raidà, rengia ir ágyvendina prioritetiniø ekonomikos ðakø 
plëtros programas; remdamasi ástatymais disponuoja valstybës turtu, nusta-
to jo valdymo ir naudojimo tvarkà; nustato valstybës investicijø politikà ir 
imasi priemoniø jai ágyvendinti; valdo bendruosius muitinës reikalus; imasi 
priemoniø Lietuvos gamintojø bei paslaugø teikëjø interesams apsaugoti ir 
t. t. 

Biudžeto, finansų, kreditų ir pinigų politikos srityje Vyriausybë rengia ir 
teikia Seimui Valstybës biudþeto ir savivaldybiø biudþetø finansiniø rodik-
liø patvirtinimo ástatymo projektà; organizuoja valstybës biudþeto vykdymà 
ir teikia Seimui jo ávykdymo apyskaità; taip pat teikia Seimui Valstybinio 
socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo biudþetø ro-
dikliø patvirtinimo ástatymo projektus bei jø ávykdymo apyskaitas; uþtikrina 
valstybës biudþetinës sistemos tobulinimà; vadovauja finansinei veiklai su 
uþsienio valstybëmis; valdo valstybës vidaus ir uþsienio skolà; leidþia verty-
binius popierius; tobulina ir reguliuoja mokesèiø administravimo politikà; 
nustato konkretø valstybës rinkliavos objektø sàraðà, jø mokëjimo tvarkà ir 
dydþius; vykdo valiutos reguliavimà ir valiutos kontrolæ ir t. t. 

Socialinėje srityje Vyriausybë uþtikrina bendros socialinës politikos 
ágyvendinimà, konstituciniø pilieèiø teisiø ir laisviø socialinëje srityje ágy-
vendinimà, tobulina socialiná aprûpinimà; rengia nedarbo maþinimo ir lik-
vidavimo programas ir uþtikrina jø vykdymà; imasi priemoniø uþtikrinti pi-
lieèiø teisæ á sveikatos apsaugà; rengia valstybinës socialinës politikos kryp-
tis; tobulina socialinës ir sveikatos apsaugos sistemas; tvarko sveikatos 
prieþiûros reikalus ir reguliuoja sveikatos prieþiûros veiklà; tvirtina ir uþtik-
rina valstybiniø sveikatos programø vykdymà; nustato ministerijø, Vyriau-
sybës ástaigø ar kitø valstybës institucijø kompetencijà sveikatos prieþiûros 
klausimais; uþtikrina tarpþinybinës sveikatos prieþiûros koordinavimà vals-
tybës lygiu; rengia ir teikia Seimui svarstyti sveikatos prieþiûros veiklos ásta-
tymø ir kitø teisës aktø projektus; steigia valstybines tarnybas ir inspekcijas 
arba kitas valstybës institucijas ir vykdo jø steigëjo funkcijas; rûpinasi, kad 
Lietuvos valstybës sienos ir teritorija bûtø apsaugotos nuo uþkreèiamøjø li-
gø paplitimo; uþtikrina turizmo, sanatorijø bei kurortø plëtrà ir t. t. 

Mokslo, kultūros ir švietimo srityje Vyriausybë rengia ir ágyvendina 
valstybines mokslo plëtros priemones; nustato mokslo laipsniø, pedagogi-
niø vardø suteikimo ir nostrifikavimo tvarkà; tvirtina doktorantûros ir habi-
litacijos bei valstybiniø mokslo ir studijø fondo valdybos ir veiklos nuosta-
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tus, kvalifikacinius bakalauro, magistro arba kitø kvalifikaciniø laipsniø su-
teikimo reikalavimus; organizuoja valstybiniø mokslo programø sudarymà 
ir jø vykdymà; paskirsto biudþetines subsidijas mokslo ir studijø instituci-
joms, asignavimus valstybinëms mokslo programoms, mokslo ir studijø 
fondams, mokslo ir studijø infrastruktûrai bei kitoms mokslo ir studijø 
reikmëms; tvirtina valstybiniø mokslo institutø statutus; nustato kvalifika-
cinius reikalavimus aukðtosioms mokykloms ir mokslo institutams; iðduoda 
licencijas nevalstybinëms aukðtosioms mokykloms steigti; teikia Seimui 
steigti valstybines aukðtàsias mokyklas; vykdo aukðtøjø mokyklø valstybiná 
reguliavimà, uþtikrina kultûros plëtrà ir t. t. 

Aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje Vyriausybë ágy-
vendina aplinkos apsaugos valstybës politikà; tvirtina aplinkos apsaugos 
strategijos veiksmø programà, valstybines gamtos iðtekliø naudojimo ir ap-
linkos apsaugos programas ir schemas; formuoja valstybës institucijø, ágy-
vendinanèiø aplinkos apsaugos ir gamtos iðtekliø naudojimo politikà, si-
stemà; koordinuoja valstybës ir vietos savivaldos institucijø veiklà aplinkos 
apsaugos ir gamtos iðtekliø naudojimo srityje; sudaro ir ágyvendina Lietu-
vos Respublikos aplinkos apsaugos ir gamtos iðtekliø naudojimo tarpvals-
tybines sutartis ir t. t. 

Piliečių teisių ir laisvių, teisėtumo ir kovos su nusikalstamumu užtikri-
nimo srityje Vyriausybë dalyvauja rengiant ir vykdant valstybinæ politikà 
valstybës, visuomenës ir asmens saugumo uþtikrinimo srityje; ágyvendina 
teisëtumo, pilieèiø teisiø ir laisviø uþtikrinimo, nuosavybës ir vieðosios 
tvarkos apsaugos, kovos su nusikalstamumu ir kitais pavojingais visuome-
nei reiðkiniais priemones, uþtikrina teisësaugos institucijø kadrø politikos ir 
materialinës ir techninës bazës plëtrà bei stiprinimà; imasi priemoniø tei-
smø ir kvaziteisminiø institucijø veiklai uþtikrinti ir t. t. 

Nacionalinio saugumo ir krašto apsaugos srityje Vyriausybë saugo Lie-
tuvos Respublikos teritorijos nelieèiamybæ ir garantuoja valstybës saugu-
mà, vieðàjà tvarkà bei koordinuoja ministerijø ir kitø valstybës ástaigø, ágy-
vendinanèiø ðias garantijas, veiklà; vadovauja visø nacionalinio saugumo 
priemoniø ágyvendinimui bei pilieèiø rengimui pilietiniam pasiprieðinimui; 
rengia ir teikia Seimui tvirtinti ilgalaikiø valstybiniø nacionalinio saugumo 
stiprinimo projektus ir vadovauja jø ágyvendinimui; yra atsakinga uþ strate-
giná nacionalinio saugumo planavimà ir ágyvendina specialiø ekonominio 
saugumo uþtikrinimo veiksmø programà; yra atsakinga uþ valstybinës in-
formacijos valdymo ir jos apsaugos sistemos uþtikrinimo sukûrimà ir funk-
cionavimà; uþtikrina, kad visos civilinës valstybës institucijos ir Lietuvos 
infrastruktûros objektai bûtø parengti privalomiems gynybos bei civilinës 
saugos uþdaviniams vykdyti; teikia Seimui metinæ ataskaità apie nacionali-
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nio saugumo sistemos plëtrà; atsako Seimui uþ ginkluotojø pajëgø tvarky-
mà ir vadovavimà joms; priima sprendimus dël kariuomenës aprûpinimo, 
ginkluotës ásigijimo ir kraðto apsaugos materialinës bazës plëtros; tvirtina 
valstybës, kariuomenës mobilizaciná ir gynybos planus bei atsako uþ valsty-
bës mobilizacinio plano ágyvendinimà; tvirtina ministerijø, Vyriausybës 
ástaigø, savivaldybiø bei apskrièiø virðininkø sudarytus mobilizacinius pla-
nus ir skiria joms valstybines mobilizacines uþduotis; nustato materialiniø ir 
finansiniø iðtekliø mobilizacinio rezervo kieká, kaupimo, atnaujinimo, ap-
skaitos ir panaudojimo tvarkà bei subjektus, kurie tai atlieka; mobilizacijai 
ir mobilizaciniam rezervo rengimui organizuoti bei kontroliuoti ásteigia 
nuolatinæ institucijà arba paveda ðá darbà atlikti kuriai nors ministerijai ir   
t. t.  

Užsienio politikos ir tarptautinių santykių srityje Vyriausybë kartu su 
Respublikos Prezidentu vykdo uþsienio politikà; uþmezga diplomatinius 
santykius ir palaiko ryðius su uþsienio valstybinëmis bei tarptautinëmis or-
ganizacijomis; atsiþvelgdama á Seimo Uþsienio reikalø komiteto rekomen-
dacijas teikia Respublikos Prezidentui siûlymus dël Lietuvos Respublikos 
diplomatiniø atstovø uþsienio valstybëse ir prie tarptautiniø organizacijø 
skyrimo bei atðaukimo; ágyvendina valstybiná reguliavimà ir valstybinæ 
kontrolæ tarptautinio ekonominio, finansinio ir investicinio bendradarbia-
vimo srityje; rengia ir ágyvendina priemones moksliniam techniniam ir kul-
tûriniam bendradarbiavimui su uþsienio valstybëmis ir tarptautinëmis or-
ganizacijomis plëtoti ir kt.  

Vykdydama savo ágaliojimus Vyriausybë priima atitinkamus teisës ak-
tus. Remdamasi Konstitucija, ástatymais ir Respublikos Prezidento dekre-
tais Vyriausybë leidþia nutarimus ir uþtikrina jø vykdymà. 

Vyriausybës nutarimus galima suskirstyti á dvi grupes: norminio (ku-
riuose nustatomos, keièiamos ar pripaþástamos netekusiomis galios teisës 
normos) ir nenorminio (kuriuose nëra nustatomos, keièiamos ar pripaþás-
tamos netekusiomis galios teisës normos) pobûdþio. Priimtus nutarimus 
pasiraðo Ministras Pirmininkas ir atitinkamos valdymo srities ministras. 
Nutarimà, kuris apima kelias valdymo sritis, pasiraðo Ministras Pirmininkas 
ir ministras, vadovaujantis nutarimà pateikusiai ministerijai ar vizavæs pro-
jektà. Vyriausybës nutarimus, kuriais keièiami ar pildomi anksèiau priimti 
nutarimai, pasiraðo Ministras Pirmininkas ir tos valdymo srities ministras, 
kuris buvo pasiraðæs ankstesnájá nutarimà, nepriklausomai nuo to, kas pa-
teikë Vyriausybei svarstyti naujàjá nutarimo projektà. Nutarimai pasiraðomi 
per 3 darbo dienas nuo jø priëmimo, jeigu Vyriausybë nenustato kitaip. 

Vyriausybës nutarimai, iðskyrus tuos, kuriuose yra valstybës ar tarny-
binæ paslaptá sudaranèiø þiniø, ne vëliau kaip per dvi darbo dienas nuo jø 
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pasiraðymo iðsiunèiami Seimui, Respublikos Prezidentui, Konstituciniam 
Teismui, Valstybës kontrolieriui, ministerijoms, Vyriausybës ástaigoms ir 
kitiems adresatams. Ministerijos, Vyriausybës ástaigos, apskrièiø virðininkai 
turi operatyviai informuoti pavaldþias ástaigas ir organizacijas, taip pat jø 
reguliavimo srièiai priskirtas valstybës ámones apie priimtus Vyriausybës 
nutarimus su jø veikla susijusiais klausimais. 

Vyriausybës nutarimai skelbiami „Valstybës þiniose“. Juos oficialiai 
skelbti „Valstybës þiniose“ pateikia Vyriausybës kancleris, o jo nesant ar jo 
pavedimu – Vyriausybës kanclerio pavaduotojas. Skelbtini Vyriausybës nu-
tarimai turi bûti pateikti „Valstybës þiniø“ redakcijai ne vëliau kaip per tris 
darbo dienas nuo jø pasiraðymo. Per tris dienas nuo jø oficialaus paskelbi-
mo „Valstybës þiniose“ jie turi bûti paskelbti ir interneto tinkle. Vyriausy-
bës nutarimø ir Ministro Pirmininko potvarkiø pateikimo oficialiai skelbti 
„Valstybës þiniose“ ir skelbimo internete tvarkà nustato Vyriausybës 1999 
m. rugpjûèio 23 d. nutarimas Nr. 918 „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bës nutarimø, Ministro Pirmininko potvarkiø, ministrø, Vyriausybës ástai-
gø, kitø valstybës valdymo institucijø vadovø ir kolegialiø institucijø teisës 
aktø pateikimo oficialiai skelbti „Valstybës þiniose“ ir skelbimo interneto 
tinklalapiuose tvarkos“403. 

Vyriausybës nutarimai, kuriuose yra valstybës ar tarnybos paslaptá su-
daranèios informacijos, „Valstybës þiniose“ neskelbiami. Jie ásigalioja jø 
pasiraðymo dienà, jeigu paèiuose nutarimuose nenurodyta vëlesnë jø ásiga-
liojimo data. Pagal atitinkamø Vyriausybës kanceliarijos padaliniø vadovø 
ar jø pavedimu – patarëjø sudarytus adresatø sàraðus áslaptinti nutarimai 
siunèiami ministerijoms, Vyriausybës ástaigoms ir kitoms institucijoms, su 
kuriø kompetencija susijæs priimtasis nutarimas.  

Norminio ir nenorminio pobûdþio Vyriausybës nutarimams nustatyta 
vienoda ásigaliojimo tvarka. Pagal Ástatymø ir kitø teisës aktø skelbimo ir 
ásigaliojimo ástatymo 9 straipsnio 1 dalá Vyriausybës nutarimai ásigalioja ki-
tà dienà po to, kai jie, Ministro Pirmininko ir atitinkamo ministro pasiraðy-
ti, paskelbiami „Valstybës þiniose“, jeigu paèiuose nutarimuose nenustatyta 
vëlesnë jø ásigaliojimo data404. 

Ástatymø nustatytais atvejais Vyriausybë leidþia bendrus su kitomis 
vykdomosios valdþios institucijomis nutarimus. Jiems paprastai suteikiamas 
dvigubas numeris. 

Ministras Pirmininkas jo kompetencijai priskirtais organizaciniais, 
asmeniniais ir kitais klausimais leidþia potvarkius arba priima operatyvius 

                                                 
403 Valstybës þinios. 1999. Nr. 71–2236; 2003. Nr. 28–1144. 
404 Lietuvos aidas. 1993. Nr. 67; Valstybës þinios. 1993. Nr. 12–296; 2002. Nr. 124–5626.  



Bendroji  dalis 

 

307 

sprendimus – pavedimus, áforminamus rezoliucijomis. Jo potvarkiai áfor-
minami jø pasiraðymo dienà ir ne vëliau kaip kità darbo dienà iðsiunèiami 
juos vykdyti nurodytiems adresatams. Ministro Pirmininko potvarkiai ásiga-
lioja jø pasiraðymo dienà, atsiþvelgiant á tai, ar jie bus paskelbti „Valstybës 
þiniose“, jeigu paèiuose potvarkiuose nenustatyta vëlesnë jø ásigaliojimo 
data.  

Vyriausybë turi teisæ priimti ir neteisinio pobûdþio aktus. Jos nuomo-
në arba pavedimas ministerijai, Vyriausybës ástaigai, apskrities virðininkui 
gali bûti áforminami protokolo áraðais. Protokoluose áforminti sprendimai 
prireikus siunèiami atitinkamiems adresatams kaip protokolo iðraðai. 

Nustatant Vyriausybës veiklos kryptis reikðmingas vaidmuo tenka Vy-
riausybës programai. Pagal Vyriausybës darbo reglamento 41 punktà Vy-
riausybës programa apibrëþiama kaip „teisinis dokumentas, atitinkamai 
Vyriausybei visà jos ágaliojimø laikà privalomas veiklos planas, kuriame ið-
dëstytos tam tikro laikotarpio Vyriausybës veiklos gairës ir kuriam yra pri-
taræs Seimas“405. Kitaip tariant, tai Vyriausybës veiklos pagrindinës strate-
ginës kryptys bei tikslai. Vyriausybës programos rengimui vadovauja Mi-
nistras Pirmininkas. Kitos vykdomosios valdþios institucijos (ministerijos, 
Vyriausybës ástaigos, apskrièiø virðininkai, taip pat Vyriausybës kanceliari-
ja) paskirtiems ministrams jø praðymu teikia medþiagà, kurios reikia Vy-
riausybës programai parengti, ir atitinkamai prisideda prie jos rengimo. Ið 
tikrøjø Vyriausybës programa yra atskiros politinës partijos arba politiniø 
partijø koalicijos, sudaranèios Vyriausybæ, nuostatø rinkinys. Po to, kai 
Seimo posëdyje dalyvaujanèiø balsø dauguma patvirtinama Vyriausybës 
programa, naujai sudaryta Vyriausybë pradeda savo veiklà. Taigi Vyriausy-
bës programa reikalinga Vyriausybës veiklai pradëti, o jos programos turi-
nys parodo bûsimas Vyriausybës veiklos strategines kryptis, tikslus ir prie-
mones tikslams pasiekti.  

Seimui pritarus Vyriausybës programai per tris mënesius Vyriausybë 
parengia ir patvirtina konkreèias priemones ðiai programai vykdyti. Tai at-
skiras mechanizmas, kurá sudaro preciziðkos programos ágyvendinimo 
priemonës numatant detalius veiksmus, atsakingus vykdytojus ir atlikimo 
terminus. Jos kartu nustato ir tam tikrø vykdomosios valdþios institucijø, 
logiðkai atitinkanèiø tam tikrà Vyriausybës programos dalá, veiklos kryptis. 
Vyriausybës programos ágyvendinimo priemoniø rengimui vadovauja Mi-
nistras Pirmininkas arba Vyriausybës kancleris Ministro Pirmininko pave-
dimu.  

                                                 
405 Valstybës þinios. 1994. Nr. 63–1238. 
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Be Vyriausybës programos, jos veiklos organizavimui gana daug dë-
mesio skiria ir Vyriausybës ástatymas. Jo 24 straipsnyje reglamentuoti Mi-
nistro Pirmininko ágaliojimai. Jis atstovauja Vyriausybei ir vadovauja jos 
veiklai, sprendþia Vyriausybës veiklos organizavimo klausimus; kvieèia Vy-
riausybës posëdþius ir jiems pirmininkauja, pasiraðo posëdþio darbotvarkæ; 
Valstybës tarnybos ástatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidþia ið pareigø 
Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tarnauto-
jus, Vyriausybës kanclerá, Vyriausybës ástaigø vadovus, skiria jiems tarnybi-
nes nuobaudas ir juos skatina; sudaro Vyriausybæ ir teikia jos sudëtá tvirtin-
ti Respublikos Prezidentui; teikia siûlymus Prezidentui dël ministrø skyri-
mo ir atleidimo; sudaro Vyriausybës delegacijas oficialiems vizitams á kitas 
ðalis, taip pat dalyvauti tarptautiniuose kongresuose, konferencijose, sesijo-
se; suteikia ágaliojimus derëtis ir pasiraðyti Lietuvos Respublikos tarptauti-
nes sutartis; suteikia ágaliojimus atstovauti Vyriausybei Konstituciniame 
Teisme ir kituose teismuose; vykdo kitas pareigas, kurias Ministrui Pirmi-
ninkui paveda Konstitucija ir kiti ástatymai.  

Ministras Pirmininkas su savo kolegomis kitais ministrais gali pradëti 
vykdyti savo pareigas tik tada, kai Vyriausybës veiklos programai pritaria 
Seimas. Tai asmuo, kuriam pavaldûs, atskaitingi ir atsakingi ministrai. Jis 
formuoja Vyriausybës vykdomà valstybës valdymo politikà ir yra uþ jà tie-
siogiai atskaitingas ir atsakingas Seimui. Nepaisant egzistuojanèio Vyriau-
sybës kolegialumo, Ministro Pirmininko padëtis, palyginti su kitais Vyriau-
sybës nariais, iðskirtinë tuo, kad jo atsistatydinimas kartu reiðkia ir visos 
Vyriausybës veiklos pabaigà. 

Pagrindinë Vyriausybës veiklos organizacinë forma yra posëdþiai, 
vykstantys Vyriausybës rûmuose kartà per savaitæ, paprastai treèiadieniais, 
Ministro Pirmininko paskirtu laiku. Posëdis laikomas teisëtu, jeigu jame 
dalyvauja daugiau kaip pusë Vyriausybës nariø. Juose Vyriausybë spren-
dþia svarbiausius valstybës valdymo klausimus, visø Vyriausybës nariø balsø 
dauguma priimdama nutarimus. Vyriausybës nariai, negalintys dalyvauti 
posëdyje, privalo apie tai informuoti Ministrà Pirmininkà ir gauti jo suti-
kimà. Jie gali raðtu pateikti svarstomais klausimais savo nuomonæ, kuri turi 
bûti paskelbta posëdyje.  

Vyriausybës posëdþiuose, be Vyriausybës nariø, dalyvauja Ministro 
Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tarnautojai ir Vy-
riausybës kanceliarijos valstybës tarnautojai, taip pat Vyriausybës ástaigø ir 
kitø valstybës institucijø vadovai, apskrièiø virðininkai bei Vyriausybës at-
stovai. Asociacijø, profesiniø sàjungø, visuomeniniø, politiniø ar kitokiø 
nevalstybiniø organizacijø atstovø dalyvavimo Vyriausybës posëdþiuose 
klausimus sprendþia Ministras Pirmininkas. Pavyzdþiui, Vyriausybës posë-
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dþiuose kaip nevyriausybinë organizacija nuolat dalyvauja Lietuvos savi-
valdybiø asociacija, kuriai atstovauja savivaldybiø merai ir jos administraci-
ja. Kai svarstomi su valstybës paslaptimis susijæ projektai, Vyriausybë juos 
nagrinëja neformaliai vadinamuosiuose uþdaruose posëdþiuose. Juose gali 
dalyvauti tik asmenys, turintys leidimà dirbti darbà, susijusá su valstybës pa-
slaptimis, taip pat ir tie asmenys, kuriems ástatymas, reglamentuojantis 
valstybës paslaptis ir jø apsaugà, suteikia teisæ susipaþinti su valstybës pa-
slaptimis pagal jø pareigas. Medþiaga posëdþiams pateikiama ir priimti 
sprendimai áforminami vadovaujantis darbo su valstybës paslaptimis nusta-
tyta tvarka.  

Vyriausybës posëdþiø organizavimo tvarkà nustato Vyriausybës darbo 
reglamentas, patvirtintas Vyriausybës 1994 m. rugpjûèio 11 d. nutarimu Nr. 
728 „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës darbo reglamento patvirtini-
mo“, kurio nauja redakcija iðdëstyta Vyriausybës 2003 m. kovo 13 d. nuta-
rimu Nr. 313 „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1994 m. rugpjûèio 11 
d. nutarimo Nr. 728 „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës darbo regla-
mento patvirtinimo“ pakeitimo“406. Darbo reglamente iðsamiai reglamen-
tuota Vyriausybës posëdþio darbotvarkës sudarymo, teikiamø teisës aktø 
projektø bei priimamø sprendimø ávertinimo tvarkos ir kiti klausimai. 

Vyriausybës spaudos tarnyba po kiekvieno Vyriausybës posëdþio turi 
parengti ir paskelbti oficialø praneðimà þiniasklaidos priemonëms apie po-
sëdyje priimtus sprendimus ir jø esmæ. Be to, Vyriausybei teikiamø svar-
besniø ir kitø aktualiausiø teisës aktø projektai skelbiami internete. Èia 
taip pat skelbiami Vyriausybës nutarimai, Ministro Pirmininko potvarkiai, 
ministrø, Vyriausybës ástaigø vadovø ásakymai ir kiti ásakymais patvirtinti 
norminio pobûdþio teisës aktai.  

Paskutiniaisiais XX amþiaus metais Vyriausybës, taip pat ministerijø 
ir Vyriausybës ástaigø veikla pradëta organizuoti taikant naujà valstybës 
vadybos formà – strateginá planavimà. Nuo 2000 m. spalio vykdomosios 
valdþios institucijø veikla organizuojama remiantis strateginiais veiklos 
planais. Taip siekiama pagerinti valdymo efektyvumà bei padidinti minëtø 
institucijø veiklos produktyvumà. Ministerijø ir Vyriausybës ástaigø strate-
giniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Vyriausybës programa, kuriai 
Seimas pritaria, derinami su Valstybës ilgalaikës raidos strategija.  

Reikia pabrëþti, kad strateginis planavimas ið dalies vykdomas tik mi-
nisterijose ir Vyriausybës ástaigose. Pastarosios institucijos ágyvendina tik 
trumpalaiká ir vidutiná (3 metø trukmës) strateginá planavimà. Ðie planai 
apima pagrindiniø institucijos veiklos tikslø, programø, uþdaviniø, priemo-

                                                 
406 Valstybës þinios. 1994. Nr. 63–1238; 2003. Nr. 27–1089. 
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niø jiems ágyvendinti bei rezultatø vertinimo kriterijø nustatymà. Nors tai 
gana konkretûs planai, taèiau prireikus jie gali bûti tikslinami (pvz., atsi-
þvelgiant á Vyriausybës programos pakeitimus). Trumpalaikiai arba opera-
tyviniai planai yra glaudþiai susijæ su biudþetu, nes yra tiksliai apibrëþti tra-
diciniu vieneriø biudþetiniø metø terminu ir privalo bûti pagrásti faktinëmis 
numatomomis jiems ágyvendinti finansinëmis lëðomis. 

Svarbus vaidmuo uþtikrinant Vyriausybës veiklà ir jos priimtø spren-
dimø ágyvendinimà bei kontrolæ tenka Ministro Pirmininko politinio (as-
meninio) pasitikëjimo valstybës tarnautojams ir Vyriausybës kanceliarijai. 

Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikëjimo pagrindu ski-
riami valstybës tarnautojai, atsakingi Ministrui Pirmininkui ir tiesiogiai pa-
valdûs Ministro Pirmininko vyriausiajam patarëjui. Pastarasis koordinuoja 
jø veiklà. Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymo nustatyta tvar-
ka Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tar-
nautojus skiria á pareigas ir atleidþia ið jø bei jø funkcijas tvirtina Ministras 
Pirmininkas. Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikëjimo vals-
tybës tarnautojø paskirtis – padëti Ministrui Pirmininkui, kaip Vyriausybës 
vadovui, suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti ir ágyvendinti 
sprendimus. Jie neskaidomi á struktûrinius vienetus, nes Ministro Pirmi-
ninko politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tarnautojus sudaro Mi-
nistro Pirmininko patarëjai atskirais klausimais ir atstovas spaudai, kuriø 
skaièius po kiekvieno Vyriausybës pasikeitimo Ministro Pirmininko po-
tvarkiu nustatomas ið naujo. Vadinasi, Ministro Pirmininko politinio (as-
meninio) pasitikëjimo valstybës tarnautojø skaièiø savo iniciatyva nustato 
Ministras Pirmininkas.  

Vyriausybæ ir Ministrà Pirmininkà aptarnauja Vyriausybës kanceliari-
ja. Tai Vyriausybës ásteigta biudþetinë ástaiga, kuri sudaro sàlygas Vyriau-
sybei ir Ministrui Pirmininkui vykdyti savo funkcijas. Jos organizacinë 
struktûra sudëtingesnë ir ji skirstoma á struktûrinius padalinius. Pagal Vy-
riausybës 2001 m. rugpjûèio 27 d. nutarimà Nr. 1044 „Dël Lietuvos Res-
publikos Vyriausybës kanceliarijos struktûros patvirtinimo“407 Vyriausybës 
kanceliarijà sudaro departamentai ir jiems priklausantys skyriai, tarnybos 
(Informacijos ir komunikacijos departamentas: Vyriausybës spaudos tar-
nyba, Visuomenës informavimo ir Europos Sàjungos informacijos skyrius, 
Komunikacijos koordinavimo skyrius; Teisës ir teisëtvarkos departamen-
tas; Bendrøjø reikalø departamentas: Vyriausybës dokumentø redakcija, 
Kontrolës ir korespondencijos skyrius, Vertimø skyrius, Ûkio skyrius, Eu-
ropos Sàjungos dokumentø skirstymo skyrius ir biblioteka; Ekonominës 

                                                 
407 Valstybës þinios. 2001. Nr. 75–2647.  
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analizës departamentas; Europos Sàjungos politikos analizës ir pozicijø 
koordinavimo departamentas: Europos Sàjungos politikos analizës skyrius, 
Institucijø ryðiø koordinavimo skyrius; Europos Sàjungos teisës ágyvendi-
nimo koordinavimo ir prieþiûros departamentas: Europos Sàjungos teisës 
derinimo prieþiûros ir notifikavimo skyrius, Bendrijos teisyno ágyvendinimo 
koordinavimo skyrius), departamentams nepriklausantys skyriai (Aplinkos, 
Biudþeto ir finansø, Darbo ir socialiniø reikalø, Ekonomikos, Informacinës 
visuomenës, Kaimo plëtros, Ðvietimo, mokslo ir kultûros, Nacionalinio sau-
gumo, Strateginio planavimo, Uþsienio politikos, Valstybës turto valdymo 
ir disponavimo, Vieðojo administravimo ir savivaldybiø Informacinës te-
chnologijos, Personalo, Finansø bei Vidaus audito skyriai) ir priimamasis.  

Tiek departamentus, tiek ir savarankiðkus skyrius, be vadovø, sudaro 
patarëjai ir vyriausieji specialistai. Departamentams nepriklausanèiuose 
skyriuose valstybës tarnautojø skaièius svyruoja nuo 2 (skyriaus vedëjas ir 
patarëjas arba vyriausiasis specialistas) iki 9. Teisës ir teisëtvarkos depar-
tamentas, taip pat Ekonominës analizës departamentas á struktûrinius vie-
netus (skyrius) neskaidomi. Vienam vadovui preliminariai tenka apie 4 pa-
valdinius (vykdytojus). Dël palyginti per siauro valdomumo masto vadovai 
nëra tinkamai panaudojami. Ypaè siauru valdomumo mastu pasiþymi sava-
rankiðki skyriai, kur vienam vadovui tenka vienas (Vidaus audito skyrius, 
Informacinës visuomenës skyrius) arba du vykdytojai (valstybës tarnauto-
jai) (Strateginio planavimo skyrius, Valstybës turto valdymo ir disponavimo 
juo skyrius, Vieðojo administravimo ir savivaldybiø skyrius, Personalo sky-
rius)).  

Vyriausybës kanceliarijai vadovauja Vyriausybës kancleris408, kurá á 

                                                 
408 Vyriausybës kancleris: sprendþia Vyriausybës kanceliarijos kompetencijai priskirtus 

klausimus, atsako uþ visà Vyriausybës kanceliarijos darbà; organizuoja valstybës institucijø ir 
ástaigø, savivaldybiø tarybø Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui pateiktø teisës aktø projektø 
ir programø analizæ; prireikus Vyriausybës darbo reglamento nustatyta tvarka organizuoja 
Vyriausybei ir Ministrui Pirmininkui teikiamø teisës aktø projektø ir programø, kuriø rengë-
jams nepavyksta suderinti su suinteresuotomis institucijomis, derinimà; dalyvauja koordinuo-
jant Vyriausybës programos ágyvendinimo priemoniø ir strateginiø veiklos planø vykdymà; or-
ganizuoja Vyriausybës posëdþius, ministrø pasitarimus, dalyvauja juose ir uþtikrina, kad bûtø 
raðomi protokolai, iðleidþiami ir ástatymø nustatyta tvarka „Valstybës þiniose“ skelbiami Vy-
riausybës nutarimai ir Ministro Pirmininko potvarkiai; Vyriausybës darbo reglamento nustaty-
ta tvarka organizuoja ministerijø valstybës sekretoriø pasitarimus; ástatymø nustatyta tvarka 
skiria á pareigas ir atleidþia ið jø Vyriausybës kanceliarijos valstybës tarnautojus ir darbuoto-
jus, dirbanèius pagal darbo sutartá, skatina juos ir skiria jiems nuobaudas; saugo Vyriausybës 
antspaudà ir atsako uþ antspaudo naudojimà; nustato veiklos sritis Vyriausybës kanceliarijos 
struktûriniams padaliniams; tvirtina valstybës tarnautojø ir darbuotojø, dirbanèiø pagal darbo 
sutartá, pareigybiø apraðymus; nustato pilieèiø ir kitø asmenø praðymø, skundø nagrinëjimo, 
asmenø priëmimo, aptarnavimo Vyriausybës kanceliarijoje tvarkà; tvirtina Vyriausybës kance-
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pareigas skiria ir ið jø atleidþia Ministras Pirmininkas. Tai aukðèiausias Vy-
riausybës kanceliarijos karjeros valstybës tarnautojas, turintis pavaduoto-
jus, kuriuos Valstybës tarnybos ástatymo nustatyta tvarka (konkurso bûdu) 
priima á pareigas ir atleidþia ið jø Vyriausybës kancleris. Jis taip pat skiria á 
pareigas ir ið jø atleidþia Vyriausybës kanceliarijos struktûriniø padaliniø 
vadovus (departamentø direktorius ir skyriø vedëjus) bei kitus valstybës 
tarnautojus ir darbuotojus, dirbanèius pagal darbo sutartis. Vyriausybës 
kancleris yra atsakingas ir pavaldus Ministrui Pirmininkui. Vyriausybës 
kanceliarijos karjeros valstybës tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal 
darbo sutartis, yra tiesiogiai pavaldûs Vyriausybës kancleriui. Vyriausybës 
kanceliarijos darbas organizuojamas remiantis Vyriausybës kanclerio pat-
virtintu darbo reglamentu. Vyriausybës kanceliarijos organizacinæ struktû-
rà ir nuostatus tvirtina Vyriausybë Vyriausybës kanclerio teikimu. 

Pagal Konstitucijà Vyriausybë turi ástatymø leidybos iniciatyvos teisæ, 
todël viena ið pagrindiniø Vyriausybës veiklos krypèiø yra naujø ástatymø 
bei jau galiojanèiø ástatymø pakeitimø ir papildymø projektø rengimas ir 
teikimas svarstyti ir tvirtinti Seimui. Ði jos veiklos sritis ypaè reikðminga, 
nes bûtent taip Vyriausybë gali ágyvendinti savo programà. Vykdydama ðià 
veiklà Vyriausybë teikia Seimui ástatymø, o prireikus ir kitø Seimo teisës 
aktø projektus. Ástatymø ir kitø Seimo teisës aktø projektus Vyriausybë tei-
kia Seimui savo nutarimais. Projektus paprastai rengia ir teikia Vyriausybei 
ministerijos bei Vyriausybës ástaigos, vadovaudamosi Vyriausybës veiklos 
programa ir jos ágyvendinimo priemoniø planu. Vadinasi, Vyriausybei su-
teikta teisë rengti ir teikti Seimui tvirtinti ástatymø projektus ne kà maþiau 
svarbi siekiant vykdyti Vyriausybës programà, nes ji inicijuoja ir rengia to-
kius ástatymø projektus, kurie sudarytø galimybæ jà ágyvendinti. 

Be ástatymø ir kitø Seimo teisës aktø projektø, Vyriausybë Seimo 
Pirmininko ar Seimo valdybos praðymu teikia Seimui iðvadas dël Seimo 
svarstomo projekto. Gavæs toká praðymà Ministras Pirmininkas gali per-
duoti ástatymo projektà ministerijoms arba Vyriausybës ástaigoms, kad jos 
pareikðtø savo nuomonæ. Vyriausybës iðvadø projektas svarstomas Vyriau-
sybës posëdyje. Priimtas sprendimas áforminamas protokolu ir pateikiamas 
Seimui per dvi savaites nuo praðymo pateikti iðvadas gavimo dienos. 

Ministras Pirmininkas arba ministrai turi atsiskaityti Seime atitinka-
mai uþ Vyriausybës arba savo veiklà, taip pat per Vyriausybës valandà at-

                                                                                                            
liarijos valstybës tarnautojø ir darbuotojø, dirbanèiø pagal darbo sutartá, atostogø grafikà; nu-
stato áëjimo á Vyriausybës pastatà ir ávaþiavimo á teritorijà tvarkà; leidþia jo kompetencijai pri-
skirtais klausimais ásakymus; vykdo kitas Vyriausybës ir Ministro Pirmininko jam pavestas 
funkcijas.  
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sakyti á Seimo nariø klausimus. Raðytiniai klausimai ir paklausimai regist-
ruojami Vyriausybës kanceliarijoje ir perduodami atitinkamam Vyriausy-
bës nariui. 

Ypatingi yra Vyriausybës ir savivaldybiø santykiai. Kadangi savivaldy-
bës nepavaldþios jokioms valstybës institucijoms, Vyriausybës skiriami at-
stovai priþiûri, ar savivaldybës laikosi Konstitucijos ir ástatymø, ar vykdo 
Vyriausybës nutarimus ir sprendimus. Vyriausybë taip pat teikia savivaldy-
bëms rekomendacijas socialinës apsaugos, sveikatos, ðvietimo ir kultûros 
plëtojimo bei kitais klausimais.  

Atsiþvelgiant á tai, kas iðdëstyta, galima skirti ðiuos Vyriausybæ apibû-
dinanèius poþymius bei suformuluoti jos apibrëþimà: 

1) Vyriausybës formavimo tvarkà ir ágaliojimus nustato Konstitucija, 
Vyriausybës ástatymas ir specialûs ástatymai; 

2) Vyriausybë ágyvendina vykdomàjà valdþià ir vadovauja ðios val-
dþios rûðies institucijoms; 

3) Tai bendros kompetencijos institucija; 
4) Vyriausybë – kolegiali institucija; 
5) Vyriausybë solidariai atsako Seimui uþ bendrà savo veiklà. 
Vyriausybë409 – Respublikos Prezidento ir Seimo sudaroma aukðèiau-

sioji, kolegiali vykdomosios valdþios institucija, kuri organizuoja valstybës 
vadovo priimtø dekretø bei Seimo ástatymø ágyvendinimà ir valstybës val-
dþios institucijø sistemoje uþima hierarchiná lygmená po Respublikos Pre-
zidento ir Seimo.  
 

                                                 
409 Kiekvienas bandymas atsakyti á klausimà, kas yra vyriausybë, visø pirma susijæs su klau-

simu, kaip ji atsirado. Tai labai sunkiai iðsprendþiama problema. Ankstyvuosiuose raðytiniuose 
ðaltiniuose, kuriems apie 5500 metø, raðoma apie Urartu miesto – valstybës Tigro ir Eufrato 
(dabartinio Irako teritorijoje) valdovus dvasininkus. Ið ðiø ðaltiniø aiðku, kad Vyriausybë ir 
valdininkija egzistuoja jau labai seniai. Visuomenei reikia socialinës organizacijos, o socialinei 
organizacijai reikalinga vyriausybë, nors ir elementari. 

Kiekviena socialinë grupë, nors ir maþa, turi savo valdymo struktûrà. Didesnës politinës 
struktûros, pavyzdþiui, tauta – valstybë, turi visà jø sistemà. Tai yra organizuotos bendruome-
nës, kurios uþima didelæ teritorijà ir uþtikrina joje valdþià, saugumà, teisëtvarkà bei teisëtumà. 
Terminas „valstybë“ nebûtinai taikytinas dideliam politiniam vienetui. Daþnai jis vartojamas 
ir valdymo prasme, todël ne visada juos galima atskirti. Pavyzdþiui, XVII amþiuje Prancûzijos 
karalius Liudvikas XIV sakydavo „Valstybë – tai að“ ir jis buvo visiðkai teisus, nes jis atstojo 
vyriausybæ. 

Kiekvienu atveju vyriausybæ galima apibrëþti kaip valstybës institucijà, kuri ágyvendina 
vykdomàjà valdþià ir uþtikrina saugumà pagal ástatymus bei paproèius. Tai leidþia taikiai pa-
skirstyti visuomenës iðteklius. Taèiau, be abejo, vyriausybë veikia ne viena, nes ji bûtø nepajëgi 
ágyvendinti jai keliamus tikslus ir uþdavinius, todël ji formuoja sau pavaldþias institucijas, ku-
riø visuma sudaro vykdomosios valdþios institucijø sistemà. 
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1.5. Lietuvos Respublikos ministerijos 
 

Pagrindiná vykdomosios valdþios institucijø sistemos lygmená sudaro 
centrinës vykdomosios valdþios institucijos. Joms priskiriamos Lietuvos 
Respublikos ministerijos (toliau – ministerijos), kurios atlieka itin svarbø 
vaidmená valstybës ir visuomenës gyvenime. Jos vykdo valdymo funkcijas, t. 
y. ágyvendina vykdomàjà, tvarkomàjà ir organizacinæ veiklà, nukreiptà á 
ástatymø bei kitø teisës aktø vykdymà. Daugumoje pasaulio valstybiø minis-
terijos yra seniai nusistovëjusios, tradicinës institucijos vykdomosios val-
dþios institucijø sistemoje, kuriø, kaip raðo A. Junevièius, „skaièius ir pava-
dinimai ávairiose ðalyse skirtingi“410. 

Uþsienio ðalyse svarbiausios valdymo institucijos vadinamos ávairiai. 
Daþniausiai jos vadinamos ministerijomis, taèiau esama ir kitokiø pavadi-
nimø. Pavyzdþiui, Jungtinëse Valstijose pagrindinës valstybës valdymo ins-
titucijos vadinamos „departamentais“, o jø vadovai – „sekretoriais“. Ðvedi-
joje ir Norvegijoje centrinës valdymo institucijos vadinamos departamen-
tais, o ministerijomis oficialiai vadinamos tik þinybos, uþsiimanèios uþsienio 
reikalais. Daugelyje Lotynø Amerikos valstybiø (Panama, Peru ir kt.) jos 
ávardijamos kaip sekretoriatai, o terminas „vieðoji ministerija“ tose ðalyse 
vartojamas kalbant apie prokuratûrà. Didþiosios Britanijos teisës aktuose 
vartojama tik sàvoka „ministras“, o terminas „ministerija“ juose nevarto-
jamas411. Ministerijø konstitucinis teisinis statusas ir faktinis vaidmuo vals-
tybës valdyme ávairiais laikais ir ávairiose ðalyse ið esmës skiriasi.  

Vakarø Europos valstybëse ministerijos pradëtos steigti dar XVI am-
þiuje, o Lietuvoje – tik XX amþiaus pradþioje. Nors 1918 m. vasario 18 d. 
aktu buvo atkurtas Lietuvos valstybingumas, ðalyje ðeimininkavusi okupa-
cinë kariuomenë dirbtinai stabdë visø valstybiniø institucijø kûrimàsi. 
Steigti ministerijas paskatino 1918 m. lapkrièio 2 d. priimti Lietuvos Vals-
tybës Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dësniai (pirmoji Lietuvos Kons-
titucija). Ðiame teisës akte sàvoka „ministerijos“ tiesiogiai nevartojama, o 
kalbama tik apie „Ministrø Kabinetà“ ir „ministerius“, ið kuriø galima 
spræsti apie ketinimus ákurti anksèiau minëtas institucijas. 1918 m. lapkrièio 
4 d. Lietuvos Valstybës Tarybos 10-ojo posëdþio protokole Nr. 104 átvirtin-
ta, kad Valstybës Taryba nutarë ásteigti devynias ministerijas:  

1) Uþsienio reikalø,  
2) Ðvietimo,  

                                                 
410 Junevièius A. Vykdomosios valdþios institucijos / Ðiuolaikinë valstybë. Kaunas, 1999. 
411 Административное право зарубежных странах: учебник / Под ред. Козырина А. 

Н., Штатиной М. А. Москва, 2003. 
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3) Teisingumo,  
4) Finansø, Prekybos ir pramonës,  
5) Þemës ûkio ir valstybës turtø,  
6) Kraðto apsaugos,  
7) Susisiekimo,  
8) Vieðøjø darbø ir maitinimo,  
9) Vidaus reikalø412.  
Tà paèià dienà Valstybës Tarybos Prezidiumas ágaliojo prof. Augusti-

nà Voldemarà suformuoti pirmàjá atkurtos valstybës Ministrø Kabinetà, 
kurio narius patvirtino 1918 m. lapkrièio 11 d.  

Jeigu palygintume bendrà ministerijø skaièiø prezidentinëse ir parla-
mentinëse respublikose, tai pamatytume, kad prezidentinëse respublikose 
ministerijø yra maþai. Tai paaiðkinama didesne valdymo centralizacija 
(prezidentas – vykdomosios valdþios vadovas) ir galimybe sudaryti vyriau-
sybæ neskiriant ministrø postø atitinkamø parlamentiniø frakcijø atsto-
vams. Prieðingas vaizdas parlamentinëse valstybëse, kur ministerijø skaièius 
svyruoja nuo 20 iki 40. Nereikalingos ministerijos daþniausiai steigiamos 
formuojant koalicines vyriausybes413. 

Pastaraisiais metais ministerijø vaidmuo vykdomosios valdþios insti-
tucijø sistemoje sumaþëjo. Ankstesnë jø monopolinë padëtis griaunama 
steigiant specialias institucijas prie valstybës vadovo prezidentinëse respub-
likose arba prie vyriausybës parlamentinëse respublikose, kurios nepaval-
dþios ministerijoms ir nëra jø sistemø dalis. Panaði padëtis bûdinga ir Lie-
tuvai, nes nuo 1996 m. pastebima ministerijø skaièiaus maþëjimo tendenci-
ja – nuo 19 iki 13. Be to, atitinkamos institucijos funkcionuoja prie Respub-
likos Prezidento (pvz., Heraldikos komisija, Konkurencijos taryba ir kt.), 
prie Seimo (pvz., Genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Valstybinë lie-
tuviø kalbos komisija ir kt.) ir prie Vyriausybës (pvz., Vyriausybës ástaigos, 
Vyriausybës komitetai, komisijos ir tarybos).  

Þodis „ministerija“ (lot. ministerium – tarnavimas, tarnyba) gali bûti 
traktuojamas dvejopai. Pirma, ministerija suprantama kaip centrinë vyk-
domosios valdþios institucija, vadovaujanti tam tikros valdymo srities (ad-
ministracinës politinës, socialinës kultûrinës ar ûkinës) ástaiga. Antra, þodis 
„ministerija“ siejamas su ministerijos sistema, kurià sudaro centrinis apara-
tas ir jos valdymo srityje funkcionuojanèios ástaigos. 

Ministerijos – tai pagrindinë centrinio vykdomosios valdþios instituci-
jø sistemos lygmens grandis po Vyriausybës, kuri sudaroma, kad organi-

                                                 
412 Lietuvos valstybës tarybos protokolai 1917–1918. Vilnius, 1991. 
413 Правительство, министерство и ведомство в зарубежных странах. Москва, 1994. 
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zuotø vieðàjá valdymà (administravimà) svarbiausiose vieðojo gyvenimo sri-
tyse. Ministerijos vykdo ástatymø ir kitø teisës aktø joms pavestø srièiø vals-
tybës valdymo funkcijas ir ágyvendina ðioje srityje valstybës politikà, taip 
pat koordinuoja bei kontroliuoja kitø ðios srities vykdomosios valdþios ins-
titucijø veiklà. Palyginti su kitomis vykdomosios valdþios institucijomis, mi-
nisterijø ypatumas yra tas, jog jø vadovai (ministrai) yra Vyriausybës nariai. 

Pagal Konstitucijos 67 straipsnio 8 punktà Lietuvos Respublikos mi-
nisterijas Vyriausybës siûlymu steigia ir panaikina Seimas414 priimdamas 
ástatymà. Ði konstitucinë nuostata suteikia teisæ kiekvienai naujai Seime 
daugumà turinèiai politinei partijai arba politiniø partijø koalicijai ir Vy-
riausybei steigti naujas, pervadinti, reorganizuoti arba likviduoti funkcio-
nuojanèias ministerijas. 

Administracinës teisës literatûroje pateikiamos ávairios ministerijø 
klasifikacijos. Atsiþvelgiant á jø funkcijø ir ágaliojimø ypatumus skiriamos 
ðakinio ir tarpðakinio valdymo ministerijos. Ðakinës kompetencijos ministe-
rijos ágyvendina ávairias valdymo funkcijas, susijusias su atitinkamos valdy-
mo srities funkcionavimu ir plëtra. Jos dalyvauja formuojant valstybës poli-
tikà ir uþtikrina jos vykdymà tam tikroje valdymo srityje bei rengia ir ágy-
vendina tikslines jos plëtros programas.  

Tarpðakinës415 ministerijos (pvz., Finansø ministerija, Ûkio ministeri-
ja ir kt.), be ðakinio valdymo, vykdo koordinavimo ir valstybinio reguliavi-

                                                 
414 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Vilnius, 1992. 
415 Daugumos ministerijø ir kitø vykdomosios valdþios institucijø veikla pasireiðkia uþ jø 

valdymo srièiø (ðakø) ribø, t. y. jos vadovauja ávairiø profiliø valdymo objektams arba tie patys 
objektai yra keliø ministerijø ar kitø vykdomosios valdþios institucijø reguliavimo srityje. Ki-
tais þodþiais tariant, kai kurios ministerijos ir kitos vykdomosios valdþios institucijos disponuo-
ja tarpðakinio (tarpþinybinio) pobûdþio ágaliojimais, ágyvendina tam tikras funkcijas objektø, 
nepriklausanèiø minëtø institucijø sistemoms, atþvilgiu. Ðios funkcijos gali bûti koordinuojan-
èios arba ápareigojanèios, taèiau jos abi atitinka ministerijø ir kitø vykdomosios valdþios insti-
tucijø veiklà, jø specializacijà.  

Tarpðakiniø institucijø veikla nustatyta atitinkamoje srityje, kuri platesnë nei ðakiniø. Pa-
vyzdþiui, Aplinkos ministerija ágyvendina aplinkos apsaugos, gamtos iðtekliø naudojimo, teri-
torijø planavimo, statybos ir bûsto, taip pat ekologinës ekspertizës funkciná reguliavimà. Ko-
ordinavimo veiklà vykdo ir Finansø ministerija, nes pinigø naudojimas – vienas ið svarbiausiø 
valstybës egzistavimo pagrindø. Taigi tarpðakinio valdymo subjektai yra ávairios institucijos 
(ministerijos, Vyriausybës ástaigos ir kt.), jeigu joms pagal jø nuostatus pavestos vykdyti tokios 
funkcijos. Ðakinës ir tarpðakinës koordinacijos esmë ta, kad koordinuojami objektai organiza-
ciðkai nepavaldûs koordinavimo subjektams. Kartu koordinuojanèios institucijos gali taikyti 
tokiems objektams privalomas poveikio priemones. Tai – funkcinis reguliavimas (terminas 
„reguliavimas“, o ne „valdymas“ ðiuo atveju tiksliau iðreiðkia subjekto ir objekto santykius). 

Prie tarpðakiniø ministerijø galima priskirti Aplinkos ministerijà, Finansø ministerijà, 
Ûkio ministerijà ir kt. Tarpðakinius uþdavinius vykdo ir Vyriausybës ástaigos (pvz., Statistikos 
departamentas teikia valstybës valdþios ir valdymo institucijoms statistinæ informacijà, koor-
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mo funkcijas keliose valdymo srityse, t. y. turi atitinkamus ágaliojimus dël 
nepavaldþiø objektø. 

Nors dauguma ministerijø traktuojamos kaip ðakinio valdymo institu-
cijos, taèiau daugumai ðiuolaikiniø ministerijø bûdingas ðakiniø ir tarpðaki-
niø (koordinavimo) funkcijø ir ágaliojimø suderinamumas. Tiksliau sakant, 
ministerijø negalima laikyti vien tik ðakinio valdymo institucijomis, nors jø 
veikla ið esmës yra ðakinio pobûdþio. Ministerijos kartu atlieka ir joms pa-
vestø valstybës valdymo srièiø koordinatoriaus vaidmená taip ágyvendinda-
mos ir tarpðakines funkcijas. Beveik visø ministerijø nuostatuose átvirtinta 
tarpðakinë (koordinavimo) veikla, susijusi su atitinkamos ministerijos val-
dymo sritimi. 

Pagal valdymo sritis ministerijas galima suskirstyti á tris grupes:  
1) ministerijas, funkcionuojanèias administracinëje politinëje valdy-

mo srityje (Kraðto apsaugos ministerija, Teisingumo ministerija, 
Vidaus reikalø ministerija, Uþsienio reikalø ministerija); 

2) ministerijas, funkcionuojanèias socialinëje kultûrinëje valdymo sri-
tyje (Kultûros ministerija, Socialinës apsaugos ir darbo ministerija, 
Sveikatos apsaugos ministerija, Ðvietimo ir mokslo ministerija); 

3) ministerijas, funkcionuojanèias ûkio valdymo srityje (Aplinkos mi-
nisterija, Finansø ministerija, Susisiekimo ministerija, Ûkio minis-
terija, Þemës ûkio ministerija).  

Kiekvienos ðalies ministerijø sistema priklauso nuo ávairiø nacionali-
niø, istoriniø, politiniø, geografiniø ir kitø veiksniø. Ministerijø skaièiø ið 
esmës lemia objektyvûs valstybës valdymo poreikiai, taèiau kai kuriais atve-
jais lemiamà vaidmená turi ir subjektyvûs veiksniai, susijæ su politine kon-
junktûra. Dël to ministerijos daþniausiai steigiamos valdþioje esanèios poli-

                                                                                                            
dinuoja oficialiàjà statistikà tvarkanèiø ástaigø veiklà, derina statistiniø tyrimø ir statistinës at-
skaitomybës formas ir metodikas). 

Svarbus tarpðakinio reguliavimo ir valdymo elementas yra valstybinës kontrolës ir prieþiû-
ros funkcijas ágyvendinanèios vykdomosios valdþios institucijos. Lietuvoje funkcionuoja dau-
gybë specializuotø valstybinës kontrolës institucijø. Beveik visos jos turi teisæ skirti administ-
racines nuobaudas nepavaldþioms institucijoms, ástaigoms, ámonëms, organizacijoms, parei-
gûnams ir pilieèiams. 

Kontrolës ar apskaitos funkcijas vykdanèios tarnybos ir inspekcijos daþniausiai sudaromos 
ir veikia atitinkamø ministerijø reguliavimo srityse. Taèiau jø ágaliojimai daþnai virðija tam tik-
ros ministerijos kompetencijos ribas: jos ágyvendina kitø, nepavaldþiø organizacijø funkcinæ 
kontrolæ ir prieþiûrà pagal savo ministerijos kompetencijà (pvz., Darbo inspekcijos veikla pa-
gal kompetencijà apima Lietuvos Respublikos ámones, ástaigas ir organizacijas, akcines ben-
droves, ûkines bendrijas ir þemës ûkio bendroves neatsiþvelgiant á jø pavaldumo ir nuosavybës 
formas; Energetikos valstybinë inspekcija fiziniø ir juridiniø asmenø valstybinæ prieþiûrà ir 
kontrolæ vykdo visoje ðalies teritorijoje neatsiþvelgdama á jø þinybiná pavaldumà, nuosavybës 
formas, energetikos árenginiø galià ir t. t.). 
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tinës partijos iniciatyva, bûtinybe suteikti ministrø postus koalicijos partne-
riams siekiant ágyvendinti prieðrinkiminius paþadus ir pan.  

Pagal Vyriausybës ástatymo 29 straipsnio 1 dalá Lietuvos Respublikos 
ministerijø sistemà sudaro 13 ministerijø: Aplinkos ministerija, Finansø 
ministerija, Kraðto apsaugos ministerija, Kultûros ministerija, Socialinës 
apsaugos ir darbo ministerija, Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos 
ministerija, Ðvietimo ir mokslo ministerija, Teisingumo ministerija, Ûkio 
ministerija, Uþsienio reikalø ministerija, Vidaus reikalø ministerija ir Þe-
mës ûkio ministerija. Dauguma ðiø institucijø jau egzistuoja ne vienà de-
ðimtá metø. Tai Finansø ministerija, Ðvietimo ir mokslo ministerija, Vidaus 
reikalø ministerija bei Teisingumo ministerija416.  

Ministerija savo veikloje vadovaujasi Konstitucija, ástatymais, tarptau-
tinëmis sutartimis, Vyriausybës nutarimais bei kitais teisës aktais. Ministe-
rijø teisinës padëties pagrindai labai siaurai reglamentuoti 1994 m. geguþës 
12 d. priimtame Vyriausybës ástatyme, o jø uþdavinius, funkcijas, teises ir 
pareigas detalizuoja konkreèios ministerijos nuostatai, kuriuos tvirtina Vy-
riausybë. Jø nuostatuose pirmiausia nurodoma sritis (ðaka), kurios valdymà 
ir koordinavimà vykdo konkreti ministerija. Pavyzdþiui, Vyriausybës 2001 
m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 patvirtintø Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalø ministerijos nuostatø 1 punkte nustatyta, kad „Vidaus reikalø mi-
nisterija vykdo ástatymø ir kitø teisës aktø jai pavestas vidaus reikalø srities 
valstybës valdymo funkcijas ir ágyvendina ðioje srityje valstybës politikà“417. 
Taigi ministerijos nuostatai – tai jungtinis norminis aktas, nustatyta tvarka 
Vyriausybës patvirtintas, reglamentuojantis jos tikslus, uþdavinius, funkci-
jas, teises, darbo organizavimà bei veiklos kontrolæ. 

Be nuostatø, ministerijos darbo tvarkà reglamentuoja ir ministerijos 
darbo reglamentas. Já paprastai savo ásakymu tvirtina ministras. Tai taip 
pat norminis teisës aktas, apimantis svarbiausias administracines procedû-
ras: ministerijos struktûriniø padaliniø ir kolegijos darbo tvarkà, ministeri-
jos veiklos organizavimà, ministerijoje gaunamø raðtø registravimà ir pa-
skyrimà vykdyti, ávairiø dokumentø pasiraðymà, teisës aktø rengimà, deri-
nimà, vizavimà ir ministro ásakymø skelbimà, Vyriausybës nutarimø pasira-
ðymo bei visuomenës informavimo tvarkas, pilieèiø ir kitø asmenø praðymø 
nagrinëjimà bei interesantø priëmimà, tarnybines komandiruotes, kvalifi-
kacijos këlimà, atostogø suteikimo tvarkà, reikalø perdavimà keièiantis mi-
nistrui, viceministrui, ministerijos valstybës sekretoriui, ministerijos sekre-
toriui, ministerijos administracijos padaliniø vadovams ir kitiems valstybës 

                                                 
416 Valstybës þinios. 1994. Nr. 43–772; 1998. Nr. 41–1131. 
417 Valstybës þinios. 2001. Nr. 24–794. 
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tarnautojams, antspaudø saugojimà ir naudojimà, archyvo tvarkymà, tarny-
biniø lengvøjø automobiliø ir tarnybiniø mobiliøjø telefonø naudojimà.  

Ministerija yra vienvaldiðkumo principu sudaryta institucija. Jai vado-
vauja ministras, kurio statusas, palyginti su kitø vykdomosios valdþios insti-
tucijø vadovais, yra iðskirtinis. Tai politinë pareigybë, kurià uþimdamas as-
muo ágyja trejopà statusà: viena vertus, jis vadovauja ministerijai ir ágyven-
dina jam priskirtas funkcijas kaip jam patikëtos valstybës valdymo srities 
vadovas, kita vertus, kartu jis yra ir Vyriausybës, kaip kolegialios instituci-
jos, narys, todël vykdo ir jos kompetencijai priskirtus ágaliojimus, o tai ne-
bûdinga kitiems vykdomosios valdþios institucijø vadovams; treèia, pagal 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 60 straipsnio 2 dalá ministrais gali bûti 
skiriami ir Seimo nariai, t. y. jie gali suderinti Seimo nario mandatà ir Vy-
riausybës nario bei ministro darbà.  

Be minëtø iðlygø, Konstitucija ir Vyriausybës ástatymas kartu nustato 
jiems ir tam tikrus draudimus – ministrai negali uþimti jokiø kitø renkamø 
ar skiriamø pareigø, dirbti verslo, komercijos ar kitokiose privaèiose ástai-
gose ar ámonëse, taip pat gauti kitoká atlyginimà, iðskyrus jam nustatytà pa-
gal pareigas Vyriausybëje bei darbo uþmokestá uþ kûrybinæ veiklà. Interp-
retuodamas ðià nuostatà Konstitucinis Teismas 2002 m. gruodþio 24 d. nu-
tarime konstatavo, kad ministrai negali tuo pat metu vykdyti funkcijø ágy-
vendindami valstybës valdþià (ðiuo atveju vykdomàjà) ir bûti savivaldybiø 
tarybø, per kurias ágyvendinama savivaldos teisë, nariais. 

Pretendentams ministro pareigybei uþimti galiojantys teisës aktai ne-
nustato amþiaus cenzo, iðsilavinimo ir nekelia jokiø kitø reikalavimø, todël 
skiriant ministrus profesinës kvalifikacijos nëra laikomos svarbiausiu krite-
rijumi. Ministrai – profesionalûs politikai, todël finansø ministru ne visada 
tampa buvæs finansininkas, uþsienio reikalø – diplomatas, kraðto apsaugos 
– kariðkis ir pan. Taèiau kartais pasitaiko ir iðimèiø, kai ministrais skiriami 
asmenys, anksèiau nieko bendra neturëjæ su politika, paprastai atitinkamos 
valdymo srities profesionalai (þinovai) arba specialistai. 

Ministrai daþniausiai yra vienos politinës partijos arba politiniø parti-
jø koalicijos nariai. Taigi „ministras apibrëþiamas kaip politiðkai paskirtas 
ministerijos vadovas“418, kuris pagal Lietuvos Respublikos valstybës politi-
kø, teisëjø ir kitø valstybës pareigûnø ástatymà yra priskiriamas politikø ka-
tegorijai, t. y. gali bûti laikomas aukðèiausio lygio valstybës politiku. 

Ministras sprendþia ministerijos kompetencijai priklausanèius klau-
simus ir yra tiesiogiai atsakingas uþ jam pavestà valdymo sritá bei Vyriausy-

                                                 
418 Ministries at work. Published by the Royal Norvegian Ministry of Government Ad-

ministration. Trondheim, 1994. 
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bës programos ágyvendinimà ministerijos kompetencijai priskirtais klausi-
mais, taip pat vykdo kitas ástatymø ir Vyriausybës nutarimø nustatytas 
funkcijas, t. y. „valdþios reiðkëjas, turintis prerogatyvas ir vykdantis parei-
gas atitinkamoje valdymo srityje, yra ministras, o ministerija, kaip valstybi-
në ástaiga, padeda ministrui vykdyti savo funkcijas“419. Kitaip sakant, mi-
nistras yra politinis veikëjas, kuris ágyvendindamas Vyriausybës politikà at-
stovauja jai Seime bei dalyvauja kituose politiniuose renginiuose.  

Ministrà á pareigas skiria ir ið jø atleidþia Respublikos Prezidentas 
Ministro Pirmininko teikimu. Paprastai jis skiriamas tam paèiam laikui 
kaip ir kiti Vyriausybës nariai. Taèiau kartais atskiri ministrai gali bûti at-
leisti ir pakeisti naujais kandidatais nepasibaigus Vyriausybës kadencijai 
(pvz., atsistatydina, jam pareiðkiamas nepasitikëjimas, atleidþiamas arba 
Respublikos Prezidento nebeskiriamas Vyriausybei gràþinus ágaliojimus). 
Jeigu ministro veikla neatitinka Vyriausybës ágyvendinamos politikos nuo-
statø, siûlymà já atleisti Respublikos Prezidentui taip pat gali teikti ir Mi-
nistras Pirmininkas. Ministrui netekus pareigø, ministerijos reikalø perda-
vimà kitam ministrui nustato Vyriausybës darbo reglamento 174–176 punk-
tai420. 

Vadovaudamas jam pavestai valdymo srièiai ministras yra atsakingas 
Seimui (per Vyriausybës valandà Seime atsiskaito uþ savo veiklà, taip pat 
atsako á Seimo nariø raðytinius klausimus ir paklausimus), Respublikos 
Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui (teikia ataskaitas, 
kaip vykdoma Vyriausybës programa bei jos ágyvendinimo priemonës, ir 

                                                 
419 Administrative Justice in the European Democracies. Ed. by Galligan D. J., Richard H. 

Langan I, Constance S. Nicandrou. Centre for Socio-legal Studies University of Oxford, 1998. 
420 Respublikos Prezidentui priëmus ministro atsistatydinimà arba Ministro Pirmininko 

teikimu atleidus ministrà ir Vyriausybei gavus Respublikos Prezidento dekretà dël naujo mi-
nistro paskyrimo, buvæs ministras (ar ministras, pavaduojantis kità ministrà), dalyvaujant Vy-
riausybës kanceliarijos atitinkamo struktûrinio padalinio vadovui, Ministro Pirmininko po-
tvarkyje nurodytu laiku turi perduoti reikalus naujajam ministrui. Suraðomas reikalø perda-
vimo aktas. Reikalø perdavimo ir priëmimo akte turi bûti svarbiausieji duomenys, apibûdi-
nantys faktinæ ministerijos bûklæ (be kita ko, jos struktûrà, valstybës tarnautojø pareigybiø ir 
darbuotojø, dirbanèiø pagal darbo sutartis, skaièiø, jai pavaldþias ir jos reguliavimo srièiai pri-
skirtas ámones, ástaigas bei organizacijas, gautø ið Lietuvos Respublikos valstybës biudþeto lë-
ðø panaudojimà, buhalterinës apskaitos ir atskaitomybës bûklæ, ástatymø, Vyriausybës nutari-
mø, tiesiogiai susijusiø su ministerija, Vyriausybe, Ministro Pirmininko pavedimu).  

Reikalø perdavimo ir priëmimo akto formà nustato Vyriausybës kancleris. Já pasiraðo tiek 
Vyriausybës kancleris, tiek juos perimantis asmuo, taip pat Vyriausybës kanceliarijos atitin-
kamo struktûrinio padalinio vadovas. Jeigu reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo 
nesutinka su kuriais nors reikalø perdavimo ir priëmimo akto skyriais (punktais), jis nurodo 
tai raðtu, pasiraðydamas aktà. Reikalø perdavimo priëmimo aktà tvirtina Ministras Pirminin-
kas. Ðis aktas suraðomas dviem egzemplioriais, kuriø vienas paliekamas atitinkamoje ministe-
rijoje, o kitas perduodamas Vyriausybës kanceliarijai.  
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Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito uþ savo veiklà). Ministras Pir-
mininkas atskaitingas tik Seimui, o ministrai atsakingi Seimui, Respublikos 
Prezidentui ir Ministrui Pirmininkui. Tai suponuoja mintá, jog ministrui, 
kaip Vyriausybës nariui, be kolektyvinës politinës atsakomybës, taikoma ir 
individuali politinë atsakomybë. Taèiau paþymëtina, kad ði ministro atsa-
komybë ne visada sukonkretinama. Pavyzdþiui, Konstitucija, ástatymai ir ki-
ti teisës aktai nenurodo ministro atskaitomybës ir atsakomybës formø Res-
publikos Prezidentui, nors praktikoje ji egzistuoja. Vadinasi, tai galima 
traktuoti kaip teisinio reguliavimo trûkumà.  

Ministro veiklos sritá nustato Konstitucija, Vyriausybës ástatymas, 
specialûs ástatymai ir atitinkamos ministerijos nuostatai, todël klausimai, 
kurie priskirti jo kompetencijai ir kuriuos ágyvendindamas jis ágaliotas pri-
imti poástatyminius teisës aktus, yra platûs ir ávairiapusiðki. Visi ministeri-
jos priimami svarbiausi sprendimai paprastai derinami su juo ir formaliai 
áforminami ministro vardu. Jo kompetencijai priskirtais klausimais minist-
ras sprendimus priima autonomiðkai be kitø Vyriausybës nariø pritarimo. 
Ministras, remdamasis Konstitucija, ástatymais, Vyriausybës nutarimais ir 
potvarkiais bei juos vykdydamas, leidþia ásakymus ir ásakymais patvirtintus 
kitus teisës aktus (nuostatus, taisykles, instrukcijas, ávairias tvarkas bei reg-
lamentus) ir tikrina, kaip jie vykdomi; teikia Vyriausybei ministerijos meti-
nes veiklos ataskaitas, kaip vykdoma Vyriausybës programa, jos ágyvendi-
nimo priemonës ir ministerijos strateginiai veiklos planai, ir Ministro Pir-
mininko reikalavimu atsiskaito uþ savo veiklà; tvirtina ministerijos admi-
nistracijos struktûrà ir pareigybiø sàraðà bei administracijos padaliniø nuo-
status; teikia Vyriausybei ástatymø ir kitø teisës aktø projektus; Valstybës 
tarnybos ástatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidþia ið pareigø ministerijos 
valstybës tarnautojus, ástaigø prie ministerijos vadovus; nustato ministerijos 
valstybës sekretoriaus, ministerijos sekretoriø administravimo sritis bei 
vykdo kitas jam ástatymø ir Vyriausybës nutarimø suteiktas funkcijas. Sei-
mo komiteto, komisijos ar frakcijos kvietimu ministras ar ministro ágaliotas 
tarnautojas privalo dalyvauti komiteto, komisijos ar frakcijos posëdyje ir in-
formuoti, kaip vykdomi ástatymai ir kiti Seimo priimti teisës aktai, teikti 
paaiðkinimus kitais svarstomais klausimais.  

Taigi ministras, kaip matyti ið jo statuso, vykdo tiek politinio, tiek 
administracinio pobûdþio funkcijas: kaip Vyriausybës narys, jis disponuoja 
politine valdþia, o kaip ministerijos vadovas – administracinio pobûdþio 
ágaliojimais.  

Nuo 2001 m. ministerijø veikla organizuojama vadovaujantis Vyriau-
sybës aprobuotais vieðai paskelbtais strateginiais veiklos planais, kuriuose 
apibûdinami pagrindiniai ministerijos tikslai, uþdaviniai ir bûdai jiems ágy-
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vendinti. Strateginis planavimas vykdomas remiantis Vyriausybës 2002 m. 
birþelio 6 d. nutarimu Nr. 827 patvirtinta Strateginio planavimo metodika, 
kuri nustato strateginio planavimo sistemà, strateginio planavimo ir biu-
dþeto pagal programas sudarymo principus, taip pat institucijos strateginio 
veiklos plano rengimo tvarkà bei strateginiø planø struktûrà421.  

Pagal Vyriausybës ástatymo 29 straipsnio 10 dalá ministerijø strategi-
niai veiklos planai rengiami vadovaujantis Vyriausybës programa, kuriai 
pritaria Seimas, ir derinami su Valstybës ilgalaikës raidos strategija, todël 
kiekvienø biudþetiniø metø pradþioje Vyriausybë, atsiþvelgdama á Lietuvos 
pasirengimo Europos Sàjungos narystei ir Vyriausybës programos bei Vals-
tybës ilgalaikës raidos strategijos prioritetus, perþiûri ir patvirtina strategi-
nius tikslus, taip pat nustato fiskalinës politikos gaires jiems ágyvendinti. 
Tada prasideda strateginio planavimo procesas ministerijø lygmeniu. Stra-
teginiams veiklos planams rengti gali bûti sudaromos ministerijos strategi-
nio planavimo grupë arba strateginio planavimo funkcija pavedama vykdyti 
ministerijos administracijos atitinkamam struktûriniam padaliniui. Vienos 
ministerijos (pvz., Finansø, Sveikatos apsaugos, Ðvietimo ir mokslo) anks-
èiau minëtiems planams rengti ministro ásakymu sudaro strateginio plana-
vimo grupæ ið ministerijos valstybës tarnautojø, o kitos (pvz., Kraðto apsau-
gos, Susisiekimo) ðià funkcijà paveda ágyvendinti vienam arba keliems mi-
nisterijos administracijos struktûriniams padaliniams. Ministerijø parengti 
strateginiai veiklos planai teikiami tvirtinti Vyriausybei. 

Pagal Vyriausybës ástatymo 29 straipsnio 11 dalá ministerijos strategi-
niai veiklos planai rengiami vieneriems, trejiems, penkeriems ir deðimèiai 
metø. Taèiau praktikoje kol kas apsiribojama tik vieneriø ir trejø metø mi-
nisterijø strateginiø veiklos planø rengimu. Vadinasi, ðiandien ði nuostata 
ágyvendinta tik ið dalies, nes nëra rengiami ministerijø penkeriø ir deðim-
ties metø strateginiai veiklos planai.  

Pasikeitus vyriausybëms, ministerijos per tris mënesius nuo Seimo pri-
tarimo naujos Vyriausybës programai dienos turi parengti arba atnaujinti 
savo strateginius veiklos planus ir pateikti juos aprobuoti Vyriausybei. 
Ásteigus naujà ministerijà jos strateginis ilgalaikës veiklos planas pateikia-
mas tvirtinti Vyriausybei per tris mënesius nuo ásteigimo dienos.  

Ministerijos veikloje ministro vienvaldiðkumas derinamas su kolegia-
lumu, nes svarbiausiais valdymo politikos klausimais priimti sprendimus 
jam padeda jos sudaroma kolegija, kuri yra ministro patariamoji institucija. 
Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministras, minis-
terijos valstybës sekretorius ir ministerijos sekretoriai. Á jos sudëtá gali bûti 

                                                 
421 Valstybës þinios. 2002. Nr. 57–2312. 
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átraukti kiti ministerijos struktûriniø padaliniø ir kitø institucijø atstovai. Á 
kolegijos posëdþius taip pat gali bûti kvieèiami ministerijø, valstybës ir kitø 
institucijø bei organizacijø atstovai ir mokslininkai ðiems sutikus. Kolegijos 
nariø skaièiø ir personalinæ sudëtá bei darbo reglamentà tvirtina ministras. 
Jis taip pat teikia klausimus svarstyti kolegijai. 

Kolegija svarsto pagrindinius, strateginius ministerijos veiklos klausi-
mus, svarbiausiø ministro ásakymø ir kitø teisës aktø projektus, iðklauso 
ministerijos struktûriniø padaliniø, departamentø, tarnybø ir inspekcijø 
prie ministerijos, kitø jai pavaldþiø ástaigø bei organizacijø ir jos reguliavi-
mo srièiai priskirtø valstybiniø ámoniø vadovø ataskaitas, svarsto, kaip pa-
renkami ir ugdomi darbuotojai, kaip tikrinamas sprendimø vykdymas. Ko-
legijos sprendimai ministrui vykdyti neprivalomi, nors jie gana autoritetin-
gi. Sprendimai priimami posëdyje dalyvaujanèiø jos nariø balsø dauguma. 
Balsams pasiskirsèius po lygiai sprendþiamàjá balsà turi bei posëdþio proto-
kolà ir kolegijos sprendimus pasiraðo kolegijos pirmininkas. Jie paprastai 
ágyvendinami ministro ásakymais. Kolegijos posëdþiai ðaukiami ne reèiau 
kaip kartà per ketvirtá. 

Vakarø valstybëse kolegijos funkcijas ágyvendina artimiausi ministro 
patarëjai ir padëjëjai (vadinamasis ministro kabinetas), kuriuos jis pasiren-
ka pats. Paprastai juridiðkai tokia struktûra kaip kolegija nesudaroma. 
Daugelyje posocialistiniø valstybiø kolegijas tvirtina vyriausybës, o jø prii-
mami sprendimai áforminami ministro ásakymais (jeigu jis su jais sutinka). 
Nesutarimo tarp kolegijos ir ministro atveju ginèijamà klausimà nagrinëja 
Vyriausybë422. 

Kiekviena ministerija turi savo vadovybæ, ministro politinio (asmeni-
nio) pasitikëjimo valstybës tarnautojus ir administracijà423. Tokia vidinë or-
ganizacinë struktûra424 bûdinga visoms ministerijoms. Vadovybæ sudaro 
ministras, viceministras, ministerijos valstybës sekretorius ir ministerijos 
sekretoriai. Ministerijos viceministrà skiria ir atleidþia ministras. Tai politi-
nio (asmeninio) pasitikëjimo pagrindu skiriamas kitas aukðèiausias po mi-
nistro ministerijos valstybës tarnautojas, kurio ágaliojimai baigiasi kartu su 

                                                 
422 Чиркин В. Е. Государственное управление. Москва, 2001. 
423 Lotynø kalbos þodis „administratio“ – „administracija“ yra þodþiø „tvarkymas“, „vado-

vavimas“ sinonimas. „Tarptautiniø þodþiø þodynas" þodá „administracija“ apibrëþia taip: 1) 
valstybës valdymo institucijø sistema; 2) organizacijos, ámonës, ástaigos vadovaujantis persona-
las; 3) atsakingieji rengëjai, tvarkytojai. Taigi administracija – tai aparatas, institucijos, visuma 
asmenø, kurie vadovauja þmoniø veiklai.  

424 Organizacinë struktûra – tai rëmai, kuriuos vadovai sukuria, kad paskirstytø ir koordi-
nuotø organizacijos nariø darbà. Plaèiau þr.: J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert. 
Vadyba (Kaunas, 1999. P. 308). 
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ministro ágaliojimais. Vyriausybës ástatymo 31 straipsnio 2 dalyje átvirtintas 
viceministro ágaliojimø sàraðas nëra baigtinis, nes ministras gali jam pavesti 
vykdyti ir kitas funkcijas. Jis tiesiogiai atsakingas ministrui, kuris vertina vi-
ceministro kompetencijà. 

Viceministras nëra vienintelis politinio (asmeninio) pasitikëjimo pa-
grindu skiriamas ministerijos valstybës tarnautojas. Be jø, ministrui ágyven-
dinti jam priskirtos valstybës valdymo srities politikà padeda ministro pata-
rëjai, padëjëjai, referentai ir atstovas spaudai. Juos skiria ir ið pareigø atlei-
dþia ministras. Minëti valstybës tarnautojai priimami be konkurso ministro 
pasirinkimu jo ágaliojimø laikotarpiui. Ministro patarëjai, padëjëjai, refe-
rentai ir atstovas spaudai uþtikrina ministro darbo organizavimà – padeda 
ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus 
ir juos ágyvendinti bei yra jam tiesiogiai atsakingi ir pavaldûs. Skirtingose 
ministerijose jø skaièius yra nevienodas. Pavyzdþiui, sveikatos apsaugos 
ministras turi 2 patarëjus ir atstovà spaudai, ûkio ministras – 3 patarëjus ir 
referentà, susisiekimo ministras – 3 patarëjus, 2 padëjëjus ir referentà, so-
cialinës apsaugos ir darbo ministras – du patarëjus, 1 referentà bei atstovà 
spaudai ir t. t. Taigi pateiktas pavyzdys leidþia aiðkiai teigti, jog nëra teisið-
kai nustatytas jø skaièius ministerijose, nes ði teisë suteikiama ministrui.  

Ministerijos administracijai vadovauja ministerijos valstybës sekreto-
rius per ministerijos sekretorius. Tai aukðèiausias karjeros ministerijos vals-
tybës tarnautojas, vykdantis administracines funkcijas (Vyriausybës ástaty-
mo 31–1 str. 2 d.), kurá skiria ir atleidþia ið pareigø ministras ir kuris yra 
jam tiesiogiai pavaldus. Ministerijos valstybës sekretorius uþtikrina minis-
terijos darbo nepertraukiamumà ir tæstinumà keièiantis ministrams. 

Ministerijos sekretoriai taip pat yra karjeros valstybës tarnautojai, tie-
siogiai pavaldûs ministerijos valstybës sekretoriui ir atsakingi ministrui. Jie 
vykdo Vyriausybës ástatymo nustatytas ir ministro pavestas funkcijas mi-
nistro jiems priskirtose administravimo srityse: organizuoja ir kontroliuoja 
programø, atitinkanèiø ministerijos strateginius tikslus bei Vyriausybës 
programos nuostatas, rengimà ir ágyvendinimà; pagal ministerijos strategi-
nius tikslus bei Vyriausybës programos nuostatas organizuoja teisës aktø 
projektø rengimà ir derinimà; organizuoja ir kontroliuoja Ministro Pirmi-
ninko ir Vyriausybës, ministro ir ministerijos valstybës sekretoriaus pave-
dimø vykdymà; pagal savo kompetencijà uþtikrina priimtø teisës aktø ágy-
vendinimà bei vykdo kitas ministrø jiems pavestas funkcijas. Ministerijos 
valstybës sekretorius ir ministerijø sekretoriai nëra atleidþiami ið pareigø 
keièiantis ministrui (atsistatydinus arba pasibaigus ágaliojimø laikui). Jø at-
leidimo ið pareigø juridinius pagrindus nustato Lietuvos Respublikos vals-
tybës tarnybos ástatymas. 
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Ministerijø sekretoriø skaièiaus nustatymo ministerijose mechaniz-
mas teisiðkai yra nesureguliuotas, nes tokia teisë neformaliai suteikta mi-
nistrui savo nuoþiûra spræsti ðá klausimà. Atskirose ministerijose jø skaièius 
yra skirtingas, todël visiðkai neaiðku, kokie kriterijai lemia ministerijø sek-
retoriø skaièiø atitinkamoje ministerijoje, nes Lietuvos Respublikos teisës 
aktai ðio klausimo nereglamentuoja. 

Ministerijos funkcijos paskirstomos tarp jos administracijos struktûri-
niø padaliniø. Kiekvienas departamentas, skyrius ar kitas struktûrinis or-
ganizacinis vienetas skirtas ágyvendinti atitinkamà ministerijos funkcijà. 
Ministerijos kompetencija tarsi susideda ið jos struktûriniø padaliniø kom-
petencijos. Jø vykdomos funkcijos taip pat gali bûti pavedamos ágyvendinti 
ir ministerijos sistemoje veikianèioms ástaigoms.  

Ministerijos administracijos organizacinæ struktûrà sudaro departa-
mentai (juos gali sudaryti skyriai), savarankiðki skyriai (neáeinantys á atitin-
kamo departamento sudëtá) ir kiti padaliniai. Be jø, kai kuriø ministerijø 
(pvz., Socialinës apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Ðvietimo ir mokslo, Tei-
singumo, Þemës ûkio) administracijø struktûras sudaro sekretoriatai, sek-
toriai, valdybos, tarnybos, poskyriai ir pan. Ádomiausia tai, jog tie patys or-
ganizaciniai vienetai atitinkamose ministerijose turi skirtingus pavadini-
mus. Pavyzdþiui, daugumoje ministerijø kaip administracijos struktûrinis 
vienetas nurodyta Vidaus audito tarnyba, kuri kitose ministerijose traktuo-
jama kaip Vidaus audito skyrius (pvz., Ðvietimo ir mokslo ministerija). Mi-
nisterijos administracijos padaliniai savo darbà organizuoja vadovaudamie-
si ministro ásakymu patvirtintais administracijos padaliniø nuostatais. 

Administraciniu ir teisiniu poþiûriu neaiðki administracijos padaliniø 
organizavimo tvarka. Bendro teisës akto, kuris detalizuotø ministerijø ad-
ministracijø struktûrø formavimo tvarkà, nëra. Vyriausybës ástatymo 30 
straipsnio 2 dalyje reglamentuota bendro pobûdþio nuostata, jog „ministe-
rijos administracijà sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai“. Admi-
nistracijos struktûrà ir pareigybiø sàraðà, nevirðijant darbo uþmokesèiui nu-
statytø lëðø, tvirtina ministras. Vadinasi, ministerijoms suteikta teisë sava-
rankiðkai spræsti organizacinës valdymo struktûros klausimus, o ministro 
ágaliojimai ðioje srityje yra diskrecinio pobûdþio. 

Stambiausias ministerijos administracijos organizacinis struktûrinis 
vienetas yra departamentas. Jø skaièius skirtingose ministerijose vidutinið-
kai svyruoja nuo 5 iki 7. Kultûros ministerijos administracija neskirstoma á 
departamentus, nes jà sudaro tik skyriai. Sveikatos apsaugos ministerijos 
administracijos struktûroje yra tik vienas departamentas. Tuo tarpu Teisin-
gumo ministerijoje, atvirkðèiai – administracijà ið esmës sudaro tik depar-
tamentai. Daugiausia departamentø turi Finansø ministerija – 11, Vidaus 
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reikalø ministerija – 9 ir Teisingumo ministerija – 8. Kitose ministerijose 
departamentø skaièius kinta nuo 5–7 (Ðvietimo ir mokslo ministerijoje, 
Þemës ûkio ministerijoje, Ûkio ministerijoje, Socialinës apsaugos ir darbo 
ministerijoje ir t. t.). 

Atlikta analizë rodo, kad kiekvienoje ministerijoje nusistovëjusi sava 
departamentø kûrimo tvarka. Juos paprastai sudaro skyriai ir kiti padali-
niai, kuriø skaièius siekia nuo 1 iki 8. Finansø (Nacionalinio fondo, Fiskali-
nës politikos, Apskaitos metodologijos ir Teisës departamentai), Susisie-
kimo (Keliø ir keliø transporto bei Vandens transporto departamentai), 
Teisingumo ir kai kuriose kitose ministerijose departamentai neskirstomi á 
skyrius arba kitus struktûrinius padalinius. Juose dirba nuo 7 iki 10 valsty-
bës tarnautojø, tuo tarpu kai kuriø ministerijø skyrius taip pat sudaro nuo 3 
iki 10 darbuotojø.  

Ministerijø ypatumas yra tas, kad jø kompetencijai priskirtø funkcijø 
ágyvendinimà uþtikrina gausi joms pavaldþiø institucijø grupë. Ministeri-
joms suteikta teisë steigti ne tik ámones, vieðàsias ástaigas, bet ir tarnybas, 
inspekcijas ir departamentus. Pavyzdþiui, Vyriausybës 1998 m. liepos 24 d. 
nutarimo Nr. 926 „Dël Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeri-
jos nuostatø patvirtinimo“ 6.9 punkte átvirtinta, jog „Sveikatos apsaugos 
ministerija, vykdydama jai pavestus uþdavinius, steigia, reorganizuoja ir lik-
viduoja jai pavaldþias sveikatos prieþiûros bei farmacijos ámones, ástaigas ar 
tarnybas ir vykdo jø steigëjo funkcijas, steigia sveikatinimo veiklos sàlygø 
kontrolës valstybines tarnybas bei valstybines inspekcijas, vykdo jø steigëjo 
funkcijas“425. 

Atitinkamos nuostatos reglamentuotos visø ministerijø veiklà regla-
mentuojanèiuose teisës aktuose, todël atskirø ministerijø reguliavimo srity-
se funkcionuoja nuo keliø iki keliolikos arba keliasdeðimt ávairiø institucijø 
ir organizacijø (ámoniø, vieðøjø ástaigø, departamentø, tarnybø, inspekcijø, 
agentûrø, centrø, biurø ir pan.), kurios skiriasi steigimo tvarka ir organiza-
cine teisine forma. Vienos ið jø steigiamos remiantis Vyriausybës ástatymu, 
kitos – specialiais ástatymais (pvz., Farmacijos departamentas prie Sveika-
tos apsaugos ministerijos, Nacionalinës akreditacijos biuras prie Aplinkos 
ministerijos ir kt.), treèios – Biudþetiniø ástaigø ástatymà, ketvirtos – Vieðø-
jø ástaigø ástatymu. Ðiuo atveju pabrëþtina, kad pagal Vyriausybës ástatymà 
(22 straipsnio 8 punktà ir 30 straipsnio 1 dalá) ástaigas prie ministerijø (de-
partamentus, tarnybas ir inspekcijas) gali steigti tik Vyriausybë, pavesdama 
ministerijoms vykdyti visas arba dalá ástaigø prie ministerijø steigëjo funkci-
jø. Taèiau ministerijos daþniausiai tiesiogiai steigia anksèiau minëtas insti-

                                                 
425 Valstybës þinios. 1998. Nr. 67–1961. 
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tucijas ir vykdo jø steigëjo funkcijas, o tai neatitinka Vyriausybës ástatymo 
nustatytos jø steigimo tvarkos. Taigi dël ðios prieþasties ministerijos siste-
ma institucinës sandaros poþiûriu yra sudëtingiausia, iðsiðakojusi ir ávairio-
mis ástaigomis „apaugusi“ vykdomosios valdþios institucijø sistemos struk-
tûros sudëtinë dalis, ágyvendinanti valdymà, valstybiná reguliavimà, kontro-
læ, apskaità ir prieþiûrà ministerijos kompetencijai priskirtoje valdymo sri-
tyje. 

Ministerija ágyvendina valstybës politikà atitinkamoje valdymo ðakoje 
arba srityje. Jokiame teisës akte sistemiðkai nenustatytos valstybës valdymo 
ðakos arba sritys bei kriterijai, kuriais remiantis valstybës valdymas skirs-
tomas á tam tikras sritis. Vyriausybës ástatymo 29 straipsnyje nurodyti tik 
ministerijø pavadinimai, taèiau neátvirtintos valdymo ðakos arba sritys bei 
jø identifikavimo kriterijai, todël atitinkamø ministerijø vykdomos funkci-
jos ið esmës skiriasi. Kaip paþymi A. Ðakoèius, „ministerijø teisinio statuso 
neapibrëþtumas teisës aktais suteikia galimybæ Vyriausybei skirstyti valdy-
mo sritis naudojantis diskrecija. Vyriausybës ástatyme ministerijos tik iðvar-
dijamos, o jø valstybinio valdymo srities, vadinasi, ir funkcijø sistemos, nu-
statymas pavedamas Vyriausybei“426. Pavyzdþiui, pagal ministerijø nuosta-
tuose iðdëstytas funkcijas vykdomø funkcijø ávairove ypaè iðsiskiria Vidaus 
reikalø ministerija, kuriai priskiriamos aðtuonios administravimo sritys (vi-
suomenës saugumo, valstybës tarnybos valdymo, vieðojo administravimo, 
regioninës plëtros, vietos savivaldos plëtros, informatikos, tarptautiniø ry-
ðiø ir Europos integracijos) ir 50 funkcijø, Susisiekimo ministerija – pen-
kios administravimo sritys (oro transporto, vandens transporto, keliø 
transporto, geleþinkelio valdymo, paðto ir ryðiø) ir 95 funkcijos bei Ûkio 
ministerija – keturios administravimo sritys (bendrosios ekonominës (mak-
roekonominës) politikos ágyvendinimo, ûkio sektoriø politikos formavimo, 
uþsienio ekonominës politikos formavimo ir ágyvendinimo) ir 72 ágyvendi-
namos funkcijos. Kitø ministerijø funkcijos á konkreèias administravimo 
sritis neskirstomos: Aplinkos ministerija atlieka 68, Finansø ministerija – 
37, Kraðto apsaugos ministerija – 19, Kultûros ministerija – 24, Socialinës 
apsaugos ir darbo ministerija – 38, Sveikatos apsaugos ministerija – 27, 
Ðvietimo ir mokslo ministerija – 24, Teisingumo ministerija – 42, Uþsienio 
reikalø ministerija – 20, Þemës ûkio ministerija – 47 funkcijas. Taigi tam 
tikrose ministerijose svarbiausia jø administracinio ir teisinio statuso sudë-
tinë dalis – kompetencija – pagal ágyvendinamø uþdaviniø, funkcijø ir su-
teiktø teisiø mastà ið esmës skiriasi.  

                                                 
426 Ðakoèius A. Teisinio reguliavimo pagrindai vieðajame administravime // Vieðasis admi-

nistravimas. Kaunas, 1999.  
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Kaip matyti, atskirø ministerijø ágyvendinami uþdaviniai, funkcijos ir 
joms suteiktos teisës labai skiriasi, todël sunku logiðkai paaiðkinti jø vyk-
domø funkcijø apimties santyká su atitinkamai ministerijai nustatytø etatø 
skaièiumi. Pavyzdþiui, daugiausia funkcijø priskirta vykdyti Susisiekimo 
ministerijai, taèiau jai nustatytas didþiausias leistinas 165 etato skaièius. Fi-
nansø ministerija jai priskirtoje valstybës valdymo srityje vykdo 37 funkci-
jas, taèiau jai nustatytas didþiausias ið visø ministerijø leistinas 331 etato 
skaièius. Kraðto apsaugos ministerijai priskirta vykdyti 19 funkcijø, o nusta-
tytas 275 etatø skaièius. Vidaus reikalø ministerija, turëdama 280 etatø, 
vykdo 50 funkcijø, Teisingumo ministerijoje 42 funkcijoms vykdyti skirta 
140 etatø. Ðiuo atveju visiðkai neaiðku, kokiais kriterijais vadovaujantis nu-
statomos valdymo sritys ir jose ágyvendinamos funkcijos, nors I. A. Vasi-
lenko mano, kad „nëra absoliutaus kriterijaus, kuris leistø tiksliai paskirsty-
ti kompetencijà tarp ministerijø ir kitø valstybiniø institucijø“427. Vadinasi, 
nustatant ministerijø teises, funkcijas ir kitus teisinio statuso elementus ly-
gybës principo nëra grieþtai laikomasi.  
 
 

1.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigos 
 

Antrà centrinio vykdomosios valdþios institucijø sistemos lygmens ins-
titucijø grandá sudaro Vyriausybës ástaigos. Tai institucijos428, skirtos minis-
terijø funkcijoms nepriskirtiems klausimams spræsti. Daþniausiai tai funk-
cinës kompetencijos institucijos, kurioms suteikti tarpðakiniai valdymo ága-
liojimai vykdyti valstybiná reguliavimà ir tarpðakinæ koordinacijà, prieþiûrà, 
kontrolæ bei kitas tarpðakines funkcijas. Ðiai vykdomosios valdþios instituci-
jø sistemos struktûrai priklauso departamentai, kontrolës arba apskaitos 
funkcijas vykdanèios tarnybos, agentûros, inspekcijos bei kitos ástaigos. 
Departamentai ir komitetai ágyvendina funkciná reguliavimà atitinkamoje 
veiklos srityje, taip pat valstybiná reguliavimà ir tarpðakinæ koordinacijà jø 
kompetencijai priskirtais klausimais. Jø veiklos sritá atspindi Vyriausybës 
ástaigos rûðis (pvz., Statistikos departamento nuostatø 1 punkte nustatyta, 

                                                 
427 Василенько И. А. Административно-государственное управление в странах за-

пада. Москва, 2000. 
428 Beveik visose ðalyse kuriamos ávairios institucijos (agentûros, biurai, komisijos), ágy-

vendinanèios valdymo funkcijas tose srityse, kurios nepriskiriamos ministerijoms. Dël jø gau-
sos faktiðkai neámanoma jø sugrupuoti pagal kokius nors kriterijus (pvz., vien tik JAV preli-
minariai funkcionuoja per 10 000 nepriklausomø agentûrø). Kartu su ðiomis institucijomis, tu-
rinèiomis ið esmës tuos paèius ágaliojimus kaip ir ministerijos, egzistuoja koordinavimo funkci-
jas vykdanèios institucijos, t. y. vadinamosios kvazivaldymo struktûros. 
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jog „Statistikos departamentas yra oficialiosios statistikos ástaiga, ágyvendi-
nanti bendrà valstybës politikà statistikos metodologijos ir organizavimo 
srityje“429).  

Tarnybos, agentûros ir inspekcijos paprastai vykdo specialias kontro-
lës, prieþiûros, apskaitos, leidimø, valstybinio reguliavimo ir kitas funkcijas 
nustatytose srityse (pvz., Vyriausybës 2001 m. gruodþio 21 d. nutarimo 
Nr.1560 „Dël Vieðøjø pirkimø tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybës nuostatø patvirtinimo“ 1 punkte átvirtinta, kad „Vieðøjø pirkimø tar-
nyba yra Lietuvos Respublikos Vyriausybës ástaiga, koordinuojanti vieðøjø 
pirkimø veiklà ir priþiûrinti, kaip jà atliekant laikomasi Lietuvos Respubli-
kos vieðøjø pirkimø ástatymo ir su jo ágyvendinimu susijusiø teisës aktø“430). 
Nedidindama valstybës valdymui atitinkamø metø biudþete skirtø lëðø 
anksèiau minëtas Vyriausybës ástaigas Vyriausybë gali steigti, reorganizuoti 
ir likviduoti. 

Vyriausybës ástaigai vadovauja vadovas: departamentui, iðskyrus Nar-
kotikø kontrolës departamentà, – generalinis direktorius; tarnybai, komite-
tui, fondui – direktorius; inspekcijai – virðininkas arba direktorius. Depar-
tamentø, komitetø, tarnybø ir inspekcijø vadovus á pareigas skiria ir ið jø at-
leidþia Ministras Pirmininkas. Praktikoje pasitaiko atvejø, kai vienam de-
partamentui vadovauja generalinis direktorius (pvz., Lietuvos archyvø de-
partamentas, Statistikos departamentas), o kitam – direktorius (pvz., Nar-
kotikø kontrolës departamentas) arba vienai inspekcijai vadovauja virði-
ninkas (pvz., Valstybinë atominës energetikos saugos inspekcija), o kitai – 
direktorius (pvz., Valstybinë duomenø apsaugos inspekcija).  

Vyriausybës ástaigø vadovai yra pavaldûs Ministrui Pirmininkui. Jie 
sprendþia ástaigos kompetencijai priskirtus klausimus, taip pat vykdo ásta-
tymø ir Vyriausybës nutarimø nustatytas funkcijas. Vyriausybës ástaigos va-
dovas gali turëti pavaduotojà (pavaduotojus), kurá (kuriuos) jis skiria ir at-
leidþia ið pareigø. Jø skaièiø vadovaudamasis diskrecija nustato Vyriausy-
bës ástaigos vadovas. Ágyvendindamas jam suteiktus ágaliojimus Vyriausybës 
ástaigos vadovas leidþia ásakymus ir ásakymu patvirtintus kitus teisës aktus, 
tikrina, kaip jie vykdomi ir yra asmeniðkai atsakingas uþ Vyriausybës ástai-
gai pavestø uþdaviniø sprendimà. 

Vyriausybës ástaigos savo veikloje vadovaujasi Konstitucija, ástaty-
mais, tarptautinëmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Vyriau-
sybës nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais ir kitais teisës aktais. 
Pastaraisiais metais Vyriausybës ástaigø, kaip ir ministerijø, veikla taip pat 

                                                 
429 Valstybës þinios. 2001. Nr. 23–769. 
430 Valstybës þinios. 2001. Nr. 108–3922; 2003. Nr. 26–1040. 
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pradëta organizuoti remiantis Vyriausybës aprobuotais strateginiais veiklos 
planais, derinamais su Vyriausybës programa ir Valstybës ilgalaikës raidos 
strategija. 

Gana skirtinga Vyriausybës ástaigø patariamøjø institucijø kûrimo 
tvarka. Dauguma jø, kaip ir ministerijos, sudaro vadovø patariamàsias ins-
titucijas – kolegijas (pvz., Statistikos departamentas, Valstybinë maisto ir 
veterinarijos tarnyba ir kt.). Jas sudaro Vyriausybës ástaigos vadovas (kole-
gijos pirmininkas), jo pavaduotojas (pavaduotojai) ir kiti jai pavaldþiø ir 
nepavaldþiø institucijø valstybës tarnautojai. Á kolegijos posëdþius gali bûti 
kvieèiami ministerijø ir kitø institucijø bei organizacijø atstovai ir moksli-
ninkai jø sutikimu. Svarstyti klausimus kolegijai teikia Vyriausybës ástaigos 
vadovas, kuris taip pat nustato jos nariø skaièiø ir personalinæ sudëtá bei 
tvirtina darbo reglamentà. 

Reikia pasakyti, jog yra Vyriausybës ástaigø (Valstybinë tabako ir al-
koholio kontrolës tarnyba, Ginklø fondas ir kt.), kuriø patariamosios insti-
tucijos nesudaromos. 

Vyriausybës ástaigø sistemà sudaro 12 Vyriausybës ástaigø: Ginklø 
fondas, Informacinës visuomenës plëtros komitetas, Kûno kultûros ir spor-
to departamentas, Lietuvos archyvø departamentas, Narkotikø kontrolës 
departamentas, Statistikos departamentas, Tautiniø maþumø ir iðeivijos 
departamentas, Valstybinë atominës energetikos saugos inspekcija, Valsty-
binë duomenø apsaugos inspekcija, Valstybinë maisto ir veterinarijos tar-
nyba, Valstybinë tabako ir alkoholio kontrolës tarnyba, Vieðøjø pirkimø 
tarnyba. Taigi Vyriausybës ástaigø sistemoje vyrauja departamentai (5), 
tarnybos (3), inspekcijos (2), po vienà komitetà ir fondà.  

Kaip matyti, Vyriausybës ástaigø sistemà sudaro ávairiø rûðiø ástaigos 
(departamentai, tarnybos, inspekcijos, fondai, komitetai), kurios skiriasi 
vadovo skyrimo ir atleidimo tvarka bei vykdomomis funkcijomis. Dauguma 
ið jø ágyvendina valstybinio reguliavimo ir tarpðakinio koordinavimo, kitos 
– ûkines komercines, ekspertines konsultacines funkcijas, todël kyla abejo-
niø, ar tas institucijas, kurios vykdo ûkines komercines arba ekspertines 
konsultacines funkcijas, galima traktuoti kaip Vyriausybës ástaigas, nes jos 
jokiø vykdomosios valdþios, áskaitant ir valdymo, funkcijø nevykdo. Pavyz-
dþiui, Ginklø fondo nuostatø 1 punkte átvirtinta, kad „Ginklø fondas yra 
Vyriausybës ástaiga, turinti iðimtinæ teisæ aprûpinti valstybës institucijas ir 
kitus juridinius asmenis ginklais, ðaudmenimis, sprogmenimis, kovine te-
chnika ar specialiosiomis priemonëmis, taip pat iðimtinæ teisæ parduoti fi-
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ziniams asmenims pistoletus (revolverius) savigynai ir ðiø ginklø ðaudme-
nis“431.  

Ádomi ir Vyriausybës ástaigø organizacinë valdymo struktûra. Vyriau-
sybës ástaigø organizacinës struktûros labai ávairios. Jokio teisës akto, kuris 
nustatytø jø organizaciniø struktûrø skirstymà á padalinius, nëra, iðskyrus 
Ginklø fondo ástatymà. Jo 6 straipsnio 3 dalyje átvirtinta, jog Ginklø fonde 
sudaromos Ginklavimo bei Mokslo ir gamybos valdybos432. Pagal Vyriau-
sybës ástaigø veiklà reglamentuojanèius nuostatus jø organizacines struktû-
ras ir pareigybiø sàraðus tvirtina Vyriausybës ástaigø vadovai. Vadinasi, Vy-
riausybës ástaigø organizaciniø struktûrø kûrimo teisë suteikiama ástaigos 
vadovui. Taigi esant tokiai neapibrëþtai padëèiai jas sudaro daug struktûri-
niø padaliniø. Vienos Vyriausybës ástaigos padaliniai skiriasi nuo kitos 
struktûriniø padaliniø.  

Vyriausybës ástaigø organizacinë struktûra susideda ið vadovybës ir 
administracijos. Vadovybæ sudaro ástaigos vadovas ir pavaduotojas (pava-
duotojai), o administracijà – departamentai, skyriai, sekretoriatai, biurai, 
tarnybos, grupës, valdybos ir poskyriai. Organizacinës struktûros ávairove 
labiausiai pasiþymi Statistikos departamentas, kurá sudaro skyriai, tarnybos, 
grupës ir biuras. Daþniausiai Vyriausybës ástaigø administracijø struktûrà 
sudaro tik skyriai (pvz., Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnyba, Vieðøjø 
pirkimø tarnyba ir kt.). 

Nuo pat valstybës susikûrimo pradþios vadovams rûpëjo, kiek þmoniø 
ir struktûriniø padaliniø galima efektyviai valdyti. Deja, ir ðiandien ðiam 
klausimui Lietuvoje neskiriama reikiamo dëmesio. Steigiamos Vyriausybës 
ástaigos, kuriø administracijà sudaro keletas valstybës tarnautojø. Tokiai 
ástaigai vadovauja vadovas, kuris turi du pavaduotojus. Pavyzdþiui, Europos 
teisës departamente iki jo reorganizavimo, t. y. iki 2004 m. liepos 1 d., dir-
bo 6 valstybës tarnautojai, kuriems vadovo generalinis direktorius ir du jo 
pavaduotojai bei du skyriø vedëjai.  

Specifinë ir Vyriausybës ástaigø steigimo tvarka. Vienodø jø steigimo 
teisiniø kriterijø nëra. Vienas Vyriausybës ástaigas steigia Vyriausybë, va-
dovaudamasi ástatymu (pvz., Statistikos departamentas, Valstybinë tabako 
ir alkoholio kontrolës tarnyba, Ginklø fondas ir kt.), kitos steigiamos pa-
naikinus ministerijas (pvz., 1998 m. balandþio 28 d. panaikinus Europos 
reikalø ministerijà buvo ásteigtas Europos komitetas (panaikintas nuo 2004 
m.) bei Teisës biuras prie Europos reikalø ministerijos, 1998 m. birþelio 5 
d. reorganizuotas á Europos teisës departamentà prie Lietuvos Respublikos 

                                                 
431 Valstybës þinios. 1996. Nr. 102–2332. 
432 Valstybës þinios. 1996. Nr. 71–1717. 
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Vyriausybës433, o nuo 2004 m. liepos 1 d. pertvarkytas á Europos teisës de-
partamentà prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos434), treèios 
steigiamos remiantis Vyriausybës programos ágyvendinimo priemoniø pla-
nu (pvz., ágyvendindama Vyriausybës 2000–2004 metø programos ágyven-
dinimo priemoniø, patvirtintø Vyriausybës 2001 m. vasario 9 d. nutarimu 
Nr. 149 „Dël Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2000–2004 metø progra-
mos ágyvendinimo priemoniø patvirtinimo“ IV skyriaus „Informacinës vi-
suomenës plëtra“ 2 punktu, Vyriausybë nuo 2001 m. liepos 1 d. ásteigë In-
formacinës visuomenës plëtros komitetà)435 bei kitais pagrindais. 

Ið tikrøjø kai kurios Vyriausybës ástaigos, kaip ir ministerijos, steigia 
ávairias joms pavaldþias ástaigas, nors Vyriausybës ástatymas joms nesutei-
kia tokios teisës. Pavaldþios ástaigos paprastai steigiamos remiantis Biudþe-
tiniø ástaigø ástatymu. Pavyzdþiui, Valstybinës maisto ir veterinarijos tarny-
bos direktoriaus ásakymais buvo ásteigtos 54 pavaldþios ástaigos, vykdanèios 
jai priskirtas funkcijas: 10 apskrièiø valstybiniø maisto ir veterinarijos tar-
nybø, 4 miestø valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos, 34 rajonø vals-
tybinës maisto ir veterinarijos tarnybos, Nacionalinë veterinarijos laborato-
rija, Valstybinë maisto produktø inspekcija, Pasienio ir transporto valstybi-
në veterinarijos tarnyba, Lietuvos valstybinë veterinarijos preparatø ins-
pekcija, Maisto ir veterinarijos audito tarnyba bei Kauno maisto ir veteri-
narijos tæstinio mokymo centras. 

Pagal valdymo paskirtá bei administraciná teisiná statusà Vyriausybës 
ástaigos maþai kuo skiriasi nuo ministerijø. Kai kurios ið jø funkcionuoja 
atitinkamose valdymo srityse, o tai prieðtarauja jø organizacinei paskirèiai, 
nes tam tikrose valdymo srityse valdymo politikà ágyvendina ministerijos, o 
Vyriausybës ástaigos steigiamos funkciniu pagrindu. Pavyzdþiui, Lietuvos 
archyvø departamentas formuoja ir ágyvendina valstybës politikà ir strategi-
jà raðtvedybos ir archyvø klausimais436. Be to, Vyriausybës ástaigø vykdomø 
funkcijø apimtis nëra siauresnë uþ ministerijø. Pavyzdþiui, daugiausia funk-
cijø vykdo Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnyba (49 funkcijas), Statis-
tikos departamentas (28 funkcijas) ir kt. Kita vertus, ministerijos taip pat 
vykdo koordinavimo veiklà, kuri bûdinga ir Vyriausybës ástaigoms. Visa tai 
Vyriausybës ástaigas priartina prie ministerijø. Ið dalies tai patvirtina ir pa-
plitusi praktika pertvarkyti ministerijas á Vyriausybës ástaigas ir atvirkðèiai. 

                                                 
433 Valstybës þinios. 1998. Nr. 53–1476. 
434 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004 m. birþelio 14 d. nutarimas Nr. 739 „Dël Euro-

pos teisës departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës steigëjo funkcijø perdavimo“ 
// Valstybës þinios. 2004. Nr. 95–3503.  

435 Valstybës þinios. 2001. Nr. 44–1550. 
436 Valstybës þinios. 2002. Nr. 5–590.  
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Vadinasi, darytina iðvada, jog Vyriausybës ástaigos sudaromos pagal minis-
terijø modelá. Taip maþinamas ministerijø vaidmuo vykdomosios valdþios 
institucijø sistemos struktûroje, nes Vyriausybës ástaigos nepriskiriamos jø 
reguliavimo srièiai ir joms nepavaldþios. 
 
 

1.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės komitetai,  
komisijos ir tarybos 

 
Ðiai centrinio vykdomosios valdþios institucijø sistemos lygmens gran-

dþiai priskiriami Vyriausybës nuolatiniai komitetai ir nuolatinës komisijos 
(toliau – Vyriausybës komitetai ir komisijos). Kaip jau minëta, tai Vyriau-
sybës kuriamos koordinacinës institucijos, kuriø sàlyginá priskyrimà vyk-
domosios valdþios institucijoms lemia tai, kad jas sudaro Vyriausybë, arba 
logiðkai suvokiama jø priklausomybë ðios valdþios institucijoms, bei tai, kad 
dauguma jø paprastai vykdo valdymo funkcijas (koordinuoja, kontroliuo-
ja).  

Vyriausybë komitetus gali sudaryti ið ministrø. Tai kolegialios pata-
riamosios institucijos, kurios svarsto aktualius, prioritetinius ar ginèytinus 
(nesuderintus) atitinkamos valdymo srities klausimus ir teikia iðvadas bei 
pasiûlymus teisës aktø projektø rengëjams ir Vyriausybei.  

Ministro Pirmininko pavedimu Vyriausybës komitetuose svarstomi 
svarbiausi ástatymø ir norminiø Vyriausybës nutarimø projektai, kurie yra 
átraukti á Vyriausybës posëdþio darbotvarkæ, taip pat teisës aktø projektø, 
apimanèiø keliø ministrø valdymo sritis, derinimo metu iðkilæ nesutarimai. 
Ministrai gali siûlyti svarstyti komitete ir rengiamø teisës aktø koncepcijas, 
kitus probleminius klausimus. Atitinkamà klausimà aptarti Vyriausybës 
komitete prireikus taip pat gali siûlyti Vyriausybës kanceliarijos ir Ministro 
Pirmininko paskirti politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tarnauto-
jai. 

Vyriausybës komitetø posëdþius ðaukia, jø vietà ir laikà nustato bei 
jiems pirmininkauja jø pirmininkai. Posëdis laikomas teisëtu, jeigu jame 
dalyvauja daugiau kaip pusë Vyriausybës komitetø nariø. Juose, be nariø, 
dalyvauja suinteresuotø ministerijø atstovai (ministrai arba jø ágalioti vice-
ministrai ir kiti asmenys). Komiteto sprendimai priimami bendru posëdyje 
dalyvaujanèiø jo nariø sutarimu. Vyriausybës komitetø sprendimai áformi-
nami protokolais, kuriuos pasiraðo jo pirmininkas. Jie iðsiunèiami visiems 
komitetø nariams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms bei pridedami 
prie Vyriausybës posëdþiui teikiamo svarstyti klausimo. 
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Vyriausybës komitetø priimti sprendimai Vyriausybei yra rekomen-
duojamojo pobûdþio. Komiteto pirmininkas, Vyriausybës posëdyje svars-
tant ðio komiteto aptartà teisës akto projektà, trumpai informuoja apie 
svarstymo rezultatus. 

Vyriausybës komitetus techniðkai aptarnauja Vyriausybës kanceliari-
ja. Ne vëliau kaip prieð 3 dienas iki komiteto posëdþio komiteto nariams ir 
kitiems á posëdá kvieèiamiems asmenims ji iðsiunèia posëdþio medþiagà bei 
komiteto pirmininko pasiraðytà posëdþio darbotvarkæ. 

Neformaliai Vyriausybës komitetø sistemà sudaro dvi jø grupës. Pir-
majai grupei priskiriami Vyriausybës 2001 m. nutarimu Nr. 1187 „Dël nuo-
latiniø Lietuvos Respublikos Vyriausybës komitetø sudarymo ir kai kuriø 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimø pripaþinimo netekusiais ga-
lios“437 sudaryti 4 komitetai: Strateginio planavimo, Finansø ir ekonomikos, 
Socialiniø reikalø bei Valdymo reformø. Kiekvienas ministras yra bent vie-
no komiteto narys, o kai kurie ið jø dviejø, trijø ar net keliø (pvz., socialinës 
apsaugos ir darbo ministras, ûkio ministras) komitetø nariai. Ið minëtø 
komitetø daugiausiai nariø turi Strateginio planavimo komitetas, kuriam 
pirmininkauja Ministras Pirmininkas. Kitus komitetus sudaro 5 nariai. Jie 
sudaromi atsiþvelgiant á Vyriausybës ástatymo ir jos darbo reglamento nuo-
statas. Taèiau ðie komitetai nëra priskiriami vykdomosios valdþios instituci-
jø grupei, nes jie vykdo patariamojo pobûdþio funkcijas, todël jø veikla 
traktuojama kaip viena ið Vyriausybës veiklos formø. 

Antrajai grupei priklauso Vyriausybës komitetai, kurie savo struktûra 
ir vykdomomis funkcijomis neatitinka Vyriausybës ástatymo ir jos darbo 
reglamento nuostatø. Tai Vyriausybës komitetas uþimtumo didinimo pro-
gramoms ágyvendinti438, Daugiaðalës ir dviðalës pagalbos koordinavimo 
komitetas439, Nacionalinës þemës ûkio ir kaimo plëtros 2000–2006 metø 
programos prieþiûros komitetas, Transporto tranzito komitetas, Pensijø si-
stemos reformos komitetas440 ir Kriziø prevencijos komitetas441. Jie vykdo 
koordinavimo, prieþiûros ar prevencijos funkcijas, o jø nariai yra ávairiø 
vykdomosios valdþios institucijø ir nevyriausybiniø organizacijø atstovai 
(pvz., Vyriausybës 2001 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 357 „Dël nacionalinës 
þemës ûkio ir kaimo plëtros 2000–2006 metø programos prieþiûros komite-
to sudarymo“442, Vyriausybës 1999 m. rugsëjo 20 d. nutarimas Nr. 1032 

                                                 
437 Valstybës þinios. 2001. Nr. 84–2945.  
438 Valstybës þinios. 1999. Nr. 30–860. 
439 Valstybës þinios. 1995. Nr. 24–551; 2000. Nr. 109–3481. 
440 Valstybës þinios. 2000. Nr. 58–1726. 
441 Valstybës þinios. 2002. Nr. 4–103.  
442 Valstybës þinios. 2001. Nr. 29–936. 
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„Dël transporto tranzito komiteto sudarymo“443 ir kt.). Visi jie ásteigti skir-
tingu laiku, todël kai kurie ðiandien nefunkcionuoja arba nefunkcionavo 
nuo sudarymo momento (pvz., Vyriausybës komitetas uþimtumo didinimo 
programoms ágyvendinti). Teisiniu poþiûriu pabrëþtina, kad tokiø komitetø 
sudarymas neatitinka Vyriausybës ástatymo ir jos darbo reglamento nuosta-
tø bei kai kuriais atvejais apskritai neaiðkûs jø formavimo teisiniai pagrin-
dai (pvz., Nacionalinës þemës ûkio ir kaimo plëtros 2000–2006 metø pro-
gramos prieþiûros komitetas). Vadinasi, formaliai nustatyta tik viena Vy-
riausybës komitetø rûðis, taèiau realiai funkcionuoja dvi. 

Vyriausybë komisijas gali sudaryti ið Vyriausybës nariø, valstybës val-
dymo, savivaldybiø tarnautojø, mokslininkø ir specialistø. Prireikus á komi-
sijos posëdþius kvieèiami suinteresuotø ministerijø, Vyriausybës ástaigø ir 
organizacijø, taip pat politiniø ir nevyriausybiniø organizacijø atstovai. 
Komisijos darbui vadovauja Vyriausybës skiriamas ministras arba kitas as-
muo (komisijos pirmininkas), iðskyrus Valstybinæ loðimø prieþiûros komisi-
jà, kurios pirmininkà komisijos nariai iðsirenka ið savo tarpo. Vadinasi, Vy-
riausybës komisijas, kitaip negu nei Vyriausybës komitetus, gali sudaryti 
ávairiø vykdomosios valdþios ir kitø institucijø bei organizacijø atstovai, jos 
steigiamos Vyriausybës iniciatyva. 

Atskirai reikëtø paminëti ir tas komisijas, kurias Vyriausybë steigia 
remdamasi atitinkamais ástatymais (pvz., Valstybinæ loðimø prieþiûros ko-
misijà, Vyriausiàjà administraciniø ginèø komisijà, Mokestiniø ginèø komi-
sijà). Jos savo struktûra ir vykdomomis funkcijomis ið esmës skiriasi nuo 
anksèiau minëtø (kurias Vyriausybë sudaro vadovaudamasi Vyriausybës 
ástatymu ir darbo reglamentu). Tokios komisijos paprastai vykdo kontrolës, 
prieþiûros arba jurisdikcines funkcijas ir joms suteikta teisë priimti kitoms 
valstybës institucijoms privalomus sprendimus. 

Atliktas teisës aktø, reglamentuojanèiø Vyriausybës komisijø veiklà, 
tyrimas rodo, kad visas jas organizacinës teisinës formos atþvilgiu galima 
skirstyti á keturias kategorijas: Vyriausybës komisijas (pvz., Vyriausybës pe-
ticijø komisija), valstybines komisijas (pvz., Valstybinë loðimø prieþiûros 
komisija), komisijas prie Vyriausybës (pvz., Mobilizacijos komisija prie Vy-
riausybës) ir tiesiog komisijas (pvz., Komisija privalomam registruoti turtui 
ávertinti). Kaip matyti, funkcionuoja keturios grupës Vyriausybës komisijø, 
kurios skiriasi ne tik organizacinëmis ir teisinëmis formomis, bet ir visais 
kitais atþvilgiais (steigimo pagrindais, struktûra, ágyvendinamomis funkci-
jomis, veiklos formomis ir t. t.). Visoms anksèiau minëtoms komisijoms 
bendra tai, kad jas sudaro Vyriausybë, nors ir vadovaudamasi skirtingais 

                                                 
443 Valstybës þinios. 1999. Nr. 80–2364. 
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teisiniais pagrindais. Taigi yra ávairiø Vyriausybës komisijø, kurios steigia-
mos ne pagal Vyriausybës ástatymo ir Vyriausybës darbo reglamento nuo-
statas. Tokia padëtis susiklosto todël, kad nëra pakankamai aiðkiai ir tiks-
liai apibrëþti jø steigimo juridiniai kriterijai bei jø administracinis ir teisinis 
statusas.  

Vyriausybës komisija – tai kolegiali vykdomosios valdþios institucija, 
vykdanti tarpðakinio koordinavimo, kontrolës, prieþiûros ar jurisdikcines 
funkcijas. Pavyzdþiui, Valstybinës loðimø prieþiûros komisijos nuostatø 4 
punkte átvirtinta, jog „svarbiausias prieþiûros komisijos tikslas – teisës aktø 
nustatyta tvarka priþiûrëti ir kontroliuoti azartiniø loðimø veiklos organiza-
vimà […]“444. Lietuvos integracijos á Ðiaurës Atlanto Sutarties Organizacijà 
(NATO) koordinavimo komisija yra Vyriausybës sudaroma tarpþinybinë 
institucija, svarstanti strateginius Lietuvos Respublikos pasirengimo narys-
tei NATO klausimus, nustatanti pasirengimo jai planà, koordinuojanti Lie-
tuvos Respublikos ministerijø, Vyriausybës ástaigø bei kitø valstybës insti-
tucijø, susijusiø su jo ágyvendinimu, veiklà445. Valstybinë sveikatos reikalø 
komisija prie Vyriausybës yra institucija, koordinuojanti sveikatos politikos 
priemoniø planavimà ir vykdymà ministerijose, kitose Vyriausybës ástaigose 
bei sveikatos prieþiûros ástatymø ir kitø teisës aktø ágyvendinimà446. Mokes-
tiniø ginèø komisijos svarbiausias uþdavinys yra objektyviai iðnagrinëti mo-
kesèiø mokëtojo skundà ir priimti teisëtà bei pagrástà sprendimà447. 

Pagrindinë Vyriausybës komisijø veiklos forma yra posëdþiai. Jiems 
vadovauja komisijos pirmininkas, o jo nesant – jo pavaduotojas arba vienas 
ið pirmininko paskirtø komisijos nariø. Komisijø sprendimai jø kompeten-
cijai priskirtais klausimais priimami kolegialiai, posëdyje dalyvaujanèiø 
komisijos nariø balsø dauguma. Balsams pasiskirsèius po lygiai lemia komi-
sijos pirmininko balsas. Apskritai Vyriausybës komisijos svarstomais klau-
simais priima nutarimus, iðskyrus keletà, kuriø sprendimai áforminami po-
sëdþiø protokolais. 

Vyriausybës komisijà sudaro jos pirmininkas, sekretorius ir nariai, ku-
rie nëra etatiniai darbuotojai, ir uþ darbà jiems nemokama, iðskyrus Vals-
tybinæ loðimø prieþiûros komisijà, Mokestiniø ginèø komisijà, Vyriausiàjà 
administraciniø ginèø komisijà. Paprastai komisijas ûkiðkai ir techniðkai 
aptarnauja Vyriausybës kanceliarija arba ministerijos bei Vyriausybës ástai-
gos, kuriø vadovai ar kiti tarnautojai paskirti komisijø pirmininkais. 

                                                 
444 Valstybës þinios. 2001. Nr. 53–1875. 
445 Valstybës þinios. 1999. Nr. 39–1228. 
446 Valstybës þinios. 1996. Nr. 98–2247; 2000. Nr. 37–1040.  
447 Valstybës þinios. 1998. Nr. 108–2967. 
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Kai kuriø komisijø (Valstybinës loðimø prieþiûros komisijos, Mokes-
tiniø ginèø komisijos, Administraciniø ginèø komisijos ir kt.) funkcijoms at-
likti formuojamos etatiniø darbuotojø administracijos. Jø struktûrà ir pa-
reigybes, nevirðijant Vyriausybës nustatyto metinio darbo apmokëjimo 
fondo, tvirtina tø komisijø pirmininkai. 

Prie Vyriausybës bei kitø vykdomosios valdþios institucijø sudaromos 
ir ávairios tarybos (pvz., Privalomojo sveikatos draudimo taryba prie Vy-
riausybës448, Gyventojø registro taryba449, Statistikos taryba prie Statistikos 
departamento450 ir kt.). Vertinant jas pagal pavadinimus manytina, jog tai 
visiðkai skirtingos institucijos nei Vyriausybës komitetai ir komisijos. Ta-
èiau jø nuostatø analizë suponuoja prieðingà nuomonæ, nes sprendþiant ið 
jø vykdomø funkcijø sunku nustatyti jø esminius skirtumus. Jø vykdomos 
funkcijos leidþia aiðkiai teigti, kad tarybos, kaip ir Vyriausybës komitetai 
bei komisijos, ið esmës ágyvendina ekspertines, konsultacines ar koordina-
vimo funkcijas. Jas taip pat sudaro Vyriausybë, taèiau jø ypatumas yra tas, 
kad jos steigiamos vadovaujantis ne Vyriausybës, o atitinkamais ástatymais 
(pvz., Ðvietimo, Aukðtojo mokslo, Bibliotekø ir kt.), Seimo nutarimais 
(pvz., ágyvendindama Seimo 1996 m. birþelio 27 d. nutarimà Nr. I–1413 
„Dël Valstybinës jaunimo politikos koncepcijos“451 Vyriausybë nutarë 
ásteigti Valstybinæ jaunimo reikalø tarybà) bei atitinkamomis programomis 
(pvz., vadovaudamasi Nacionalinës kokybës programa Vyriausybë ásteigë 
Kokybës tarybà). Realiai jos vykdo vykdomosios valdþios funkcijas, taèiau 
sudaromos remiantis skirtingais teisiniais pagrindais (jø steigimas Vyriau-
sybës ástatyme nepriskirtas Vyriausybës kompetencijai), todël jø formaliai 
negalima priskirti vykdomosios valdþios institucijø sistemai. 

Atskirai reikëtø paminëti Nacionalinæ vartotojø teisiø apsaugos tary-
bà prie Teisingumo ministerijos. Tai vienintelë taryba, kuri jos nuostatuose 
traktuojama kaip valstybës ástaiga. Tai patvirtina ir jos vykdomos funkcijos, 
nes jai suteikti valstybës institucijoms bûdingi ágaliojimai (pvz., priima tei-
sës aktus, atlieka vartotojø skundø neteisminá nagrinëjimà, taiko poveikio 
priemones ir pan.). 

Taryba – tai kolegiali institucija. Daugumà jø techniðkai aptarnauja 
tos institucijos, kuriø reguliavimo srityse jos funkcionuoja, kitose sudaromi 
sekretoriatai, kuriuos sudaro etatiniai valstybës tarnautojai (pvz., Valstybi-
në jaunimo reikalø taryba, Kokybës taryba, Nacionalinë vartotojø teisiø ap-

                                                 
448 Valstybës þinios. 1996. Nr. 93–2194. 
449 Valstybës þinios. 1992. Nr. 21–630.  
450 Valstybës þinios. 2001. Nr. 23–769.  
451 Valstybës þinios. 1996. Nr. 116–2732. 
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saugos taryba ir Lietuvos invalidø reikalø taryba prie Vyriausybës). Tary-
bos nariai savo pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais, iðskyrus Nacio-
nalinæ vartotojø teisiø apsaugos tarybà. 

Pagrindinë organizacinë tarybos darbo forma – posëdþiai. Jie rengia-
mi ne reèiau kaip kartà per mënesá (kai kuriems nustatyti kiti terminai). 
Sprendimai priimami posëdyje dalyvaujanèiø nariø balsø dauguma ir pa-
prastai áforminami nutarimais. Kai kuriø tarybø sprendimus adresatai pri-
valo vykdyti. 

Daugumos tokiø komitetø, komisijø ir tarybø steigimas rodo, kad de-
valvuojami ministerijø, Vyriausybës ástaigø ir kitø vykdomosios valdþios 
institucijø ágaliojimai. Ið esmës tai galima traktuoti kaip netiesioginá funkci-
jø paëmimà ið tam tikrø vykdomosios valdþios institucijø ir jø perdavimà 
laikinai ir daþnai neatsakingai veikianèioms anksèiau minëtoms vykdomo-
sios valdþios struktûroms. Kad ir kiek atstovaujami bûtø Vyriausybës komi-
tetai, komisijos ir tarybos, jø priimami teisës aktai negali bûti prilyginami 
vykdomosios valdþios institucijø teisës aktams, nors, kaip rodo atlikta ana-
lizë, tokiø atvejø bûna (pvz., Valstybiniø pensijø ástatymo 5 straipsnio 2 da-
lyje nustatyta, kad „antrojo laipsnio valstybinæ pensijà skiria Lietuvos Res-
publikos pirmojo ir antrojo laipsniø valstybiniø pensijø skyrimo komisi-
ja“452). Esama ir tokiø komisijø, kuriø vykdomos funkcijos gana plaèios, ta-
èiau joms nesuteikiamos teisës priimti kokius nors sprendimus arba reko-
mendacijas. Taip pat yra komisijø, tarybø, kurios kvalifikuojamos kaip 
„valstybës ástaigos arba institucijos“. Jos priima analogiðkus teisës aktus ir 
joms suteikti panaðûs ágaliojimai kaip ir kitoms vykdomosios valdþios insti-
tucijoms (pvz., Nacionalinë vartotojø teisiø apsaugos taryba ir kt.). Dràsiai 
galima teigti, jog tos Vyriausybës komisijos ir tarybos prie Vyriausybës bei 
kitø vykdomosios valdþios institucijø, kuriø nariai, administracijos darbuo-
tojai yra etatiniai valstybës tarnautojai ir kurios vykdo koordinavimo, kont-
rolës ar prieþiûros funkcijas, sudaromos ir veikia analogiðkai kaip Vyriau-
sybës ástaigos bei ástaigos prie ministerijø (pvz., Valstybinë loðimø prieþiû-
ros komisija, Nacionalinë vartotojø teisiø apsaugos taryba prie Teisingumo 
ministerijos ir kt.). Vienintelis kriterijus, leidþiantis jas atriboti nuo minëtø 
institucijø, yra tas, kad jos yra kolegialios institucijos. 

Apibendrinant reikia paþymëti, jog tai gana nestabili ir ávairiais poþiû-
riais paini centrinio vykdomosios valdþios institucijø sistemos lygmens su-
dëtinë dalis, kurios statusas ástatymais sureguliuotas labai siaurai. Tai insti-
tucijos, kurios turëtø uþtikrinti centriniø vykdomosios valdþios institucijø 
nepakankamai vykdomas koordinavimo funkcijas. Kaip rodo praktika, tø 

                                                 
452 Valstybës þinios. 1994. Nr. 101–2018. 
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komitetø, komisijø ir tarybø, kurias techniðkai aptarnauja atitinkamos vyk-
domosios valdþios institucijos, t. y. kurios neturi savo sekretoriatø, veikla 
nëra efektyvi, nes jie daþniausiai funkcionuoja tik formaliai, o jø posëdþiai 
nevyksta, todël jø veikla yra minimaliai arba visiðkai neefektyvi. Daþna to 
prieþastis ta, kad sudarant ðias institucijas kaip jø nariai nurodomi konkre-
tûs asmenys. Pasikeitus vadovams (pirmininkams) ar kitiems asmenims jos 
nustoja funkcionuoti. Reikëtø atsisakyti ávardyti konkreèius asmenis (na-
rius), nes visiðkai uþtenka nurodyti pareigybæ ir institucijà. Taip bûtø iðsau-
gotas Vyriausybës komitetø, komisijø ir tarybø prie Vyriausybës bei kitø 
vykdomosios valdþios institucijø veiklos tæstinumas, dël vienokiø arba kito-
kiø prieþasèiø pasikeitus jos nariams. Vadinasi, ið esmës reikëtø spræsti ðiø 
struktûrø steigimo ir funkcionavimo tikslingumo klausimà. Be to, kvazival-
dymo vykdomosios valdþios institucijos deformuoja jos sistemà, taip pat 
trukdo jai veiksmingai funkcionuoti. 
 
 

1.8. Lietuvos Respublikos įstaigos prie  
ministerijų 

 

Ketvirtà centrinio vykdomosios valdþios institucijø sistemos lygmens 
grandá sudaro ástaigos prie ministerijø. Tai funkcinës kompetencijos insti-
tucijos, kurios vykdo valstybiná reguliavimà ir tarpðakinæ koordinacijà, prie-
þiûrà, kontrolæ bei kitas tarpðakines funkcijas, priskirtas atitinkamø minis-
terijø reguliavimo srièiai. Prie ministerijø gali bûti ásteigti departamentai, 
kontrolës arba apskaitos funkcijas vykdanèios tarnybos ir inspekcijos. 

Ástaigas prie ministerijø steigia Vyriausybë priimdama nutarimà. 
Daþniausiai steigëjo funkcijos pavedamos vykdyti atitinkamai ministerijai, 
kurios reguliavimo srièiai priskiriama ásteigta ástaiga. Ástaigø prie ministeri-
jø veiklà per ðiø ástaigø vadovus koordinuoja ministras. Jos yra Lietuvos 
Respublikos vykdomosios valdþios institucijos, esanèios tam tikros ministe-
rijos sistemos sudëtyje bei turinèios finansiná, materialiná, administraciná ir 
teisiná savarankiðkumà. 

Vyriausybës ástatymo 30 straipsnio 1 dalyje konkreèiai nurodyta, ko-
kias ástaigas prie ministerijø Vyriausybë gali steigti (departamentus, tarny-
bas ir inspekcijas), t. y. pateiktas baigtinis ðios organizacinës ir teisinës 
formos institucijø rûðiø sàraðas. Ðios nuostatos, ágyvendinant jà praktikoje, 
nesilaikoma, nes, be anksèiau minëtø departamentø, tarnybø ir inspekcijø 
prie ministerijø, Vyriausybë, vadovaudamasi kitais ástatymais, steigia agen-
tûras ir biurus, nors Vyriausybës ástatyme jos nenustatytos. Tai pasireiðkia 



LIETUVOS  ADMINISTRACINĖ  TEISĖ 

 

340 

teisinio reguliavimo spraga, dël to Vyriausybë dirbtinai pleèia ástaigas prie 
ministerijø. Kita vertus, Vyriausybei, kaip vieðosios teisës subjektui, netai-
komas principas, kad viskas, kas tiesiogiai neuþdrausta ástatymo, leidþiama. 
Taikomas principas, kad viskas, kas tiesiai neleista ástatymo, uþdrausta. 
Vadinasi, Vyriausybë gali steigti tik tokiø organizaciniø ir teisiniø formø 
bei pavadinimø institucijas, kuriø steigimas yra reglamentuotas Vyriausy-
bës ástatyme. 

Ástaigai prie ministerijos vadovauja ástaigos vadovas: departamentui, 
tarnybai, agentûrai, biurui – direktorius, inspekcijai – virðininkas. Inspekci-
jai gali vadovauti ir vyriausiasis valstybinis inspektorius (pvz., Darbo ins-
pekcijai vadovauja vyriausiasis darbo inspektorius). Juos skiria ir ið pareigø 
atleidþia ministras Valstybës tarnybos ástatymo nustatyta tvarka. Ástaigø 
prie ministerijø veiklà koordinuoja ministras per ðiø ástaigø vadovus, kurie 
jam yra tiesiogiai pavaldûs ir asmeniðkai atsako uþ ástaigai pavestø uþdavi-
niø ir funkcijø vykdymà. Jie taip pat gali turëti pavaduotojus – juos á parei-
gas skiria ir ið jø atleidþia ástaigø vadovai suderinæ su ministerija, kurios re-
guliavimo srièiai priskirta jø vadovaujama ástaiga. 

Bûtina paminëti Policijos departamentà prie Vidaus reikalø ministe-
rijos. Palyginti su kitø ástaigø prie ministerijø vadovais, jam bûdinga iðskir-
tinë vadovo skyrimo, atleidimo ir atskaitomybës tvarka. Policijos departa-
mentui vadovauja generalinis komisaras, kurá pagal Policijos veiklos ásta-
tymo 12 straipsnio 5 dalá „vidaus reikalø ministro siûlymu ir Vyriausybës 
teikimu penkeriø metø kadencijai skiria ir atleidþia Respublikos Preziden-
tas“453. Jis tiesiogiai pavaldus vidaus reikalø ministrui bei atskaitingas Res-
publikos Prezidentui. Tuo tarpu vadovaujantis Vyriausybës ástatymo 26 
straipsnio 3 dalies 11 punktu ástaigø prie ministerijø vadovus skiria ir atlei-
dþia ið pareigø ministras Valstybës tarnybos ástatymo nustatyta tvarka. Va-
dinasi, Vyriausybës ástatymas be jokiø iðlygø nustato bendrà ástaigø prie 
ministerijø vadovø skyrimo ir atleidimo ið pareigø tvarkà. Kadangi Policijos 
departamentas prie Vidaus reikalø ministerijos turi ástaigos prie ministeri-
jos statusà (steigëjas Vyriausybë), tai suponuoja mintá, jog ðios dvi nuosta-
tos prieðtarauja viena kitai.  

Ástaigoms prie ministerijø, kaip ir Vyriausybës ástaigoms, bûdingos to-
kios paèios organizacinës valdymo struktûros. Daugumà jø sudaro vadovy-
bë ir administracijos. Keleto ástaigø prie ministerijø struktûrà sudaro val-
dybos arba centrinis aparatas (pvz., Revizijø departamentas, Valstybinë 
darbo inspekcija) ir teritoriniai skyriai. 

                                                 
453 Valstybës þinios. 2000. Nr. 90–2777, Nr. 101–20118. 
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Vadovybæ sudaro ástaigos vadovas ir jø pavaduotojai, o administracijà 
– struktûriniai padaliniai (skyriai, poskyriai, grupës ir kt.), kuriems vado-
vauja padalinio vadovai. Administracijos struktûriniams padaliniams taip 
pat priskiriami teritoriniai padaliniai, kurie iðdëstyti pagal Lietuvos Res-
publikos administraciná teritoriná suskirstymà. Vienos ástaigos prie ministe-
rijø turi teritorinius padalinius tik apskrityse (pvz., Lietuvos metrologijos 
inspekcija), o kitos – apskrityse ir savivaldybëse (pvz., Valstybinë mokesèiø 
inspekcija), taèiau yra ir tokiø, kurios teritoriniø padaliniø neturi (pvz., 
Mobilizacijos departamentas). Jø administracines struktûras ir pareigybiø 
sàraðus, nevirðydamas darbo uþmokesèiui nustatytø lëðø, tvirtina ástaigos 
vadovas. Struktûriniø padaliniø vadovai tiesiogiai pavaldûs ástaigos vadovui 
arba jø padaliná kuruojanèiam ástaigos vadovo pavaduotojui. Struktûrinio 
padalinio vadovas atsako uþ padalinio uþdaviniø ir uþduoèiø sprendimà, 
padalinio darbo planavimà, organizavimà ir kontrolæ bei kitø jam pavestø 
funkcijø vykdymà. 

Ástaigose prie ministerijø sudaromos patariamosios institucijos, ku-
rioms bûdingi ne tik skirtingi pavadinimai, bet ir diferencijuota jø sudary-
mo tvarka. Nepaisant to, visi jø priimami pasiûlymai yra tik patariamojo 
arba rekomendacinio pobûdþio, t. y. ástaigos prie ministerijos vadovas arba 
kitos vykdomosios valdþios institucijos vadovas neprivalo jø vykdyti. 

Daugelyje ástaigø prie ministerijø sudaromos patariamosios instituci-
jos – kolegijos (pvz., Muitinës departamentas). Jas sudaro ástaigos vadovas 
(kolegijos pirmininkas) ir jo pavaduotojai. Nariø teisëmis kolegijoje gali 
dalyvauti atitinkamos ministerijos atstovas, teritoriniø padaliniø vadovai, 
taip pat administracijos darbuotojai ir kiti asmenys. Kolegijos svarsto svar-
biausius ástaigos kompetencijai priskirtus klausimus. 

Kitose ástaigose prie ministerijø kaip patariamosios institucijos suda-
romos tarybos (pvz., Standartizacijos departamentas, Akreditacijos biuras, 
Valstybinë metrologijos tarnyba, Generalinë miðkø urëdija ir kt.), kurios 
svarsto strateginius ir tarpðakinius klausimus. Jø personalinæ sudëtá ir nuo-
status tvirtina ástaigos vadovas (gali tvirtinti ir ministras). 

Atsiþvelgiant á tai, kas iðdëstyta, gana sunku atriboti ástaigas prie mi-
nisterijø nuo Vyriausybës ástaigø. Ið pirmo þvilgsnio atrodo, kad negalima 
áþvelgti jokiø esminiø jø skirtumø, todël kyla klausimas: kokiais poþymiais 
remiantis ástaigas prie ministerijø galima atriboti nuo Vyriausybës ástaigø? 

Svarbiausias jø atribojimo kriterijus yra jø funkcionavimo sritis. Ástai-
gos prie ministerijø steigiamos ministerijø kompetencijai priskirtoms funk-
cijoms vykdyti, o Vyriausybës ástaigos – ministerijø funkcijoms nepriskir-
tiems klausimams spræsti. Skiriasi ir jø vadovø skyrimo tvarka: ástaigø prie 
ministerijø vadovus skiria ir atleidþia atitinkamas ministras (iðskyrus Polici-



LIETUVOS  ADMINISTRACINĖ  TEISĖ 

 

342 

jos departamentà prie VRM), o Vyriausybës ástaigø – Ministras Pirminin-
kas (iðskyrus Ryðiø reguliavimo tarnybà). Skirtinga ir jø pavaldumo tvarka: 
ástaigø prie ministerijø vadovai tiesiogiai pavaldûs ministrui, o Vyriausybës 
ástaigø – Ministrui Pirmininkui. Nors daugumos ástaigø prie ministerijø ir 
Vyriausybës ástaigø rûðys sutampa (departamentai, tarnybos, inspekcijos, 
agentûros), taèiau kai kurios rûðys yra bûdingos tik Vyriausybës ástaigoms 
(pvz., komitetai, fondai).  

Ástaigø prie ministerijø administraciná ir teisiná statusà nustatanèiuose 
teisës aktuose jos traktuojamos kaip biudþetinës ástaigos, vykdomosios val-
dþios institucijos, valstybës ástaigos, vieðojo administravimo ástaigos, valsty-
bës valdymo institucijos, vieðojo administravimo biudþetinës ástaigos, vals-
tybinës prieþiûros ir kontrolës ástaigos ir pan. Paþymëtina, jog Vyriausybës 
ástatymo 22 straipsnio 8 punkte, 26 straipsnio 3 dalies 10 ir 11 punktuose 
bei 30 straipsnio pavadinime vartojama sàvoka „ástaigos prie ministerijø“. 
Kadangi jø nuostatuose nenurodyta tiksli jø organizacinë ir teisinë forma, 
susiduriama su problema atribojant ástaigas prie ministerijø nuo kitø joms 
pavaldþiø identiðkø rûðiø biudþetiniø ástaigø, kuriø steigëja yra ne Vyriau-
sybë, o ministerija. 

Ástaigos prie ministerijø taip pat yra biudþetinës ástaigos, todël svar-
biausias jø atribojimo kriterijus nuo kitø ministerijoms pavaldþiø ástaigø yra 
jø steigimo tvarka. Kaip jau minëta anksèiau, ástaigas prie ministerijø stei-
gia Vyriausybë, o steigëjo funkcijos pavedamos vykdyti atitinkamai minis-
terijai. Kitø ministerijai pavaldþiø ástaigø steigëjas yra ministerija. 

Kiekvienais metais ástaigø prie ministerijø daugëja. Be to, ástaigø prie 
ministerijø pasenæ nuostatai nebeatitinka ðiandienos ástatymø. Atskirø mi-
nisterijø reguliavimo srityse funkcionuoja ástaigos, kurias, atsiþvelgiant á 
vykdomas funkcijas, bûtø tikslinga sujungti. Pavyzdþiui, Kraðto apsaugos 
ministerijos sistemoje veikia Mobilizacijos departamentas ir Karo prievolës 
administravimo tarnyba. Nors minëtos ástaigos skiriasi steigimo tvarka, 
steigëjais ir skirtingomis jø organizacinëmis ir teisinëmis formomis, taèiau 
glaudþiai susijusios jø vykdomos funkcijos. Iðnagrinëjus jø nuostatuose 
átvirtintas funkcijas teigtina, jog abi ðios institucijos vykdo panaðias funkci-
jas, kurias galëtø ágyvendinti ir viena ástaiga. Mobilizacijos departamento 
veikla ið esmës nukreipta á materialiniø iðtekliø kaupimà karo padëèiai, o 
Karo prievolës administravimo tarnybos – á þmogiðkøjø iðtekliø rengimà 
karo padëèiai. Be to, vertinant jas personalo aspektais, jose dirba nedaug 
valstybës tarnautojø (Mobilizacijos departamente – 19, Karo prievolës ad-
ministravimo tarnyboje – 25). Dël to vienam vadovui tenka 2–3 vykdytojai.  

Kita vertus, Kraðto apsaugos ir Vidaus reikalø ministerijø sistemose 
funkcionuoja ástaigos prie ministerijø ir kitos ástaigos (Mobilizacijos depar-
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tamentas, Prieðgaisrinës apsaugos ir gelbëjimo departamentas ir kt.), kuriø 
valstybës tarnyba grindþiama statutiniais pagrindais, nors jø valstybës tar-
nautojai tiesiogiai jokiø kariniø funkcijø nevykdo.  

Tokia pat padëtis bûdinga ir kitoms ministerijoms. Pavyzdþiui, funk-
ciniu poþiûriu viena ástaiga galëtø funkcionuoti ágyvendindama Metrologi-
jos inspekcijos prie Teisingumo ministerijos ir Metrologijos tarnybos prie 
Aplinkos ministerijos funkcijas. Taigi funkciniu bei valdymo efektyvumo ir 
ekonomiðkumo poþiûriais ið esmës reikëtø ávertinti, ar ástaigos prie minis-
terijø funkcionuoja tikslingai.  
 
 

1.9. Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai  
vienetai. Regioninė plėtra 

 
Bendrieji Lietuvos Respublikos teritorijos administracinio suskirs-

tymo pagrindai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 11 straipsnyje átvirtin-
ta, kad Lietuvos valstybës teritorijos administracinius vienetus ir jø ribas 
nustato ástatymas. 

Konstitucijos X skirsnio „Vietos savivalda ir valdymas“ 119 ir 123 
straipsniø pirmosiose dalyse ði nuostata sukonkretinama. 119 straipsnyje 
apibrëþta, kad savivaldos teisë laiduojama ástatymo numatytiems valstybës 
teritorijos administraciniams vienetams, o 123 straipsnyje pasakyta, kad 
aukðtesniuosiuose administraciniuose vienetuose ástatymo nustatyta tvarka 
valdymà organizuoja Vyriausybë. Todël ið pastarøjø konstituciniø nuostatø 
darytina iðvada, kad Lietuvos Respublikos teritorijos administracinis su-
skirstymas tiesiogiai siejamas su ðalies valdymu, t. y. su jos administravimu. 
Taigi mûsø valstybëje numatyti dviejø rûðiø teritoriniai administraciniai 
vienetai: 

1) administraciniai vienetai, kuriems laiduojama savivaldos teisë; 
2) aukðtesnieji administraciniai vienetai, kuriuose ástatymo nustatyta 

tvarka valdymà organizuoja Vyriausybë. 
Ið teiginio, kad vieni vadinami aukðtesniaisiais, juos galima skirstyti 

taip: þemesnieji – su savivaldos teise, aukðtesnieji – be savivaldos. 
Taèiau ðiø pamatiniø – konstituciniø nuostatø, átvirtintø mûsø Pa-

grindiniame ástatyme 1992 m., aiðkiai neatitiko po sovietmeèio likæs ðalies 
administracinis teritorijos suskirstymas (respublikos pavaldumo miestai, ra-
jonai, rajonø pavaldumo miestai, miestø tipo gyvenvietës, kaimø apylin-
kës). Priëmus naujà atkurtos nepriklausomos valstybës Konstitucijà pradë-
tas rengti naujas ðalies teritorijos administracinis suskirstymas, o jam ágy-
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vendinti 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos ad-
ministraciniø vienetø ir jø ribø ástatymas, kuriuo ið esmës pakeista visa tuo 
metu egzistavusi administraciniø vienetø sistema. 

Tad norint iðsamiai atskleisti ðalies teritorijos administraciniø vienetø 
sampratà bûtina panagrinëti minëto ástatymo nuostatas. Pagal jas darytina 
iðvada, kad Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniø vienetø ir jø 
ribø ástatyme ástatymo leidëjas sukonkretino minëtas Konstitucijos nuosta-
tas dël teritorijos administraciniø vienetø ir jø ribø bei átvirtino pagrindi-
nius principus, kaip jie sudaromi ir nustatomi. Paþymëtina, kad ðiame ásta-
tyme aptariamos ir gyvenamøjø vietoviø sampratos. Tai savaime supranta-
ma, nes teritorijos administraciniai vienetai pagal ástatymà sudaromi ið gy-
venamøjø vietoviø. Ði ástatymo nuostata mûsø ðalies teritorijos administra-
cinius vienetus aiðkiai iðskiria ið kitø valstybëje esanèiø teritorijos vienetø, 
turinèiø specialø statusà (pvz., nacionaliniø, regioniniø parkø, draustiniø, 
rezervatø ir pan.), kurie niekaip nesiejami su gyvenamosiomis vietovëmis. 
O gyvenamosios vietovës Lietuvos Respublikos administraciniø vienetø ir 
jø ribø ástatymo 3 straipsnyje apibûdinamos taip: 

Miestai – tai kompaktiðkos gyvenamosios vietovës, turinèios daugiau 
kaip 3 tûkst. gyventojø, kuriø daugiau kaip du treèdaliai dirbanèiøjø dirba 
pramonëje, verslo bei gamybinës ir socialinës infrastruktûros srityse. Mies-
tais taip pat laikytinos ir gyvenamosios vietovës, turinèios maþiau kaip 3 
tûkst. gyventojø, taèiau iki ástatymo ásigaliojimo turëjæ miesto bei miesto ti-
po gyvenvieèiø statusus.  

Paþymëtina, kad 4 miestams ástatymo leidëjas suteikë kurorto statusà 
kaip iðvestiná ið socialinës paskirties. Taèiau toks statusas nekeièia ðiø mies-
tø, kaip administraciniø vienetø, teisinës paskirties, o tik papildo jø, kaip 
gyvenamøjø vietoviø, socialinæ paskirtá. 

Miesteliai – tai kompaktiðkai uþstatytos gyvenamosios vietovës, turin-
èios nuo 500 iki 3000 gyventojø, kuriø daugiau kaip pusë dirbanèiøjø dirba 
pramonëje, verslo bei gamybinës ir socialinës infrastruktûros srityse, taip 
pat tradiciniai miesteliai. Tokiø Lietuvoje priskaièiuojama per 100. Taèiau 
miesteliø ir kaimø statusas yra tapatus. 

Kaimai – tai kitos gyvenamosios vietovës, neturinèios miestø ir mies-
teliø poþymiø. Lietuvos Respublikos administraciniø vienetø ir jø ribø ásta-
tyme nustatyta, kad savivaldybë, kaip teritorinis administracinis vienetas, 
sudaroma ið gyvenamøjø vietoviø. Todël, þinodami gyvenamøjø vietoviø 
apibrëþimus, kurie, kaip matome, nustatyti ástatyme, galime formuluoti 
administracinio vieneto, turinèio savivaldos teisæ arba kitaip mûsø ávardyto 
– þemesniojo, sampratà. Antra vertus, svarbi sàlyga tiksliai suformuluoti ðià 
definicijà yra ta, kad ástatyme nustatyta, jog teritorijos administracinis vie-
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netas turi savo ribas, centrà ir pavadinimà. Taigi vadovaujantis ðiomis nuo-
statomis administraciná vienetà – savivaldybæ galima apibrëþti taip: savival-
dybë, kaip administracinis vienetas, yra gyvenamoji vietovë, turinti ástatymø 
nustatytas ribas, centrà, pavadinimà, kurios gyventojams ástatymais suteikta 
savivaldos teisë. 

Antra, administraciniø vienetø rûðis yra aukðtesnieji administracini 
vienetai. Kaip nustatyta Konstitucijoje, ástatymo nustatyta tvarka jø valdy-
mà organizuoja Vyriausybë. Taèiau ðio teiginio neuþtenka, kad aiðkiau api-
brëþtume juos. Lietuvos administraciniø vienetø ir jø ribø ástatymo 2 
straipsnio 3 dalyje ávardyta, kad aukðtesnysis administracinis vienetas yra 
apskritis, kuri sudaroma ið savivaldybiø teritorijø, pasiþyminèiø socialiniø, 
ekonominiø ir etnokultûriniø interesø bendrumu. Taèiau ástatymo 6 
straipsnyje nustatyta, kad savivaldybës teritorija negali bûti daloma. Tad 
ávertinus ðias ástatymo nuostatas aukðtesnájá administraciná vienetà – apskri-
tá galima apibûdinti taip: 

Apskritis – savivaldybiø ribø nedalantis ðalies teritorijos administraci-
nis vienetas, kuriame pagal Apskrities valdymo ir kitus ástatymus valdymà 
organizuoja Vyriausybë.  

 
Administraciniai vienetø ir gyvenamøjø vietoviø nustatymas ir jø ri-

bø keitimas. Administracinius vienetus ir jø ribas pagal Konstitucijos 11 
straipsná galima nustatyti tik ástatymu. Vadinasi, ar bûtø keièiamos savival-
dybiø arba apskrièiø ribos, ar steigiami nauji teritoriniai vienetai, visais at-
vejais tai yra iðimtinë Lietuvos Respublikos Seimo kompetencija. Admi-
nistraciniø vienetø nustatymo ir jø keitimo tvarka yra reglamentuota minë-
tame Lietuvos Respublikos administraciniø vienetø ir jø ribø ástatyme. Ðio 
ástatymo 6 straipsnyje átvirtinta, kad Lietuvos Respublikos Seimas Lietuvos 
Respublikos Vyriausybës teikimu nustato apskritis, jas panaikina, taip pat 
nustato jø teritorijø ribas bei centrus. Vyriausybës teikimu steigiamos ir sa-
vivaldybës, nustatoma jø teritorijø ribos ir centrai. 

Kitaip nei administraciniams vienetams, pagal Lietuvos Respublikos 
administraciniø vienetø ir jø ribø ástatymà gyvenamosioms vietovëms pava-
dinimø suteikimas bei jø ribø nustatymas deleguotas Vyriausybei. Ástatyme 
tik nustatyta, kad gyvenamosioms vietovëms pavadinimai suteikiami ir jø 
ribos nustatomos pagal savivaldybiø Tarybø teikimus atsiþvelgiant á vietos 
gyventojø pasiûlymus. Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1996 m. birþelio 3 
d. nutarimu Nr. 651 patvirtinti gyvenamøjø vietoviø teritorijø ribø nusta-
tymo principai ir tvarka bei nustatyti dokumentai, kuriuos savivaldybës, su-
derinusios su kitomis þinybomis, privalo pateikti Vyriausybei sprendimams 
dël teritorijos administraciniø vienetø ir gyvenamøjø vietoviø pavadinimø, 
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dël jø ribø keitimo arba kurorto statuso nustatymo priimti. Ðiame nutarime 
nustatyta, kad gyvenamøjø vietoviø ribø nustatymas apibûdinamas pagal 
Valstybinës þemëtvarkos ir geodezijos tarnybos prie Þemës ûkio ministeri-
jos patvirtintà Lietuvos Respublikos teritorijos suskirstymà kadastro vieto-
vëmis ir kadastro blokais. Kaimø gyvenamosios vietoviø ribos turi sutapti 
su vientisø þemës sklypø ribomis. Á kaimø gyvenamøjø vietoviø ribas taip 
pat átraukiami á jas ásiterpæ arba prie jø prisiðliejæ nedideli miðko sklypai ir 
privatûs vandens telkiniai. Jeigu gyvenamøjø vietoviø teritorijas skiria upës, 
ðiø gyvenamøjø vietoviø teritorijø ribos tose dalyse eina jø viduriu. Kaimø 
gyvenamosioms vietoms priskiriama urbanizuota ir neurbanizuota teritori-
ja – kompaktiðkai iðsidëstæ neuþstatyti þemës sklypai, kuriuos naudoja ðios 
gyvenamosioms vietovës fiziniai ir juridiniai asmenys. Þemës sklypai gali 
priklausyti kitø gyvenamøjø vietoviø fiziniams ir juridiniams asmenims. 
Kaimo gyvenamøjø vietoviø teritorijø ribos turi sutapti su þemës sklypø ri-
bomis. Jø teritorija turi bûti vientisas þemënaudos sklypas (masyvas). 

Nustatant miestø teritorijø ribas á jas átraukiami þemës sklypai, Lietu-
vos Respublikos Vyriausybës suteikti ðiø miestø pramonës ámonëms, ûki-
niams komerciniams, visuomeniniams ir gyvenamiesiems pastatams statyti, 
inþinerinëms komunikacijoms árengti, miesto komunalinio ûkio porei-
kiams, iðskyrus tuos atvejus, kai ðie þemës sklypai nesusieti su miestu ko-
munikacijø ryðiais, nuo miesto juos skiria þemës ûkio arba miðkø ûkio pa-
skirties þemës masyvai ir vandens telkiniai arba ðie þemës sklypai po jø su-
teikimo nebuvo uþstatyti ir nenumatomi naudoti pagal paskirtá. 

Á miesto ribas gali bûti átraukiami þemës sklypai, nustatytàja tvarka 
priskirti valstybës iðperkamai þemei, laisvos valstybinës þemës fondo þemë, 
taip pat privati ir valstybinë þemë, kurià pagal nustatytàjà tvarkà parengtus 
detaliuosius planus numatoma skirti statyboms. Kartu ið miesto ribø gali 
bûti iðskirti þemës ûkio ir miðkø ûkio paskirties þemës sklypai, kuriø pagal 
detaliuosius planus nenumatoma skirti statyboms arba kitiems miesto po-
reikiams. Gyvenamosios vietovës, kurios priskiriamos vientisoms miestø 
teritorijoms, panaikinamos.  

Kaip jau buvo minëta, norint keisti administraciniø vienetø ir gyve-
namøjø vietoviø ribas bûtina atsiþvelgti á keièiamø teritorijø gyventojø 
nuomonæ. Be kita ko, ði nuostata átvirtinta ir Europos vietos savivaldos 
chartijoje, kurià Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1999 m. geguþës 
25 d. Ðios Chartijos 5 straipsnyje „Savivaldybiø teritoriniø ribø apsauga“ 
skelbiama, kad savivaldybiø teritorinës ribos negali bûti keièiamos ið anksto 
nepasitarus su visomis vietos bendruomenëmis arba nesurengus referen-
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dumo, kur tai leidþia statutas454. Lietuvos Respublikos administraciniø vie-
netø ir jø ribø ástatymo 7 straipsnyje nustatyta, kad Vyriausybë, prieð 
kreipdamasi á Seimà dël savivaldybiø steigimo, esamø panaikinimo, taip 
pat dël jø ribø pakeitimo ir centrø nustatymo, atsiþvelgia á gyvenamosios 
vietovës bendruomenës nuomonæ. Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1999 
m. rugsëjo 20 d. nutarimu Nr. 1012 yra patvirtinta vietos gyventojø apklau-
sos tvarka. Joje nustatyti apklausos tikslai, kurie atitinka anksèiau iðvardy-
tus dokumentus. Tai vietos gyventojø nuomonës suþinojimas dël administ-
raciniø vienetø ir gyvenamøjø vietoviø ribø keitimo ir gyvenamøjø vietoviø 
priklausymo vienai arba kitai teritorijai klausimai. Tvarkoje taip pat nusta-
tyti apklausos objektai teritoriniu principu – tai savivaldybës teritorija, se-
niûnijos teritorija ir gyvenamoji vietovë. Nustatytas ir bendras principas, 
kad apklausos objektas teritoriniu principu negali bûti maþesnis uþ gyve-
namàjà vietovæ. Apklausà organizuoja Vyriausybë priimdama sprendimus, 
o skelbia ir jà koordinuoja Vidaus reikalø ministerija.  

Siûlyti rengti apklausà turi teisæ Vyriausybë, Vidaus reikalø ministeri-
ja, apskrièiø virðininkai ir savivaldybiø tarybos. 

 
Regioninë plëtra. Nors regioninë plëtra mûsø ðalyje dar nëra plaèiai 

iðplëtota, taèiau jos tikslai ir uþdaviniai jà sprendþiant yra reglamentuoti. 
2000 m. liepos 20 d. priimtas Lietuvos Respublikos regioninës plëtros ásta-
tymas, kuriame nustatyta, kaip formuojami regionai, ir paþymëta, kad jais 
vadinamos vientisos valstybës teritorijos dalys, kuriose ágyvendinama na-
cionalinë regioninë politika. Pagrindiniu regioninës plëtros tikslu ástatyme 
ávardijamas socialiniø ir ekonominiø skirtumø tarp regionø bei jø viduje 
maþinamas ir tolygus visos valstybës teritorijos vystymosi skatinimas. 

Regioninës plëtros ástatyme suformuluoti ir regioninës plëtros uþda-
viniai – tai valstybës pagalbos teikimas probleminëse teritorijose ágyvendi-
namiems projektams ir tolygiø ilgalaikës visø regionø plëtros sàlygø suda-
rymas. Regioninë plëtra planuojama ir ágyvendinama apskrityse. Kartu 
ástatyme nustatyta, kad Vyriausybë nacionalinës regioninës plëtros tikslams 
ágyvendinti gali sudaryti regionus ið keliø bendras ribas turinèiø apskrièiø 
arba savivaldybiø. Ðia ástatymo nuostata pasakoma, kad regioninë plëtra 
tiesiogiai siejama su apskritimis, taèiau kartu daroma prielaida, kad regio-
nas gali bûti sudaromas ne tik ið apskrièiø, bet ir kitokiø valstybës teritori-
jos dariniø. Todël, nors regiono plëtros planà rengia apskrities virðininko 
administracija, atsiþvelgdama á Valstybës ilgalaikës raidos strategijà, atski-
rø ûkio ðakø (sektoriø) plëtros strategijas, Lietuvos Respublikos teritorijos 

                                                 
454 Europos vietos savivaldos chartija // Valstybës þinios. 1999. Nr. 82–2418. 
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bendràjá planà, Nacionaliná plëtros planà (bendràjá programavimo doku-
mentà), Nacionalinës plëtros planà, apskrities ir jos teritorijoje esanèiø sa-
vivaldybiø bendruosius planus bei savivaldybiø strateginius plëtros planus. 
Probleminës regioninës teritorijos programà tvirtina Vyriausybë. Todël re-
gionø plëtra yra ne paèiø regionø savarankiðkai vykdoma veikla, o valstybës 
veiklos sudëtinë dalis, kuri ágyvendinama per konkreèias apskritis arba sa-
vivaldybes. Regioninës plëtros ástatymo 14 straipsnyje nustatyta, kad ap-
skrities virðininko administracija organizuoja reikiamø regioninei plëtrai 
dokumentø aptarimà su valstybës ir savivaldybës institucijomis, socialiniais 
ir ekonominiais partneriais, ûkio subjektais ir Vyriausybë arba jos ágaliotos 
institucijos nustatyta tvarka teikia informacijà, kaip rengiami arba ágyven-
dinami patvirtinti regiono planai. Vyriausybë 2002 m. gruodþio 5 d. yra 
patvirtinusi regionø plëtros programà ir jos ágyvendinimo priemones, ta-
èiau tik savo kadencijos laikotarpio. Todël atsiþvelgiant á tokià praktikà ga-
lima daryti prielaidà, kad bus tvirtinami atskirø laikotarpiø regionø plëtros 
planai ir per tuos laikotarpius ágyvendinami. 

Aptariamo Lietuvos Respublikos regioninës plëtros ástatymo 10 
straipsnyje átvirtinta, kad Vyriausybë, nustatydama ir ágyvendindama na-
cionalinæ regioninæ politikà, sudaro Nacionalinæ regioninës plëtros tarny-
bà, tvirtina jos sudëtá bei nuostatus. Nacionalinë regioninës plëtros tarnyba 
sudaryta ir jos nuostatai patvirtinti 2003 m. balandþio 14 d. Lietuvos Res-
publikos Vyriausybës nutarimu. Pagrindinë jos funkcija – koordinuoti re-
gioninæ plëtrà ir teikti pasiûlymus Vyriausybei. O minëto ástatymo 13 
straipsnyje reglamentuota, kad konkretaus regiono plëtros tarybà sudaro 
apskrities virðininkas. Ástatyme taip pat reglamentuota ðios tarybos sudëtis. 
Ji susideda ið apskrities virðininko, regiono savivaldybiø merø, teritorinës 
darbo birþos atstovo ir deleguotø savivaldybiø tarybø nariø, kuriø skaièiø 
lemia gyventojø skaièius atitinkamose savivaldybëse. Ðios tarybos pagrindi-
nës funkcijos yra ðios: regiono plëtros plano svarstymas, tvirtinimas ir 
sprendimø dël jo ágyvendinimo priëmimas. 

Iðnagrinëjus iðvardytas ástatymo ir poástatyminiø teisës aktø nuostatas 
nacionalinës regioninës plëtros klausimais apibendrintai galima pasakyti: 

1) nacionalinæ regioninæ plëtrà valstybës mastu tvirtina Vyriausybë; 
2) nacionalinæ regioninæ plëtrà koordinuoja Nacionalinë regioninës 

plëtros taryba; 
3) atskirø regionø plëtros programas tvirtina regiono taryba ir priima 

sprendimus dël jø vykdymo. 
Regionø plëtros programas ágyvendina apskritys, savivaldybës ir kitos 

valstybës institucijos pagal patvirtintus regionø plëtros planus. 
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1.10. Lietuvos Respublikos apskričių viršininkų  
institucijos 

 

Konkreèiau aptariant apskrities valdymo institucijas paþymëtina, kad 
apskrityje, kaip aukðtesniajame administraciniame vienete, valdymas, arba 
administravimas, yra ne vietinio autonominio pobûdþio, o valstybinio. Val-
dymas skirstomas teritoriniu principu ir, palyginti su kitomis uþsienio vals-
tybëmis, já galima bûtø ávardyti kaip regioniná. Taèiau, kaip minëta, Lietu-
vos aukðtesnieji administraciniai vienetai savivaldos neturi. Todël Lietuvos 
aukðtesniøjø administraciniø vienetø niekaip negalima lyginti su uþsienio 
ðaliø, pavyzdþiui, JAV, Vokietijos, Rusijos, Ispanijos, Ðvedijos ir su kitø 
valstybiø aukðtesniaisiais administraciniais vienetais, kurie turi analogiðkas 
mûsø savivaldybëms þmoniø renkamas ir jiems atstovaujanèias institucijas. 
Jau minëta, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos 122 straipsnyje nustaty-
ta, kad aukðtesniuosiuose administraciniuose vienetuose valdymà organi-
zuoja Vyriausybë. Todël 1994 m. liepos 19 d. priëmus Lietuvos Respubli-
kos administraciniø vienetø ir jø ribø ástatymà ir padalinus ðalies teritorijà á 
10 apskrièiø tais paèiais metais gruodþio 15 d. buvo priimtas Lietuvos Res-
publikos apskrities valdymo ástatymas, kuriuo buvo reglamentuota, kaip 
Vyriausybë turi organizuoti jø valstybiná valdymà. Ðio ástatymo pirmojoje 
redakcijoje buvo nustatyta, kad apskrities valdymà organizuoja apskrities 
valdytojas. Dabartinëje ástatymo redakcijoje valdytojo pareigybë pakeista á 
apskrities virðininkà. Ministro Pirmininko teikimu já skiria ir atleidþia ið pa-
reigø Vyriausybë, kuriai apskrities virðininkas yra atskaitingas. Be to, Ap-
skrities valdymo ástatymo 4 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad apskrities vir-
ðininkas taip pat atsiskaito Vyriausybës ágaliotai institucijai. Lietuvos Res-
publikos Vyriausybë 2003 m. rugsëjo 25 d. nutarimu Nr. 1184 „Dël apskri-
ties virðininko atskaitingumo“ nustatë, kad apskrities virðininkas Vyriausy-
bei ir Vidaus reikalø ministerijai pateikia metinës veiklos ataskaità. O ata-
skaitas Aplinkos, Finansø, Kraðto apsaugos, Kultûros, Socialinës apsaugos 
ir darbo, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Ðvietimo ir mokslo, Ûkio, Vi-
daus reikalø, Þemës ûkio ministerijoms pateikia pagal ástatymø ir kitø tei-
sës aktø joms nustatytà kompetencijà. 

Lietuvos Respublikos apskrities valdymo ástatyme nustatyti apskrities 
virðininko ágaliojimai (funkcijos) suskirstyti pagal socialinës veiklos sritis. 

Švietimo, kultūros ir socialinio darbo srityje apskrities virðininkas ásta-
tymø nustatyta tvarka steigia, reorganizuoja ir likviduoja apskrities valsty-
bines ðvietimo, iðskyrus aukðtàsias mokyklas, ástaigas, kultûros, kûno kultû-
ros ir sporto, socialinës paramos ir globos ástaigas bei tarnybas, taip pat 
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specialiøjø socialiniø paslaugø institucijas, atsako uþ jø funkcionavimà ir ið-
laikymà. Ðioje srityje apskrities virðininkas organizuoja bendrosios valstybi-
nës ðvietimo, kultûros ir socialinës politikos vykdymo prieþiûrà bei rengia, 
koordinuoja ir vykdo apskrities socialines programas ir socialinius projek-
tus ir kontroliuoja, kaip teikiamos socialinës paslaugos apskrièiai priklau-
sanèiose socialiniø paslaugø teikimo ástaigose, kartu su teritorinëmis darbo 
birþomis sprendþia gyventojø uþimtumo problemas.  

Sveikatos priežiūroje ir farmacinės veiklos srityje organizuoja Lietuvos 
Respublikos Vyriausybës patvirtintø valstybiniø sveikatos strategijø ir svei-
katos apsaugos reformos ágyvendinimà apskrityje, nagrinëja apskrities savi-
valdybiø gyventojø sveikatos bûklæ, jos pokyèius, juos lemianèius veiksnius 
ir teikia Vyriausybei ir Sveikatos apsaugos ministerijai su apskrities savi-
valdybëmis suderintus siûlymus dël apskrities gyventojø sveikatos iðsaugo-
jimo, atgavimo ir stiprinimo. Suderinæs su Sveikatos apsaugos ministerija 
steigia, reorganizuoja ir likviduoja apskrièiø ligonines, taip pat nustatytas ir 
áraðytas á Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintà sàraðà antrinës sveika-
tos prieþiûros specializuotas stacionarines asmens sveikatos prieþiûros 
ástaigas. Sveikatos apsaugos srityje apskrities virðininkas privalo organizuoti 
valstybiniø privalomøjø sveikatos programø ágyvendinimà apskrityje, re-
gioniniø visuomenës sveikatos ugdymo ir neinfekciniø ligø bei traumø pro-
filaktikos programø rengimà ir jø ágyvendinimà. Jas ágyvendindamas ap-
skrities virðininkas bendradarbiauja su apskrities savivaldybëmis ir ástatymø 
nustatyta tvarka ir pagrindais teikia siûlymus Vyriausybei skelbti apskrities 
teritorijà arba jos dalá pavojaus arba þalos visuomenës sveikatai rajonu. 
Taip pat turi ir kitus atskirø ástatymø nustatytus ágaliojimus sveikatos prie-
þiûros klausimais. 

Teritorijų planavimo ir paminklotvarkos srityje apskrities virðininkas 
organizuoja apskrities lygmens teritorijø planavimo dokumentø rengimà, 
dalyvauja jø derinimo procedûroje, kaupia ir tvarko teritorijø planavimo 
duomenø bankà bei teritorijø planavimo duomenø registrà, teikia informa-
cijà kitø lygiø duomenø bankams ir iðvadas – siûlymus dël Lietuvos Res-
publikos teritorijos bendrojo ir specialiøjø planø rengimo. Nustatyta tvarka 
rengia sàlygas apskrities ir savivaldybiø teritorijø planavimo dokumentams, 
organizuoja savivaldybiø teritorijø planavimo, statiniø projektavimo, staty-
bos, statiniø pripaþinimo tinkamais naudoti ir griovimo valstybinës prieþiû-
ros vykdymà bei iðduoda leidimus statyboms (iðskyrus tuos, kuriø iðdavimas 
ástatymø pavestas savivaldybës administracijos direktoriui). Apskrities vir-
ðininkas koordinuoja savivaldybiø ir valstybës institucijø veiklà vykdant ge-
odezijos, topografijos, kartografijos ir geoinformatikos darbus, organizuoja 
ðiø darbø valstybinës prieþiûros vykdymà, saugo kultûros vertybes ir pa-



Bendroji  dalis 

 

351 

minklus bei tvarko jø apskaità ir organizuoja paminklotvarkos prieþiûrà, 
taip pat atlieka apskrièiai priskirtø objektø statybos uþsakovo funkcijas. 

Žemėtvarkos ir žemės ūkio srityje apskrities virðininkas tvarko laisvos 
valstybinës þemës fondà, iðskyrus þemæ, perduotà valdyti savivaldybiø insti-
tucijoms, ágyvendina þemës reformà. Ástatymø nustatyta tvarka apskrities 
virðininkas turi organizuoti þemës servitutø nustatymà ir þemës naudojimo 
valstybiná reguliavimà, þemës naudojimo valstybinæ kontrolæ, koordinuoti ir 
organizuoti regioninës kaimo plëtros programos ágyvendinimà.  

Apskrities virðininkas vykdo melioracijos ir hidrotechnikos árenginiø 
prieþiûrà, perleidþia valstybinæ þemæ privaèion nuosavybën, iðskyrus priva-
tizuojamiems nekilnojamojo turto objektams priskirtus þemës sklypus, taip 
pat atstovauja valstybei perleidþiant privaèià þemæ valstybës nuosavybën 
bei valstybei pagal ástatymus arba testamentà paveldint þemæ, sprendþia 
þemës paëmimo visuomenës poreikiams ir pagrindinës tikslinës þemës 
naudojimo paskirties keitimo klausimus. 

Gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos srityje apskrities virði-
ninkas organizuoja veiklà apskrièiai priskirtose saugomose teritorijose ir 
dalyvauja valdant kitas valstybës saugomas teritorijas (iðskyrus rezervatus), 
pagal savo kompetencijà teikia pasiûlymus gamtos iðtekliø naudojimo limi-
tams nustatyti, rengia apskrities aplinkos apsaugos valstybines programas, 
investicijø projektus, organizuoja ir koordinuoja jø ágyvendinimà, vandens 
telkiniø apsaugos zonø ir pakrantës apsaugos juostø tvarkymà bei vandens 
telkiniø valdymà, atlieka valstybinæ miðkø bûklës, naudojimo, atkûrimo ir 
apsaugos kontrolæ bei organizuoja ekologiná ðvietimà. 

Nemaþai apskrities virðininko ágaliojimø (funkcijø) Apskrities valdy-
mo ástatyme átvirtinta ir kitose srityse. Ið jø kaip svarbias galima paminëti 
valstybës ámoniø steigimà, apskrièiø virðininkams perduotø valstybës ámo-
niø valstybei priklausanèiø akcijø valdymà, atstovavimà valstybei kitose ak-
cinëse bendrovëse, kuriose akcijø turi valstybë. Apskrities virðininkas taip 
pat registruoja visuomeniniø organizacijø, kuriø veikla apima daugiau kaip 
vienos savivaldybës teritorijà ir kuriø buveinës yra apskrities centre arba ki-
toje apskrities teritorijoje esanèioje miesto ar kaimo gyvenamojoje vietovë-
je, ástatus.  

Teritoriniams valstybinio administravimo subjektams, t. y. apskrièiø 
virðininkams, ástatymø leidëjas suteikia nemaþai ágaliojimø. Ðiems ágalioji-
mams, t. y. priskirtoms funkcijoms, ágyvendinti Apskrities valdymo ástatyme 
nustatyta, kad apskrities virðininkas formuoja administracijà ir jai vadovau-
ja. Ástatymo 18 straipsnyje apskrities virðininko administracija ávardyta juri-
diniu asmeniu, turinèiu antspaudà su Lietuvos valstybës herbu ir apskrities 
pavadinimu. Taèiau apskrities virðininko administracija yra ne valdymo ins-
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titucija, o apskrities virðininko, kaip vykdomosios institucijos, aptarnaujanti 
ástaiga. Jos struktûrà ir nuostatus tvirtina apskrities virðininkas pagal Vy-
riausybës patvirtintus apskrities virðininko administracijos tipinæ struktûrà 
ir tipinius nuostatus. Nors apskritys savo veiklà pradëjo 1995 m., o tipinius 
apskrities virðininko administracinius nuostatus Lietuvos Respublikos Vy-
riausybë patvirtino tik 2002 m. kovo 27 d., ðiuose nuostatuose nurodyta, 
kad apskrities virðininko administracijà sudaro departamentai, skyriai, tar-
nybos (administracijos struktûriniai padaliniai). Kartu su tipiniais nuosta-
tais buvo patvirtinta ir tipinë apskrities virðininko administracijos struktûra. 
Joje nustatyta, kad apskrities virðininkas, tvirtindamas administracijos 
struktûrà, gali steigti 6 departamentus su 15 padaliniø (skyriø), 3 tarnybas 
ir 2 skyrius. Visi ðie padaliniai sudaro apskrities administracijà, padedanèià 
apskrities virðininkui vykdyti jam nustatytas funkcijas, kurios ágyvendina-
mos Apskrities valdymo ástatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka, leisti ása-
kymus ir kitus teisës aktus ir tikrinti, kaip jie vykdomi. Ástatyme iðsamiai 
neaptariama, kas turi teisæ naikinti apskrities virðininko ásakymus ir kitus 
teisës aktus, o tik pasakoma, kad jie naikinami ástatymø nustatyta tvarka. 
Atsiþvelgiant á tai, kad apskrities virðininkas yra vieðojo administravimo ins-
titucija, pagal Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymà 
jo ásakymus ir kitus aktus, kaip teritoriniø valstybiniø administravimo sub-
jektø priimtus, gali panaikinti atitinkamos apygardos administracinis tei-
smas. 
 
 

1.11. Lietuvos Respublikos savivaldybių  
institucijos  

 

Vietos savivaldos esmë. Nagrinëjant savivaldybiø institucijas ir jø 
funkcijas pirmiausia reikia aptarti paèià savivaldos esmæ. Paþymëtina, kad 
savivaldybiø, arba kaip priimta vartoti kitø ðaliø praktikoje municipalitetø, 
vieno modelio pasaulyje nëra. Savivaldybiø dydþiai, jø veiklos formos, 
funkcijos, santykiai su kitomis valdþios institucijomis ávairiose ðalyse yra 
skirtingi. Ðaliø municipalinë teisë gali bûti panaði tik savivaldybiø atstovau-
jamø dariniø rinkimais bei jø institucijø formavimu. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio pirmoje dalyje 
átvirtinta nuostata, kad savivaldos teisë uþtikrinama ástatymo nustatytiems 
valstybës teritorijos administraciniams vienetams. Ji ágyvendinama per ati-
tinkamas savivaldybiø tarybas. Antroje ðio straipsnio dalyje nustatyta, kad 
savivaldybiø tarybø nariais Lietuvos Respublikos pilieèius ir kitus nuolati-
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nius administracinio vieneto gyventojus pagal ástatymà ketveriems metams 
renka Lietuvos Respublikos pilieèiai ir kiti nuolatiniai administracinio vie-
neto gyventojai remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimø teise, slap-
tu balsavimu455. O ketvirtoje dalyje sakoma, kad Lietuvos Respublikos ásta-
tymams, Vyriausybës bei savivaldybës tarybos sprendimams tiesiogiai ágy-
vendinti savivaldybës taryba sudaro jai atskaitingus vykdomuosius organus. 

Panaðiai savivaldos teisæ apibrëþia ir Europos vietos savivaldos charti-
ja. Jos 3 straipsnyje sakoma, kad savivaldos teisæ ágyvendina tarybos arba 
susirinkimai, kurie sudaryti slaptu balsavimu, tiesioginiø, lygiø ir visuotiniø 
rinkimø bûdu bei gali turëti jiems pavaldþius vykdomuosius organus. Tarp-
tautinës vietos savivaldybiø sàjungos Pasaulio vietos savivaldybiø deklaraci-
jos 2 straipsnyje nurodyta, kad savivaldos teisæ ágyvendina asmenys arba at-
stovaujamieji dariniai, periodiðkai laisvai iðrinkti arba paskirti iðrinkto da-
rinio atstovø456. Taèiau administracinës teisës paþinimo dalykas yra admi-
nistraciniai teisiniai santykiai, todël savivaldos atstovaujamøjø institucijø 
rinkimo, jø sudarymo ir panaðiai mes nenagrinësime. Ðie dalykai iðsamiai 
aptariami Lietuvos teisës universiteto mokslininkø iðleistame Lietuvos 
Konstitucinës teisës vadovëlio XVI skyriuje457. Manome, kad administraci-
nës teisës dalykui svarbiau þinoti savivaldybiø institucijø funkcijas, atsklei-
dþianèias tuos socialinius bei ûkinius dalykus bei kitus þmoniø vieðuosius 
reikalus, kuriuos savivaldybës administruoja. Savo aktais jos ágyvendina vie-
tos savivaldà, kuri 1994 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos vietos savival-
dos ástatyme (vëliau pakeistame ir papildytame) ávardijama kaip valstybës 
teritorijos administracinis vienetas, turintis juridinio asmens statusà bei 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotà savivaldos teisæ, ágyvendinamà 
per savivaldybës tarybà. Kaip matome, þodis „savivaldybë“ turi dvi pra-
smes. Tai valstybës teritorijos administracinis vienetas, turintis vietos savi-
valdos teisæ, ir kartu juridinis asmuo, kaip vieðojo administravimo subjek-
tas, kuriam pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijà, Vietos savivaldos ásta-
tymà bei kitus teisës aktus suteiktos vieðojo administravimo funkcijos ad-
ministruoti atitinkamos teritorijos vietos þmoniø bendruomeniø reikalus. 

                                                 
455 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 2 dalis keista du kartus. Pirmojoje – 

1992 m. redakcijoje savivaldybiø tarybø nariø kadencija buvo 2 metai (Valstybës þinios. 1992. 
Nr. 31–953), vëliau 1996 m. – 3 metai (Valstybës þinios. 1996. Nr. 122–2863), o nuo 2002 m. – 
4 metai (Valstybës þinios. 2002. Nr. 65–2626). 

456 The Local Government Politician’s Handbook / Department of Local Government. 
Riga, 1995. 

457 Birmontienë T., Jaraðiûnas E., Kûris E. ir kt. Lietuvos konstitucinë teisë. Vilnius: LTU, 
2001. 
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Vokieèiø autorius Horstas Kanitzas savo leidinyje „Pilietis ir savival-
dybë“, kurá Konrado Adenauerio fondas Baltijos ðalims 1995 m. publikavo 
Lietuvoje, teigia, kad vietiniais reikalais vadinamos problemos, kurios atsi-
randa dël didesnës þmoniø grupës bendro gyvenimo bei bendros jø ûkinës 
veiklos tam tikroje ribotoje erdvëje ir kurias savivaldybë gali iðspræsti savo 
jëgomis. Prie tokiø problemø jis priskiria vandens, energijos bei dujø tie-
kimà; keliø tiesimà ir miesto transporto organizavimà; vaikø darþelius ir 
mokyklas; seneliø, vaikø ir jaunimo namus; ligonines; sporto árenginius ir 
þaliàsias zonas; muziejus, bibliotekas, teatrus; gatviø tvarkymà, ðiukðliø ið-
veþimà, kanalizacijos vandenø valymà458. Galima teigti, kad panaðaus po-
bûdþio vietos savivaldybiø funkcijos nustatomos ir mûsø ðalyje, taèiau kartu 
bûtina paþymëti, kad jos daþnai horizontaliai persipina su valstybës institu-
cijø vykdoma veikla. Tai labai stipriai buvo jauèiama praëjusiame deðimt-
metyje, kai ekonominës ir socialinës sanklodos mûsø ðalyje transformavosi 
ið vadinamøjø socialistiniø struktûrø á demokratines. Todël neatsitiktinai 
Vietos savivaldos ástatymas daug kartø buvo keièiamas arba taisomas. Ðis 
procesas tæsiasi dar ir dabar. Vis dëlto kai kuriose ûkio ir socialinëse veik-
los srityse vietose jau klostosi tam tikros tradicijos. Ðiuo metu jau galima 
sakyti, kad vietos savivaldybiø institucijø funkcijos, nors dar daþnai keièia-
mos, bet vis aiðkiau apibrëþiamos ástatymuose ir jas ágyvendinant vietose ar, 
kitaip tariant, vykdant taip pat jau formuojama atitinkama praktika. 

 

Vietos savivaldos principai. Pagrindiniai principai, kuriais grindþiama 
vietos savivalda mûsø ðalyje, yra nustatyti Lietuvos Respublikos vietos savi-
valdos ástatymo 4 straipsnyje. Tai: 

– atsakingumas rinkëjams. Savivaldybës tarybos nariai (toliau – tary-
bos nariai) uþ savo veiklà yra atsakingi ir atskaitingi rinkëjams; 

– gyventojø dalyvavimas tvarkant vieðuosius savivaldybës reikalus. 
Savivaldybës institucijos turi sudaryti sàlygas gyventojams tiesiogiai 
dalyvauti rengiant sprendimø projektus, organizuojant apklausas, 
susirinkimus, sueigas, vieðà peticijø nagrinëjamà, skatina kitas pi-
lietinës iniciatyvos formas. Savivaldybës institucijos diegia savival-
dos principus ðvietimo, kultûros ir kitose ástaigose, remia visuome-
niniø organizacijø iniciatyvas, susijusias su vieðøjø savivaldybës rei-
kalø tvarkymu; 

– savivaldybiø ir valstybës interesø derinimas tvarkant vieðuosius sa-
vivaldybiø reikalus; 

– savivaldybës institucijø veiklos laisvë ir savarankiðkumas, kai jos, 

                                                 
458 Kanitzas H. Pilietis ir savivaldybë. Vilnius: Savivalda, 1995. 
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ágyvendindamos ástatymus, kitus teisës aktus ir ásipareigojimus 
bendruomenei, priima sprendimus; 

– veiklos skaidrumas. Savivaldybës institucijø ir kitø savivaldybës vie-
ðojo administravimo subjektø veikla turi bûti aiðki ir suprantama 
gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sàlygos gauti pa-
aiðkinimus, kas ir kodël daroma; 

– bendruomenës ir atskirø savivaldybës gyventojø interesø derini-
mas. Savivaldybës institucijø priimti sprendimai bendruomenës in-
teresais neturi paþeisti ástatymø garantuotø atskirø gyventojø tei-
siø; 

– vieðumas ir reakcija á gyventojø nuomonæ. Gyventojai arba jø at-
stovai turi teisæ susipaþinti su savivaldybës institucijø priimtais 
sprendimais, gauti vieðus ir motyvuotus atsakymus á pareikðtà 
nuomonæ apie savivaldybës institucijø ir kitø savivaldybës vieðojo 
administravimo subjektø bei atskirø valstybës tarnautojø darbà. 
Savivaldybës vieðojo administravimo subjektø veikla gali bûti slapta 
tik ástatymø nustatytais atvejais; 

– savivaldybës veiklos ir savivaldybës institucijø priimamø sprendimø 
teisëtumas. Savivaldybës institucijø ir kitø savivaldybës vieðojo ad-
ministravimo subjektø veikla bei visais jø veiklos klausimais priimti 
sprendimai turi atitikti ástatymø ir kitø teisës aktø reikalavimus; 

– þmogaus teisiø bei laisviø uþtikrinimas ir gerbimas. Savivaldybës 
institucijø arba valstybës tarnautojø priimami sprendimai neturi 
paþeisti þmogaus orumo, jo teisiø ir laisviø. 

Ið ðiø Vietos savivaldos ástatyme ávardytø 9 pagrindiniø principø ma-
tome, kad nuosekliai juos ágyvendinanèios administraciniø vienetø – savi-
valdybiø gyventojams atstovaujanèios institucijos yra atskaitingos apibrëþ-
tai vietos þmoniø bendruomenei ir gali bûti jos kontroliuojamos. Savo 
ruoþtu savivaldybiø institucijos, spræsdamos vietos bendruomeniø reikalus, 
privalo uþtikrinti þmoniø bei juridiniø asmenø teises ir laisves bei darniai 
derinti vietos bendruomeniø interesus su visos valstybës interesais. 

 
Finansiniai savivaldybiø iðtekliai ir turtas. Suprantama, kad savival-

dybës tinkamai ágyvendintø savivaldos teisæ ir vykdytø joms nustatytas kitas 
funkcijas, bûtini materialiniai ir finansiniai iðtekliai. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 121 straipsnyje nustatyta, kad savivaldybës sudaro ir tvirtina 
savo biudþetà ir kad jos turi teisæ neperþengdamos ástatymo numatytø ribø 
nustatyti vietines rinkliavas. Ið savo biudþeto savivaldybiø tarybos taip pat 
gali numatyti mokesèiø ir rinkliavø lengvatas. Konstitucijos 127 straipsnyje 
taip pat átvirtinta, kad Lietuvos biudþeto sistemà sudaro savarankiðkas Lie-
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tuvos Respublikos valstybës biudþetas, taip pat savarankiðki vietos savival-
dybiø biudþetai. Ðiomis Konstitucijos nuostatomis aiðkiai pasakoma, kad 
savivaldybiø funkcijoms ágyvendinti pagal ástatymø nustatytas ribas garan-
tuojami finansiniai iðtekliai. Savivaldybiø biudþetø pajamø dydis ir ðaltiniai 
nustatomas pagal metodikà, patvirtintà 1997 m. liepos 2 d. Lietuvos Res-
publikos savivaldybiø biudþetø pajamø nustatymo metodikos ástatymu. Ta-
èiau kartu bûtina paþymëti, kad atsiþvelgiant á tai, jog Lietuvos Respublikos 
nacionaliná biudþetà sudaro valstybës ir savivaldybiø biudþetai ir gerëjant 
ekonominei padëèiai didëja valstybës biudþetas, atitinkamai didinami atsi-
skaitymai ir savivaldybiø biudþetams. Todël galima teigti, kad savivaldybiø 
biudþetai, nors ir savarankiðkai nustatomi, taèiau jø dydá tiesiogiai lemia 
bendra nacionalinio biudþeto apimtis. 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymo 36 straipsnio 1 dalyje 
nustatyta iðsami savivaldybiø finansiniø iðtekliø sudëtis, o 3 nurodyto 
straipsnio dalyje átvirtinta nuostata, kad savivaldybiø biudþetø lëðos gali bû-
ti naudojamos tik savivaldybiø funkcijoms, t. y. jø tarybø patvirtintoms so-
cialinëms ir ekonominëms bei kitoms programoms ágyvendinti, savivaldy-
biø biudþetinëms ástaigoms iðlaikyti ir vieðøjø paslaugø teikimui organizuo-
ti. Pagal Lietuvos Respublikos biudþetinës sandaros ástatymà ir Vyriausy-
bës 2001 m. geguþës 14 d. nutarimu patvirtintà Lietuvos Respublikos vals-
tybës biudþeto ir savivaldybiø biudþetø sudarymo ir vykdymo tvarkà savi-
valdybiø biudþetai sudaromi ir tvirtinami vieneriems biudþetiniams me-
tams. 

Materialusis turtas savivaldybiø dispozicijon yra perduotas pagal Lie-
tuvos Respublikos 1997 m. gruodþio 2 d. valstybës turto perdavimo savival-
dybiø nuosavybën ástatymà. Savivaldybës iki ðio ástatymo priëmimo ir mate-
rialaus valstybës turto perdavimo já valdë patikëjimo teise. Vëliau, 1998 m. 
geguþës 12 d., buvo priimtas Lietuvos Respublikos valstybës ir savivaldybiø 
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ástatymas, kuriame nustatyta 
savivaldybiø materialaus ir nematerialaus turto sandara ir tvarka, kaip jis 
valdomas. O Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymo 34 straipsnio 
3 dalyje átvirtinta nuostata, kad savivaldybei nuosavybës teise priklausanèio 
turto savininko funkcijà ágyvendina savivaldybës taryba. 

 
Savivaldybiø funkcijø rûðys. Vietos savivaldos ástatymo, kuris, kaip 

minëta, daug kartø keistas, papildytas ir taisytas, 5 straipsnyje savivaldybiø 
funkcijos skirstomos á: savarankiškąsias, priskirtąsias (ribotai savarankið-
kas), valstybines (perduotas savivaldybëms) ir sutartines.  

Savarankiškąsias funkcijas savivaldybës atlieka pagal ástatymais su-
teiktà kompetencijà, ásipareigojimus savo bendruomenei ir atsiþvelgdamos 
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á jos interesus. Ágyvendindamos ðias funkcijas savivaldybës turi sprendimø 
iniciatyvos, jø priëmimo bei ágyvendinimo laisvæ ir yra atskaitingos, kad ðios 
funkcijos bûtø atliktos. Todël visiðkai savarankiðkas (suverenias) galias sa-
vo teritorijoje pagal ástatymus savivaldybës turi tik vykdydamos ðios rûðies 
funkcijas. T. y. ðioje srityje jos turi finansiná, planavimo ir organizaciná sa-
varankiðkumà.  

Priskirtosios (ribotai savarankiškos) funkcijos ágyvendinamos vadovau-
jantis Vietos savivaldos ir kitais ástatymais ir jø pagrindu priimtais kitais 
teisës aktais atsiþvelgiant á vietos sàlygas ir aplinkybes. Ðias funkcijas savi-
valdybës ágyvendina taip pat savarankiðkai, bet jø savarankiðkumo ribotu-
mà tokiu atveju lemia tos teisës normos, kurios nustatytos kituose ástaty-
muose ir poástatyminiuose teisës aktuose. Jos taikomos atsiþvelgiant á 
konkreèios savivaldybës sàlygas, t. y. á konkreèiose savivaldybëse esamas 
realijas, toms savivaldybëms numatomà finansavimà ir pan. 

Valstybinės (perduotos savivaldybėms) yra tokios funkcijos, uþ kuriø 
ágyvendinimà atsakinga valstybë, taèiau atsiþvelgiant á tai, kad tenkinat gy-
ventojø poreikius jas geriau ágyvendinti vietose, ástatymais tai pavedama 
daryti savivaldybëms. Tokiais atvejais valstybë, perduodama tokiø funkcijø 
ágyvendinimà, atitinkamai numato savivaldybëms materialinius ir finansi-
nius iðteklius, todël savivaldybës uþ jø ágyvendinimà yra atsakingos tik or-
ganizaciniu poþiûriu, o finansiðkai uþ ðiø funkcijø ágyvendinimà subsidiariai 
atsakinga valstybë. Tuo tarpu uþ priskirtø (ribotai savarankiðkø) funkcijø 
ágyvendinimà savivaldybës su valstybe atsakingos solidariai, nes savivaldy-
bës, nors jas vykdo savarankiðkai, atsiþvelgdamos á vietos sàlygas ir aplinky-
bes, taèiau pagal kitais ástatymais átvirtintà bendrà tvarkà ir ástatymais vals-
tybës nustatytus finansavimo iðteklius.  

Sutartinės funkcijos atliekamos pagal sutartis su valstybës institucijo-
mis ir kitomis valstybës ástaigomis.  

Vietos savivaldos ástatymo 5 straipsnio 2 dalyje savivaldybiø funkcijos 
dar grupuojamos ir pagal veiklos pobûdá: 

1) vietos valdþios; 
2) vieðojo administravimo; 
3) vieðøjø paslaugø. 
Ðiame ástatyme nustatyta, kad vietos valdþios funkcijas savivaldybëse 

vykdo savivaldybës taryba, o Vieðojo administravimo ástatymo nustatyta 
tvarka – savivaldybës taryba, savivaldybës administracijos direktorius bei 
kiti savivaldybës ástaigø ir tarnybø vadovai, valstybës tarnautojai, kuriems 
teisës aktais arba savivaldybës tarybos sprendimais suteikiamos vieðojo 
administravimo teisës savivaldybës teritorijoje. Vieðàsias paslaugas teikia 
savivaldybiø ásteigti paslaugø teikëjai – tai daþniausiai savivaldybiø ámonës 
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arba pagal su savivaldybëmis sudarytas sutartis kiti asmenys, kuriuos savi-
valdybës privalo parinkti vieðai.  

 
Savivaldybiø institucijos ir jø funkcijos. Savivaldybiø funkcijas tiek 

ûkinëje, tiek socialinëje veikloje ágyvendina jø institucijos. Todël administ-
racinës teisës poþiûriu bûtina þinoti ne tik savivaldybiø veiklà apskritai, bet 
ir jø institucijø – atstovaujamosios savivaldybës tarybos ir vykdomosios – 
savivaldybës administracijos direktoriaus – funkcijas. Tik per jas galima at-
skleisti savivaldybiø veiklos turiná bei jos sritis, suþinoti ðiø institucijø pa-
skirtá ir jø kompetencijà vietose (savose teritorijose). Tai svarbu, nes ðios 
institucijos, kaip minëta, administruoja þmoniø reikalus ir sprendþia vieti-
nio pobûdþio socialines bei ûkines problemas. Paþymëtina, kad Vietos sa-
vivaldos ástatyme iðsamiai reglamentuotos savivaldybiø institucijø – savival-
dybës tarybos ir savivaldybës administracijos direktoriaus – funkcijos. Savi-
valdybiø kontrolës ir audito institucijos èia nebus nagrinëjamos, nes tai 
prieþiûros institucijos, kurios neadministruoja þmoniø vieðøjø reikalø. Jos 
priþiûri, ar teisëtai, efektyviai, ekonomiðkai ir rezultatyviai valdomas bei 
naudojamas savivaldybiø turtas, kaip vykdomas jos biudþetas. Be ðiø insti-
tucijø, savivaldybëms priklauso ir kiti vieðojo administravimo subjektai. Tai 
savivaldybëms pavaldþios ástaigos ir kiti subjektai bei savivaldybës admi-
nistracijos padaliniai, turintys teisës aktø suteiktus ágaliojimus bei atliekan-
tys jiems pavestas funkcijas. Jø veiklos bei funkcijø èia taip pat neaptarsi-
me, nes tai platesnio nagrinëjimo objektas. 

Tai nuolat veikianti atstovaujamoji savivaldybës institucija – savival-
dybës taryba, per kurià ágyvendinama savivaldos teisë. Savivaldybës tarybos 
ágaliojimai, t. y. funkcijos, átvirtintos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 
ástatyme. Pagal ðio ástatymo 17 straipsnio nuostatas savivaldybës taryba: 

– tvirtina savivaldybës tarybos veiklos reglamentà. Jame, be kitø 
klausimø, turi bûti numatytos pagrindinës bendravimo su gyvento-
jais formos ir bûdai, kurie garantuotø vietos savivaldos principø ir 
teisiø ágyvendinimà bendruomenës interesais; 

– renka ir prieð terminà ið pareigø atleidþia merà; 
– mero teikimu skiria ir prieð terminà atleidþia mero pavaduotojà 

(pavaduotojus), vadovaudamasi ástatymais nustato jam (jiems) 
darbo uþmokestá; 

– mero teikimu nustato mero pavaduotojo (pavaduotojø) veiklos sri-
tis; 

– priima sprendimà sudaryti savivaldybës tarybos kolegijà ir mero 
teikimu jà sudaro; 
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– sudaro savivaldybës tarybos komitetus, komisijas ir kitas struktûras, 
reikalingas savivaldybës tarybos darbui organizuoti, bei ástatymø 
numatytas visuomenines komisijas ir tarybas; 

– renka Kontrolës komiteto pirmininkà, jo teikimu skiria Kontrolës 
komiteto pirmininko pavaduotojà, tvirtina Kontrolës komiteto 
veiklos programà; 

– sudaro pretendentø á savivaldybës kontrolieriaus pareigas atrankos 
komisijà, priima sprendimà dël savivaldybës kontrolieriaus prië-
mimo á pareigas ir atleidimo ið valstybës tarnybos, savivaldybës 
kontrolieriaus teikimu steigia savivaldybës kontrolieriaus tarnybà, 
tvirtina savivaldybës kontrolieriaus (savivaldybës kontrolieriaus 
tarnybos) veiksmø planà ir kartà per metus iðklauso savivaldybës 
kontrolieriaus ataskaità bei priima dël jos sprendimà; 

– priima sprendimà dël savivaldybës administracijos direktoriaus (di-
rektoriaus pavaduotojo) priëmimo á pareigas ir atleidimo ið valsty-
bës tarnybos, mero teikimu tvirtina savivaldybës administracijos 
struktûrà, administracijos nuostatus ir darbo uþmokesèio fondà, 
nustato didþiausià leistinà valstybës tarnautojø pareigybiø ir dar-
buotojø, dirbanèiø pagal darbo sutartis ir gaunanèiø uþmokestá ið 
savivaldybës biudþeto, skaièiø; 

– gali priimti sprendimus dël seniûnijø steigimo ir jø skaièiaus, pri-
skiria seniûnijoms savivaldybës teritorijas, nustato jø ribas ir prirei-
kus jas keièia ávertinusi vietos gyventojø nuomonæ; 

– tvirtina savivaldybës kontrolieriaus (savivaldybës kontrolieriaus 
tarnybos) bei visuomeniniø komisijø ir tarybø veiklos nuostatus; 

– Biudþeto sandaros ástatyme nustatyta tvarka tvirtina savivaldybës 
biudþetà ir jo ávykdymo apyskaità, prireikus tikslina savivaldybës 
biudþetà; 

– priima sprendimus dël papildomø bei planà virðijanèiø savivaldybës 
biudþeto pajamø ir kitø lëðø paskirstymo bei tikslinës paskirties 
fondø sudarymo ir naudojimo; 

– skirsto biudþetinëms ástaigoms biudþeto asignavimus; 
– priima sprendimus dël savivaldybës teritorijos raidos analizës, ben-

drøjø ilgalaikiø socialiniø, kultûriniø, ûkiniø, investiciniø, demog-
rafiniø, nusikaltimø kontrolës ir prevencijos, ekologiniø, sveikatos 
ir kitø programø projektø rengimo; 

– priima sprendimus dël valstybës socialiniø ir ekonominiø programø 
tiksliniø lëðø ir kitø valstybës fondø lëðø bei materialiojo turto pa-
skirstymo savivaldybës biudþetinëms ástaigoms; 
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– priima sprendimus dël socialinës ir gamybinës infrastruktûros ob-
jektø projektavimo ir statybos, paveda savivaldybës administracijai 
atlikti ðiø darbø uþsakovo funkcijas, nustato ðiø objektø eksploata-
vimo tvarkà; 

– priima sprendimus dël socialinio bûsto fondo sudarymo (statybos, 
pirkimo ir t. t.) tvarkos, bûsto suteikimo tvarkos bei dël savivaldy-
bës gyvenamøjø patalpø nuomos mokesèio dydþio; 

– mero siûlymu sprendþia dël savivaldybës tarybos sekretoriato bei 
mero politinio (asmeninio) pasitikëjimo (jei sekretoriatas nesuda-
romas) valstybës tarnautojø pareigybiø steigimo, nustato jø skaièiø; 

– kasmet nustato savivaldybës tarybos nariø ir valstybës tarnautojø 
mokymo prioritetus; 

– nustato kainas ir tarifus uþ savivaldybës ámoniø, specialios paskir-
ties bendroviø, savivaldybës biudþetiniø ir vieðøjø ástaigø teikiamas 
atlygintinas paslaugas bei keleiviø veþimà vietiniais marðrutais, taip 
pat ástatymø nustatyta tvarka nustato centralizuotai tiekiamos ði-
lumos, ðalto ir karðto vandens kainas, vietines rinkliavas bei kitas 
ámokas; 

– Vyriausybës ágaliotos institucijos nustatyta tvarka, laikydamasi ásta-
tymø nustatytø skolinimosi limitø ir gavusi savivaldybës kontrolie-
riaus iðvadà, priima sprendimus dël naudojimosi bankø kreditais, 
paskolø ëmimo ir teikimo, garantijø suteikimo ir laidavimo kredi-
toriams uþ savivaldybës kontroliuojamø ámoniø imamas paskolas; 

– priima sprendimus teikti mokesèiø, rinkliavø ir kitas ástatymø nu-
statytas lengvatas savivaldybës biudþeto lëðomis. Nustato subsidijø 
ir kompensacijø skyrimo naujas darbo vietas steigianèioms visø rû-
ðiø ámonëms tvarkà, atitinkamai keièia savivaldybës biudþetà tais 
atvejais, kai lëðø tam nebuvo numatyta; 

– tvirtina savivaldybës socialinës ir ekonominës plëtros programas; 
– deleguoja tarybos narius á ástatymø nustatytas regionines tarybas 

bei komisijas ir suteikia jiems ágaliojimus; 
– priima sprendimus dël disponavimo savivaldybei nuosavybës teise 

priklausanèiu turtu, nustato ðio turto valdymo, naudojimo ir dispo-
navimo juo tvarkà, iðskyrus atvejus, kai ji nustatyta ástatymuose; 

– priima sprendimus dël savivaldybei priskirtos valstybinës þemës ir 
kito valstybës turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikë-
jimo teise; 

– steigia savivaldybës biudþetines ástaigas, savivaldybës ámones, ðei-
mynas, savivaldybës vieðàsias ástaigas, akcines bendroves, ástatymø 
nustatyta tvarka priima sprendimus dël dalyvavimo jas steigiant ir 
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dël ðiø ástaigø, ámoniø bei ðeimynø reorganizavimo, pertvarkymo ir 
likvidavimo arba dalyvavimo jas reorganizuojant, pertvarkant ir 
likviduojant, taip pat dël ðiø juridiniø asmenø vadovø skyrimo á pa-
reigas ir atleidimo ið jø; 

– priima sprendimus dël bendrø su kitomis savivaldybëmis ámoniø 
steigimo; 

– ástatymø nustatyta tvarka tvirtina teritorijø planavimo dokumentus. 
Specialiuosius ir detaliuosius planus ástatymø ir savivaldybës tary-
bos veiklos reglamento nustatyta tvarka gali pavesti tvirtinti savi-
valdybës administracijos direktoriui; 

– Saugomø teritorijø ástatymo nustatyta tvarka steigia savivaldybës 
saugomas teritorijas, skelbia savivaldybës saugomus vietinës reikð-
mës gamtos bei kultûros paveldo objektus, priima sprendimus ap-
linkos apsaugos bûklei gerinti; 

– teikia siûlymus dël savivaldybës teritorijos ribø keitimo, savivaldy-
bës pavadinimo suteikimo ir keitimo, gyvenamøjø vietoviø sudary-
mo, jø pavadinimø, teritorijø ribø nustatymo ir keitimo, taip pat su-
teikia ir keièia gatviø, aikðèiø, pastatø, statiniø ir kitø savivaldybei 
nuosavybës teise priklausanèiø objektø pavadinimus pagal Vyriau-
sybës nustatytus kriterijus; 

– tvirtina þeldiniø apsaugos, miestø ir kitø gyvenamøjø vietoviø tvar-
kymo, visuomenës sveikatos, sanitarijos ir higienos, atliekø tvarky-
mo bei aplinkos apsaugos, gyvûnø laikymo, prekybos turgavietëse 
ir kitas taisykles; 

– teikia siûlymus nustatyta tvarka tvirtinti savivaldybës gyvenamøjø 
vietoviø herbus, tvirtina kitus savivaldybës simbolius ir jø naudoji-
mo tvarkà, nustatyta tvarka gali uþ nuopelnus suteikti savivaldybës 
(jos centro ar kitos gyvenamosios vietovës) pilieèio garbës vardà; 

– savivaldybës tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka iðklauso 
savivaldybës mero, savivaldybës administracijos direktoriaus, savi-
valdybës kontrolieriaus, biudþetiniø ir vieðøjø ástaigø, ámoniø ir or-
ganizacijø vadovø ataskaitas bei atsakymus á tarybos nariø paklau-
simus ir priima dël jø sprendimus; 

– teikia valstybës institucijoms siûlymus dël savivaldybës teritorijoje 
esanèiø jø padaliniø veiklos, prireikus savivaldybës tarybos veiklos 
reglamento nustatyta tvarka iðklauso ðiø padaliniø vadovus; 

– priima sprendimus dël savivaldybës valdomo iðlikusio nekilnojamo-
jo turto nuosavybës teisiø atkûrimo religinëms bendrijoms ir ben-
druomenëms; 
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– priima sprendimus dël kompensacijø tam tikroms vartotojø gru-
pëms mokëjimo uþ perkamà kurà, elektros ir ðilumos energijà, 
karðtà vandená bei gamtines dujas; 

– priima sprendimus dël koncesijø naudotis savivaldybës objektais 
suteikimo tikslingumo ir atlyginimo dydþio nustatymo; 

– priima sprendimus dël specializuotø (tiksliniø) fondø sudarymo; 
– nustato savivaldybës vardu gautos labdaros skirstymo tvarkà; 
– gali priimti sprendimà atlikti savivaldybës ástaigø ar savivaldybës 

kontroliuojamø ámoniø tam tikros veiklos nepriklausomà audità; 
– tvirtina savivaldybës vardu sudaromø sutarèiø pasiraðymo tvarkà ir 

nustato, kokios sutartys negali bûti sudaromos be iðankstinio savi-
valdybës tarybos pritarimo; 

– priima sprendimà iðieðkoti ið savivaldybës administracijos direkto-
riaus ir kitø savivaldybës vieðojo administravimo subjektø þalà, at-
siradusià dël jø tyèiniø neteisëtø sprendimø, pareigø neatlikimo ar 
ðiurkðtaus aplaidumo atliekant pareigas, kai savivaldybës vieðojo 
administravimo subjektai teismo sprendimu turëjo atlyginti þalà, 
jeigu þala nevirðija jø paskutiniø ðeðiø mënesiø vidutinio darbo uþ-
mokesèio dydþio; 

– priima sprendimus dël jungimosi á savivaldybiø sàjungas, dël ben-
dradarbiavimo su uþsienio ðaliø savivaldybëmis ar prisijungimo 
prie tarptautiniø savivaldos organizacijø; 

– tvirtina kaimo plëtros programas; 
– priima sprendimus skelbti vietos gyventojø apklausà; 
– neperþengdama ástatymø nustatytø ágaliojimø gali priimti sprendi-

mus klausimais, kurie nëra iðbraukti ið jos kompetencijos arba nëra 
priskirti kitiems vieðojo administravimo subjektams. 

Ið ástatyme iðvardytø savivaldybës tarybos funkcijø matyti, kad ði insti-
tucija priima sprendimus visais klausimais, kuriø sprendimas priklauso sa-
vivaldos teisei. Suprantama, ðiø funkcijø ágyvendinimas siejamas su dauge-
liu ástatymø, kitø teisës aktø ágyvendinimu, todël tik visiðkai atskleidus jø 
turiná, finansavimo dydþius ir mastus galima bûtø matyti, kaip minëtos 
funkcijos ágyvendinamos. Savivaldybiø tarybos savo ágaliojimus (funkcijas) 
ágyvendina savivaldybiø veiklos reglamentuose nustatyta tvarka, kurià jos 
paèios tvirtina. Savivaldybiø reglamentai – tai taisykliø visuma, reglamen-
tuojanti tarybos nariø posëdþiø organizavimo bei kitus procedûrinius klau-
simus, susijusius su savivaldybiø institucijø veikla. Reglamente apibrëþiami 
bûdai ir formos, pagal kuriuos turi bûti uþtikrinamas vietos savivaldos prin-
cipø ir teisiø ágyvendinimas bendruomenës interesais. Todël galima teigti, 



Bendroji  dalis 

 

363 

kad Vietos savivaldos ástatymas savivaldybës taryboms jø veikloje uþtikrina 
visiðkà organizacinës ir tvarkomosios veiklos savarankiðkumà. 

Kartu paþymëtina, kad savivaldybiø tarybø funkcijø vykdymas daþnai 
horizontaliai ribojasi su centrinës arba regioninës vykdomosios valdþios 
funkcijomis bei atsakomybe. Bet ðiø santykiø ratas labai platus ir kiekvienu 
konkreèiu atveju tokie santykiai turi savo specifiniø bruoþø ir ávairiø formø. 
Manytina, kad jø aptarimas bei nagrinëjimas galëtø bûti atskiro darbo arba 
vadovëlio studentams dalykas. Juo labiau kad mûsø ðalies savivaldos teisë 
dar nëra nuodugniai iðnagrinëta. Tai suprantama, nes kol kas ðios teisës 
ðakos normos daþnai ir ið esmës keièiamos. 

 
Savivaldybës administracijos direktorius ir jo funkcijos. Vietos savi-

valdos ástatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad savivaldybës vykdomoji 
institucija yra savivaldybës administracijos direktorius. Kartu ástatymo 29 
straipsnio 2 dalyje átvirtinta, kad savivaldybës administracijos direktorius 
yra savivaldybës administracijos vadovas – ástaigos vadovas, pavaldus savi-
valdybës tarybai ir atskaitingas merui. Savivaldybës administracijos direk-
toriaus skyrimo ir atleidimo tvarka nustatyta Vietos savivaldos ir Valstybës 
tarnybos ástatymuose.  

Savivaldybës administracijos direktorius á pareigas skiriamas mero   
siûlymu savivaldybës tarybos sprendimu tarybos ágaliojimø laikui politinio 
(asmeninio) pasitikëjimo pagrindu. Savivaldybës administracijos direkto-
riaus kadencijø skaièius tam paèiam asmeniui neribojamas. Savivaldybës 
administracijos direktoriaus pavaduotojas arba pavaduotojai, jeigu ðios pa-
reigybës steigiamos, mero siûlymu skiriami taip pat savivaldybës tarybos 
sprendimu ir analogiðkai merams politinio (asmeninio) pasitikëjimo pa-
grindu. Dël savivaldybës administracijos direktoriaus pavaduotojo (-ø) pa-
reigybës (-iø) steigimo ar administracijos direktoriaus pavadavimo spren-
dimà priima savivaldybës taryba. 

Vietos savivaldos ástatyme nustatytos ðios savivaldybës administracijos 
direktoriaus funkcijos:  

– direktorius tiesiogiai ir asmeniðkai atsako uþ ástatymø, Vyriausybës 
bei savivaldybës tarybos sprendimø ágyvendinimà savivaldybës teri-
torijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais; 

– tiesiogiai ágyvendindamas ástatymus, Vyriausybës ir savivaldybës ta-
rybos sprendimus gali kreiptis á valstybinio administravimo subjek-
tus, leisti ásakymus, privalomus savivaldybës administracijos struk-
tûriniams bei struktûriniams teritoriniams padaliniams – seniûni-
joms ir struktûriniuose padaliniuose nesantiems valstybës tarnauto-
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jams bei jam priskirtos kompetencijos klausimais savivaldybës gy-
ventojams ir kitiems savivaldybës teritorijoje esantiems subjektams;  

– organizuoja savivaldybës administracijos darbà, tvirtina savivaldy-
bës administracijos struktûriniø ir struktûriniø teritoriniø padaliniø 
– seniûnijø veiklos nuostatus, atsako uþ vidaus administravimà sa-
vivaldybës administracijoje; 

– administruoja asignavimus, savivaldybës tarybos skirtus savivaldy-
bës administracijai; 

– savivaldybës tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybës 
biudþeto asignavimus, organizuoja savivaldybës biudþeto vykdymà 
ir atsako uþ savivaldybës ûkinæ bei finansinæ veiklà, administruoja 
savivaldybës turtà; 

– ástatymø nustatyta tvarka skiria á pareigas ir ið jø atleidþia savival-
dybës administracijos valstybës tarnautojus ir kitus savivaldybës 
administracijos darbuotojus. Koordinuoja ir kontroliuoja vieðàsias 
paslaugas teikianèiø ástaigø darbà, atlieka kitas Valstybës tarnybos 
ástatymo bei savivaldybës tarybos jam priskirtas personalo valdymo 
funkcijas (iðskyrus ástaigø vadovø priëmimà á pareigas ir atleidimà 
ið jø bei nuobaudø jiems skyrimà); 

– organizuoja savivaldybës tarybos nariø ir valstybës tarnautojø mo-
kymà bei jø kvalifikacijos këlimà; 

– savivaldybës tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito 
ir teikia savo veiklos ataskaitas tarybai ir merui; 

– savivaldybës tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir termi-
nais, bet ne reèiau kaip kartà per metus informuoja savivaldybës 
gyventojus apie savo veiklà. 

Kai savivaldybës teritorijoje laikinai ávedamas tiesioginis valdymas, 
savivaldybës administracijos direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Vy-
riausybës ágaliotiniui.  

Ið iðvardytø savivaldybës administracijos direktoriaus pareigø turinio 
matyti, kad jis, pagal ástatymus priimdamas ásakymus, privalomus savival-
dybës bendruomenës nariams, tiesiogiai administruoja þmoniø vieðuosius 
reikalus ir yra pagrindinë vykdomoji institucija, atsakinga uþ ástatymø, Vy-
riausybës nutarimø, savivaldybës sprendimø ágyvendinimà bei apskritai uþ 
visà savivaldybës administracijos darbà.  

 
Meras, mero pavaduotojas ir jø funkcijos. Nors meras Vietos savi-

valdos ástatymu nepriskiriamas prie savivaldybës institucijø, taèiau atsiþvel-
giant á tai, kad ði pareigybë ávardijama savivaldybës vadovu ir pagrindinës 
savivaldybës institucijos – savivaldybës tarybos pirmininku, manome, kad 



Bendroji  dalis 

 

365 

mero apibrëþimà bûtina aptarti atskirai. Be to, savivaldybës pagrindinio 
pareigûno ávardijimas meru mûsø ðalies savivaldos teisëje palyginti nëra 
senas reiðkinys. Tarpukario Lietuvos ástatymuose ðis terminas dar nebuvo 
vartojamas. Pagal pirmà Lietuvos vietos savivaldybiø ástatymà, kuris Lietu-
voje buvo priimtas 1919 m., ði pareigybë miestuose buvo vadinama bur-
mistro, o valsèiuose – virðaièio pareigybe459. Mero pareigybë Lietuvoje 
pirmà kartà ávardyta tik 1990 m. vasario 12 d. dar iki Lietuvos nepriklau-
somos valstybës atkûrimo, priëmus tuometiná Vietos savivaldos pagrindø 
ástatymà460.  

Nagrinëjant mero ir jo pavaduotojo funkcijas bûtina paþymëti, kad 
mero kaip institucijos funkcijos, kurios vëliau buvo nustatytos ir 1994 m. 
Vietos savivaldos ástatymo pirmojoje redakcijoje, nuolat kito. Iki 2003 m. 
mero institucija savivaldybëje kartu su valdyba, kuri buvo sudaroma ið savi-
valdybës tarybos nariø, buvo viena ið pagrindiniø vykdomøjø institucijø. 
Taèiau po Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodþio 24 
d. nutarimo „Dël Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymo 3 
straipsnio 3 dalies (2000 m. spalio 12 d. redakcija), 3 straipsnio 4 dalies 
(2000 m. spalio 12 d. redakcija), 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto (2000 m. 
spalio 12 d. redakcija), 18 straipsnio 1 dalies (2000 m. spalio 12 d. redakci-
ja), 19 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4, 8, 15 punktø (2000 m. spalio 12 d. redakci-
ja), 21 straipsnio 1 dalies 1, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18 punktø (2000 m. spalio 
12 d. redakcija), ðios dalies 6 punkto (2000 m. spalio 12 d. ir 2001 m. rugsë-
jo 25 d. redakcijos) ir ðios dalies 14 punkto (2000 m. spalio 12 d. ir 2001 m. 
lapkrièio 8 d. redakcijos), taip pat dël Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
119 straipsnio pakeitimo ástatymo taikymo tvarkos Konstitucinio ástatymo, 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo ástatymo tai-
kymo tvarkos Konstitucinio ástatymo áraðymo á Konstituciniø ástatymø sàra-
ðà ástatymo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, kuriame Konsti-
tucinis Teismas ið esmës iðreiðkë nuomonæ dël savivaldybiø institucijø su-
darymo principø ir atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 
straipsniui. Po ðio Konstitucinio Teismo nutarimo buvo padarytos esminës 
Vietos savivaldos ástatymo pataisos ir dabartinëje jo redakcijoje valdybos, 
kaip vykdomosios institucijos, nëra numatyta, o mero funkcijos labai apri-
botos ir jos yra tik organizacinio bei tvarkomojo ir kontrolinio pobûdþio. 
Apribotø mero funkcijø kontekste atitinkamai keitësi ir jo pavaduotojo 
(pavaduotojø) funkcijos. 

                                                 
459 Valstybës þinios. 1919. Nr. 14–175. 
460 Valstybës þinios. 1990. Nr. 7–170. 
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Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymo dabartinæ re-
dakcijà meras yra savivaldybës tarybos pirmininkas ir já ið tarybos nariø 
renka savivaldybës taryba. Mero siûlymu savivaldybës taryba skiria vienà 
arba kelis mero pavaduotojus. Meras ástatyme taip pat vadinamas savival-
dybës vadovu. Meru ir mero pavaduotojais gali bûti tik Lietuvos Respubli-
kos pilieèiai. Tuo tarpu savivaldybiø tarybø nariais gali bûti ir kitø ðaliø pi-
lieèiai, nuolat gyvenantys savivaldybës teritorijoje. Savivaldybës taryba gali 
nuspræsti, kad mero pavaduotojas pareigas atlieka visuomeniniais pagrin-
dais. Meras renkamas, o mero pavaduotojas skiriamas slaptu balsavimu. 
Meras yra atskaitingas savivaldybës tarybai ir bendruomenei uþ savivaldy-
bës veiklà. Vietos savivaldos ástatymo 20 straipsnyje nustatytos ðios mero 
funkcijos: 

– meras planuoja savivaldybës tarybos veiklà, nustato ir sudaro savi-
valdybës tarybos posëdþiø darbotvarkes bei teikia sprendimø pro-
jektus, ðaukia savivaldybës tarybos posëdþius ir jiems pirmininkau-
ja, koordinuoja savivaldybës tarybos komitetø ir komisijø veiklà, 
pasiraðo savivaldybës tarybos sprendimus ir posëdþiø, kuriems 
pirmininkavo, protokolus; 

– savivaldybës tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka atstovauja 
pats arba ágalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme ben-
dradarbiaujant su kitomis savivaldybëmis, valstybës arba uþsienio 
ðaliø institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis; 

– atstovauja savivaldybei regiono plëtros taryboje ir turi sprendþia-
mojo balso teisæ sudarant ir ágyvendinant regiono plëtros progra-
mà; 

– siûlo savivaldybës tarybai mero pavaduotojo (pavaduotojø), savi-
valdybës administracijos direktoriaus, savivaldybës administracijos 
direktoriaus pavaduotojo (savivaldybës administracijos direkto-
riaus teikimu) ir komisijø pirmininkø kandidatûras, taip pat gali  
siûlyti atleisti juos ið pareigø bei siûlyti skirti nuobaudas savivaldy-
bës administracijos direktoriui;  

– tvirtina sekretoriato nuostatus, Valstybës tarnybos ástatymo nusta-
tyta tvarka skiria ir atleidþia sekretoriato darbuotojus ir vadovauja 
sekretoriato darbui; 

– savivaldybës tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka gali siûlyti 
tarybai pavesti savivaldybës kontrolieriui (savivaldybës kontrolie-
riaus tarnybai) atlikti plane numatytà savivaldybës administracijos, 
savivaldybës administravimo subjektø bei savivaldybës kontroliuo-
jamø ámoniø finansiná ir veiklos audità, priima savivaldybës kontro-
lieriaus (savivaldybës kontrolieriaus tarnybos) pateiktas audito ata-
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skaitas ir iðvadas dël atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatø, 
prireikus organizuoja ðiø ataskaitø ir iðvadø svarstymà savivaldybës 
komitetø ir savivaldybës tarybos posëdþiuose; 

– kontroliuoja ir priþiûri savivaldybës vieðojo administravimo institu-
cijø bei ástaigø ir ámoniø vadovø veiklà, kaip jie ágyvendina ástaty-
mus, Vyriausybës bei savivaldybës tarybos sprendimus; 

– gavæs savivaldybës tarybos pritarimà sudaro savivaldybës bendra-
darbiavimo su valstybës institucijomis, kitomis savivaldybëmis bei 
uþsienio institucijomis sutartis; 

– kontroliuoja pasirengimà vietos gyventojø apklausai ir jà organi-
zuoja. 

Meras privalo analizuoti padëtá savivaldybëje ir siûlyti savivaldybës ta-
rybai sprendimø projektus bei rekomendacijas vieðojo administravimo 
ástaigoms dël vieðosios tvarkos ir gyventojø rimties, pirminës asmens ir vi-
suomenës sveikatos prieþiûros, ligoniø, invalidø bei seneliø slaugos ir rûpy-
bos, vaikø, jaunimo ir suaugusiøjø bendrojo lavinimo, ikimokyklinio vaikø 
ugdymo, vaikø ir jaunimo papildomo ugdymo, gyventojø bendrosios kultû-
ros ugdymo, etnokultûros puoselëjimo, migracijos procesø, gyventojø uþ-
imtumo, jø kvalifikacijos këlimo ir perkvalifikavimo bei vieðøjø darbø or-
ganizavimo. 

Mero sprendimai áforminami potvarkiais. Meras ne reèiau kaip kartà 
per metus privalo atsiskaityti savivaldybës tarybai uþ savo veiklà ir rinkë-
jams – uþ savivaldybës veiklà. Mero pavaduotojas atlieka savivaldybës tary-
bos nustatytas funkcijas ir mero pavedimus. Jei meras negali eiti pareigø, 
mero pareigas atlieka jo pavaduotojas. Mero veiklos ir jo pavadavimo pro-
cedûros nustatomos savivaldybës tarybos veiklos reglamente.  

  
Savivaldybiø santykiai su valstybës institucijomis ir ástaigomis. Vie-

tos savivaldos ástatyme nustatyta, kad savivaldybiø santykiai su valstybës 
institucijomis ir ástaigomis grindþiami Lietuvos Respublikos Konstitucija ir 
ástatymais. Savivaldybës nëra pavaldþios valstybës institucijoms. Centriniai 
ir teritoriniai valstybinio administravimo subjektai, svarstydami su vienos 
savivaldybës ar su visø savivaldybiø interesais susijusius klausimus, praneða 
apie tai atitinkamos savivaldybës merui ar Lietuvos savivaldybiø asociacijai. 
Savivaldybës tarybos ar Lietuvos savivaldybiø asociacijos valdymo organø 
raðtu pateiktus siûlymus valstybinio administravimo subjektai iðnagrinëja 
(ávertina) ir pateikia atsakymà. Rengiami bei svarstomi su savivaldybiø 
veikla susijæ ástatymø ir kitø teisës aktø projektai aptariami su atskiromis 
savivaldybëmis arba Lietuvos savivaldybiø asociacija Seimo statuto ir Vy-
riausybës darbo reglamento bei kitø valstybinio administravimo subjektø 
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nustatyta tvarka. Savivaldybës prireikus gali gauti konsultacijø ið valstybës 
institucijø, planuodamos ir spræsdamos visus su jomis tiesiogiai susijusius 
klausimus. Valstybë remia savivaldybiø tarybø nariø bei valstybës tarnauto-
jø mokymà ir kvalifikacijos këlimà. 

Nustatyta tvarka kasmet Vyriausybë ir Lietuvos savivaldybiø asociaci-
ja svarsto ir derina savivaldybiø biudþetø pajamø dydá ir jø iðlyginimà le-
mianèius rodiklius. Vyriausybës ir Lietuvos savivaldybiø asociacijos intere-
sams bei pozicijoms derinti ðaliø susitarimu sudaroma dviðalë komisija. Vy-
riausybës ir Lietuvos savivaldybiø asociacijos interesams bei pozicijoms de-
rinti ðaliø susitarimu sudaroma dviðalë komisija. 

 

Savivaldybiø teisinës garantijos. Ið esmës savivaldybiø teisinë apsau-
ga yra nulemta mûsø pagrindinio ástatymo – Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos. Jos 122 straipsnyje nustatyta, kad Savivaldybiø tarybos dël jø teisiø 
paþeidimo turi teisæ kreiptis á teismà. Ði norma taip pat pakartota Vietos 
savivaldos ástatymo 40 straipsnyje. Minëtame straipsnyje reglamentuota ir 
kitø savivaldybiø teisiø apsauga. Tai normos, kurios garantuoja savivaldos 
teisës ágyvendinimà. Ástatyme nustatyta, kad:  

– savivaldybës tarybos sprendimai, nevirðijantys ðiø institucijø kom-
petencijos, privalomi savivaldybës administracijai, visoms savival-
dybës teritorijoje esanèioms ástaigoms, ámonëms, organizacijoms ir 
gyventojams; 

– valstybinio administravimo subjektams draudþiama savivaldybiø 
ágaliojimus ir teises suvarþyti ar apriboti, iðskyrus ástatymø nustaty-
tus atvejus; 

– savivaldybës tarybos sprendimai dël vietiniø rinkliavø, taip pat ta-
rybos sprendimais patvirtintos taisyklës, uþ kuriø paþeidimà ástaty-
mai numato administracinæ atsakomybæ, galioja visoje savivaldybës 
teritorijoje ir jø laikytis privalo visos institucijos, ástaigos, ámonës ir 
gyventojai bei á savivaldybës teritorijà atvykæ kiti fiziniai ir juridi-
niai asmenys; 

– savivaldybës turi teisæ imtis visø teisëtø priemoniø, kad bûtø lai-
komasi savivaldybës teritorijos bendrojo plano ir su jo ágyvendini-
mu susijusiø reikalavimø;  

– savivaldybës turi teisæ paèios ir per Lietuvos savivaldybiø asociacijà 
dalyvauti rengiant ástatymus ir kitus teisës aktus, reglamentuojan-
èius vietos savivaldà arba nustatanèius savivaldybiø funkcijas, dël 
parengtø projektø pareikðti savo pasiûlymus ir pastabas. 

Savivaldybës tarybos sprendimai, nevirðijantys jø kompetencijos, pri-
valomi savivaldybës administracijai, visoms savivaldybës teritorijoje esan-
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èioms ástaigoms, ámonëms, organizacijoms ir gyventojams. Savivaldybës tu-
ri teisæ imtis visø teisëtø priemoniø, kad bûtø laikomasi savivaldybës terito-
rijos bendrojo plano ir su jo ágyvendinimu susijusiø reikalavimø. 

Savivaldybës turi teisæ paèios ir per Lietuvos savivaldybiø asociacijà 
dalyvauti rengiant ástatymus ir kitus teisës aktus, reglamentuojanèius vietos 
savivaldà ar nustatanèius savivaldybiø funkcijas, dël parengtø projektø pa-
reikðti savo pasiûlymus ir pastabas. 

Valstybinio administravimo subjektams draudþiama savivaldybiø ága-
liojimus ir teises suvarþyti ar apriboti, iðskyrus ástatymø nustatytus atvejus. 

Savivaldybës tarybos sprendimai dël vietiniø rinkliavø, taip pat tary-
bos sprendimais patvirtintos taisyklës, uþ kuriø paþeidimà ástatymai numa-
to administracinæ atsakomybæ, galioja visoje savivaldybës teritorijoje ir jø 
laikytis privalo visos institucijos, ástaigos, ámonës ir gyventojai bei á savival-
dybës teritorijà atvykæ kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. 

 

Savivaldybiø administracinë prieþiûra. Bendra nuostata dël savival-
dybiø administracinës prieþiûros átvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijos 123 straipsnio 2 dalyje, kurioje klausiamàja forma apibrëþta: „Ar savi-
valdybës laikosi Konstitucijos ir ástatymø, ar vykdo Vyriausybës sprendi-
mus, priþiûri Vyriausybës skiriami atstovai“. Vyriausybës atstovø veikla 
reglamentuota 1998 m. geguþës 14 d. Lietuvos Respublikos savivaldybiø 
administracinës prieþiûros ástatymu ir nauja 2004 m. birþelio 8 d. ástatymo 
redakcija dël jo pakeitimo. Ðiame ástatyme nustatyta, kad kiekvienos ap-
skrities teritorijoje esanèioms savivaldybëms jø administracinei prieþiûrai 
Vyriausybë skiria po vienà atstovà.  

Kadangi apskrityse yra skirtingas savivaldybiø skaièius, Vyriausybës 
skiriami atstovai priþiûri nevienodà savivaldybiø skaièiø. Savivaldybiø ad-
ministracinës prieþiûros ástatyme nustatyta, kad Vyriausybës atstovas, pri-
þiûrëdamas, ar savivaldybës laikosi Konstitucijos ir ástatymø, ar vykdo Vy-
riausybës sprendimus, turi teisæ: 

– tikrinti, ar savivaldybës kolegialiø ir nekolegialiø administravimo 
subjektø teisës aktai neprieðtarauja ástatymams, Vyriausybës nuta-
rimams ir kitiems su ástatymø ágyvendinimu susijusiems centriniø 
valstybinio administravimo subjektø priimtiems teisës aktams; 

– nustatæs, kad savivaldybës administravimo subjektai nesilaiko 
Konstitucijos ir ástatymø, nevykdo Vyriausybës sprendimø, nustaty-
ta tvarka reikalauti, kad Konstitucijos bûtø laikomasi, ástatymai 
ágyvendinami, o Vyriausybës sprendimai vykdomi; 

– siûlyti neteisëtus savivaldybës administravimo subjektø teisës aktus 
nustatyta tvarka panaikinti arba pakeisti;  
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– kai savivaldybës administravimo subjektai nesutinka panaikinti ar-
ba pakeisti ginèijamà teisës aktà, atsisako ágyvendinti ástatymà arba 
vykdyti Vyriausybës sprendimà, kreiptis á teismà; 

– nustatyta tvarka atlikti iðankstinæ savivaldybës kolegialiø administ-
ravimo subjektø rengiamø teisës aktø projektø prieþiûrà;  

– nustatæs, kad remiantis savivaldybës administravimo subjekto teisës 
aktu, neatitinkanèiu Konstitucijos ir ástatymø, yra sudarytas sando-
ris savivaldybës vardu ir kad tas sandoris paþeidþia vieðàjá interesà, 
taip pat kai yra kitø ástatymø numatytø sandoriø negaliojimo pa-
grindø, Vyriausybës atstovas bendrosios kompetencijos teismui turi 
teisæ pareikðti ieðkiná dël vieðojo intereso gynimo pagal Civilinio 
proceso kodekso normas; 

– abejodamas, ar savivaldybës administravimo subjekto priimtas 
norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka ástatymà arba 
Vyriausybës norminá aktà, Vyriausybës atstovas, vadovaudamasis 
Administraciniø bylø teisenos ástatymu, gali kreiptis á administraci-
ná teismà su abstrakèiu pareiðkimu iðtirti norminio savivaldybës 
administracinio akto teisëtumà; 

– jeigu Laikino tiesioginio valdymo savivaldybës teritorijoje ástatymo 
nustatytais atvejais á Vyriausybës atstovà kreipiasi Vyriausybës ága-
liotinis, Vyriausybës atstovas, nustatæs, kad savivaldybës administ-
ravimo subjektø priimti teisës aktai neatitinka Konstitucijos, ásta-
tymø arba Vyriausybës sprendimø, turi teisæ kreiptis á teismà dël 
ðiø teisës aktø panaikinimo;  

– kai savivaldybës administravimo subjektai priima teisës aktus, ku-
riais remiantis gali bûti sudaromi neteisëti ir vieðàjá interesà paþei-
dþiantys sandoriai, Vyriausybës atstovas nustatyta tvarka gali savo 
potvarkiu sustabdyti tokiø savivaldybës administravimo subjektø 
teisës aktø vykdymà ir sandoriø pasiraðymà; 

– Vyriausybës atstovas visais atvejais apie savivaldybës administravi-
mo subjektui pateiktà teikimà ar reikalavimà praneða merui (savi-
valdybës vadovui). Meras artimiausiame savivaldybës tarybos po-
sëdyje privalo su ðia informacija supaþindinti savivaldybës tarybos 
narius. 
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1.12. Lietuvos Respublikos piliečiai  
ir užsieniečiai 

 

Administracinës teisinës pilieèiø padëties sàvoka. Administracinë 
teisinë pilieèiø padëtis yra jo teisiø ir pareigø, kurias jis turi dalyvaudamas 
visuomeniniuose santykiuose, visuma (ði padëtis dar gali bûti vadinama pi-
lieèio administraciniu teisiniu statusu). Lietuvos Respublikos pilieèiai turi 
visas socialines ekonomines, politines ir asmenines teises bei laisves, kurias 
skelbia ir garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija ir ástatymai, taip 
pat Lietuvos Respublikos tarptautinës sutartys.  

Pilieèiø administracinæ teisinæ padëtá apibûdina ir tai, kad jos teisinis 
reguliavimas yra keliø teisës ðakø (konstitucinës, civilinës, administracinës, 
baudþiamosios ir kitø) dalykas. Kiekvienos teisës ðakos normos savaip api-
brëþia ávairius teisinës pilieèiø padëties aspektus, kurie atsiskleidþia per tei-
sinës atsakomybës institutà, taip pat teisiø ir pareigø ágyvendinimo bûdus ir 
priemones.  

 
Pilieèiø administracinis teisnumas ir veiksnumas. Administracinis 

teisnumas yra valstybës nustatyta ir saugoma galimybë tapti administraci-
niø teisiniø santykiø subjektu. Administracinis veiksnumas – tai subjekto 
galimybë savo veiksmais ágyti teises ir susikurti teisines pareigas bei jas ágy-
vendinti per konkreèius administracinius teisinius santykius. Pilieèiø admi-
nistracinis teisnumas yra sietinas su Lietuvos Respublikos pilietybës institu-
tu. Lietuvos Respublikos pilieèiai yra:  

1) asmenys, iki 1940 m. birþelio 15 d. turëjæ Lietuvos pilietybæ, jø 
vaikai, vaikaièiai ir provaikaièiai (jeigu ðie asmenys, jø vaikai, vai-
kaièiai ar provaikaièiai nerepatrijavo);  

2) asmenys, 1919 m. sausio 9 d. – 1940 m. birþelio 15 d. nuolat gyvenæ 
dabartinëje Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat jø vaikai, 
vaikaièiai ir provaikaièiai, jeigu jie Pilietybës ástatymo ásigaliojimo 
dienà nuolat gyveno ir ðiuo metu gyvena Lietuvos Respublikos te-
ritorijoje ir nëra kitos valstybës pilieèiai;  

3) lietuviø kilmës asmenys, jeigu jie nëra kitos valstybës pilieèiai. Lie-
tuviø kilmës asmeniu laikomas asmuo, kurio tëvai ar seneliai arba 
vienas ið tëvø ar seneliø yra arba buvo lietuviai ir pats asmuo pri-
paþásta save lietuviu; 

4) asmenys, iki 1991 m. lapkrièio 4 d. ágijæ Lietuvos Respublikos pi-
lietybæ pagal 1989 m. lapkrièio 3 d. priimtà Pilietybës ástatymà; 
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5) kiti asmenys, kurie Lietuvos Respublikos pilietybæ ágijo pagal 1991 
m. gruodþio 5 d. priimtà Pilietybës ástatymà. Lietuvos Respublikos 
pilieèiai turi visas socialines, ekonomines, politines ir asmenines 
teises bei laisves, kurias skelbia ir garantuoja Lietuvos Respubli-
kos Konstitucija ir ástatymai, taip pat Lietuvos Respublikos tarp-
tautinës sutartys.  

 
Pagrindinës pilieèiø teisës, laisvës ir pareigos vieðojo administravi-

mo srityje. Konstitucinës pilieèiø teisës, laisvës ir pareigos, susijusios su 
ávairiø teisës ðakø reguliavimo sritimi, daþnai ágyvendinamos dalyvaujant 
vykdomosios valdþios institucijoms, jø tarnautojams. Bûtent administraci-
nio teisinio reguliavimo sistema leidþia pilieèiams visapusiðkai pasinaudoti 
savo teisëmis ir laisvëmis bei ágyvendinti tas galimybes, kurios jiems yra su-
teiktos Konstitucijos ir ástatymø. Konstitucijos 18 straipsnyje átvirtintas 
þmogaus teisiø ir laisviø prigimtinumo principas sistemiðkai papildomas 
Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis, kurios átvirtina valdþios 
ástaigø priedermæ tarnauti þmonëms. Administracinës teisës ir jos ðaltiniø 
tikslas – sudaryti bûtinas teisines prielaidas ágyvendinti ðià priedermæ, taip 
pat skatinti vieðojo administravimo institucijø administracinius gebëjimus, 
didinti jø veiklos efektyvumà. Vieðojo administravimo ástatymas apibrëþia 
Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo subjektus, jø veiklos princi-
pus, nustato administracinio reglamentavimo, vieðøjø paslaugø teikimo 
administravimo bei institucijø vidaus administravimo pagrindus, taip pat 
administracines procedûras ir prievoles nagrinëjant bei sprendþiant asme-
nø praðymus ir skundus (toliau – praðymus). Ðis ástatymas garantuoja pilie-
èiø ir kitø asmenø teisæ á teisingà ir neðaliðkà jø praðymø nagrinëjimà vieðo-
jo administravimo institucijose bei pagrástà praðymø sprendimà, taip pat 
teisæ apskøsti ðá sprendimà ir gauti kompensacijà uþ padarytus nuostolius 
dël neteisëtos administracinës veiklos. 

Todël visos pilieèiø bei kitø asmenø socialinës, kultûrinës, pilietinës ir 
politinës teisës bei laisvës turi bûti uþtikrinamos, kai valdþios ástaigos vykdo 
savo ágaliojimus vieðojo administravimo srityje. Ðiø teisiø ir laisviø apsauga, 
tinkamø sàlygø pasinaudoti jomis sudarymas yra vieðojo administravimo 
institucijø veiklos konstitucinis tikslas. Visos kitos jø funkcijos ir uþdaviniai 
yra iðvestiniai. Kita vertus, pagal Konstitucijà ágyvendindamas savo teises ir 
naudodamasis savo laisvëmis þmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos ir ástatymø, nevarþyti kitø þmoniø teisiø ir laisviø. Tokiam 
konstituciniam teisiø ir pareigø santykiui palaikyti valstybë iðleidþia gausy-
bæ administracinës teisës normø, kuriose nustato ávairius administracinius 
teisinius reþimus, leidþianèius veiksmingai uþtikrinti pilieèiø dalyvavimà 
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vieðojo administravimo procesuose. Tai pasireiðkia pastariesiems dalyvau-
jant sprendimø priëmime, ginant savo teises ir teisëtus interesus, siekiant 
ekonominiø, socialiniø ar politiniø tikslø.  

Labai svarbi pilieèiø teisiø reiðkimosi sritis yra jø teisiø dalyvauti vals-
tybës valdyme kompleksas. Tai labai plati teisiø grupë, apimanti visas vals-
tybës gyvenimo sritis. Ðios teisës ágyvendinamos dalyvaujant rinkimuose 
(ágyvendinant teisæ rinkti ir bûti iðrinktam), referendumuose. Plaèiausia 
prasme pilieèiai ðià teisæ ágyvendina per savo atstovus Seime ir savivaldybiø 
tarybose.  

Kita didelë pilieèiø teisiø ir pareigø grupë sietina su jø pilietiniu akty-
vumu jungiantis á asociacijas, politines partijas, profesines sàjungas, ren-
giant susirinkimus, eitynes ir kitas vieðas akcijas. Ðioje srityje pilieèiai gali 
ágyvendinti savo teises tam tikra teisës normose nustatyta tvarka ir sàlygo-
mis. Ðioje grupëje yra ir peticijø teisë, taip pat pilieèiø ástatymø leidybos 
iniciatyvos teisë, kurios priskirtinos prie tiesioginës demokratijos institutø.  

Ne maþiau svarbi yra pilieèiø teisë á vienodà teisinæ gynybà be jokios 
diskriminacijos, taip pat teisë lygiomis galimybëmis stoti á valstybinæ tarny-
bà bei naudotis visomis savo teisëmis. Ðiai grupei taip pat priklauso varto-
tojø teisës, teisë gauti informacijà ið valstybës ir savivaldybiø ástaigø, teikti 
savo nuomonæ dël ástatymø ir kitø teisës aktø bei projektø ir kt.  

Kita vertus, pilieèiai turi ir pareigø. Antai Lietuvos Respublikos pilie-
tis turi laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir ástatymø, vykdyti jø 
nustatytas pareigas, saugoti Lietuvos Respublikos interesus, padëti stiprinti 
jos galià ir autoritetà, bûti jai iðtikimas.  

 
Administracinës teisinës pilieèiø teisiø ir laisviø garantijos. Tokios 

garantijos skirstomos á teismines ir neteismines. Teisminës garantijos sieti-
nos su kiekvieno asmens, kurio konstitucinës teisës ir laisvës paþeidþiamos, 
teise kreiptis á teismà. Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisæ ásta-
tymø nustatyta tvarka kreiptis á teismà, kad bûtø apginta paþeista ar ginèi-
jama jo teisë arba ástatymø saugomas interesas. Teismas yra vienintelë tei-
singumà vykdanti valstybës institucija. Tai reiðkia, kad teisingumà vykdo tik 
teismai, vadovaudamiesi visø asmenø lygybe prieð ástatymà ir teismà ir ne-
atsiþvelgdami á lytá, rasæ, tautybæ, kalbà, kilmæ, socialinæ padëtá, tikëjimà, 
ásitikinimus ar paþiûras, veiklos rûðá ir pobûdá, gyvenamàjà vietà ir kitas ap-
linkybes. Vykdydami teisingumà teisëjai ir teismai yra nepriklausomi ir 
klauso tik ástatymø. Teisëjai ir teismai sprendþia administracines bylas 
remdamiesi ástatymais ir tokiomis sàlygomis, kurios nesudaro galimybiø 
teisëjus veikti ið ðalies. Valstybës valdþios ir valdymo institucijø, Seimo na-
riø ir kitø pareigûnø, politiniø partijø, politiniø ir visuomeniniø organizaci-
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jø ar fiziniø asmenø kiðimasis á teisëjo arba teismo veiklà draudþiamas ir 
uþtraukia ástatymø nustatytà atsakomybæ. Lietuvoje sukurta specializuotø 
administraciniø teismø sistema prisideda prie veiksmingesnës vieðojo ad-
ministravimo institucijø veiklos teisminës kontrolës, kad èia nebûtø paþei-
dþiami þmogaus teisiø ir laisviø reikalavimai. Administracinis teismas nag-
rinëja administracines bylas dël ginèø, kylanèiø ið administraciniø teisiniø 
santykiø.  

Neteisminës garantijos yra daug platesnës ir gali reikðtis ávairiomis 
formomis. Visa vykdomosios valdþios institucijø ir vietos savivaldos ástaigø 
sistema skirta pilieèiø teisiø ir laisviø garantijoms uþtikrinti. Vieðojo admi-
nistravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi ðiais demokratinio valstybës 
administravimo principais:  

1) ástatymo virðenybës, reiðkianèiu, kad vieðojo administravimo sub-
jektø kompetencija turi bûti nustatyta ðio ástatymo, o veikla atitikti 
ðiame ástatyme iðdëstytus teisinius pagrindus. Administraciniai ak-
tai, susijæ su asmenø teisiø ir pareigø ágyvendinimu, visais atvejais 
turi bûti pagrásti ástatymais;  

2) objektyvumo, reiðkianèiu, kad sprendimo priëmimas ir kiti oficia-
lûs vieðojo administravimo subjekto veiksmai turi bûti neðaliðki ir 
objektyvûs;  

3) proporcionalumo, reiðkianèiu, kad administracinio sprendimo 
mastas bei grieþtumas turi bûti proporcingi administravimo tikslui;  

4) nepiktnaudþiavimo valdþia, reiðkianèiu, kad vieðojo administravi-
mo institucijoms draudþiama vykdyti veiklà neturint tam suteiktø 
ágaliojimø arba priimti sprendimus pagal savo kompetencijà sie-
kiant kitø, negu ástatymø nustatyta, tikslø;  

5) tarnybinio bendradarbiavimo, reiðkianèiu, kad vieðojo administra-
vimo institucijos, rengdamos administracinius aktus, prireikus tei-
kia viena kitai reikiamà informacinæ ir kitokià pagalbà.  

Tiesioginë ðiø principø paskirtis yra nustatyti vieðojo administravimo 
institucijoms ir jø tarnautojams aukðtus veiklos standartus, kurie uþtikrintø 
gerà administravimà, ypaè tuomet, kai vieðojo administravimo institucijø 
tarnautojai savo veikloje tiesiogiai susiduria su pilieèiø ir kitø asmenø inte-
resais. Visi jie tiesiogiai vykdo ástatymus ir poástatyminius teisës aktus ir tu-
ri plaèius jurisdikcinius ágaliojimus. Lietuvos Respublikos administraciniø 
teisës paþeidimø kodekso struktûra yra tokia, kad bylas dël administraciniø 
teisës paþeidimø nagrinëja ir nuobaudas uþ juos turi teisæ skirti kelios de-
ðimtys vieðojo administravimo ir teisësaugos institucijø, kurios priskirtinos 
vykdomosios valdþios ástaigø kategorijai. Taigi ðios institucijos ásiterpia á ið-
imtinæ teismo, kaip vienintelës teisingumà vykdanèios institucijos, veiklos 
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erdvæ. Ðiuos plataus masto prieðtaravimus dar reikës spræsti. Vieðojo admi-
nistravimo institucijos turi sudaryti sàlygas, kad greitai, efektyviai ir neða-
liðkai bûtø priimami individualûs administraciniai sprendimai, kad bûtø 
laikomasi administraciniø procedûrø, skaidriai veiktø licencijavimo siste-
ma, bûtø teikiamos kokybiðkos vieðosios paslaugos. 

Viena ið svarbiausiø tokios veiklos efektyvumo garantijø yra valstybës 
tarnautojø atsakomybë uþ pilieèiø teisiø ir laisviø paþeidimus. Valstybës 
tarnybos ástatymas numato tarnybinës atsakomybës priemones, atitinkama 
atsakomybë numatyta ir Administraciniø teisës paþeidimø kodekse. Dël 
savo teisiø paþeidimo pilieèiai gali kreiptis á administraciniø ginèø, mokes-
tiniø ginèø komisijas, á Seimo, vaiko teisiø, lygiø galimybiø kontrolierius 
arba tiesiogiai á teismà.  

 
Uþsienieèiø administracinis teisinis statusas. Uþsienietis – asmuo, 

kuris nëra Lietuvos Respublikos pilietis, nesvarbu, ar jis turi kurios nors 
uþsienio valstybës pilietybæ, ar neturi jokios. Uþsienieèiai Lietuvos Respub-
likoje turi tas teises ir laisves, kurias numato Lietuvos Respublikos Konsti-
tucija, tarptautinës sutartys, Lietuvos Respublikos ástatymai ir Europos Sà-
jungos teisës aktai. Uþsienieèiai Lietuvos Respublikoje yra lygûs prieð ásta-
tymus nepriklausomai nuo jø lyties, rasës, tautybës, kalbos, kilmës, sociali-
nës padëties, tikëjimo, ásitikinimø arba paþiûrø. Uþsienieèiai, esantys Lie-
tuvos Respublikoje, privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, 
Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës aktø. Uþsienieèiai policijos ar-
ba kitos teisësaugos institucijos pareigûnø reikalavimu privalo pateikti as-
mens tapatybæ patvirtinantá dokumentà (kelionës dokumentà, leidimà gy-
venti ar kita), taip pat kitus dokumentus, kuriuose nurodytas buvimo vals-
tybëje tikslas ir sàlygos ir kurie árodo, kad jis Lietuvos Respublikoje yra tei-
sëtai. 

Uþsienieèiø teisëtà buvimà ir gyvenimà Lietuvos Respublikoje kont-
roliuoja policija, bendradarbiaudama su kitomis teisësaugos institucijomis, 
Lietuvos Respublikos valstybës ir savivaldybiø institucijomis bei ástaigomis.  

Administracinis teisinis Lietuvos Respublikos pilieèio ir uþsienieèio 
statusas yra skirtingas. Pagrindinis ið ðiø skirtumø – administracinio tei-
snumo atsiradimo momentas. Lietuvos pilieèiams jis atsiranda gimus ir ið-
nyksta mirus, o uþsienieèiams – gavus leidimà atvykti ir ávaþiavus á Lietuvos 
Respublikos teritorijà su atitinkamais galiojanèiais kelionës dokumentais. 
Administracinis uþsienieèiø veiksnumas reiðkiasi gebëjimu vykdyti jam skir-
tas administracines prievoles ir savo veiksmais ágyvendinti jam suteiktas 
teises. Tarptautinës teisës normos gali numatyti ir kitø uþsienieèiø veiks-
numo kriterijø. Administracinis teisinis uþsienieèiø statusas gali bûti api-
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bûdinamas ir tuo, kad jiems egzistuoja tam tikri apribojimai: teisës rinkti ir 
bûti iðrinktam (iðskyrus Europos Sàjungos ðaliø pilieèius); negali uþimti pa-
reigø valstybinëje tarnyboje (iðskyrus Europos Sàjungos ðaliø pilieèius); në-
ra karo prievolës pilieèiai.  

Bûdami teisës subjektais uþsienieèiai paprastai yra tokie pat administ-
racinës atsakomybës subjektai kaip ir Lietuvos pilieèiai (jei nesinaudoja 
privilegijomis ir imunitetais). Kita vertus, uþsienieèiai netraukiami admi-
nistracinën atsakomybën uþ paþeidimus, padarytus uþ Lietuvos Respubli-
kos ribø, jei jø padarytos veikos nesusijusios su Lietuvos interesais.  
 
 

1.13. Valstybės tarnyba ir valstybės  
tarnautojai 

 

Valstybës tarnybos sàvoka. Dar viena labai svarbi administracinës tei-
sës subjektø grupë yra valstybës tarnautojai. Valstybës tarnautojas yra spe-
cialusis subjektas, turintis atitinkamà administraciná teisiná statusà. Tai 
reiðkia, kad jo teisinis santykis su valstybe, su kitais administracinës teisës 
subjektais yra specifinis. Valstybës institucija, ástaiga ir jos tarnautojas yra 
susieti pavaldumo santykiu. Ðio santykio atsiradimo pagrindas yra admi-
nistracinis aktas, o ne darbo sutartis461. 

Kartu tai teisinis valdþios santykis, reiðkiantis, kad juo vadovaujantis 
ágyvendinamas valstybës suverenitetas, o valstybës tarnautojai turi valdþios 
ágaliojimus tiek vidaus, tiek vieðajame administravime. Tokie ágaliojimai 
paprastai nesuteikiami darbo teisiniø santykiø pagrindu. 

Kalbant apie valstybës tarnybà pirmiausia reikëtø pabrëþti, kad jos 
paskirtis – ne tik tenkinti joje tarnaujanèio þmogaus, t. y. valstybës tarnau-
tojo, materialinius poreikius, kaip tai áprasta uþsiimant ûkine komercine 
veikla, o uþtikrinti paèios valstybës, kaip tam tikro þmoniø bendruomenës 
susivienijimo, funkcionavimà ávairiose srityse, organizuoti konkreèios ðalies 
gyventojø poreikiø tenkinimà, ginti þmogaus teises ir laisves, garantuoti 
saugià vidaus ir iðorës aplinkà. Nekyla abejoniø, kad valstybës tarnautojai 
gauna tarnybiná atlyginimà, daþniausiai gana didelá, turi kitas socialines ga-
rantijas, taèiau pagrindinis jø tikslas – uþtikrinti, kad valstybës mechaniz-
mas funkcionuotø sklandþiai ir tinkamai tenkintø suvereno – tautos – inte-
resus.  

                                                 
461 Pavyzdþiui, Vokietijos Federacinës Respublikos vieðojoje tarnyboje, be valdininkø, ið-

skiriami tarnautojai ir darbuotojai, su kuriais yra sudaromos darbo (tarnybos) sutartys 
(Dienstverträge). 
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Antra vertus, valstybës tarnybos pareigybë yra visos valstybës tarnybos 
organizavimo pirminis elementas, smulkiausia „statybinë medþiaga“. Tai 
dalis valstybës valdþios, perduota konkreèiam asmeniui, einanèiam vieno-
kias ar kitokias pareigas valstybës tarnyboje.  

Valstybës tarnautojo padëtis yra dvejopa: pirma, jis ápareigotas ir ága-
liotas ágyvendinti valstybines (vieðàsias) funkcijas, antra, jis pats yra pagrin-
diniø teisiø ir laisviø ágyvendinimo subjektas.  

Minëta pareigybë – tai ne pelninga vieta, padedanti tarnautojui susi-
kurti geresná gyvenimà. Valstybës teikiamas aprûpinimas savo tarnauto-
jams yra veikiau pareigybës padarinys, o ne tikslas.  

Valstybës tarnybos pareigybæ galima apibrëþti taip: tai valstybės insti-
tucijos ar įstaigos organizacinės struktūros dalis, įtvirtinta oficialiuose doku-
mentuose (pareigybių sąrašuose, etatuose, tarnybinių atlyginimų schemose ir 
kt.), turinti atitinkamą valstybės institucijos ar įstaigos kompetencijos dalį, su-
teiktą valstybės tarnautojui, kad ji praktiškai galėtų įgyvendinti savo funkcijas. 

Taigi pareigybė apibûdinama ðiais bruoþais: 
1) ji yra valstybës institucijos ar ástaigos organizacinës struktûros da-

lis; 
2) ji turi dalá valstybës institucijos arba ástaigos kompetencijos, átvir-

tintos teisës aktuose. 
Kiekvienas tarnautojas atlieka konkreèià funkcijà, t. y. jis visada eina 

tam tikras pareigas valstybës institucijoje arba ástaigoje. Tai yra treèioji 
ypatybë – valstybës tarnyba yra vieðo pobûdþio veikla, atliekama ágyvendi-
nant vieðàjá administravimà arba uþtikrinant sklandø jo funkcionavimà. 

Egzistuoja ávairiø valstybës tarnybos apibrëþimø. Taip pat ir pati vals-
tybës tarnybos sàvoka bei jos turinys ávairiose ðalyse suprantamas nevieno-
dai. Pavyzdþiui, Vokietijos Federacinëje Respublikoje pereita prie sàvokos 
„vieðoji tarnyba“ (Öffentliches Dienst), Didþiojoje Britanijoje vartojamos 
dvi sàvokos:  

1) „civilinë tarnyba“;  
2) „vieðoji tarnyba“.  
Lyginant ðiuo poþiûriu Didþiosios Britanijos ir Lietuvos teisines si-

stemas valstybës tarnybos sampratai artimesnë bûtø civilinës tarnybos, o 
valstybës tarnautojui – civilio (civilinio) tarnautojo (civil servant) sàvoka. 

Prancûzijoje valstybës tarnautojais laikomi visi valstybës kaip vieðojo 
juridinio asmens – sostinës ir periferijos ástatymø leidybos, vykdomosios 
valdþios ir teismø – tarnautojai. 

Rusijos teisëje valstybës tarnyba apibûdinama taip: tai profesinë as-
menø, uþimanèiø B ir C kategorijø valstybines pareigas, tarnyba, uþtikri-
nanti valstybës institucijø ágaliojimø ágyvendinimà. B kategorijos tarnybà 
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galima tam tikra prasme prilyginti Lietuvos politinio (asmeninio) pasitikë-
jimo valstybës tarnautojams, o C – karjeros. 

Pirmà kartà valstybës tarnybos sàvokos apibrëþimas buvo iðdëstytas 
1999 m. liepos 30 d. ásigaliojusiame Lietuvos Respublikos valstybës tarny-
bos ástatyme462. Jis buvo lakoniðkas ir skambëjo taip: valstybės tarnyba – tei-
siniø santykiø tarnyboje visuma, reglamentuojama valstybës teisës aktais, 
nustatanèiais valstybës tarnautojo statuso ágijimà, pasikeitimà ir praradimà. 

Ðis valstybës tarnybos apibrëþimas neinformatyvus ir neiðsamus, todël 
ne kartà buvo kritikuojamas. 

Dabartinëje Valstybës tarnybos ástatymo redakcijoje (ásigaliojo 2002 
m. liepos 1 d.)463 valstybës tarnyba apibrëþiama daug iðsamiau. Ðio ástatymo 
2 straipsnyje teigiama, kad valstybės tarnyba – tai teisiniø santykiø, atsiran-
danèiø ágijus valstybës tarnautojo statusà, jam pasikeitus arba já praradus, 
taip pat atsirandanèiø dël valstybës tarnautojo vieðojo administravimo veik-
los valstybës ar savivaldybës institucijoje ar ástaigoje ágyvendinant tam tik-
ros valstybës valdymo srities politikà ar uþtikrinant jos ágyvendinimo koor-
dinavimà, koordinuojant tam tikros valstybës valdymo srities ástaigø veiklà, 
valdant, paskirstant finansinius iðteklius ir kontroliuojant jø panaudojimà, 
atliekant audità, priimant ir ágyvendinant teisës aktus, valstybës ir savival-
dybiø institucijø ar ástaigø sprendimus vieðojo administravimo srityje, ren-
giant ar koordinuojant teisës aktø, sutarèiø ar programø projektus ir tei-
kiant dël jø iðvadas, valdant personalà arba turint vieðojo administravimo 
ágaliojimus nepavaldiems asmenims, visuma.  

 
 

1.13.1. Valstybës tarnybà reglamentuojanèiø  

teisës aktø sistema 
 
Antrosios Lietuvos Respublikos laikais (1918–1940) nebuvo visaapi-

manèio valstybës tarnybos ástatymo. 1919 m. vasario 6 d. buvo priimtas 
Ástatymas dël valstybës tarnybos sutvarkymo (paskelbtas „Valstybës þinio-
se“ 1919 m. kovo 5 d.). Ðiame ástatyme yra tik du straipsniai. Pirmajame 
numatyta, kad kiekvienas valstybës valdininkas privalo raðtu duoti pasiþa-
dëjimà saugoti Lietuvos valstybës konstitucijà, vykdyti ástatymus ir „Vyriau-
siosios Valdþios ásakymus“, sàþiningai ir teisingai atlikti savo pareigas464. 

                                                 
462 Valstybës þinios. 1999. Nr. 66–2130. 
463 Valstybës þinios. 2002. Nr. 45–1708. 
464 Lietuvos valstybës teisës aktai (1918.II.16–1940.VI.15). Vilnius: Teisinës informacijos 

centras, 1996. P. 204. 
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Kitame straipsnyje numatyta, kaip duodama priesaika: ministrai – 
Ministrø Kabineto posëdyje, kiti valdininkai tokia tvarka, kokià nustatys 
kiekvienas ministras savo þinyboje. 

Kaip matyti ið ðio trumpo ástatymo teksto, svarbiausiu dalyku tuome-
tinë stiprëjanti valstybë ir besiformuojanti lietuviðka valdininkija laikë ati-
tinkamà iðtikimybës savo valstybei principo ágyvendinimà. Tai labai pra-
sminga, toks principas ir dabar pabrëþiamas visø demokratiniø Europos 
valstybiø ástatymuose, reglamentuojanèiuose valstybës tarnybà. 

1919 m. liepos mën. „Valstybës þiniose“ buvo paskelbtas Ástatymas 
dël valdininkø pareigø ëjimo atlyginimo. Jame, be kita ko, buvo dvi ádo-
mios nuostatos: (1) valdininkas uþ algà gali eiti pareigas tik vienoje valdþios 
ástaigoje; (2) esant reikalui virðininko ásakymu valdininkai privalo dirbti ir 
nedarbo valandomis be atskiro uþ tai atlyginimo.  

Apskritai valstybës tarnautojø darbo uþmokesèiui sutvarkyti iki 1940 
m. birþelio 15 d. buvo skiriama daug dëmesio, priimta daug teisës aktø, ku-
riuose labai iðsamiai buvo aptarta kiekvieno valstybës tarnautojo vieta tar-
nybos hierarchijoje ir skiriama uþ tai alga. 

1920 m. sausio 20 d. buvo priimtas Vyriausybës ásakymas dël giminai-
èiø tarnybos valstybinëse ir savivaldybiø ástaigose apribojimo. Ðiame ásaky-
me pasakyta: „<…> draudþiama priiminëti tarnybon artimuosius dviejø 
pirmøjø laipsniø gimines gentis valdininkais taip, kad artimieji giminës ar-
ba gentys bûtø vieni kitiems betarpiais virðininkais arba priþiûrimaisiais“465. 
Toliau ásakyme pasakyta, kad jeigu taip ir bûtø atsitikæ anksèiau, tarnauto-
jai turi bûti atitinkamai perkelti á kitas pareigas. 

Reikiamas dëmesys buvo skirtas ir savivaldybiø veiklai sureguliuoti. 
Valstybës Taryba 1919 m. spalio 28 d. priëmë Savivaldybiø ástatymà466.  

Atsikurianti Lietuvos valstybë rûpinosi ir valstybës reikalams leidþia-
mø lëðø kontrole. Valstybës taryba 1919 m. vasario 20 d. priëmë Ástatymà 
valstybës kontrolei tvarkyti, o 1926 m. kovo 16 d. – Valstybës kontrolës 
ástatymà (paskelbtas „Valstybës þiniose“ 1926 m. geguþës 12 d.)467. 

1990 m. kovo 11 d. priimtame Laikinajame Pagrindiniame Ástatyme468 
valstybës tarnybos klausimams nebuvo skirta deramo dëmesio. Ðio Ástaty-
mo 26 straipsnyje pasakyta, kad Lietuvos pilieèiai turi teisæ dalyvauti tvar-

                                                 
465 Lietuvos valstybës teisës aktai (1918.II.16–1940.VI.15). Vilnius: Teisinës informacijos 

centras, 1996. P. 204. 
466 Ten pat. P. 288–300. 
467 Ten pat. P. 560–563. 
468 Lietuvos Respublikos Aukðèiausiosios Tarybos ir Aukðèiausiosios Tarybos Prezidiumo 

dokumentø rinkinys. 1 tomas. Vilnius: Lietuvos Respublikos Aukðèiausioji Taryba, 1991. P. 
34–57. 



LIETUVOS  ADMINISTRACINĖ  TEISĖ 

 

380 

kant valstybinius ir visuomeninius reikalus, svarstant ir priimant visos vals-
tybës ástatymus ir vietinës reikðmës sprendimus. Ðià teisæ uþtikrina galimy-
bë rinkti ir bûti iðrinktiems á Liaudies deputatø tarybas ir kitus renkamus 
valstybinius organus, dalyvauti visuomenës svarstymuose ir balsavimuose, 
kontrolës, valstybiniø organø, visuomeniniø organizacijø ir visuomenës sa-
vaveiksmiø organø darbe, darbo kolektyvø susirinkimuose ir susirinkimuo-
se pagal gyvenamàjà vietà. 

1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje iðdëstyti pagrindiniai 
valstybës tarnybos principai, kurie toliau detalizuojami specialiais ástaty-
mais ir kitais teisës aktais.  

Pirmasis ástatymas, specialiai reglamentuojantis valstybës tarnautojø 
statusà, buvo 1995 m. balandþio 4 d. priimtas Valdininkø ástatymas (ásiga-
liojo 1995 m. geguþës 1 d.)469. Jame buvo nustatyta priëmimo á valstybës 
valdymo tarnybà tvarka, valdininkø teisës, pareigos ir atsakomybë, tarnybos 
santykiø pabaiga. Ástatyme taip pat buvo apibrëþtos valdininkø rûðys, vals-
tybës politikø, kuriems Valdininkø ástatymas netaikomas, sàvoka. 

1999 m. liepos 8 d. buvo priimtas naujas didelës apimties, ilgai rengtas 
Valstybës tarnybos ástatymas, kuris vëliau ne kartà ið esmës buvo keièiamas 
ir pildomas. Ðis ástatymas ásigaliojo 1999 m. liepos 30 d., o dabartinë jo re-
dakcija iðdëstyta 2002 m. balandþio 23 d. ástatyme, kuris ásigaliojo nuo 2002 
m. liepos 1 d. 

Nemaþai valstybës tarnybos klausimø reglamentuojama ir kitais ásta-
tymais. Pirmiausia paminëtini Vyriausybës, Apskrities valdymo, Vieðøjø ir 
privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje, Vadovybës apsaugos ir 
kiti ástatymai, taip pat statutai: Vidaus tarnybos, Specialiøjø tyrimø tarny-
bos ir kt.  

Akivaizdu, kad ástatymais neámanoma reglamentuoti visø iðkylanèiø 
klausimø. Todël priimta nemaþai Vyriausybës nutarimø, kuriais suregu-
liuota darbo uþmokesèio apskaièiavimo, vidaus audito organizavimo ir vyk-
dymo, valstybës tarnautojø registro, tarnybiniø nuobaudø skyrimo ir kito-
kia tarnybos atlikimo tvarka. 

Kita institucija, pagal Valstybës tarnybos ástatymà atliekanti bendràjá 
valstybës tarnybos valdymà, yra Vidaus reikalø ministerija. Vidaus reikalø 
ministro ásakymais yra sureguliuoti valstybës tarnautojø mokymo ir kvalifi-
kacijos tobulinimo, tarnybiniø paþymëjimø iðdavimo ir kiti klausimai. 

Pastaruoju metu pagrindiniai valstybës tarnybos valdymo klausimai 
pavesti spræsti Valstybës tarnybos departamentui prie Vidaus reikalø mi-

                                                 
469 Valstybës þinios. 1995. Nr. 33–759. 
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nisterijos. Ði vieðojo administravimo institucija savo veiklà tik pradeda470, 
todël nëra priëmusi daug norminiø administraciniø aktø, reguliuojanèiø 
valstybës tarnybos santykius471.  

Þinybiniø norminiø administraciniø teisës aktø priima ir kitos centri-
nës ðakinës vieðojo administravimo institucijos472.  

Ne maþiau svarbià reikðmæ reguliuojant valstybës tarnybos santykius 
turi teismø praktika, ypaè Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nu-
tarimai. Juose iðdëstyti iðaiðkinimai ávairiais valstybës tarnybos teisinio re-
guliavimo klausimais svariai prisideda prie Valstybës tarnybos teisës, kaip 
atskiros teisës ðakos (arba bent Administracinës teisës poðakio), kûrimosi 
Lietuvoje473. 

Tuo pat metu pabrëþtina ir administraciniø teismø praktika, interpre-
tuojanti konkreèias Valstybës tarnybos ástatymo ir kitø su juo susijusiø tei-
sës aktø normas474. 

Vietiniu lygmeniu valstybës tarnybos klausimus reglamentuoja vieðojo 
administravimo institucijos (departamentø direktoriø, inspekcijø, apskrièiø 
virðininkø ásakymai, savivaldybiø tarybø sprendimai, administracijos direk-
toriø ir kitø tarnybø vadovø ásakymai). 

 

1.13.2. Pagrindiniai valstybës tarnybos  

principai 
 
Teisës teorijoje principais vadinami svarbiausi teisës reiðkimosi bûdai, 

pagrindinës teisinës idëjos, vertybinës orientacijos, kurios nustato tam tik-
rus þmoniø santykiø reguliavimo teisinius modelius475. 

Teisës principai iðoriðkai pasireiðkia kaip tam tikros idëjos, kurios ne-
bûtinai yra átvirtintos teisës normose. Daugiausia teisës principø yra su-

                                                 
470 Ásteigtas Vyriausybës 2002 m. lapkrièio 5 d. nutarimu Nr. 1732, o jo nuostatai patvirtinti 

vidaus reikalø ministro 2002 m. lapkrièio 25 d. ásakymu Nr. 548. 
471 Paminëtini 2003 m. liepos 10 d. ásakymas Nr. 27V–39 „Dël ástaigø vadovø, vidaus audi-

to tarnybø vadovø bei auditoriø, vertinimo komisijø nariø ir 18–20 kategorijø karjeros valsty-
bës tarnautojø vertinimo komisijø“; 2004 m. rugsëjo 7 d. ásakymas Nr. 27–V–42 „Dël valstybës 
tarnautojø mokymo programø tvirtinimo“ ir kt. 

472 Pavyzdþiui, Muitinës departamento prie Finansø ministerijos 2002 m. spalio 18 d. ása-
kymas Nr. 670 „Dël Lietuvos Respublikos Muitinës pareigûnø etikos kodekso patvirtinimo“. 

473 Paminëtini Konstitucinio Teismo 1997 m. geguþës 6 d., 1998 m. vasario 18 d., 2003 m. 
liepos 4 d. ir kiti nutarimai.  

474 Pavyzdþiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2002 m. balandþio 5 d. spren-
dimas administracinëje byloje Nr. 1–04–02; Kauno apygardos administracinio teismo 2003 m. 
sausio 21 d. sprendimas administracinëje byloje Nr. I(6K)–5/2003 ir kt. 

475 Þr., pavyzdþiui: Vaiðvila A. Teisës teorija. Vilnius: Justitia, 2000. P. 123–124. 
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formuluota Konstitucijoje. Ástatymai, þemesnio lygmens teisës aktai, prieð-
taraujantys ðioms aukðtesnës galios teisinëms vertybëms, negali bûti taiko-
mi. 

Kai kalbame apie valstybës tarnybà, neuþtenka uþtikrinti, kad jà regu-
liuojanèios teisës normos neprieðtarautø teisës principams. Ne maþiau 
svarbu, kad ir valstybës tarnybos funkcionavimo metu bûtø laikomasi ðiø 
bendrøjø principø, nebûtø iðkreipiama jø esmë.  

Svarbiausi valstybës tarnybos principai iðdëstyti Konstitucijoje. Pir-
miausia jos 2 straipsnyje átvirtinta, kad „Lietuvos valstybæ kuria Tauta. Su-
verenitetas priklauso Tautai“. 

Konstitucijos 4 straipsnyje pasakyta, jog „aukðèiausià suverenià galià 
Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiðkai iðrinktus savo atstovus“. 

Konstitucijos 5 straipsnyje suformuluoti patys bendriausi valstybës 
tarnybos principai: „Valstybës valdþià Lietuvoje vykdo Seimas, Respubli-
kos Prezidentas ir Vyriausybë, Teismas. 

Valdþios galias riboja Konstitucija. 
Valdþios ástaigos tarnauja þmonëms“. 
Èia yra valdþios atskyrimo ir padalijimo principas, kuriuo remiantis 

nustatomi ir atitinkami valstybës tarnybos reglamentavimo pagrindai, taip 
pat labai svarbus konstitucinis valdþios ástaigø tarnavimo þmonëms princi-
pas. 

Tiesiogiai susijæs su valstybës tarnyba yra ir Konstitucijos 33 straips-
nis, kuris skelbia: 

„Pilieèiai turi teisæ dalyvauti valdant savo ðalá tiek tiesiogiai, tiek per 
demokratiðkai iðrinktus atstovus, taip pat lygiomis sàlygomis stoti á Lietu-
vos Respublikos valstybinæ tarnybà“. 

Ðios, taip pat ir kitos Konstitucijos nuostatos (pvz., 29 straipsnyje 
átvirtintas asmenø lygybës principas) sudaro metodologiná pagrindà tiek 
reglamentuojant valstybës tarnybà, tiek aiðkinant ástatymø ir kitø teisës ak-
tø prasmæ bei jø taikymo ypatumus. 

Valstybës tarnybos principai Valstybës tarnybos ástatyme (2002 m. 
ástatymo redakcija) formuluojami gana savotiðkai. Ðio ástatymo 3 straipsny-
je paminëti valstybës tarnybos principai (ástatymø virðenybës, lygiateisið-
kumo, lojalumo, politinio neutralumo, skaidrumo, atsakomybës uþ priimtus 
sprendimus ir karjeros) bei valstybës tarnautojø veiklos etikos principai. 
Ðiuos principus ástatymø leidëjas aptaria papildomai. Susidaro áspûdis, kad 
ástatymø leidëjui valstybës tarnautojø veiklos etikos principai yra daug 
svarbesni uþ paèius valstybës tarnybos principus. 

Ðiek tiek kitoks poþiûris á valstybës tarnybos principus buvo átvirtintas 
1999 m. Valstybës tarnybos ástatymo redakcijoje. Ðiame ástatyme ne tik ið-
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dëstyti valstybës tarnybos pagrindiniai principai, bet aptariama ir jø sam-
prata. Pirminëje Valstybës tarnybos ástatymo redakcijoje minimi ðie valsty-
bës tarnybos principai: ástatymo virðenybës, lygiateisiðkumo, politinio neu-
tralumo, skaidrumo ir karjeros. Ástatyme paaiðkinta ir kiekvieno ið ðiø prin-
cipø reikðmë. 

Įstatymo viršenybės principas reiðkia, kad valstybës tarnautojo statusas, 
reglamentuotas ðio ir kitø ástatymø, negali bûti keièiamas kitaip negu ásta-
tymu. Tokia norma átvirtino, kad pirmiausia pagrindiniai valstybës tarnau-
tojø statuso elementai turëjo bûti nustatyti ástatymuose arba ástatymo for-
mà turinèiuose statutuose. Antra vertus, tai reiðkë, jog valstybës tarnautojø 
statuso reglamentavimas gali bûti keièiamas tik ástatymu.  

Lygiateisiškumo principo formuluotë buvo labai artima Konstitucijos 
29 straipsnio, reglamentuojanèio þmoniø lygiateisiðkumà, ir 33 straipsnio 
dël lygiø teisiø stoti valstybës tarnybon nuostatoms. Taèiau èia buvo iðski-
riamas pilietiðkumo elementas, nes Konstitucijos 29 straipsnis kalba apie 
þmoniø lygiateisiðkumà, o Valstybës tarnybos ástatymas – apie Lietuvos 
Respublikos pilieèiø lygiateisiðkumà valstybës tarnyboje. 

Politinio neutralumo principas reiðkia, kad valstybës tarnautojas priva-
lo neðaliðkai tarnauti þmonëms nepaisydamas asmeniniø politiniø paþiûrø, 
tarnybos metu nedalyvauti politinëje veikloje (iðskyrus politinio (asmeni-
nio) pasitikëjimo valstybës tarnautojus). Ði nuostata nereiðkë, kad valstybës 
tarnautojai, jei tai nëra jiems uþdrausta specialiais ástatymais ar statutais, 
negali bûti politiniø partijø nariais, dalyvauti politinëje veikloje. Tai daryti 
buvo draudþiama tik tarnybos metu.  

Skaidrumo principas reiðkia, kad bet kokia valstybës tarnautojo tarny-
binë veikla yra vieða ir suprantama, atvira ávertinti ir susipaþinti su jo reng-
tais tarnybiniais dokumentais, iðskyrus ástatymø arba kitø teisës aktø sau-
gomas valstybës ar tarnybos paslaptis. 

Karjeros principas reiðkia, kad priëmimas á valstybës tarnybà netermi-
nuotam darbui ir aukðtesniø ar kitø pareigø siekimas yra grindþiamas pre-
tendentø konkurencija, objektyviai ávertinant jø profesiná pasirengimà, 
ágûdþius ir pranaðumus konkurso metu. 

Ðios redakcijos Valstybës tarnybos ástatymo projekte kaip atskiras 
principas iðskirtas lojalumo principas, taèiau paèiame ástatyme jo nebuvo 
likæ, buvo iðaiðkinta tik sàvoka „nelojalumas“: tai valstybës tarnautojo 
veiksmai arba elgesys, perþengiantis teisëtumo ribas ir prieðiðkas Lietuvos 
valstybei bei jos konstitucinei santvarkai. 

Kitø ðaliø praktikoje lojalumo principui skiriama nemaþai dëmesio. 
Pavyzdþiui, Anglijoje nuo 1953 m. yra suformuluoti pagrindiniai reikalavi-
mai civiliniams tarnautojams (jiems priklauso ir ministerijø tarnautojai). 
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Pats pirmasis yra lojalumas. Lojalumas suprantamas kaip iðtikimybë savo 
valstybei, jos demokratinei santvarkai. 

Europos Þmogaus Teisiø Teismo praktika valstybës tarnybos klausi-
mu nëra didelë. Vincentas Bergeris knygoje „Europos Þmogaus Teisiø 
Teismo jurisprudencija“476 supaþindina su dviem bylomis. Abi jos buvo su-
sijusios su Vokietija, abu kartus bylas iðkëlë pedagogës (mokytoja ir dësty-
toja) ir abi jos teigë, jog turëjo problemø stodamos á valstybës tarnybà ar 
bûdamos joje dël jø ryðiø arba narystës Vokietijos komunistø partijoje. 
Þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencija tiesiogiai nereg-
lamentuoja valstybës tarnybos santykiø – tai kiekvienos ðalies vidaus reika-
las. Taèiau Strasbûro teismas abiejose bylose pareiðkë, kad valdininko sta-
tusas priskiriamas Konvencijos taikymo srièiai ðiais poþiûriais: Konvencijos 
10 straipsnio, numatanèio teisæ laisvai reikðti savo mintis ir ásitikinimus, 11 
straipsnio, numatanèio taikiø susirinkimø laisvæ, laisvæ jungtis á asociacijas 
ir pan. Tiek Konvencijos 10, tiek 11 straipsniai numato iðimtis, kai gali bûti 
taikomi ðiø teisiø apribojimai, numatyti ástatyme ir bûtini demokratinëje vi-
suomenëje valstybës ar visuomenës saugumo interesams, siekiant uþkirsti 
kelià teisës paþeidimams ar nusikaltimams, gyventojø sveikatai ir dorovei 
ar kitø asmenø teisëms bei laisvëms apsaugoti. Vienuoliktame straipsnyje 
pasakyta, kad ðis straipsnis netrukdo ávesti teisëtus naudojimosi ðia teise 
apribojimus asmenims, tarnaujantiems ginkluotosiose pajëgose, policijoje 
ar valstybës valdymo organuose. 

2002 m. liepos 1 d. ásigaliojusioje Lietuvos Respublikos valstybës tar-
nybos ástatymo redakcijoje lojalumo principas visiðkai pagrástai buvo 
átrauktas á valstybës tarnybos principø sàraðà. 

Minëta, kad ðioje Valstybës tarnybos ástatymo redakcijoje daugiau 
dëmesio skiriama valstybës tarnautojø etikos principams. Anot ástatymø 
leidëjo, svarbiausi valstybės tarnautojų veiklos etikos principai yra ðie: 

1) pagarba žmogui ir valstybei. Valstybës tarnautojas privalo gerbti 
þmogø ir pagrindines jo teises bei laisves, Konstitucijà, valstybæ, 
jos institucijas ir ástaigas, ástatymus, kitus teisës aktus ir teismø 
sprendimus; 

2) teisingumas. Valstybës tarnautojas privalo vienodai tarnauti vi-
siems gyventojams nepaisydamas jø tautybës, rasës, lyties, kalbos, 
kilmës, socialinës padëties, religiniø ásitikinimø bei politiniø paþiû-
rø, bûti teisingas spræsdamas praðymus, nepiktnaudþiauti jam su-
teiktomis galiomis ir valdþia; 

                                                 
476 Berger V. Europos Þmogaus Teisiø Teismo jurisprudencija. Vilnius: Pradai, 1997. 
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3) nesavanaudiškumas. Valstybës tarnautojas privalo vadovautis vi-
suomenës interesais, naudoti jam patikëtà valstybës ir savivaldybiø 
turtà, tarnybinæ informacijà tik visuomenës gerovei, eidamas vals-
tybës politiko pareigas arba atlikdamas tarnybines pareigas nesiek-
ti naudos sau, savo ðeimai, savo draugams; 

4) padorumas. Valstybës tarnautojas privalo elgtis nepriekaiðtingai, 
bûti nepaperkamas, nepriimti dovanø, pinigø ar paslaugø, iðskirti-
niø lengvatø ir nuolaidø ið asmenø ar organizacijø, galinèiø daryti 
átakà, kai jis eina valstybës politiko pareigas ar atlieka tarnybines 
pareigas; 

5) nešališkumas. Valstybës tarnautojas privalo bûti objektyvus priim-
damas sprendimus, vengti asmeniðkumø; 

6) atsakomybė. Valstybës tarnautojas asmeniðkai atsako uþ savo 
sprendimus ir atsiskaito uþ juos visuomenei; 

7) viešumas. Valstybës tarnautojas privalo uþtikrinti priimamø spren-
dimø ir veiksmø vieðumà, pateikti savo sprendimø motyvus, o in-
formacijà gali riboti tik tuo atveju, kai tai bûtina svarbiausiais vi-
suomenës interesais; 

8) pavyzdingumas. Valstybës tarnautojas privalo deramai atlikti savo 
pareigas, nuolat tobulëti, bûti nepriekaiðtingos reputacijos, tole-
rantiðkas, pagarbus ir tvarkingas. 

Detalizuodama ðias ástatymo normas Vyriausybë patvirtino Valstybës 
tarnautojø veiklos etikos taisykles477. Ðiø taisykliø tikslas – apibrëþti veiklos 
ir elgesio principus, kuriø turi laikytis valstybës tarnautojas, ágyvendinda-
mas savo teises, vykdydamas teisës aktuose nustatytas pareigas bei funkci-
jas, ir didinti visuomenës pasitikëjimà valstybës tarnautojais.  

Etikos taisyklëse nustatyta, kad valstybës tarnautojas, gavæs raðtà, jog 
yra paþeidæs ðias taisykles, turi informuoti apie tai tiesioginá vadovà. Vado-
vas patikrina gautà informacijà ir priima sprendimà dël tarnybinio patikri-
nimo inicijavimo. Jeigu valstybës tarnautojas nesilaiko valstybës tarnautojø 
etikos veiklos principø, bet kuris asmuo turi teisæ pateikti skundà valstybës 
arba savivaldybës institucijos ar ástaigos, kurioje tarnauja skundþiamas vals-
tybës tarnautojas, vadovui (skundas, inicijuotas prieð vadovà, pateikiamas 
svarstyti asmeniui, priëmusiam vadovà á pareigas), kuris turi apsvarstyti 
skundà ir nuspræsti, ar reikia pradëti tarnybiná patikrinimà. 

 

                                                 
477 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2002 m. birþelio 24 d. nutarimas Nr. 968 „Dël Vals-

tybës tarnautojø veiklos etikos taisykliø patvirtinimo“ // Valstybës þinios. 2002. Nr. 65–2656. 
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1.13.3. Valstybës tarnautojo sàvoka ir valstybës  

tarnautojø klasifikacija 
 
Valstybës tarnybos ástatymo 2 straipsnio 2 dalyje pasakyta, kad valsty-

bës tarnautojas – tai fizinis asmuo, einantis pareigas valstybës tarnyboje ir 
atliekantis vieðojo administravimo veiklà.  

Kitø ðaliø teisës aktai ir teisës doktrina kaip bûtinus valstybës tarnau-
tojo apibûdinimo kriterijus pabrëþia jo veiklos apmokëjimà ið parlamento 
skirtø lëðø (Didþioji Britanija), teisinæ jo paskyrimo formà ir ypatingà san-
tyká su valstybe (Vokietijos Federacinë Respublika) ir kt.  

Ðiuo poþiûriu valstybës tarnautojo apibrëþimas Valdininkø ástatyme 
buvo tikslesnis. Ðio ástatymo 3 straipsnyje buvo pasakyta: ástaigø ir organi-
zacijø darbuotojai (iðskyrus valstybës ir savivaldybiø politikus), kuriems at-
lyginimas mokamas ið valstybës ar savivaldybës biudþeto lëðø, laikomi vals-
tybës ar savivaldybiø tarnautojais. Pagal tarnautojø pagrindinio darbo turi-
ná ir pobûdá jie skirstomi á profesinius korpusus (mokytojø, policijos, teisë-
jø, medicinos darbuotojø, diplomatø, valdininkø ir t. t.). 

Lyginant valstybës tarnautojo apibrëþimà Valdininkø ir Valstybës 
tarnybos ástatymuose kyla pagrástas klausimas: ar valstybës tarnautojais lai-
kytini tik tie asmenys, kuriø veiklà visiðkai arba bent ið dalies reglamentuo-
ja Valstybës tarnybos ástatymas, ar ir tie valstybës, kaip vieðojo juridinio 
asmens (kaip teigiama Prancûzijos, Vokietijos teisëje), tarnautojai, kurie 
atlyginimà gauna ið valstybës biudþeto?  

Valstybës tarnybos ástatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad ðis ástatymas 
netaikomas:  

1) valstybës politikams (asmenims, á pareigas tiesiogiai arba netiesio-
giai iðrinktiems Lietuvos pilieèiø arba atstovaujamosios valdþios 
paskirtiems politinei programai vykdyti – Respublikos Prezidentui, 
Seimo nariams, Ministrui Pirmininkui, ministrams, merams, merø 
pavaduotojams, savivaldybiø tarybø nariams); 

2) Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo, Vyriausio-
jo administracinio, kitø teismø teisëjams, prokurorams; 

3) Lietuvos banko valdybos pirmininkui, jo pavaduotojui, valdybos 
nariams, kitiems Lietuvos banko tarnautojams; 

4) profesinës karo tarnybos kariams; 
5) valstybës ir savivaldybiø ámoniø darbuotojams; 
6) vieðøjø ástaigø darbuotojams; 
7) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems 

darbo uþmokestá ið valstybës ir savivaldybiø biudþetø ir valstybës 
pinigø fondø.  
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Pagal ástatymo nuostatas valstybës politikai, ámoniø ir vieðøjø ástaigø 
darbuotojai bei darbuotojai, dirbantys valstybës ir savivaldybiø institucijose 
ir ástaigose pagal darbo sutartis, gali bûti nelaikomi valstybës tarnautojais. 
To jokiu bûdu negalima pasakyti apie teisëjus, prokurorus, profesinës karo 
tarnybos karius. Akivaizdu, kad jie susijæ ilgalaikiais teisiniais santykiais su 
vieðosios teisës juridiniais asmenimis ir gauna atlyginimà ið valstybës biu-
dþeto478, t. y. atitinka visuotinai pripaþintà valstybës tarnautojo apibrëþimà. 
Reikalas tik tas, kad jø veiklà reglamentuoja ne Valstybës tarnybos ástaty-
mas, o kiti specialûs ástatymai479.  

Ðiuo poþiûriu paminëtina Vokietijos Federacinës Respublikos aukð-
èiausiosios kategorijos valstybës tarnautojø (valdininkø) klasifikacija. Ðioje 
ðalyje valdininkais laikomi valstybinio aparato valdininkai, teisëjai, mokyto-
jai, aukðtøjø mokyklø dëstytojai, karininkai, paðto darbuotojai, geleþinkelio 
darbuotojai, valstybiniø bankø ir centrinio banko darbuotojai, kai kurie kiti 
asmenys.  

Lietuvoje iki Valdininkø ástatymo priëmimo visiems valstybës tarnau-
tojams buvo taikomas Darbo sutarties ástatymas ir iðimtys, numatytos atski-
rø kategorijø tarnautojø statusà reglamentuojanèiuose specialiuose ástaty-
muose ar statutuose. 

Ðiame ástatyme valstybës tarnautojai (Valdininkø ástatyme – valstybës 
valdymo tarnybos tarnautojai arba valstybës valdininkai) buvo suskirstyti á 
A ir B lygius. Á atskiras grupes buvo padalinti valstybës valdininkai (valdi-
ninkø sàraðe nurodytø pareigybiø tarnautojai valstybës valdymo institucijo-
se) ir savivaldybiø valdininkai (valdininkø sàraðe nurodytø pareigybiø tar-
nautojai savivaldybiø valdymo struktûrose). 

Be to, Valdininkø ástatyme dar buvo pasakyta, kad pagal tarnautojø 
pagrindinio darbo turiná ir pobûdá jie skirstomi á profesinius korpusus (mo-
kytojø, policijos, teisëjø, medicinos darbuotojø, diplomatø, valdininkø ir t. 
t.), taèiau kokià teisinæ reikðmæ turëjo toks skirstymas, ið ástatymo nematy-
ti. 

Pagrindinis A ir B lygio pareigybiø skirtumas buvo tas, kad A lygio 
valdininkø tarnyba buvo susijusi su jø tiesioginiø vadovø ágaliojimø trukme, 
o B lygio – nesusijusi.  

Priëmus Valstybës tarnybos ástatymà ir iðvardijus valstybës tarnauto-
jus, kuriems ðis ástatymas taikomas, iðkilo klausimas, koks yra tø darbuoto-

                                                 
478 Lietuvos bankas tvirtina, kad jo tarnautojai negauna lëðø ið valstybës biudþeto, t. y. lë-

ðas jie uþsidirba patys.  
479 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Teismø, Prokuratûros, Kraðto apsaugos 

sistemos organizavimo ir karo tarnybos bei kiti ástatymai. 
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jø, kurie darbo uþmokestá gauna ið valstybës biudþeto lëðø ir valstybës insti-
tucijose arba ástaigose atlieka tam tikras, daþnai labai svarbias funkcijas, 
statusas, taèiau jø teisinës padëties Valstybës tarnybos ástatymas neregla-
mentuoja.  

Perþvelgus darbuotojø, kuriems Valstybës tarnybos ástatymas netai-
komas, sàraðà nekyla abejoniø, kad jie taip pat yra valstybës tarnautojai, t. 
y. vykdo specialias visuotinai reikðmingas funkcijas ir gauna atlyginimà ið 
valstybës biudþeto, tiktai jø teisinës padëties nereglamentuoja Valstybës 
tarnybos ástatymas. Tai daþniausiai yra pareigybës, á kurias skiriama tam 
tikram laikui specialia Konstitucijoje ar kituose teisës aktuose numatyta 
tvarka. Reglamentuojant paskyrimà, tarnybos eigà, statuso pabaigà dar-
buotojams netaikomi bendri Valstybës tarnybos ástatyme numatyti karjeros 
ar politinio (asmeninio) pasitikëjimo principai.  

Taigi ðiuo poþiûriu visus valstybës tarnautojus galima suskirstyti á dvi 
dideles grupes: 

1) valstybës tarnautojai, kuriems taikomas (visiðkai arba ið dalies) 
Valstybës tarnybos ástatymas; 

2) valstybës tarnautojai, kuriems Valstybës tarnybos ástatymas netai-
komas. 

Atskira diskusija galima dël valstybës ir savivaldybiø politikø. Jie taip 
pat gauna darbo uþmokestá ið valstybës arba savivaldybës biudþeto, vykdo 
labai svarbias valstybines funkcijas. Tam tikra prasme jie irgi yra iðrinkti 
arba paskirti vykdyti politinæ suvereniteto turëtojo – Tautos – valià. Taèiau 
jø tapimo tam tikra pareigybe bûdas – tiesioginiai rinkimai arba tiesioginiø 
rinkimø bûdu sudarytos institucijos (ministrà skiria Respublikos Preziden-
tas, Vyriausybës programai turi pritarti Seimas ir pan.) skyrimas, tarnybos 
pabaiga, kiti svarbûs jø statuso elementai. Viso to reglamentavimas paèios 
Konstitucijos ir jà papildanèiø ástatymø rodo ðiek tiek kitoká jø teisiná statu-
sà valstybës reikalus tvarkanèiø pareigybiø hierarchijoje. Jie, bûdami tam 
tikra prasme tiesioginiai tautos atstovai, tuo pat metu yra valstybës kaip 
darbdavio atstovai tiesiogiai arba per jø sudarytas institucijas skiriant visus 
kitus valstybës tarnautojus á valstybës tarnybà.  

Ðiuo poþiûriu paminëtinas Vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo vals-
tybinëje tarnyboje ástatymas480, kuris kartu su valstybës tarnybos kategorija 
mini valstybinës tarnybos kategorijà, o kartu su valstybës tarnautojø – vals-
tybinëje tarnyboje dirbanèiø asmenø kategorijà.  

Ðio ástatymo 2 straipsnyje nurodyta, kas jame traktuojama asmenimis, 
dirbanèiais valstybinëje tarnyboje: tai valstybës politikai, valstybës pareigû-

                                                 
480 Valstybës þinios. 1997. Nr. 67–1659; 2000. Nr. 18–431. 
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nai, valstybës tarnautojai pagal Valstybës tarnybos ástatymà, kiti asmenys, 
kurie, dirbdami valstybës valdþios, valdymo, savivaldybiø, teisminëse, teisë-
saugos, valstybës kontrolës bei prieþiûros ir joms prilygintose institucijose, 
atlieka valdþios atstovo funkcijas arba turi administravimo ágaliojimus, taip 
pat asmenys, dirbantys valstybës ir savivaldybiø ámonëse, biudþetinëse 
ástaigose ir turintys administravimo ágaliojimus, bei asmenys, dirbantys vie-
ðosiose ástaigose, gaunanèiose lëðø ið Lietuvos valstybës arba savivaldybiø 
biudþetø bei fondø, ir turintys administravimo ágaliojimus. 

Taigi ðiuo plaèiuoju aspektu valstybës tarnautojø grupes bûtø galima 
papildyti: 

1) valstybës ir savivaldybiø politikai; 
2) valstybës tarnautojai, kuriems taikomas (visa apimtimi arba ið da-

lies) Valstybës tarnybos ástatymas; 
3) valstybës tarnautojai, kuriems Valstybës tarnybos ástatymas netai-

komas. 
Kitas aspektas, kuriuo visus valstybës tarnautojus galima suskirstyti á 

rûðis, yra tarnybos funkcijos atlikimas pagal jos paskirtá, turiná ir teritorijà. 
Pirmiausia tai valstybës tarnautojai, atliekantys visos valstybës lygmeniu 
reikðmingas funkcijas (pvz., ministerijø tarnautojai) arba tokias funkcijas 
atliekantys tik tam tikroje teritorijoje, taèiau ágaliojimus gavæ ið centrinës 
valstybës administracijos (pvz., apskrièiø virðininkø administracijø tarnau-
tojai). 

Kita ðiuo aspektu iðskirtina valstybës tarnautojø grupë – savivaldos 
lygmens valstybës tarnautojai. Tai valstybës tarnautojai, atliekantys vieðojo 
administravimo funkcijas arba administruojantys vieðøjø paslaugø teikimà 
savivaldybëse. Metodologinis pagrindas iðskirti juos á atskirà valstybës tar-
nautojø grupæ yra Lietuvos Respublikos Konstitucijos X skirsnio „Vietos 
savivalda ir valdymas“ bei kitos Konstitucijos normos. Tokià iðvadà yra pa-
daræs ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Jis nurodë, kad sis-
temiðkai aiðkinant minëtas Konstitucijos nuostatas, taip pat tas jos nuosta-
tas, kuriose átvirtinti valstybës valdþios funkcionavimo konstituciniai pa-
grindai, matyti, kad Konstitucijoje skiriamos dvi vieðosios valdþios siste-
mos: valstybës valdymas ir vietos savivalda481. 

1999 m. liepos 8 d. priimtoje pirminëje Valstybës tarnybos ástatymo 
redakcijoje valstybës tarnautojai pirmiausia buvo suskirstyti á dvi grupes:  

1) vieðojo administravimo (tarp jø statutinius valstybës tarnautojus); 
2) paslaugø. 

                                                 
481 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodþio 24 d. nutarimas // Vals-

tybës þinios. 2003. Nr. 19–828. 
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Ðis ástatymas vieðojo administravimo valstybës tarnautojus skirstë á 
ðiuos pogrupius: 

1) karjeros; 
2) politinio (asmeninio) pasitikëjimo; 
3) ástaigø vadovus; 
4) pakaitinius. 
2000 m. rugpjûèio 29 d. ástatymu, ásigaliojusiu nuo 2000 m. rugsëjo 7 

d., vieðojo administravimo valstybës tarnautojø grupë buvo papildyta dar 
vienu (penktuoju) pogrupiu – rezerviniais. 

Paslaugø valstybës tarnautojai buvo skirstomi á: 
1) ástaigø vadovus; 
2) vieðøjø paslaugø (tarp jø statutinius valstybës tarnautojus); 
3) atliekanèius ûkines arba technines funkcijas. 
2002 m. liepos 1 d. ásigaliojusi Valstybës tarnybos ástatymo redakcija 

tuos valstybës tarnautojus, kuriems jis taikomas visa apimtimi arba ið da-
lies, skirsto taip: 

1) karjeros valstybës tarnautojai, priimti á pareigas neterminuotam 
laikui ir turintys galimybæ Valstybës tarnybos ástatymo nustatyta 
tvarka ágyvendinti teisæ á karjerà valstybës tarnyboje;  

2) statutiniai valstybës tarnautojai, kuriø tarnybà reglamentuoja ásta-
tymo patvirtinti statutai arba Diplomatinës tarnybos ástatymas, nu-
statantis specialias priëmimo á valstybës tarnybà, tarnybos atliki-
mo, atsakomybës ir kitas su tarnybos ypatumais susijusias sàlygas 
ir (ar) turintis vieðojo administravimo ágaliojimus jiems nepaval-
dþiø asmenø atþvilgiu; 

3) politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tarnautojai, priimti á 
pareigas juos priëmusiø valstybës politikø arba kolegialios valsty-
bës institucijos ágaliojimø laikui arba kituose ástatymuose nustaty-
tam terminui;  

4) ástaigø vadovai, konkurso bûdu ar politinio (asmeninio) pasitikë-
jimo pagrindu priimti vadovauti valstybës arba savivaldybës insti-
tucijai ar ástaigai; 

5) pakaitiniai valstybës tarnautojai, pakeièiantys laikinai negalinèius 
eiti pareigø karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikëjimo vals-
tybës tarnautojus.  

Pirmiausia Valstybës tarnybos ástatyme valstybës tarnautojai skirstomi 
á grupes ir pogrupius, o smulkiau – á lygius, kategorijas ir kvalifikacines kla-
ses. 

Valstybës tarnautojø lygiu pagal Valstybës tarnybos ástatymà apibûdi-
namas vienoks arba kitoks valstybës tarnautojo kvalifikacinis (iðsilavinimo) 



Bendroji  dalis 

 

391 

lygmuo, reikalingas atitinkamai funkcijai atlikti ir áraðytas konkreèios pa-
reigybës apraðyme. Pirminëje Valstybës tarnybos ástatymo redakcijoje visi 
valstybës tarnautojai buvo skirstomi á 4 lygius (A, B, C ir D). Pagal dabar 
galiojanèià ðio ástatymo redakcijà valstybës tarnautojai skirstomi á 4 lygius:  

1) A lygis – pareigybës, kurioms bûtinas aukðtasis universitetinis arba 
jam prilygintas iðsilavinimas; 

2) B lygis – pareigybës, kurioms bûtinas ne þemesnis kaip aukðtasis 
neuniversitetinis arba aukðtesnysis, arba iki 1995 m. ágytas specia-
lusis vidurinis iðsilavinimas; 

3) C lygis – pareigybës, kurioms bûtinas ne þemesnis kaip vidurinis 
iðsilavinimas ir ágyta profesinë kvalifikacija. 

Lygiø sistema turi reikðmës keliais poþiûriais. Pirma, ðis kvalifikacinis 
rodiklis kartu su valstybës tarnautojo kategorija yra lemiamas apraðant 
valstybës tarnautojø pareigybes. Tai reiðkia, kad nuo to priklauso ir valsty-
bës tarnautojø atranka á vienà arba kità pareigybæ. Antra, valstybës tarnau-
tojo pareigybës lygio rodiklis yra svarbus ir darant karjerà: pavyzdþiui, B ly-
gio valstybës tarnautojui darant karjerà pasiekus virðutinæ to lygio kategori-
jà aukðtesnë kategorija negalës bûti suteikta, jeigu jis neágys A lygiui rei-
kiamo iðsilavinimo. 

Panaði lygiø sistema galioja ir Prancûzijoje, nors jos esmë ir paskirtis 
yra ðiek tiek kita. Prancûzijos civiliniai tarnautojai atsiþvelgiant á darbo 
svarbà ir sudëtingumà skirstomi á keturis lygius: A, B, C, ir D. Á ðiuos lygius 
valstybës tarnautojai skirstomi pagal jø vaidmená ágyvendinant viso valsty-
bës aparato, o ne vienos kurios nors þinybos funkcijas: A lygio valdininkai 
yra aukðèiausios kvalifikacijos ir atitinkamai uþima aukðèiausius postus hie-
rarchijoje, o D lygio yra þemiausios kvalifikacijos, uþimantys þemiausius 
postus. A lygio tarnautojø paskirtis yra formuluoti valdymo uþduotis. Ðios 
aukðèiausios klasës tarnautojai turi uþtikrinti administracinës praktikos ir 
vyriausybës politikos atitikimà, rengti vyriausybei ástatymø ir sprendimø 
projektus, jø ágyvendinimo instrukcijas. B lygio tarnautojai ágyvendina A 
lygio tarnautojø parengtas valdymo nuostatas. Jie dirba kasdiená darbà, 
taip pat vykdo tam tikras specialias pareigas, kurioms reikalingos administ-
ravimo þinios ir patirtis. C lygio tarnautojai yra specialistai, o D lygio tar-
nautojai – aptarnaujantis personalas.  

Lietuvos teisinëje sistemoje pirmà kartà lygiø sistema buvo ávesta re-
miantis Valdininkø ástatymu, taèiau ji turëjo visai kità prasmæ: Valstybës 
valdininkø A lygiui priklausë tarnautojai, paskirti Seimo, Prezidento, Vy-
riausybës, taip pat kiti pareigybiø sàraðe nurodyti tarnautojai, padedantys 
valstybës politikams vykdyti savo funkcijas. Ðiø valdininkø tarnyba buvo su-
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sijusi su jø tiesioginiø vadovø ágaliojimø trukme. Ðis sàraðas buvo tvirtina-
mas ir atnaujinamas Seimo nutarimu. 

Valstybës valdininkø B lygio tarnautojø sàraðas buvo daug didesnis, já 
tvirtino ne Seimas, o Vyriausybë. Pavyzdþiui, aukðèiausia B lygio pareigybë 
vykdomojoje valdþioje buvo Vyriausybës sekretorius, ministerijoje – minis-
terijos sekretorius. 

Savivaldybiø valdininkø A lygio tarnautojais ástatymas ávardijo kont-
rolierius, jø pavaduotojus ir kitus pareigybiø sàraðe nurodytus tarnautojus, 
padedanèius savivaldybiø politikams vykdyti savo funkcijas. Ðie valdininkai 
taip pat buvo iðvardyti tame paèiame Seimo patvirtintame nutarime. Be 
kontrolieriaus ir jo pavaduotojo èia minimi dar seniûnas, mero (savivaldy-
bës) sekretorius ir patarëjai. 

Savivaldybiø valdininkø B lygio pareigybës buvo iðvardytos tame pa-
èiame Vyriausybës nutarime. Aukðèiausia savivaldybës B lygio pareigybë 
buvo administratorius. 

Pagrindinis A ir B lygio pareigybiø skirtumas buvo tas, kad A lygio 
valdininkø tarnyba buvo susijusi su jø tiesioginiø vadovø ágaliojimø trukme, 
o B lygio – ne.  

Toliau valstybës tarnautojai pagal Lietuvos Respublikos valstybës 
tarnybos ástatymà skirstomi á kategorijas. Priklausymas vienai arba kitai ka-
tegorijai iðsamiau apibûdina valstybës tarnautojà, ypaè karjeros sistemos 
hierarchijoje, pagal atliekamos funkcijos svarbà, atsakomybës uþ veiklos 
rezultatus mastà, pagaliau – jo tarnybos trukmæ.  

Pagal pirminæ Valstybës tarnybos ástatymo redakcijà visi valstybës 
tarnautojai buvo skirstomi á trisdeðimt kategorijø. Iðbraukus ið Valstybës 
tarnybos ástatymo reguliavimo srities paslaugø valstybës tarnautojus dabar-
tinës redakcijos Valstybës tarnybos ástatyme kategorijø skaièius sumaþëjo 
iki dvideðimties. Aukðèiausia yra dvideðimta, þemiausia – pirma kategorija. 

Nuo to, kuriai kategorijai priskirtas valstybës tarnautojas, pirmiausia 
priklauso jo pareiginë alga. Ji nustatoma Valstybës tarnybos ástatymo prie-
dëlyje numatytà kiekvienos kategorijos pareiginës algos koeficientà daugi-
nant ið Vyriausybës patvirtintos minimalios mënesinës algos. 

Valstybës tarnautojo kategorija turi esminës reikðmës ir ástatymo nu-
statyta tvarka atkuriant valstybës tarnautojo statusà, valstybës tarnautojà 
savo iniciatyva arba dël tarnybinio bûtinumo perkeliant á kitas pareigas toje 
paèioje arba kitoje institucijoje (ástaigoje) toje paèioje ar kitoje gyvenamo-
joje vietovëje, priskiriant valstybës tarnautojà vienai ar kitai jo tarnybos 
vertinimo komisijai, karjeros tarnautojui siûlant kitas pareigas dël jo parei-
gybës panaikinimo, sprendþiant valstybës tarnautojø mokymo klausimus. 
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Panaðus valstybës tarnautojø skirstymas á kategorijas (pakopas ir 
pan.) egzistuoja ir kitose Vakarø ðalyse. Pavyzdþiui, Jungtinëse Valstijose 
egzistuoja sudëtinga, iðsami darbø ir pareigybiø klasifikacija, priklausanti 
nuo pareigø ir atsakomybës sudëtingumo. Nuo jos priklauso ir tarnautojo 
uþdarbis. Tarnautojai, priklausantys Vadovavimo personalui valdybos ju-
risdikcijai, padalinti á 18 kategorijø (pakopø). Jø alga prilygsta darbuotojø, 
dirbanèiø panaðø darbà privaèiajame sektoriuje, algai. Vadovai, iki 1978 m. 
reformos ëjæ 16–23 kategorijos pareigas, dabar sudaro Vyresniøjø vadovø 
tarnybà. Jiems numatyta ypatinga atrankos, karjeros, atleidimo ir pensinio 
aprûpinimo tvarka. Panaðiai yra ir Prancûzijoje, kur, be jau minëtø lygiø, 
egzistuoja ir pakopos (rangai). Pilieèiui, priimtam á tarnybà, suteikiamas 
atitinkamas rangas pagal konkurso egzaminø ar kitokiø jo sugebëjimø pa-
tikrinimo formø rezultatus. 

Dar iðsamesnis valstybës tarnautojø skirstymas numatytas Lietuvos 
Respublikos valstybës tarnybos ástatymo 21 straipsnyje, kiekvienos ið kate-
gorijø viduje suteikiant valstybës tarnautojui vienà ið trijø kvalifikaciniø 
klasiø. Kvalifikacinë klasë – tam tikros kategorijos valstybës tarnautojo 
kvalifikacijos lygmuo. Aukðèiausia kvalifikacinë klasë yra pirma, þemiausia 
– treèia. Klasiø sistema padeda tiksliau vertinti valstybës tarnautojo gebë-
jimus, skatinti já siekti geresniø tarnybos rezultatø ir kilti karjeros laiptais.  

Priimamiems á pareigas valstybës tarnautojams, juos ávertinus, gali bû-
ti suteikiama treèia kvalifikacinë klasë. Aukðtesnës klasës suteikimas gali-
mas ástatymo nustatyta tvarka atitinkamai ávertinus valstybës tarnautojo 
tarnybinæ veiklà. 

Kiekviena valstybës tarnautojo pareigybë yra apraðoma ir sudaromi 
valstybës tarnautojø pareigybiø sàraðai vadovaujantis Valstybës tarnautojø 
pareigybiø apraðymo ir vertinimo metodika, kurios dabartinë redakcija 
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2002 m. geguþës 20 d. nuta-
rimu Nr. 685482.  

Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tar-
nautojø pareigybiø, Vyriausybës kanceliarijos, ministerijø, Vyriausybës 
ástaigø ir ástaigø prie ministerijø valstybës tarnautojø suvienodintø pareigy-
biø sàraðà taip pat tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybë. Dabartinë ðio 
nutarimo redakcija priimta 2002 m. geguþës 20 d. nutarimu Nr. 684483. Ðis 
sàraðas nuolat atnaujinamas ir tikslinamas. 

 

                                                 
482 Valstybës þinios. 2002. Nr. 51–1953. 
483 Valstybës þinios. 2002. Nr. 51–1952. 
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1.13.4. Valstybës tarnautojø teisnumas  

ir veiksnumas 
 

Kiekvieno teisinio santykio, taigi ir valstybës tarnybos, dalyviai yra tei-
sës subjektai, turintys vienas kito atþvilgiu tam tikras teises ir pareigas. 
Kiekvienas teisinio santykio subjektas (fizinis ar juridinis asmuo) turi turëti 
tam tikrà teisinæ savybæ – teisiná subjektiðkumà. Jo turiná sudaro du ele-
mentai: teisnumas ir veiksnumas. 

Teisnumas yra teisës normø objektyviai suponuotas leidimas turëti, 
ágyti tam tikras subjektines teises ir pareigas. Tai reiðkia, kad teisnumas në-
ra automatiðkai ágyjama þmogaus savybë jam gimstant, kaip kartais galima 
ásivaizduoti skaitant teisinæ literatûrà. Tai tam tikra socialinë ekonominë 
savybë, kuri asmeniui, kaip teisës subjektui, ástatymais ir kitais teisës aktais 
suteikiama ir pripaþástama vienoje ar kitoje socialinëje ir ekonominëje 
formacijoje484. 

Teisnumas nëra ir subjektinë teisë. Teisnumas – tai objektyvi galimy-
bë ágyti teisës normø suponuotas teises ir pareigas, o subjektinë teisë – tai 
konkreèiam teisinio santykio dalyviui priklausanti, kito teisinio santykio da-
lyvio pareigos garantuojama ir valstybës prievartos priemonëmis saugoma 
teisë. Tai reiðkia, kad teisnumas ágyvendinamas per subjektines teises. 

Veiksnumas yra teisinio santykio dalyvio kompleksiðkas (dvasinis, fizi-
nis, intelektinis ir pan.) gebëjimas ðias objektyviai suteiktas teises susikurti 
sau, paversti jas savo subjektinëmis teisëmis, kurios gali bûti ágyvendintos 
kartu vykdant atitinkamas pareigas. 

Tai reiðkia, kad veiksnumo pagrindas yra teisnumas, t. y. ágyvendinti 
galima tik tai, kas teisës normomis objektyviai yra pripaþástama vienam ar-
ba kitam asmeniui. 

Bendrasis civilinis fizinio asmens teisnumas atsiranda jam gimus (kai 
kuriais atvejais – tik esant pradëtam). Veiksnumui atsirasti reikia tam tikro 
amþiaus, atitinkamos psichinës bûsenos ir pan. 

Juridiniø asmenø teisnumas ir veiksnumas atsiranda tuo pat metu – 
atlikus visus teisës aktø nustatytus formalumus, kurie yra pakankamas pa-
grindas nustatyta tvarka paskelbti (áregistruoti) juridiná asmená. 

Fizinio asmens administracinis teisnumas – tai galimybë turëti, ágyti 
teises ir pareigas, numatytas administracinës teisës normose. Ir bendrasis, 
ir administracinis teisnumas gali atsirasti gimstant (pvz., Lietuvos Respub-
likos pilietybë, teisë á nemokamà bûtinàjà medicinos prieþiûrà), taèiau ne-

                                                 
484 Mikelënas V., Staskonis V., Taminskas A. ir kt. Civilinë teisë. Kaunas: Vijusta, 1997. P. 

125–129. 
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retai yra susietas su amþiumi (pvz., teisë stoti valstybës tarnybon, teisë á se-
natvës pensijà), lytimi (pvz., karo prievolë).  

Fizinio asmens administracinis veiksnumas – tai gebëjimas savo 
veiksmais ágyti administracinës teisës normomis numatytas teises arba pa-
reigas, áskaitant ir pareigà atsakyti pagal administracinës teisës normose 
átvirtintas sankcijas. 

Valstybës tarnautojas apibûdintinas kaip specialus administracinës 
teisës subjektas, kurio administracinis teisinis subjektiðkumas átvirtintas 
specialiose administracinës teisës normose. 

Prie valstybës tarnautojo teisnumà átvirtinanèiø nuostatø pirmiausia 
priskirtina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalies nor-
ma, skelbianti, kad ástatymui, teismui ir kitoms valstybës institucijoms arba 
pareigûnams visi asmenys lygûs. Tokia Konstitucijos nuostata kartu su to 
paties straipsnio 2 dalyje átvirtintu neigiamos diskriminacijos draudimu su-
ponuoja bendràjà fiziniø asmenø teisnumo nuostatà, jog visiems jiems ga-
rantuojamos lygios galimybës uþsiimti viena arba kita veikla, vienodai nau-
dotis Konstitucijos ir kitø teisës aktø suteiktomis galimybëmis.  

Kalbant konkreèiau apie valstybës tarnautojø teisnumà ðiuo poþiûriu 
pagrindinë Konstitucijos norma átvirtinta 33 straipsnyje, skelbianèiame, 
kad „pilieèiai turi teisæ dalyvauti valdant savo ðalá tiek tiesiogiai, tiek per 
demokratiðkai iðrinktus atstovus, taip pat teisæ lygiomis sàlygomis stoti á 
Lietuvos Respublikos valstybinæ tarnybà“. 

Ið ðios Konstitucijos normos akivaizdu, kad lemiama valstybës tarnau-
tojo teisnumo prielaida yra Lietuvos Respublikos pilietybës turëjimas. Tai 
reiðkia, kad ne kiekvienam asmeniui, gyvenanèiam Lietuvoje, pripaþástama 
objektinë teisë tapti valstybës tarnautoju. 

Iki 2002 m. liepos 1 d. galiojusiame Valstybës tarnybos ástatyme, ku-
riuo buvo reglamentuotas ir vieðàsias paslaugas teikianèiø valstybës tarnau-
tojø (mokytojø, aukðtøjø mokyklø dëstytojø, medicinos personalo ir kt.) 
teisinis statusas, buvo nustatyta, kad tokios rûðies valstybës tarnautojams 
netaikomas reikalavimas bûti Lietuvos Respublikos pilieèiu, jeigu jie yra:  

1) valstybiø, priklausanèiø Europos Sàjungai, arba valstybiø Europos 
sutarties dalyviø, ásteigusiø asociacijà su Europos bendrijomis ir joms pri-
klausanèiomis ðalimis narëmis, pilieèiai, jeigu ðios ðalys analogiðkais atve-
jais netaiko pilietybës reikalavimo Lietuvos Respublikos pilieèiams;  

2) valstybiø, kurios yra Ðiaurës Atlanto sutarties organizacijos 
(NATO) narës, pilieèiai, jeigu ðios ðalys analogiðkais atvejais netaiko pilie-
tybës reikalavimo Lietuvos Respublikos pilieèiams.  

Kaip ir anksèiau galiojusiame Valstybës tarnybos ástatyme, á kai kurias 
valstybës tarnybos pareigybes Prancûzijoje ir Vokietijoje galima priimti ir 
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ne tø ðaliø pilieèius. Pavyzdþiui, Vokietijoje ypatingais atvejais, kuriuos 
numato ástatymas, valstybës tarnautoju (pvz., aukðtosios mokyklos dëstyto-
ju) gali bûti ir uþsienio pilietis. Taèiau toks paskyrimas dar nereiðkia, kad 
automatiðkai ágyjama pilietybë (nors tokios praktikos anksèiau bûta). 

Ðiuo metu galiojanèiame Valstybës tarnybos ástatyme reglamentuo-
jamas tik vieðojo administravimo valstybës tarnautojø teisinis statusas, to-
dël jiems imperatyviai taikomas Lietuvos Respublikos pilietybës reikalavi-
mas. 

Valstybës tarnautojo veiksnumà, t. y. gebëjimo ágyvendinti teisæ tapti 
valstybës tarnautoju sàlygas, reglamentuoja Valstybës tarnybos ástatymas ir 
kiti teisës aktai.  

Pagrindiniai veiksnumo kriterijai átvirtinti Valstybës tarnybos ástatymo 
9 straipsnyje. Prie jø priskirtini reikalavimai: 

1) mokëti lietuviø kalbà; 
2) bûti ne jaunesniam ir ne vyresniam kaip 62 metø ir 6 mënesiø (ið-

skyrus politinio (asmeninio) pasitikëjimo ir pakaitinius valstybës tarnauto-
jus); 

3) turëti bûtinà iðsilavinimà ir atitikti specialius reikalavimus, nustaty-
tus pareigybës apraðyme; 

4) nebûti ástatymø nustatyta tvarka pripaþintam kaltu dël sunkaus ar-
ba labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos valstybës tarnybai ir 
vieðiesiems interesams arba korupcinio pobûdþio nusikalstamos veikos pa-
darymo ir neturëti neiðnykusio ar nepanaikinto teistumo; 

5) neturëti teismo sprendimo, kuriuo atimta teisë eiti valstybës tar-
nautojo pareigas; 

6) nebûti asmeniu, kurio sutuoktinis, artimas giminaitis ar svainystës 
ryðiais susijæs asmuo eina valstybës tarnautojo pareigas valstybës ar savi-
valdybës institucijoje ar ástaigoje, jeigu jie pagal einamas pareigas yra susijæ 
tiesioginio pavaldumo santykiais; 

7) nebûti ástatymø nustatyta tvarka pripaþintam neveiksniu; 
8) nebûti ástatymø nustatyta tvarka uþdraustos organizacijos nariu; 
9) nebûti anksèiau nei prieð trejus metus atleistam ið valstybës tarny-

bos uþ ðiurkðèius paþeidimus (uþ valstybës tarnautojo elgesá, diskredituo-
jantá valstybës tarnybà, þeminantá þmogaus orumà, ar uþ kitus veiksmus, 
tiesiogiai paþeidþianèius þmoniø konstitucines teises; uþ valstybës, tarnybos 
arba komercinës paslapties atskleidimà; uþ korupcinio pobûdþio nusikals-
tamos veikos poþymiø turinèià veikà, nors uþ ðià veikà valstybës tarnautojas 
ir nebuvo traukiamas baudþiamojon ar administracinën atsakomybën; uþ 
piktnaudþiavimà tarnyba bei Vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybi-
nëje tarnyboje ástatymo reikalavimø paþeidimà). 
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Minëtame Valstybës tarnybos ástatymo straipsnyje pasakyta, kad kiti 
ástatymai gali nustatyti ir kitus ribojimus, kurie reiðkia ne kà kità kaip vals-
tybës tarnautojo veiksnumo ribojimà. 

 
 

1.13.5. Pagrindinës priëmimo á valstybës  

tarnybà taisyklës 
 
Iki Valdininkø ástatymo ásigaliojimo (1995 m. geguþës 1 d.) á valstybës 

tarnybà buvo priimama ta paèia kaip ir Darbo sutarties ástatyme reglamen-
tuota tvarka, t. y. kaip ir á darbà privaèiame sektoriuje.  

Valdininkø ástatyme buvo þengtas pirmas þingsnis iðsamiau reglamen-
tuojant konstitucinæ stojimo valstybës tarnybon nuostatà ir ið dalies prië-
mimà á valstybës tarnybà atskiriant nuo ásidarbinimo Darbo sutarties ásta-
tymo pagrindu.  

Valdininkø ástatyme buvo numatyti ðie priëmimo á valstybës valdymo 
tarnybà reikalavimai: 

1) turëti Lietuvos Respublikos pilietybæ; 
2) mokëti valstybinæ (lietuviø) kalbà; 
3) atitikti kitus konkreèioms pareigoms numatytus kvalifikacinius 

reikalavimus; 
4) bûti tinkamos sveikatos bûklës. 
Tame paèiame ástatyme buvo numatyti ir draudimai dirbti valstybës 

tarnyboje: 
1) teistiems uþ sunkius nusikaltimus, nusikaltimus valstybës tarnybai; 
2) asmenims, kuriuos sieja artimi giminystës arba svainystës ryðiai, 

jeigu jø tarnyba yra tiesiogiai susijusi su vieno tiesioginiu paval-
dumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kità. 

Priëmimo á valstybës tarnybà tvarka buvo ði: 
1) A lygio valdininkams – Konstitucijos, darbo ir kitø ástatymø nusta-

tyta tvarka sudarant terminuotas darbo sutartis atitinkamø institu-
cijø ar jø vadovø ágaliojimø laikui; 

2) B lygio valdininkams – darbo ir kitø ástatymø nustatyta tvarka, tik 
vieðo konkurso bûdu arba iðlaikius kvalifikacinius egzaminus. 

Abiejø lygiø valdininkai privalëjo pateikti sveikatos paþymëjimà pagal 
Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytà formà, nors ðio reikalavimo buvo 
laikomasi ne itin grieþtai. 

Dabar galiojanèio Valstybës tarnybos ástatymo 9 ir 10 straipsniuose 
numatytos ðios bendrosios priëmimo á valstybës tarnybà taisyklës (þr. 3 len-
telæ). 
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3 lentelë. Bendrosios priëmimo á valstybës tarnybà taisyklës 

 
Reikalavimai Netaikoma 

1) turëti Lietuvos Respublikos pilietybæ  

2) mokëti lietuviø kalbà  

3) bûti ne maþiau kaip 18 ir ne daugiau 
kaip 62 metø ir 6 mënesiø amþiaus 

Virðutinë amþiaus riba netaikoma: 
1) politinio (asmeninio) pasitikëjimo 
valstybës tarnautojams; 
2) pakaitiniams valstybës tarnautojams 

4) turëti iðsilavinimà, bûtinà tam tikro 
lygio valstybës tarnautojo pareigoms eiti

 

5) atitikti specialius reikalavimus, nusta-
tytus pareigybës apraðyme 

 

 

Jei kiti ástatymai (iðskyrus statutus, Diplomatinës tarnybos ástatymà, 
Savivaldybiø administracinës prieþiûros ástatymà) nustato kitokias priëmi-
mo á valstybës tarnautojo pareigas sàlygas ir tvarkà, taikomos Valstybës 
tarnybos ástatymo nuostatos. 

Lietuvos Respublikos diplomatinës tarnybos ástatymo 18 straipsnyje 
nustatyti reikalavimai asmeniui, priimamam á diplomatinæ tarnybà. Bendra 
taisyklë yra ta, kad á jà priimama vieðo konkurso bûdu, kurio nuostatus tvir-
tina uþsienio reikalø ministras, iðskyrus diplomatinius atstovus, taip pat 
Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko ar Ministro Pirmininko pasiûly-
tus priimti á diplomatinæ tarnybà asmenis, kurie dirba uþsienio politikos 
darbà Prezidentûroje, Seime, Vyriausybëje ir su kuriais yra sudaromos 
terminuotos diplomato tarnybos sutartys. 

Tame paèiame straipsnyje nustatyta, kad diplomatu gali tapti tik ne-
priekaiðtingo elgesio, mokantis valstybinæ kalbà ir tinkamos sveikatos Lie-
tuvos Respublikos pilietis, turintis aukðtàjá iðsilavinimà ir mokantis ne ma-
þiau kaip dvi uþsienio kalbas bei atitinkantis uþsienio reikalø ministro pat-
virtintoje tarnybinëje instrukcijoje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. 

Diplomatinëje tarnyboje negali dirbti asmenys, teisti uþ sunkius arba 
labai sunkius nusikaltimus, nusikalstamas veikas valstybës tarnybai ir vie-
ðiesiems interesams bei korupcinio pobûdþio nusikalstamas veikas. 

Statutuose taip pat nustatyti specialûs reikalavimai ir ribojimai stojant 
á ðiø teisës aktø reguliuojamà valstybës tarnybà. Pavyzdþiui, Lietuvos Res-
publikos vidaus tarnybos statuto 6 straipsnyje nustatyti, inter alia, tokie pa-
pildomi reikalavimai asmeniui, pretenduojanèiam á vidaus tarnybà: bûti 
nepriekaiðtingos reputacijos, turëti ne daugiau kaip 30 metø (turinèiam 
aukðtàjá universitetiná arba aukðtàjá neuniversitetiná iðsilavinimà – ne dau-
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giau kaip 35 metus), bûti tokios sveikatos bûklës ir tokio bendro fizinio pa-
sirengimo, kuris leistø eiti pareigas vidaus tarnyboje. Ðiame statute pasaky-
ta, kad vidaus reikalø ministras arba jo ágalioti vidaus reikalø centriniø 
ástaigø vadovai gali nustatyti papildomus reikalavimus asmenims, preten-
duojantiems tarnauti tam tikrø vidaus reikalø ástaigø padaliniuose.  

Atitinkami reikalavimai nustatyti ir kituose statutuose. Pavyzdþiui, 
Valstybës saugumo departamento statuto 13 straipsnyje, be kita ko, nusta-
tyta, kad saugumo pareigûnais á tarnybà gali bûti priimami ne jaunesni kaip 
20 metø pilieèiai, Karo prievolës ástatymo nustatyta tvarka atlikæ privalo-
màjà pradinæ karo tarnybà arba ástatymø nustatyta tvarka atleisti nuo jos. 
Panaðios nuostatos átvirtintos ir Specialiøjø tyrimø tarnybos statute. 

Savivaldybiø administracinës prieþiûros ástatymo 3 straipsnyje numa-
tyta, kad, be reikalavimø, numatytø Valstybës tarnybos ástatyme, preten-
duojantis tapti vyriausybës atstovu asmuo turi turëti aukðtàjá universitetiná 
arba jam prilygintà iðsilavinimà ir ne maþesnæ kaip penkeriø metø darbo 
vieðojo administravimo srityje patirtá arba aukðtàjá universitetiná vieðojo 
administravimo iðsilavinimà ir ne maþesnæ kaip trejø metø darbo vieðojo 
administravimo srityje patirtá. Jis negali dalyvauti politiniø partijø ir politi-
niø organizacijø veikloje. 

Anksèiau galiojusio Valstybës tarnybos ástatymo 14 straipsnyje kaip 
privalomas karjeros valstybës tarnautojø priëmimo á valstybës tarnybà eta-
pas buvo á valstybës tarnybà priimamo (pretenduojanèio á tam tikro lygio 
þemiausios kategorijos pareigas) asmens staþuotë (trukmë – dveji metai) 
arba bandomasis laikotarpis (vieneri metai).  

2002 m. redakcijos Valstybës tarnybos ástatyme pretendentui á valsty-
bës tarnybà nëra nustatytas koks nors bandomasis arba staþuotës terminas. 
Tai didelis ástatymo trûkumas, nes iðsamiai nepatikrinamos bûsimojo vals-
tybës tarnautojo dalykinës, organizacinës, intelektinës ir kitokios bûtinos 
savybës. 

Prieðingai negu numatyta dabar galiojanèiame Valstybës tarnybos 
ástatyme, Diplomatinës tarnybos ástatymo 19 straipsnyje átvirtintas tam tik-
ras parengiamasis laikotarpis asmeniui, laimëjusiam konkursà. Su juo su-
daroma terminuota vieneriø metø darbo sutartis dël darbo Uþsienio reika-
lø ministerijoje. Per ðá vieneriø metø parengiamàjá laikotarpá galutinai áver-
tinama, ar asmuo tinka diplomatinei tarnybai. 

Bandomasis laikotarpis átvirtintas ir kai kuriems statutiniams valsty-
bës tarnautojams. Pavyzdþiui, Specialiøjø tyrimø tarnybos statuto 7 straips-
nyje numatyta, kad skiriamam á Specialiøjø tyrimø tarnybà asmeniui gali 
bûti nustatomas bandomasis laikotarpis iki 6 mënesiø. Jeigu bandomuoju 
laikotarpiu asmuo neatleidþiamas ið pareigø, laikoma, kad jo tarnyba áver-
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tinta teigiamai. Panaði norma átvirtinta ir Valstybës saugumo departamento 
statute (18 str.). 

Kitas tapimo karjeros valstybës tarnautoju etapas pagal Valstybës 
tarnybos ástatymo pirminæ redakcijà buvo valstybës tarnautojo priesaika 
Lietuvos Respublikai, kuri buvo bûtina sàlyga tam, kad ásakymas dël vals-
tybës tarnautojo priëmimo á valstybës tarnybà ásigaliotø.  

Reikalavimas valstybës tarnautojui duoti priesaikà yra áprastas kitø 
ðaliø teisinëse sistemose. Pavyzdþiui, Vokietijoje asmuo, pretenduojantis á 
valdininko pareigybæ, turi duoti iðtikimybës Konstitucijai ir konstitucinei 
tvarkai priesaikà. Kartu jis ásipareigoja prireikus ginti konstitucinæ ðalies 
tvarkà. Kitiems valstybës tarnautojams ir darbuotojams uþtenka duoti ið-
kilmingà pasiþadëjimà. 

2002 m. liepos 1 d. ásigaliojusioje Valstybës tarnybos ástatymo redakci-
joje priesaikos instituto nebeliko. Taèiau priesaika, kaip bûtina sàlyga tapti 
valstybës tarnautoju, numatyta Diplomatinës tarnybos ástatyme (20 str.), 
statutiniø valstybës tarnautojø veiklà reglamentuojanèiuose teisës aktuo-
se485.  

Valstybës tarnybos ástatyme nustatyta, kad su valstybës tarnautojais 
darbo sutartys nesudaromos. Darbo santykius ir socialines garantijas reg-
lamentuojantys ástatymai bei kiti teisës aktai valstybës tarnautojams taiko-
mi tiek, kiek jø statuso ir socialiniø garantijø nereglamentuoja Valstybës 
tarnybos ástatymas. 

Taèiau kai kuriuose kituose ástatymuose tam tikros sutartys su valsty-
bës tarnautojais numatytos. Pavyzdþiui, viena ið asmens darbo pradþios dip-
lomatinëje tarnyboje sàlygø yra diplomato tarnybos sutarties (terminuotos 
arba neterminuotos) sudarymas (Diplomatinës tarnybos ástatymo 20 ir kiti 
straipsniai). 

Vidaus tarnybos statuto 9 straipsnyje ir kituose straipsniuose taip pat 
numatyta, kokiais atvejais ir kokia tvarka sudaroma stojimo á vidaus tarny-
bà sutartis. 

Valstybës tarnybos ástatymo 9 straipsnyje nustatyti ir tam tikri apribo-
jimai asmenims, siekiantiems bûti priimtais valstybës tarnybon. 

Á valstybës tarnautojo pareigas negali bûti priimtas asmuo: 
1) ástatymø nustatyta tvarka pripaþintas kaltu dël sunkaus ar labai 

sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos valstybës tarnybai ir 
vieðiesiems interesams ar korupcinio pobûdþio nusikalstamos vei-
kos ir turintis neiðnykusá arba nepanaikintà teistumà;  

                                                 
485 Valstybës saugumo departamento 17 str., Specialiøjø tyrimø tarnybos statuto 5 str., Vi-

daus tarnybos statuto 10 str. ir kt. 
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2) kurio teisæ eiti valstybës tarnautojo pareigas yra atëmæs teismas; 
3) kurio sutuoktinis, artimas giminaitis arba svainystës ryðiais susijæs 

asmuo eina valstybës tarnautojo pareigas valstybës ar savivaldybës 
institucijoje ar ástaigoje, jeigu jie pagal einamas pareigas bûtø susi-
jæ tiesioginio pavaldumo santykiais; 

4) ástatymø nustatyta tvarka pripaþintas neveiksniu; 
5) kuris yra ástatymø nustatyta tvarka uþdraustos organizacijos narys; 
6) kitø ástatymø nustatytais atvejais; 
Be to, á valstybës tarnautojo pareigas negali bûti priimtas asmuo, ne-

praëjus trejiems metams nuo atleidimo, jeigu jis buvo atleistas ið valstybës 
tarnautojo pareigø uþ ðiuos ðiurkðèius paþeidimus: 

1) uþ valstybës tarnautojo elgesá, diskredituojantá valstybës tarnybà, 
þeminantá þmogaus orumà, arba uþ kitus veiksmus, tiesiogiai pa-
þeidþianèius þmoniø konstitucines teises; 

2) uþ valstybës, tarnybos ar komercinës paslapties atskleidimà; 
3) uþ korupcinio pobûdþio nusikalstamos veikos poþymiø turinèià 

veikà, nors uþ ðià veikà valstybës tarnautojas ir nebuvo traukiamas 
baudþiamojon ar administracinën atsakomybën; 

4) uþ piktnaudþiavimà tarnyba bei Vieðøjø ir privaèiø interesø deri-
nimo valstybinëje tarnyboje ástatymo reikalavimø paþeidimà. 

Papildomi specialûs ribojimai stojant á valstybës tarnybà yra nustatyti 
ir statutuose bei Diplomatinës tarnybos ástatyme. 

Iðsamesnë priëmimo á valstybës tarnybà tvarka Valstybës tarnybos 
ástatyme specialiai reglamentuojama pagal tai, á kokios rûðies (karjeros, po-
litinio (asmeninio) pasitikëjimo, ástaigø vadovø ir pan.) valstybës tarnauto-
jø pareigas priimama. Iðsamesnë priëmimo á valstybës tarnautojo pareigas 
tvarka tvirtinama Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimu. Dabar ga-
liojanti Priëmimo á valstybës tarnautojo pareigas tvarka buvo patvirtinta 
2002 m. birþelio 24 d. nutarimu Nr. 966486. 

 

Karjeros valstybës tarnautojø priëmimas. Karjeros valstybës tarnau-
tojas – tai tarnautojas, priimtas á pareigas neterminuotam laikui ir turintis 
galimybæ ástatymo nustatyta tvarka ágyvendinti teisæ á karjerà valstybës tar-
nyboje. 

Karjeros valstybës tarnautojai sudaro didþiausià dalá visø valstybës 
tarnautojø. Nuo jø atrankos ir tinkamo darbo organizavimo labai priklauso 
ir tinkamas visos vieðojo administravimo sistemos funkcionavimas.  

Á karjeros valstybës tarnautojo pareigas priimama dviem bûdais: 

                                                 
486 Valstybës þinios. 2002. Nr. 65–2654. 
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1) konkurso bûdu; 
2) be konkurso. 
Priimant á pareigas konkurso bûdu pretendentas egzaminuojamas rað-

tu (testas) ir þodþiu (pokalbis). Pokalbio metu patikrinami asmens gebëji-
mai atlikti valstybës tarnautojo pareigybës apraðyme nustatytas funkcijas.  

Nuo 2002 m. liepos 1 d. ásigaliojusioje Valstybës tarnybos ástatymo 
redakcijoje átvirtinta nuostata nereikalauti ið pretendento turëti valstybës 
tarnybos staþà, nebent taip bûtø nustatyta kituose ástatymuose. Tai savaime 
suprantama ir logiðka norma, nes baigæ aukðtàsias mokyklas studentai ne-
turi jokios galimybës toká staþà ágyti, nors iki minëto Valstybës tarnybos 
ástatymo pakeitimo, kol nebuvo tokio draudimo, skelbiant konkursus á vals-
tybës tarnybà neretai bûdavo nurodoma ir sàlyga turëti atitinkamà valsty-
bës tarnautojo staþà. 

Valstybës tarnautojà á pareigas priimantis asmuo arba kolegiali vals-
tybës ar savivaldybës institucija konkursà gali skelbti esant ðioms sàlygoms: 

1) turi bûti praëjæ ne daugiau kaip 30 kalendoriniø dienø po to, kai 
raðtu Valstybës tarnybos departamentui prie Vidaus reikalø minis-
terijos buvo pateikta informacija apie laisvas karjeros valstybës 
tarnautojo pareigas ir apie tai buvo áraðyta Valstybës tarnautojø 
registro duomenø bazëje; 

2) per 7 darbo dienas nuo tokio áraðymo dienos ið Valstybës tarnybos 
departamento nebuvo gauta informacija apie:  
(a) atleistus ið pareigø dël pareigybës panaikinimo tarnautojus 

(ðie asmenys turi bûti priimti be konkurso, jei atitinka parei-
gybës apraðyme nustatytus reikalavimus);  

(b) turinèius teisæ atkurti karjeros valstybës tarnautojo statusà 
valstybës politikus, valstybës pareigûnus arba valstybës tarnau-
tojus – ástaigos vadovus, kolegialios valstybës institucijos ski-
riamus politinio (asmeninio) pasitikëjimo pagrindu, kai bai-
giasi jø paskyrimo á pareigas laikas, Seimo, Europos Parla-
mento ar savivaldybës tarybos kadencija arba jie atsistatydina 
ar prieð terminà atleidþiami ið darbo, taip pat baigusius darbà 
tarptautinëje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sàjungos 
institucijoje ar ástaigoje tarnautojus. 

Apie konkursà skelbiama „Valstybës þiniø“ priede „Informaciniai 
praneðimai“. Papildomai konkursas gali bûti skelbiamas pasirinktame ða-
lies dienraðtyje. Valstybës institucijos ir ástaigos, turinèios teritoriniø pada-
liniø, taip pat savivaldybës ástaigos konkursà gali skelbti ir vietos spaudoje. 
Vyriausiasis administracinis teismas 2002 m. sausio 29 d. nutartyje iðaiðki-
no, kad pagrindinis atskaitos taðkas, nuo kurio pradedama skaièiuoti kon-
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kurso eiga, yra konkurso paskelbimo „Valstybës þiniø“ priede „Informaci-
niai praneðimai“ data, o dienraðtyje arba vietinëje spaudoje konkursas gali 
bûti skelbiamas papildomai487. 

Konkursui vykdyti sudaroma pretendentø á valstybës tarnautojo pa-
reigas konkurso komisija. Jà turi sudaryti nuo 5 iki 7 nariø. Á komisijos na-
riø sàraðà turi bûti átraukti konkursà organizuojanèios ástaigos personalo 
tarnybos vadovas arba kitas personalo tarnybos valstybës tarnautojas ir tie-
sioginis bûsimojo valstybës tarnautojo vadovas (arba já pavaduojantis vals-
tybës tarnautojas). Jeigu ástaigoje veikia profesinë sàjunga, komisijos nariu 
turi bûti skiriamas ir tos ástaigos profesinës sàjungos atstovas. 

Konkursas pradedamas nuo egzamino raðtu. Pretendentas sprendþia 
testà. Testà sudaro 100 klausimø ir po 3 atsakymus á kiekvienà klausimà. Ið 
3 atsakymø vienas yra teisingas. Atsakydamas á klausimà pretendentas pa-
þymi vienà, jo manymu, teisingà atsakymà. 

Egzaminà þodþiu turi teisæ laikyti tie pretendentai, kurie per egzami-
nà raðtu surinko 6 ir daugiau balø. Per egzaminà þodþiu kiekvienas komisi-
jos narys pateikia vienodus klausimus visiems pretendentams siekdamas 
patikrinti pretendento gebëjimus atlikti valstybës tarnautojo pareigybës, 
dël kurios vyksta konkursas, apraðyme nustatytas funkcijas. Pretendentai 
egzaminuojami individualiai, kitiems pretendentams nedalyvaujant. Iðlai-
kiusiais egzaminà pripaþástami pretendentai, surinkæ daugiau kaip 12 balø. 
Konkursà laimi daugiausia balø surinkæs pretendentas. 

Jeigu egzaminà iðlaiko tik vienas pretendentas, jis pripaþástamas kon-
kurso laimëtoju. Jeigu didþiausià vienodà balø skaièiø surenka keli preten-
dentai, konkurso laimëtojà pasirenka tiesioginis bûsimo valstybës tarnauto-
jo vadovas arba já pavaduojantis valstybës tarnautojas. 

Laimëjæs konkursà pretendentas skiriamas á pareigas ne anksèiau ne-
gu po 3 darbo dienø ir ne vëliau kaip po 14 kalendoriniø dienø po konkur-
so pabaigos. Konkursà laimëjusio asmens ir valstybës tarnautojà á pareigas 
priimanèio asmens susitarimu ðis terminas gali bûti pratæstas. Priimamam 
valstybës tarnautojui gali bûti suteikiama treèia kvalifikacinë klasë. 

Diplomatø, statutiniø valstybës tarnautojø atranka stojant á valstybës 
tarnybà reglamentuojama ðiø valstybës tarnautojø veiklà reglamentuojan-
èiuose ástatymuose (statutuose) ir kituose teisës aktuose. Pavyzdþiui, uþsie-

                                                 
487 Administracinë byla Nr. A–118/2002 Kazys Juknius v. Tauragės rajono savivaldybės ad-

ministracija // Administraciniø teismø praktika. Nr. 3. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administ-
racinis teismas, 2002. P. 141–146. 
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nio reikalø ministras 2003 m. geguþës 28 d. ásakymu Nr. 92 yra patvirtinæs 
Konkurso á Lietuvos Respublikos diplomatinæ tarnybà nuostatus488. 

Be konkurso priimami buvæ karjeros valstybës tarnautojui (iðskyrus 
karjeros valstybës tarnautojus, kuriems suëjo 62 metai ir 6 mënesiai), at-
leisti ið pareigø panaikinus pareigybæ. Jiems 6 mënesius nuo atleidimo ið 
pareigø dienos Vyriausybës nustatyta tvarka siûlomos laisvos tos paèios ar-
ba þemesnës kategorijos karjeros valstybës tarnautojo pareigos, jeigu as-
muo atitinka nustatytus bendruosius valstybës tarnautojo reikalavimus. 
Jeigu tokiø asmenø yra du arba daugiau, jie egzaminuojami þodþiu. Esant 
tokiai padëèiai, kai konkursas jau paskelbtas ir atsiranda asmenø, preten-
duojanèiø á pareigas be konkurso, nustatyta tvarka prasidëjæs ir ávykæs kon-
kursas yra kliûtis pretenduoti á tas paèias pareigas tarnautojui, kurio parei-
gybë panaikinta jau paskelbus konkursà489.  

Á karjeros valstybës tarnautojo pareigas priima: 
1) Seimo kanceliarijoje – Seimo kancleris; 
2) Respublikos Prezidento kanceliarijoje – kancleris; 
3) Vyriausybës atstovà Europos Þmogaus Teisiø Teisme – Vyriausy-

bë; 
4) valstybës ir savivaldybiø institucijose ir ástaigose – tø institucijø ir 

ástaigø vadovai; 
5) Konstituciniame Teisme, Aukðèiausiajame Teisme, Vyriausiajame 

administraciniame teisme – Teismo kancleris, o Teismo kanclerá – 
Teismo pirmininkas; 

6) kituose teismuose – teismo pirmininkas. 
 

Politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tarnautojø priëmimas. 

Politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tarnautojas – tai valstybës tar-
nautojas, priimtas á pareigas já priëmusio valstybës politiko arba kolegialios 
valstybës institucijos ágaliojimø laikui arba kituose ástatymuose nustatytam 
laikui. Tokie valstybës tarnautojai yra Respublikos Prezidento, Seimo Pir-
mininko, Ministro Pirmininko, mero ir kitø politikø patarëjai bei padëjëjai, 
viceministrai. Daþniausiai ðios grupës valstybës tarnautojais pasirenkami 
politiniai bendraþygiai, koalicijos partneriai ir pan. Vadinasi, ðie tarnauto-
jai daþniausiai skiriami politinio pasitikëjimo pagrindu, taèiau politikai gali 
pasirinkti savo padëjëjus bei patarëjus ir dël jø asmeniniø savybiø.  

Tai reiðkia, kad á politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tarnau-
tojø pareigas priimama be konkurso valstybës politiko ar kolegialios valsty-

                                                 
488 Valstybës þinios. 2003. Nr. 54–2405. 
489 Vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. balandþio 11 d. nutartis administracinëje 

byloje Nr. A–336/2003 A. Skarbalius v. Tauragės apskrities viršininko administracija. 
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bës institucijos pasirinkimu. Á ðias pareigas priimamas asmuo já priëmusio 
valstybës politiko ar kolegialios valstybës institucijos ágaliojimø laikui arba 
ástatymuose nustatytam terminui. 

Á politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tarnautojø pareigas pri-
ima: 

1) Seimo Pirmininko, Seimo Pirmininko pavaduotojø politinio (as-
meninio) pasitikëjimo valstybës tarnautojus – Seimo Pirmininkas, 
Seimo Pirmininko pavaduotojai arba jø ágalioti asmenys; 

2) Respublikos Prezidento institucijoje – Respublikos Prezidentas 
arba jo ágaliotas asmuo; 

3) Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës 
tarnautojus – Ministras Pirmininkas arba jo ágaliotas asmuo; 

4) ministerijoje – ministras; 
5) Vyriausybës ágaliotiná ir jo pavaduotojà – Vyriausybë; 
6) savivaldybës institucijoje – savivaldybës meras. 
 

Ástaigø vadovø priëmimas. Valstybës tarnyboje ástaigø vadovams ten-
ka didþiulë atsakomybë ágyvendinant valstybiná valdymà. Neretai ástaigø 
vadovai, ypaè teisësaugos institucijose, turi ir specifinius, kvaziteisminius 
ágaliojimus: skiria administracines nuobaudas, nagrinëja administracinius 
ginèus ir pan. Todël daugelio Vakarø valstybiø teisinëse sistemose jø prië-
mimui ir tarnybos eigai skiriamas ypatingas dëmesys. 

Panaðios nuostatos buvo átvirtintos ir pirminëje Lietuvos Respublikos 
valstybës tarnybos ástatymo redakcijoje. Jo 16 straipsnyje buvo nustatyta, 
kad á ástaigø vadovø pareigas asmenys priimami vieðo konkurso bûdu arba 
be konkurso politinio (asmeninio) pasitikëjimo pagrindu, taèiau vieðo kon-
kurso bûdu ástaigø vadovai priimami ástaigos steigimo akto, kitø teisës aktø 
nustatytai kadencijai, kuri negali bûti ilgesnë kaip 5 metai ir nesietina su 
Seimo, Respublikos Prezidento ar savivaldybiø tarybø kadencijomis. Prii-
mant ástaigø vadovus buvo taikomas pretendentø vertinimo bûdas – prana-
ðumø vertinimas, t. y. sugebëjimas vadovauti, vadybos darbo ir profesinë 
patirtis bei kitos dalykinës savybës. Pabrëþtina teigiama ðios redakcijos ásta-
tymo nuostata, reikalaujanti ið pretendentø á ástaigø vadovø pareigas, ku-
rios yra áraðytos á Vyriausybës patvirtintà sàraðà, pateikti dokumentà apie 
Lietuvos vieðojo administravimo institute iðeità aukðèiausiø kategorijø vals-
tybës tarnautojø mokymo programà (arba jai prilygintà). 

Taigi ið ðiø iðvardytø nuostatø ypaè pabrëþtini du modernûs dalykai. 
Pirmiausia ástaigos vadovà buvo numatyta skirti ne ilgesnei kaip 5 metø 
kadencijai. Vadinasi, jai pasibaigus, tas pats asmuo, norëdamas toliau eiti 
ástaigos vadovo pareigas, konkurse su kitais pretendentais ið naujo turëtø 
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árodyti savo tinkamumà eiti ðias svarbias pareigas. Kita vertus, ið preten-
dentø á tam tikras ástaigø vadovø pareigybes buvo reikalaujama turëti ir 
specialiø vieðojo administravimo þiniø. 

Tokie reikalavimai numatyti net ir Rusijos Federacijos valstybës tar-
nybos pagrindø ástatyme. Jame nustatyta, kad Rusijos pilieèiams, norin-
tiems tapti aukščiausiosios ir vyriausiosios valstybës tarnybos pareigybiø 
grupiø tarnautojais, keliamas reikalavimas be aukðtojo profesinio pagal pa-
reigybës specializacijà arba jam prilyginto iðsilavinimo turëti ir aukðtàjá pro-
fesiná vadybos arba panaðø iðsilavinimà, o norintiems tapti aukštesniosios 
(ведущие) ir vyresniosios valstybës tarnybos pareigybiø grupiø tarnautojais 
keliamas reikalavimas turëti aukðtàjá profesiná iðsilavinimà pagal specialy-
bës kursà „valstybinis ir municipalinis valdymas“ bei lygiavertá aukðtàjá iðsi-
lavinimà490.  

Todël dideliu trûkumu reikëtø laikyti tai, kad 2002 m. redakcijos Lie-
tuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatyme reikalavimai vieðojo sekto-
riaus ástaigø vadovams skiriant juos á pareigas beveik niekuo nesiskiria nuo 
karjeros valstybës tarnautojø.  

Á ástaigø vadovø pareigas priimama taip pat dviem bûdais: 
1) konkurso bûdu; 
2) ástatymø nustatytais atvejais – politinio (asmeninio) pasitikëjimo 

pagrindu. 
Konkursas ástaigos vadovui organizuojamas analogiðkai kaip ir karje-

ros valstybës tarnautojui. Asmuo, konkurso bûdu priimamas á ástaigos va-
dovo pareigas, egzaminuojamas raðtu (testas) ir þodþiu (pokalbis). Pokal-
bio metu patikrinami asmens gebëjimai atlikti valstybës tarnautojo parei-
gybës apraðyme nustatytas funkcijas. Ðiuo bûdu priimama daugiausia ástai-
gø vadovø. 

Politinio (asmeninio) pasitikëjimu pagrindu ástaigø vadovai priimami 
be konkurso tokia paèia tvarka, kokia nustatyta ir kitiems politinio (asme-
ninio) pasitikëjimo valstybës tarnautojams. Taip priimami apskrièiø virði-
ninkai (skiria Vyriausybë Ministro Pirmininko teikimu), prie tokiø ástaigø 
vadovø priskirtinas ir savivaldybës administracijos direktorius, kurá á parei-
gas mero siûlymu skiria savivaldybës taryba savo sprendimu tarybos ágalio-
jimø laikui.  

Á ástaigø vadovø pareigas priima: 
1) Seimui atskaitingose institucijose ir ástaigose – ástatymø ágaliotos 

institucijos ir asmenys; 

                                                 
490 Plaèiau þr.: Д. Бахрах. Административное право России. Mocква: Норма, 2000. C. 

245–246. 
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2) Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerá – Respublikos Pre-
zidentas; 

3) Vyriausybës atstovà, apskrities virðininkà ir jo pavaduotojà – Vy-
riausybë; 

4) valstybës institucijose ir ástaigose – aukðtesniø pagal pavaldumà 
valstybës institucijø ir ástaigø vadovai; 

5) savivaldybës administracijos direktoriø (direktoriaus pavaduotojà) 
ir savivaldybës kontrolieriø – savivaldybës taryba. 

 

Pakaitiniø valstybës tarnautojø priëmimas. Pakaitiniai valstybës tar-
nautojai priimami á laikinai negalinèio eiti karjeros arba politinio (asmeni-
nio) pasitikëjimo valstybës tarnautojo pareigas ir jas eina: 

1) kol gráþta negalëjæs eiti pareigø karjeros arba politinio (asmeninio) 
pasitikëjimo valstybës tarnautojas, bet ne ilgiau kaip trejus metus; 

2) arba ne ilgiau, nei ástatymuose nustatyta nesanèio karjeros valsty-
bës tarnautojo kadencija (kadencijos) arba tarnybos (darbo) trukmë einant 
ðias pareigas: 

– valstybës politiko (Seimo, Europos Parlamento ar savivaldybës ta-
rybos nario);  

– valstybës pareigûno; 
– valstybës tarnautojo – ástaigos vadovo, kolegialios valstybës institu-

cijos skiriamo politinio (asmeninio) pasitikëjimo pagrindu; 
– tarptautinëje organizacijoje arba institucijoje; 
– Europos Sàjungos institucijoje arba ástaigoje; 
– privalomojoje pradinëje karo tarnyboje; 
– alternatyviojoje kraðto apsaugos tarnyboje. 
Pakaitiniai valstybës tarnautojai priimami á pareigas be konkurso. 

Sprendimà dël jø priëmimo priima tie patys asmenys, kurie turi teisæ priim-
ti á pareigas tà valstybës tarnautojà, á kurio vietà priimamas pakaitinis vals-
tybës tarnautojas. 

 
1.13.6. Valstybës tarnautojø pareigos 

 
Valstybës tarnautojø pareigoms átvirtinti skiriama daug dëmesio visø 

Vakarø ðaliø teisës aktuose. Visas pagrindines valstybës tarnautojø parei-
gas ðiose ðalyse galima suskirstyti á ðias kategorijas:  

1) pareiga traktuoti darbà valstybës ástaigoje kaip vieðàjà tarnybà, at-
liekamà paisant konstituciniø vertybiø ir ástatymø;  

2) pareiga garantuoti, kad valstybës tarnyba bus apolitiðka arba neu-
trali;  
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3) pareiga veikti neðaliðkai, suprantama kaip objektyvus ir deramas 
uþduoèiø vykdymas;  

4) pareiga administracines uþduotis atlikti profesionaliai.  
Lietuvos Respublikoje valstybës tarnautojø pareigos pirmiausia nu-

statytos Konstitucijoje. Reikðminga konstitucinë norma yra átvirtinta Kons-
titucijos 5 straipsnyje, kuris skelbia: „valdþios ástaigos tarnauja þmonëms“.  

Kita svarbi valstybës tarnautojà ápareigojanti nuostata nustatyta tame 
paèiame Konstitucijos 5 straipsnyje ir skamba taip: „valdþios galias riboja 
Konstitucija“. Paèia bendriausia prasme tai reiðkia, kad kiekvienas valsty-
bës tarnautojas gali veikti nevirðydamas savo kompetencijos, átvirtintos 
Konstitucijoje ir jà detalizuojanèiuose ástatymuose bei kituose teisës aktuo-
se.  

Ne maþiau svarbus yra ir Konstitucijos 29 straipsnis, nustatantis, kad 
„ástatymui, teismui ir kitoms valstybës institucijoms ar pareigûnams visi 
asmenys lygûs“. 

Panaðaus pobûdþio nuostatø rastume ir kitose Konstitucijos normose. 
Visos jos aptariamos Valstybës tarnybos ástatyme, kituose valstybës tarnau-
tojø teisinæ padëtá reglamentuojanèiuose teisës aktuose. 

Valstybës tarnybos ástatymo 15 straipsnyje nurodomos svarbiausios 
valstybës tarnautojo pareigos, nors ðio straipsnio 2 dalyje pasakyta, kad kiti 
ástatymai gali nustatyti ir kitø valstybës tarnautojø pareigas. 

Visas minëtame straipsnyje iðvardytas pareigas sàlyginai galima su-
skirstyti á tris grupes: 

Pirmajai grupei priskirtinos tos pareigos, kurios kyla ið lojalumo vals-
tybei principo ágyvendinimo: 

1) laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir ástatymø; 
2) bûti lojaliam Lietuvos valstybei ir jos konstitucinei santvarkai; 
3) gerbti þmogaus teises ir laisves, tarnauti visuomenës interesams; 
4) nedalyvauti su valstybës tarnautojo pareigomis nesuderinamoje 

veikloje ir nenaudoti tarnybos (darbo) laiko kitiems tikslams, iðskyrus: 
– moksliná ir pedagoginá darbà aukðtosiose mokyklose; 
– valstybës tarnautojø kvalifikacijos tobulinimà ir neformaløjá suau-

gusiøjø ðvietimà, (c) savivaldybës tarybos nario pareigø atlikimà. 
Antrajai grupei priskirtinos pareigos, atsirandanèios ið tiesioginio vals-

tybës tarnautojo santykio su institucija arba ástaiga, kurioje jis tarnauja:  
1) tinkamai atlikti pareigybës apraðyme nustatytas funkcijas ir laiku 

atlikti pavedamas uþduotis; 
2) laikytis valstybës ir savivaldybiø institucijø ir ástaigø vidaus tvarkos 

taisykliø; 
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3) nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine arba su tarnyba susijusia 
informacija kitaip, negu nustato ástatymai arba kiti teisës aktai; 

4) nesinaudoti valstybës arba savivaldybiø nuosavybe ne tarnybinei 
veiklai. 

Trečiajai grupei priskirtinos pareigos, tiesiogiai susijusios su paties 
tarnautojo asmeniu:  

1) laikytis Valstybës tarnybos ástatyme, kituose teisës aktuose nustaty-
tø valstybës tarnautojø veiklos etikos principø ir taisykliø, vengti vieðøjø ir 
privaèiø interesø konflikto, nepiktnaudþiauti tarnyba; 

2) teisës aktø nustatyta tvarka teikti informacijà apie savo tarnybà; 
3) mokytis Valstybës tarnybos ástatymo nustatyta tvarka. 
Kaip minëta, kituose ástatymuose valstybës tarnautojams gali bûti nu-

statyta ir kitokiø pareigø. Pavyzdþiui, Vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo 
valstybinëje tarnyboje ástatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad valstybës tarny-
boje dirbantys asmenys privalo pildyti vienodos formos privaèiø interesø 
metinæ deklaracijà, o paaiðkëjus naujoms aplinkybëms – ir papildomà dek-
laracijà; 11 straipsnyje átvirtinta valstybës tarnautojo pareiga esant tam tik-
roms aplinkybëms nusiðalinti nuo atitinkamø klausimø sprendimo ir pan.  

 
 

1.13.7. Valstybës tarnautojø teisës 
 
Valdininkø ástatyme valstybës tarnautojø teisës buvo reglamentuotos 

gana lakoniðkai. 
Ðio ástatymo 15 straipsnyje buvo numatytos trys valdininkø teisës: 
1) atsisakyti vykdyti uþduotá arba pavedimà, jeigu, jø nuomone, duota 

uþduotis arba pavedimas prieðtarauja ástatymui;  
2) institucijos lëðomis nuo 15 iki 30 dienø per 2 metus kelti kvalifika-

cijà pagal jø pareigoms nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir gauti per 
tà laikà tarnybinæ algà; 

3) norminiø aktø nustatyta tvarka staþuotis kitose institucijose, taip 
pat ir uþsienyje. 

1999 m. liepos 30 d. ásigaliojusiame Valstybës tarnybos ástatymo 21 
straipsnyje buvo 14 punktø, kuriuose vienaip arba kitaip buvo átvirtintos 
valstybës tarnautojø teisës. Pirmiausia buvo pabrëþiama valstybës tarnauto-
jo teisë á realø ir veiksmingà darbà einant tam tikro lygio ir kategorijos pa-
reigas, nepaisant valstybës ar vietos valdþios politiniø pasikeitimø. Taip 
formuluojama teisë turi gilià prasmæ, nes yra buvæ atvejø, kai pasikeitus 
politinei valdþiai neparankiam valstybës tarnautojui buvo taikoma tam tik-
ra psichologinio poveikio priemonë tikintis, kad pats iðeis ið tarnybos – jis 
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nuðalinamas nuo bet kokiø funkcijø, taèiau darbo uþmokestis mokamas. 
Panaðiai prieð keletà metø buvo atsitikæ savivaldybëje, esanèioje viename ið 
apskrities centrø, kai dël politinës valdþios pasikeitimo atleistas ir admi-
nistracinio teismo á savivaldybës administratoriaus pareigas gràþintas as-
muo keletà mënesiø kartu su vietoj jo paskirtu administratoriumi kasdien 
eidavo á tarnybà, gaudavo pareiginæ algà, taèiau jam nebuvo leidþiama at-
likti jokiø tarnybiniø pareigø491. 

Nuo 2002 m. liepos 1 d. galiojanèiame Valstybës tarnybos ástatyme 
tokia valstybës tarnautojo teisë nëra áraðyta. Ðio ástatymo 16 straipsnyje nu-
rodyta, kad valstybës tarnautojas turi teisæ: 

1) á karjerà valstybës tarnyboje pagal turimà kvalifikacijà. Ði teisë ga-
rantuojama tik karjeros valstybës tarnautojams; 

2) gauti ástatymø ir kitø teisës aktø nustatytà darbo uþmokestá; 
3) á mokymà Valstybës tarnybos ástatymo nustatyta tvarka uþ valstybës 

ir savivaldybiø biudþetø lëðas; 
4) á Valstybës tarnybos bei kitø ástatymø nustatytas atostogas; 
5) á valstybinio socialinio draudimo pensijà, Valstybës tarnybos ásta-

tymo bei kitø teisës aktø nustatytas socialines ir kitas garantijas; 
6) streikuoti, iðskyrus valstybës tarnautojus, einanèius valstybës arba 

savivaldybës institucijos ar ástaigos padalinio vadovo arba aukðtesnes parei-
gas. Toks pat draudimas nustatytas diplomatams, statutiniams valstybës 
tarnautojams; 

7) bûti profesiniø sàjungø, organizacijø arba susivienijimø nariais, 
taip pat politiniø partijø arba organizacijø nariais, ne tarnybos (darbo) lai-
ku, iðskyrus valstybës tarnautojus, atliekanèius savivaldybës tarybos nario 
pareigas, dalyvauti politinëje veikloje. 

Atskirai – to paties straipsnio 2 dalyje – reglamentuojama teisë atkur-
ti valstybës tarnautojo statusà po to, kai buvæs valstybës tarnautojas (iðsky-
rus politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tarnautojus) paskiriamas 
arba iðrenkamas á tam tikras pareigas. 

Ðià teisæ galima suskirstyti á tris rûðis:  
1) buvusio valstybës tarnautojo (iðskyrus politinio (asmeninio) pasiti-

këjimo valstybës tarnautojus) teisë per tris mënesius atkurti valstybës tar-
nautojo (iðskyrus politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tarnautojo) 
statusà – gráþti á eitas arba, jeigu nëra galimybës, á kitas tos paèios arba þe-
mesnës kategorijos pareigas:  

                                                 
491 Apie ðià bylà tam tikros informacijos galima rasti leidinyje „Administraciniø teismø 

praktika“. Nr. 2. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2001. P. 192–201. 
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− kai baigiasi jo paskyrimo á valstybës politiko, valstybës pareigûno 
arba valstybës tarnautojo – ástaigos vadovo, kolegialios institucijos 
skiriamo politinio (asmeninio) pasitikëjimo pagrindu, pareigas 
(pvz., savivaldybës administracijos direktoriumi) laikas; 

− kai baigiasi Seimo, Europos Parlamento arba savivaldybës tarybos 
kadencija; 

− kai asmuo atsistatydina arba prieð terminà atleidþiamas ið valstybës 
politiko, valstybës pareigûno arba valstybës tarnautojo – ástaigos 
vadovo, kolegialios institucijos skiriamo politinio (asmeninio) pasi-
tikëjimo pagrindu, pareigø; 

2) buvusio karjeros valstybës tarnautojo, savo noru atsistatydinusio ið 
ðiø pareigø dël paskyrimo dirbti tarptautinëje organizacijoje arba instituci-
joje, Europos Sàjungos institucijoje arba ástaigoje, teisë per tris mënesius 
gráþti á eitas arba, jeigu nëra galimybës, á kitas tos paèios arba þemesnës ka-
tegorijos pareigas, kai baigiasi darbas minëtoje tarptautinëje organizacijoje 
arba institucijoje, Europos Sàjungos institucijoje arba ástaigoje.  

Tokios teisës neturi asmenys, kurie buvo atleisti ið tarptautinës orga-
nizacijos arba institucijos, Europos Sàjungos institucijos arba ástaigos dël 
prieþasèiø, susijusiø su netinkamu pareigø vykdymu arba nepatenkinamais 
tarnybinës veiklos rezultatais, arba uþ tarnybinius nusiþengimus;  

3) atlikusio privalomàjà pradinæ karo tarnybà arba alternatyviàjà 
kraðto apsaugos tarnybà valstybës tarnautojo teisë gráþti á eitas pareigas to-
je paèioje valstybës arba savivaldybës institucijoje arba ástaigoje. Ðiuo atve-
ju pareigos turi bûti iðsaugomos tol, kol gráð iki karo prievolës atlikimo jas 
ëjæs asmuo. Tai reiðkia, kad tokiam valstybës tarnautojui pavaduoti gali bû-
ti priimtas tik pakaitinis valstybës tarnautojas. Ðiame straipsnyje nenustaty-
tas terminas, per kurá karo prievolæ atlikæs asmuo turi gráþti á eitas karjeros 
valstybës tarnautojo pareigas. Taèiau Valstybës tarnybos ástatymo 44 
straipsnio 1 dalies 11 punkte numatyta, kad valstybës tarnautojas atlei-
dþiamas ið pareigø, jeigu jis, atleistas ið privalomosios pradinës karo tarny-
bos arba alternatyviosios kraðto apsaugos tarnybos, per ilgesná nei 2 mëne-
siø terminà negráþta á eitas pareigas. 

Iðsamiau valstybës tarnautojo statuso atkûrimo klausimai reglamen-
tuojami Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2002 m. birþelio 24 d. nutarime 
Nr. 967 „Dël valstybës tarnautojo statuso atkûrimo ir pareigø siûlymo bu-
vusiems karjeros valstybës tarnautojams tvarkos patvirtinimo“492. 

Atskirai reglamentuotos ir valstybës tarnautojø teisës, susijusios su 
dalyvavimu profsàjungø veikloje. Valstybës tarnybos ástatymo 16 straipsnio 

                                                 
492 Valstybës þinios. 2002. Nr. 65–2655. 
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3 dalyje nustatyta, kad valstybës tarnautojai, kurie yra profesiniø sàjungø 
atstovai, turi teisæ: 

1) dalyvauti sprendþiant valstybës tarnautojø vertinimo, pareigø pa-
aukðtinimo, tarnybiniø nuobaudø skyrimo klausimus; 

2) dalyvauti profesiniø sàjungø organizacinëje veikloje. Tam skiriama 
iki 10 valandø tarnybos (darbo) laiko per mënesá ir uþ ðá laikà mokamas 
darbo uþmokestis. 

Be to, minëta, kad karjeros valstybës tarnautojo konkursui vykdyti 
sudaroma pretendentø á valstybës tarnautojo pareigas konkurso komisija. 
Jeigu ástaigoje veikia profesinë sàjunga, komisijos nariu turi bûti skiriamas 
ir tos ástaigos profesinës sàjungos atstovas. 

Panaðiai yra ir atliekant valstybës tarnautojø tarnybos vertinimà. Jei 
valstybës ar savivaldybës institucijoje arba ástaigoje veikia profesinë sàjun-
ga, vienas vertinimo komisijos narys turi bûti valstybës arba savivaldybës 
institucijoje arba ástaigoje veikianèios profesinës sàjungos atstovas. 

Specifiðkai reglamentuota profesinës sàjungos teisë dalyvauti skiriant 
tarnybines nuobaudas vidaus reikalø sistemos pareigûnams. Vidaus tarny-
bos statuto 43 straipsnyje átvirtinta, kad skiriant tarnybines nuobaudas, ið-
skyrus atleidimà ið tarnybos, reikalingas iðankstinis profesinës sàjungos 
renkamojo organo sutikimas. Vyriausiasis administracinis teismas 2004 m. 
balandþio 13 d. nutartyje iðaiðkino, kad profesinës sàjungos renkamasis or-
ganas, spræsdamas, ar duoti iðankstiná sutikimà skirti tarnybinæ nuobaudà 
pareigûnui – profesinës sàjungos nariui, privalo ávertinti tokios nuobaudos 
skyrimo pagrástumà tik tuo poþiûriu, ar tarnybinë nuobauda nëra skiriama 
pareigûnui dël jo narystës profesinëse sàjungose, dël jo atstovavimo vidaus 
reikalø ástaigø profesiniø sàjungø nariams arba dël veiklos profesinëse sà-
jungose, nevertindamas pareigûnui inkriminuojamos veikos pagrástumo ir 
kitø teisëtumo klausimø493. 

Valstybës tarnybos ástatymo 16 straipsnio 4 dalyje pasakyta, kad kiti 
ástatymai gali nustatyti ir kitø valstybës tarnautojø teises. 

 

 

1.13.8. Apribojimai, taikomi valstybës  

tarnautojams 
 
Valstybës tarnautojams, atliekantiems visuomeniðkai svarbià vieðà 

funkcijà demokratinëse ðalyse, nustatomi ir atitinkami jø veiklos apriboji-

                                                 
493 Administracinë byla Nr. A–170/2004 Vilniaus miesto VPK v. Vilniaus apskrities ikiteis-

minio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga. 
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mai. Ðiose valstybëse tarnautojø politinio neutralumo siekiama paprastai 
ástatymuose nustatant tokius apribojimus: 

1) draudimà vadovautis savo politiniais poþiûriais sprendþiant profe-
sinius klausimus (visose demokratinëse ðalyse); 

2) draudimà dalyvauti streikuose (Italijoje, Prancûzijoje, Ðveicarijoje, 
Vokietijoje); 

3) draudimà dalyvauti politinëse manifestacijose (Anglijoje, Italijoje, 
Vokietijoje); 

4) draudimà skelbti politines paþiûras atliekant tarnybines pareigas 
(Anglijoje, Italijoje, JAV, Prancûzijoje, Ðveicarijoje, Vokietijoje).  

Visus apribojimus valstybës tarnautojams, numatytus Lietuvos Res-
publikos valstybës tarnybos ástatyme, kituose ástatymuose, galima suskirsty-
ti á dvi grupes: 

1) apribojimai, taikomi valstybës tarnyboje esantiems asmenims; 
2) apribojimai iðëjus ið valstybës tarnybos.  
Pirmajai grupei galima priskirti iðvardytuosius Valstybës tarnybos ásta-

tymo 17 straipsnyje, kuriame numatyta su valstybës tarnautojo pareigomis 
nesuderinama veikla: 

1) bûti renkamu (skiriamu) ámonës organo nariu, iðskyrus atvejus, kai 
ðiuo nariu jis yra iðrinktas arba paskirtas valstybës arba savivaldybës insti-
tucijos arba ástaigos ágaliojimu, taip pat gauti atlyginimà ar kitas iðmokas uþ 
ámonës organo nario veiklà, iðskyrus ástatymø nustatytus atvejus. Tokia 
ástatymo norma reiðkia, kad valstybës tarnautojui nedraudþiama turëti 
ámonës akcijø, taèiau jis negali bûti stebëtojø tarybos, valdybos nariu arba 
dirbti administracijos vadovu, nebent tokia funkcija jam pavesta valstybës 
arba savivaldybës institucijos ar ástaigos ágaliojimu; 

2) valstybës arba savivaldybës institucijos arba ástaigos, kurioje jis eina 
pareigas, vardu sudaryti sandorius su individualiomis (personalinëmis) 
ámonëmis, ûkinëmis bendrijomis, kuriø savininkas, tikrasis narys arba ko-
manditorius yra jis pats arba jo sutuoktinis, artimas giminaitis494 arba as-
muo, su valstybës tarnautoju susijæs svainystës ryðiais495, taip pat sudaryti 
sandorius su akcinëmis bendrovëmis, kuriose jis pats arba jo sutuoktinis, 
artimas giminaitis arba asmuo, susijæs su valstybës tarnautoju svainystës ry-

                                                 
494 Artimaisiais giminaièiais pripaþástami tiesiosios linijos giminaièiai iki antrojo laipsnio 

imtinai (tëvai ir vaikai, seneliai ir vaikaièiai) ir ðoninës linijos antrojo laipsnio giminaièiai (bro-
liai ir seserys). 

495 Svainystës ryðiais laikomas santykis tarp vieno sutuoktinio ir antro sutuoktinio giminai-
èiø (posûnio, podukros, patëvio, pamotës, uoðvës, uoðvio, þento, marèios) bei tarp abiejø su-
tuoktiniø giminaièiø (vyro brolio ar sesers ir þmonos brolio ar sesers, vyro tëvo ar motinos ir 
þmonos tëvo ar motinos. 
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ðiais, turi arba valdo pagal kito asmens ágaliojimà daugiau negu 10 procen-
tø ástatinio kapitalo arba akcijø.  

3) atstovauti Lietuvos ir uþsienio valstybiø ámonëms, uþsienio valsty-
biø institucijoms arba ástaigoms, uþ Lietuvos arba uþsienio valstybiø ámoniø 
lëðas vykti á uþsiená, mokytis arba kitaip naudotis jø lëðomis; 

4) eiti daugiau negu vienerias valstybës tarnautojo pareigas. Seimo 
nario padëjëjui-sekretoriui leidþiama eiti kito Seimo nario, priklausanèio 
tai paèiai frakcijai, padëjëjo-sekretoriaus, Seimo frakcijos seniûno referen-
to arba pagal darbo sutartá dirbanèio darbuotojo pareigas, bet ne daugiau 
negu pusæ visos pareigybës darbo laiko. 

Prie pirmosios grupës apribojimø priskirtini ir reikalavimai, iðdëstyti 
Vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatyme. Pa-
vyzdþiui, ðio ástatymo 14 straipsnyje numatyti dovanø arba paslaugø prië-
mimo ir teikimo apribojimai: asmuo, dirbantis valstybinëje tarnyboje, nega-
li priimti dovanø arba paslaugø arba jas teikti, jeigu tai gali sukelti vieðøjø 
ir privaèiø interesø konfliktà.  

Ðis apribojimas netaikomas asmenims, gavusiems dovanø arba pa-
slaugø pagal tarptautiná protokolà arba tradicijas, kurios áprastai yra susiju-
sios su asmens, dirbanèio valstybinëje tarnyboje, pareigomis. Jeigu dovanø 
vertë virðija 1 minimalø gyvenimo lygá (2004 m. – 125 Lt), o paslaugø vertë 
– 5 minimalius gyvenimo lygius, toks asmuo privalo tai per kalendoriná më-
nesá deklaruoti. Ði deklaracija pridedama prie metinës privaèiø interesø 
deklaracijos ir yra jos priedas. 

Jeigu tokios dovanos vertë virðija 5 minimalius gyvenimo lygius, ji lai-
koma valstybës arba savivaldybës nuosavybe. Tokia dovana ávertinama ir 
saugoma Vyriausiosios tarnybinës etikos komisijos nustatyta tvarka. 

Vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymo 
16 ir 17 straipsniuose nustatyta, kad valstybës tarnautojas privalo praneðti 
institucijos vadovui arba jo ágaliotam atstovui apie visus pasiûlymus pereiti 
dirbti á kità darbà, jeigu tokie pasiûlymai gali ðiam asmeniui sukelti intere-
sø konfliktà, o jeigu jis priëmë siûlymà pereiti á kità darbà, apie tai privalo 
nedelsdamas raðtu informuoti savo institucijos vadovà arba jo ágaliotà at-
stovà.  

Antrosios grupės apribojimai yra reglamentuoti Vieðøjø ir privaèiø in-
teresø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymo 18–21 straipsniuose: 

1) apribojimai sudaryti darbo sutartá. Asmuo, nustojæs eiti pareigas 
valstybinëje tarnyboje, vienerius metus neturi dirbti ámonës vadovu, vadovo 
pavaduotoju, bûti ámonës tarybos arba valdybos nariu, taip pat eiti kitas pa-
reigas, tiesiogiai susijusias su sprendimø priëmimu ámonës valdymo, turto 
tvarkymo, finansø apskaitos bei kontrolës srityse, jeigu per paskutinius 
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darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su ðiø ámoniø veiklos prie-
þiûra arba kontrole arba jeigu asmuo dalyvavo svarstant ir priimant palan-
kius ðioms ámonëms sprendimus konkurso arba kitokiu bûdu teikti valsty-
bës uþsakymus arba finansinæ paramà. Pavyzdþiui, Prancûzijoje valstybës 
tarnautojams nustatytas 5 metø terminas po iðëjimo ið tarnybos. Ðá laiko-
tarpá jie negali ásidarbinti kontroliuotose privaèiose ámonëse ir organizaci-
jose; 

2) apribojimai sudaryti sandorius arba naudotis individualiomis leng-
vatomis. Asmuo, nustojæs eiti pareigas valstybinëje tarnyboje, arba ámonë, 
kurioje jis, jo artimieji giminaièiai arba ðeimos nariai turi daugiau kaip 10 
procentø ástatinio kapitalo arba turtinio ánaðo arba dirba vadovavimo arba 
revizijos institucijose, vienerius metus neturi teisës sudaryti sandoriø su ins-
titucija arba naudotis institucijos, kurioje paskutinius metus asmuo dirbo, 
teikiamomis individualiomis lengvatomis. 

Ðie apribojimai netaikomi sandoriui, kuris buvo sudarytas prieð tai, 
kai asmuo tapo valstybës tarnautoju, arba yra pratæsiamas, taip pat sando-
riui, kuris sudaromas per vieðà konkursà, bei sandoriams, kuriø suma per 
metus nevirðija 10 000 litø; 

3) atstovavimo apribojimai. Asmuo, nustojæs eiti pareigas valstybinëje 
tarnyboje, vienerius metus negali atstovauti fiziniams arba juridiniams as-
menims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo, taip pat kito-
se valstybës arba savivaldybiø institucijose tais klausimais, kurie buvo pri-
skirti jo tarnybinëms funkcijoms. 

Valstybës tarnautojui neleidþiama turëti tarnybiniø santykiø su anks-
èiau valstybës tarnyboje dirbusiu asmeniu, kuriam taikomi minëti atstova-
vimo apribojimai. Valstybës tarnautojas apie tokius tarnybinius santykius 
privalo nedelsdamas informuoti savo institucijos vadovà arba jo ágaliotà at-
stovà. 

Tam tikrø specialiø apribojimø valstybës tarnautojams numatyta ir 
statutuose bei Diplomatinës tarnybos ástatyme. Pavyzdþiui, prie tokiø ribo-
jimø priskirtinas draudimas streikuoti, o kai kuriais atvejais – ir piketuo-
ti496, statutiniams valstybës tarnautojams draudþiama bûti politiniø partijø, 
politiniø organizacijø nariais, rëmëjais arba dalyvauti jø veikloje, taip pat 
dalyvauti bet kokioje kitoje politinëje veikloje. 

 

                                                 
496 Pavyzdþiui, Valstybës saugumo departamento statuto 11 straipsnis. 
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1.13.9. Valstybës tarnautojø karjera 
 

Teisë á karjerà yra viena svarbiausiø gausiausio valstybës tarnybos 
korpuso – karjeros valstybës tarnautojø teisinës padëties sudedamøjø daliø.  

Valstybës tarnautojø karjeros klausimai reglamentuoti Valstybës tar-
nybos ástatymo V skyriuje. Ðiame skyriuje aptartus valstybës tarnautojø 
karjeros darymo bûdus galima sugrupuoti taip: 

1) karjeros valstybës tarnautojø perkëlimas á aukðtesnes pareigas; 
2) aukðtesnës kvalifikacinës klasës suteikimas; 
3) laikinas karjeros valstybës tarnautojø perkëlimas á kitas valstybës 

tarnautojø pareigas; 
4) karjeros valstybës tarnautojø tarnybinis kaitumas; 
5) þemesnës kvalifikacinës klasës suteikimas arba treèios kvalifikaci-

nës klasës panaikinimas; 
6) karjeros valstybës tarnautojø perkëlimas á þemesnes pareigas; 
7) karjeros valstybës tarnautojø atleidimas ið pareigø. 
Visi minëti bûdai, iðskyrus laikinà karjeros valstybës tarnautojø perkë-

limà á kitas valstybës tarnautojø pareigas ir tarnybiná kaitumà, tiesiogiai su-
sijæ su valstybës tarnautojø tarnybinës veiklos vertinimu. Iðsamiau klausi-
mai reglamentuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2002 m. birþelio 17 d. 
nutarimu Nr. 909 patvirtintoje Valstybës tarnautojø kvalifikaciniø klasiø 
suteikimo ir valstybës tarnautojø vertinimo tvarkoje bei tuo paèiu nutarimu 
patvirtintuose Valstybës tarnautojø tarnybinës veiklos vertinimo kriterijuo-
se497. 

Valstybës tarnautojo ir jo tarnybinės veiklos vertinimo tikslas – ávertinti 
ástaigos vadovo arba karjeros valstybës tarnautojo tarnybinës veiklos rezul-
tatus bei kvalifikacijà. Á aukðtesnes valstybës tarnautojo pareigas be kon-
kurso karjeros valstybës tarnautojas gali bûti perkeltas já á pareigas priëmu-
sio asmens sprendimu tik tuo atveju, kai karjeros valstybës tarnautojà áver-
tina valstybës tarnautojø vertinimo komisija. Lygiai taip pat pagal tarnybi-
nës veiklos vertinimo rezultatus valstybës tarnautojas gali bûti perkeltas á 
þemesnes pareigas arba apskritai atleistas ið pareigø, jam gali bûti suteikta 
aukðtesnë arba þemesnë kvalifikacinë klasë.  

Valstybës tarnautojø tarnybinës veiklos vertinimas yra dviejø rûðiø: 
1) kasmetinis; 
2) neeilinis. 
 

Kasmetinis valstybës tarnautojo vertinimas. Karjeros valstybës tar-

                                                 
497 Valstybës þinios. 2002. Nr. 60–2470. 
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nautojo tarnybinæ veiklà per kalendorinius metus vertina tiesioginis valsty-
bës tarnautojo vadovas, o ástaigos vadovo tarnybinæ veiklà vertina ðá valsty-
bës tarnautojà á pareigas priëmæs arba jo ágaliotas asmuo. Tiesioginis vado-
vas, vertindamas valstybës tarnautojo tarnybinæ veiklà, suraðo motyvuotà 
iðvadà, kurioje turi bûti apibûdinta valstybës tarnautojo tarnybinë veikla 
pagal kiekvienà ið vertinimo kriterijø, kuriø yra penki: 

1) veiklos krûvis; 
2) veiklos kokybë; 
3) atliekamø uþduoèiø sudëtingumas; 
4) gebëjimas panaudoti turimas þinias ir ágûdþius pareigybës apraðy-

me nustatytoms funkcijoms vykdyti; 
5) bendravimo ir bendradarbiavimo ágûdþiai vykdant pareigybës apra-

ðyme nustatytas funkcijas. 
Kasmetinis valstybës tarnautojo vertinimas vyksta pagal ðias taisykles: 
1) valstybës tarnautojà á pareigas priëmæs asmuo apie bûsimà valsty-

bës tarnautojo vertinimà valstybës arba savivaldybës institucijoje arba ástai-
goje ne vëliau kaip prieð 10 darbo dienø iki vertinimo pradþios praneða 
valstybës tarnautojui ir valstybës tarnybos tvarkymo funkcijas atliekanèiai 
ástaigai; 

2) kiekvienø kalendoriniø metø pabaigoje – ne anksèiau kaip verti-
namøjø metø gruodþio 1 dienà ir ne vëliau kaip tø paèiø metø gruodþio 15 
dienà – tiesioginis valstybës tarnautojo vadovas arba valstybës tarnautojà á 
pareigas priimantis asmuo arba jo ágaliotas asmuo valstybës tarnautojo tar-
nybinæ veiklà ávertina arba labai gerai, arba gerai, arba nepatenkinamai; 

2) jei valstybës tarnautojo tarnybinë veikla ávertinama labai gerai arba 
nepatenkinamai, valstybës tarnautojà vertina vertinimo komisija ne vëliau 
kaip iki kitø metø vasario 1 dienos; 

3) valstybës tarnautojui, kurio tarnybinæ veiklà tiesioginis jo vadovas 
ávertina gerai, paliekama ta pati kvalifikacinë klasë. Jeigu dvejus metus ið 
eilës tiesioginis valstybës tarnautojo vadovas valstybës tarnautojo tarnybinæ 
veiklà ávertina gerai, valstybës tarnautojas vertinamas tik jo praðymu; 

4) nëðèios arba krûtimi maitinanèios valstybës tarnautojos vertinamos 
tik jø praðymu. 

Kaip minëta, jei valstybës tarnautojo tarnybinë veikla ávertinama labai 
gerai arba nepatenkinamai, valstybës tarnautojà vertina vertinimo komisija. 
Vertinimo komisijos yra trijø rûðiø: 

1) karjeros valstybës tarnautojø vertinimo komisijos. Jos sudaromos 
valstybës arba savivaldybës institucijos arba ástaigos vadovo ásakymu; 

2) ástaigø vadovø, vidaus audito tarnybos vadovø bei auditoriø, verti-
nimo komisijos nariø ir 18–20 kategorijø valstybës tarnautojø vertinimo 
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komisija. Ji sudaroma Valstybës tarnybos departamento prie Vidaus reika-
lø ministerijos direktoriaus ásakymu ið skirtingø valstybës arba savivaldybiø 
institucijø arba ástaigø valstybës tarnautojø;  

3) savivaldybës administracijos direktoriø (direktoriaus pavaduotojø), 
savivaldybës kontrolieriø ir savivaldybës institucijø arba ástaigø valstybës 
tarnautojø vertinimo komisijø nariø vertinimo komisijos. Jas sudaro savi-
valdybiø tarybos. 

Vertinimo komisijos sudaromos dvejiems metams. Jos susideda ið 5 
arba 7 valstybës tarnautojø. Jei valstybës arba savivaldybës institucijoje ar-
ba ástaigoje veikia profesinë sàjunga, vienas vertinimo komisijos narys turi 
bûti valstybës ar savivaldybës institucijoje arba ástaigoje veikianèios profe-
sinës sàjungos atstovas. Valstybës tarnybos tvarkymo funkcijas atliekanèios 
ástaigos vadovas arba jo ágaliotas valstybës tarnautojas gali dalyvauti valsty-
bës arba savivaldybës institucijos arba ástaigos vertinimo komisijos darbe 
ðios komisijos nario teisëmis. 

Valstybës tarnautojo vertinimo procedûra susideda ið vertinimo ko-
misijai pateiktos iðvados nagrinëjimo ir ið valstybës tarnautojo ir vertinimo 
komisijos nariø pokalbio, skirto ávertinti gebëjimus, bûtinus valstybës tar-
nautojo pareigybës apraðyme nustatytoms funkcijoms vykdyti. 

Vertinimo komisija valstybës tarnautojà gali ávertinti: 
1) labai gerai; 
2) gerai; 
3) nepatenkinamai.  
Vertinimo komisija, ávertinusi valstybës tarnautojà labai gerai, valsty-

bës tarnautojà á pareigas priëmusiam asmeniui siûlo: 
1) suteikti valstybës tarnautojui treèià arba aukðtesnæ kvalifikacinæ 

klasæ. Ðis komisijos siûlymas valstybës tarnautojà á pareigas priëmusiam 
asmeniui privalomas; 

2) perkelti karjeros valstybës tarnautojà á aukðtesnes pareigas. Komi-
sija kartu gali siûlyti suteikti valstybës tarnautojui ir kvalifikacinæ klasæ; 

3) palikti tà paèià (aukðèiausià) kvalifikacinæ klasæ ir gaunamà priedà 
uþ kvalifikacinæ klasæ, jei toje valstybës arba savivaldybës institucijoje arba 
ástaigoje nëra galimybës pasiûlyti aukðtesniø pareigø. 

Vertinimo komisija, ávertinusi valstybës tarnautojà nepatenkinamai, 
valstybës tarnautojà á pareigas priëmusiam asmeniui siûlo: 

1) tobulinti valstybës tarnautojo kvalifikacijà. Ðis komisijos siûlymas 
valstybës tarnautojà á pareigas priëmusiam asmeniui yra privalomas; 

2) suteikti valstybës tarnautojui þemesnæ kvalifikacinæ klasæ arba pa-
naikinti treèià kvalifikacinæ klasæ. Ðis komisijos siûlymas valstybës tarnau-
tojà á pareigas priëmusiam asmeniui yra privalomas; 
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3) perkelti karjeros valstybës tarnautojà á þemesnes pareigas; 
4) atleisti valstybës tarnautojà ið pareigø, jei du kartus ið eilës jis áver-

tinamas nepatenkinamai. Ðis komisijos siûlymas valstybës tarnautojà á pa-
reigas priëmusiam asmeniui yra privalomas. 

Ástaigos vadovà vertinanèios komisijos siûlymai nëra privalomi. Jie yra 
tik rekomendacinio pobûdþio. Taèiau ástaigos vadovas, atsiþvelgiant á jo 
tarnybinës veiklos vertinimo rezultatus, gali bûti perkeltas á kitas tos paèios 
arba þemesnës kategorijos karjeros valstybës tarnautojo pareigas. 

Jeigu valstybës tarnautojo tarnybinæ veiklà tiesioginis jo vadovas áver-
tino labai gerai, bet vertinimo komisija taip neávertina, paliekama jo turëta 
kvalifikacinë klasë. 

 

Neeilinis valstybës tarnautojo vertinimas. Neeilinis valstybës tarnau-
tojo vertinimas atliekamas trimis atvejais: 

1) jei iðkyla abejoniø dël ástaigos vadovo arba karjeros valstybës tar-
nautojo tarnybinës veiklos rezultatø; 

2) jei yra valstybës tarnautojo raðytinis praðymas perkelti á aukðtesnes 
pareigas; 

3) jei yra valstybës tarnautojo tiesioginio vadovo pasiûlymas suteikti 
valstybës tarnautojui treèià arba aukðtesnæ kvalifikacinæ klasæ. 

Vertinimas atliekamas tiesioginio valstybës tarnautojo vadovo raðyti-
niu motyvuotu pasiûlymu ir valstybës tarnautojà á pareigas priëmusio as-
mens sprendimu (ásakymu).  

Neeilinis valstybës tarnautojo vertinimas gali vykti ne anksèiau kaip 
praëjus 6 mënesiams nuo kasmetinio valstybës tarnautojo vertinimo die-
nos. 

Valstybës tarnautojo neeilinio vertinimo procedûra susideda ið tiesio-
ginio vadovo pasiûlymo nagrinëjimo ir ið valstybës tarnautojo ir vertinimo 
komisijos nariø pokalbio. Jeigu vertinamas valstybës tarnautojas, siekiantis 
bûti perkeltas á aukðtesnes pareigas, pokalbio metu vertinami valstybës tar-
nautojo gebëjimai vykdyti pareigybës, á kurià valstybës tarnautojas siekia 
bûti perkeltas, apraðyme nustatytas funkcijas. Ávertinusi valstybës tarnauto-
jà, siekiantá bûti perkeltu á aukðtesnes pareigas, vertinimo komisija siûlo 
valstybës tarnautojà á pareigas priëmusiam asmeniui tenkinti valstybës tar-
nautojo praðymà arba jo netenkinti. 

Jeigu vertinamas valstybës tarnautojas, dël kurio tarnybinës veiklos 
rezultatø kilo abejoniø, pokalbio metu vertinami gebëjimai, bûtini valsty-
bës tarnautojo pareigybës apraðyme nustatytoms funkcijoms vykdyti. 

Aukštesnės arba žemesnės kvalifikacinės klasės suteikimas arba trečios 
kvalifikacinės klasės panaikinimas taip pat priklauso nuo tarnybinës veiklos 
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vertinimo rezultatø. Minëjome, kad á pareigas priimamiems vertinimo bû-
du valstybës tarnautojams gali bûti suteikiama treèia kvalifikacinë klasë, o 
aukðtesnë klasë taip pat gali bûti suteikta atitinkamai ávertinus valstybës 
tarnautojo tarnybinæ veiklà. 

Asmeniui, laimëjusiam konkursà valstybës tarnautojo pareigoms eiti, 
ástaigoje sudarytos konkurso komisijos, ávertinusios ðio asmens gebëjimus 
vykdyti pareigybës, á kurià já numatoma priimti, apraðyme nustatytas funk-
cijas, siûlymu gali bûti suteikiama treèia kvalifikacinë klasë. Tokiu atveju 
nereikalingas atskiras vertinimo komisijos ávertinimas. 

Priimant be konkurso á laisvas karjeros valstybës tarnautojo pareigas 
buvusá karjeros valstybës tarnautojà, atleistà ið pareigø panaikinus pareigy-
bæ, arba valstybës tarnautojo statusà atkuriantá asmená, vertinimo komisija 
pokalbio metu ávertina ðio asmens gebëjimus vykdyti pareigybës, á kurià já 
numatoma priimti, apraðyme nustatytas funkcijas ir gali siûlyti suteikti tre-
èià kvalifikacinæ klasæ. Jeigu tokiø asmenø buvo du ir daugiau, t. y. konkur-
so komisijai reikëjo vertinti jø pranaðumus, tai tos paèios konkurso komisi-
jos siûlymu asmeniui, kurá ði komisija pripaþino tinkamu eiti pasiûlytas pa-
reigas, gali bûti suteikta treèia kvalifikacinë klasë. 

Minëjome, kad tiesioginiam valstybës tarnautojo vadovui ir vertinimo 
komisijai tarnautojà ávertinus nepatenkinamai, valstybës tarnautojà á parei-
gas priëmusiam asmeniui siûloma, inter alia, suteikti valstybës tarnautojui 
þemesnæ kvalifikacinæ klasæ arba panaikinti treèià kvalifikacinæ klasæ. Ðis 
komisijos siûlymas valstybës tarnautojà á pareigas priëmusiam asmeniui yra 
privalomas. 

Kitas karjeros valstybës tarnautojo karjeros bûdas yra jo perkėlimas į 
kitas pareigas. Perkëlimas á kitas pareigas skirstytinas á ðias rûðis: 

1) laikinas perkëlimas á kitas karjeros valstybës tarnautojø pareigas to-
je pačioje valstybës arba savivaldybës institucijoje arba ástaigoje, esanèioje 
toje paèioje arba kitoje gyvenamojoje vietovëje. Tokio perkëlimo sàlygos 
yra ðios:  

− tarnybinë bûtinybë; 
− tarnautojo raðytinis sutikimas, iðskyrus karo, nepaprastosios padë-

ties arba ypatingø situacijø atvejus; 
− perkelti negalima ilgiau kaip 1 metus per 5 tarnybos metus; 
− mokamas ne maþesnis kaip iki perkëlimo gautas darbo uþmokestis; 
− perkelia á pareigas priëmæs asmuo; 
2) laikinas perkëlimas á kitas karjeros valstybës tarnautojø pareigas ki-

toje valstybës arba savivaldybës institucijoje arba ástaigoje, esanèioje toje 
paèioje arba kitoje gyvenamojoje vietovëje. Tokio perkëlimo sàlygos yra 
ðios:  
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− tarnybinë bûtinybë; 
− institucijø arba ástaigø vadovø ðio klausimo suderinimas; 
− tarnautojo raðytinis sutikimas, iðskyrus karo, nepaprastosios padë-

ties arba ypatingø situacijø atvejus; 
− perkelti negalima ilgiau kaip 1 metus per 5 tarnybos metus; 
− mokamas ne maþesnis kaip iki perkëlimo gautas darbo uþmokestis; 
− perkelia á pareigas priëmæs asmuo; 
3) laikinas karjeros valstybës tarnautojø perkëlimas á kitas pareigas 

Lietuvos Respublikos diplomatinëse atstovybëse, konsulinëse ástaigose ir 
atstovybëse prie tarptautiniø organizacijø. Ðiam perkëlimui taikytinos to-
kios sàlygos:  

− tarnautojo raðytinis sutikimas; 
− turi atitikti pareigybës, á kurià perkeliama, apraðyme nustatytus 

specialius reikalavimus; 
− paprastai valstybës tarnautojas kitas pareigas gali eiti ne ilgiau kaip 

trejus metus, jeigu tarptautinë sutartis nenustato kitaip; 
4) laikinas karjeros valstybës tarnautojø perkëlimas á pareigas tarp-

tautinëse organizacijose arba institucijose, Europos Sàjungos institucijose 
arba ástaigose. Ðiam perkëlimui taikytinos tokios taisyklës:  

− tarnautojo raðytinis sutikimas; 
− pretendentai atrenkami Vyriausybës nustatyta tvarka; 
− paprastai valstybës tarnautojas kitas pareigas gali eiti ne ilgiau kaip 

trejus metus, jeigu Europos Sàjungos teisës aktai nenustato kitaip. 
Dar vienas karjeros valstybës tarnautojø bûdas siekti karjeros yra tar-

nybinio kaitumo institutas.  
Tarnybinio kaitumo taisyklës taikomos dviem bûdais: 
1) karjeros valstybës tarnautojø tarnybinis kaitumas, kai yra laisvos ki-

tos tos paèios arba þemesnës kategorijos pareigos toje paèioje arba kitoje 
valstybës arba savivaldybës institucijoje arba ástaigoje. Tokiu atveju reika-
lingas valstybës tarnautojo praðymas ir jis turi atitikti pareigybës apraðyme 
nustatytus specialius reikalavimus; 

2) karjeros valstybës tarnautojø tarnybinis kaitumas, kai sukeièiamos 
dviejø tos paèios kategorijos karjeros valstybës tarnautojø pareigos. Ðiuo 
atveju reikalingi abiejø valstybës tarnautojø praðymai, abu turi atitikti pa-
reigybës apraðyme nustatytus specialius reikalavimus. Naudojant ðá tarny-
binio kaitumo bûdà, nëra numatyta kokio nors apribojimo, kokioje institu-
cijoje arba ástaigoje ir kokioje vietovëje atliekamas pareigø sukeitimas. 

Karjeros valstybës tarnautojui, perkeltam ið kitø karjeros valstybës 
tarnautojo pareigø tarnybinio kaitumo bûdu, paliekama jam iki perkëlimo 
suteikta kvalifikacinë klasë. 
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1.13.10. Valstybës tarnautojø darbo uþmokestis 
 
Valstybës tarnybos ástatymo 23 straipsnyje nustatyta, kad valstybës 

tarnautojo darbo užmokestis susideda ið trijø daliø: 
1) pareiginës algos; 
2) priedø; 
3) priemokø. 
Bendra darbo uþmokesèio skaièiavimo taisyklë yra ta, kad priedø ir 

priemokø suma negali virðyti 70 procentø pareiginës algos. 
Pareiginė alga nustatoma pagal pareigybës kategorijà ir yra vienoda 

visoms tos paèios kategorijos pareigybëms. Pareiginës algos dydis apskai-
èiuojamas taikant pareiginës algos koeficientà. Koks koeficientas taikomas 
kiekvienos kategorijos pareigybëms, nustato priedëlis prie Valstybës tarny-
bos ástatymo. 

Pareiginës algos koeficiento vienetas yra Vyriausybës patvirtintos mi-
nimalios mënesinës algos dydþio498. 

Pareiginës algos dydis apskaièiuojamas atitinkamà pareiginës algos 
koeficientà dauginant ið minimalios mënesinës algos. 

Valstybës tarnautojams prie pareiginës algos mokami ðie priedai: 
1) už tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Ðis priedas sudaro 3 procentus 

pareiginës algos uþ kiekvienus trejus tarnybos Lietuvos valstybei metus.  
Tarnybos staþà sudaro Lietuvos valstybei iðtarnauti metai nuo 1990 

m. kovo 11 d. einant valstybës tarnautojo pareigas, taip pat ir ðiø asmenø:  
− Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtø institucijø ir ástaigø va-

dovø bei kitø valstybës pareigûnø, valstybiniø (nuolatiniø) komisijø 
ir tarybø pirmininkø, jø pavaduotojø ir nariø;  

− pagal specialius ástatymus ásteigtø komisijø, tarybø, fondø valdybø 
pirmininkø ir nariø;  

− valstybës politikø (iðskyrus savivaldybës tarybos narius, kurie nebu-
vo merai ir mero pavaduotojai); 

− Lietuvos banko vadovø ir kitø tarnautojø; 
− visø lygiø teisëjø, prokurorø; 
− Valstybës saugumo departamento generalinio direktoriaus, jo pa-

vaduotojø, Specialiøjø tyrimø tarnybos direktoriaus ir jo pavaduo-
tojø bei policijos generalinio komisaro; 

− profesinës karo tarnybos kariø; 
− iki Valstybës tarnybos ástatymo pakeitimo ástatymo ásigaliojimo 

(2002 m. liepos 1 d.) á valstybës tarnautojo pareigas paskirtø vieðo-

                                                 
498 2004 m. pabaigoje – 430 litø valstybës tarnautojams, kitiems asmenims – 500 litø. 
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jo administravimo valstybës tarnautojø bei A ir B lygiø paslaugø 
valstybës tarnautojø; 

− iki Valstybës tarnybos ástatymo ásigaliojimo (1999 m. liepos 30 d.) 
ëjusiø pareigas institucijose ir ástaigose, iðlaikomose ið Lietuvos 
Respublikos valstybës ir savivaldybiø biudþetø, taip pat ið valstybës 
ásteigtø fondø, priskiriamas vieðojo administravimo valstybës tar-
nautojo pareigoms; 

− iki Valstybës tarnybos ástatymo ásigaliojimo (1999 m. liepos 30 d.) 
ëjusiø A ir B lygiø paslaugø valstybës tarnautojø pareigas instituci-
jose ir ástaigose, iðlaikomose ið Lietuvos Respublikos valstybës ir 
savivaldybiø biudþetø, taip pat ið valstybës ásteigtø fondø, kurioms 
eiti pagal tuo metu galiojanèius teisës aktus arba vidaus dokumen-
tus buvo bûtinas aukðtasis arba aukðtesnysis (specialusis vidurinis) 
iðsilavinimas. 

Tarnybos staþas skaièiuojamas nuo valstybës tarnautojo tarnybos 
(darbo) valstybës ir savivaldybiø institucijose ir ástaigose pradþios arba nuo 
paskyrimo (iðrinkimo) á pareigas valstybës tarnyboje dienos.  

Tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybës tarnautojo pa-
reigas valstybës ir savivaldybiø institucijose ir ástaigose staþas sudedamas. Á 
tarnybos staþà taip pat áskaitomas kasmetiniø, nëðtumo ir gimdymo, vaiko 
prieþiûros atostogø (iki 3 metø), perkëlimo á pareigas arba darbo tarptau-
tinëje organizacijoje arba institucijoje, Europos Sàjungos institucijoje arba 
ástaigoje, mokymosi atostogø ir nemokamø, kvalifikacijos tobulinimo atos-
togø, atostogø dël karjeros tarnautojo perkëlimo á kitas pareigas bei ligos 
paðalpos gavimo laikotarpiai.  

Tarnybos Lietuvos valstybei staþo skaièiavimo tvarka smulkiau iðdës-
tyta Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2002 m. birþelio 17 d. nutarime Nr. 
910499. Pagal tarnybos staþà, apskaièiuotà laikantis ðios tvarkos, nustatomas 
ne tik priedas uþ tarnybos staþà, bet ir kasmetiniø atostogø trukmë. 

Ðio priedo suma negali virðyti 30 procentø pareiginës algos; 
2) už kvalifikacinę klasę arba kvalifikacinę kategoriją. Ðie priedai nusta-

tomi tokio dydþio: 
− uþ treèià kvalifikacinæ klasæ – 15 proc. pareiginës algos; 
− uþ antrà kvalifikacinæ klasæ – 30 proc. pareiginës algos; 
− uþ pirmà kvalifikacinæ klasæ – 50 proc. pareiginës algos. 
Priedas uþ kvalifikacinæ klasæ arba kvalifikacinæ kategorijà nemoka-

mas politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tarnautojams. 

                                                 
499 Valstybës þinios. 2002. Nr. 60–2471. 
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Priedas uþ kvalifikacinæ kategorijà mokamas tik statutiniams valstybës 
tarnautojams statutuose nustatyta tvarka, taèiau jiems nemokamas priedas 
uþ kvalifikacinæ klasæ, iðskyrus tuos, kuriø tarnybà reglamentuoja Diploma-
tinës tarnybos ástatymas. Pavyzdþiui, Vidaus tarnybos statuto 36 straipsnyje 
nustatyta, kad vidaus tarnybos pareigûnams pagal jø dalykines savybes, 
profesinius ágûdþius, administracinius gebëjimus, tarnybinës veiklos rezul-
tatus ir vidaus tarnybos staþà nustatomos treèioji, antroji ir pirmoji kvalifi-
kacinës kategorijos. Uþ treèiàjà kategorijà numatytas 10 procentø pareigi-
nës algos priedas, uþ antràjà – 20 procentø, uþ pirmàjà – 30 procentø500. 

Visi priedai kartu sudëjus (iðskyrus priedà uþ tarnybos staþà) negali 
virðyti 55 procentø pareiginës algos; 

3) už laipsnį arba tarnybinį rangą. Priedas uþ laipsná arba tarnybiná 
rangà mokamas tik statutiniams valstybës tarnautojams statutuose nustaty-
ta tvarka. Pavyzdþiui, Vidaus tarnybos statuto 35 straipsnyje nustatyta 11 
pareigûnø laipsniø (nuo þemiausio – grandinio arba jaunesniojo policinin-
ko – iki aukðèiausio – generolo arba generalinio komisaro). Grandiniui 
mokamas 0,1 minimalios mënesinës algos priedas, generolui – 1 minimalios 
mënesinës algos priedas501. Specialiøjø tyrimø tarnybos statuto 19 straips-
nyje numatyti aðtuoni tarnybos pareigûnø tarnybiniai rangai: nuo jaunes-
niojo agento iki ypatingojo specialiojo agento. Uþ tarnybiná rangà tarnybos 
pareigûnams mokamas priedas sudaro 10 procentø pareiginës algos502. 

Minëjome, visi priedai kartu sudëjus (iðskyrus priedà uþ tarnybos sta-
þà) negali virðyti 55 procentø pareiginës algos; 

4) už diplomatinį rangą. Diplomatinës tarnybos ástatymo 41 straipsnyje 
iðvardyti aðtuoni diplomatiniai rangai. Aukðèiausias jø – Lietuvos Respub-
likos nepaprastasis ir ágaliotasis ambasadorius, þemiausias – ataðë. Ðio 
priedo skyrimo taisykles nustato Diplomatinës tarnybos ástatymas. Jo ap-
skaièiavimo tvarka yra analogiðka kaip ir kitiems valstybës tarnautojams – 
prie Diplomatinës tarnybos ástatymo yra priedëlis, kuriame iðvardyti dip-
lomatø rangai ir koeficientai, dauginami ið Vyriausybës nustatytos minima-
lios mënesinës algos. 

Ðis priedas, kaip ir kiti kartu sudëti (iðskyrus priedà uþ tarnybos sta-
þà), negali virðyti 55 procentø pareiginës algos. 

Valstybës tarnautojams mokamos ðios priemokos prie pareiginës al-
gos: 

1) uþ darbà poilsio, ðvenèiø dienomis ir nakties metu; 

                                                 
500 Valstybës þinios. 2003. Nr. 42–1927. 
501 Ten pat. 
502 Valstybës þinios. 2003. Nr. 38–1656. 
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2) uþ darbà kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis 
darbo sàlygomis; 

3) uþ áprastà darbo krûvá virðijanèià veiklà arba papildomas uþduotis, 
atliekamas virðijant nustatytà darbo trukmæ. Papildomos uþduotys valsty-
bës tarnautojui turi bûti suformuluotos raðtu. 

Visos priemokos negali virðyti 60 procentø pareiginës algos. 
Kaip matyti ið ðio galimø priemokø sàraðo, jos daþniausiai skiriamos 

uþ papildomà tarnybinæ funkcijà arba kitokias jos atlikimo sàlygas, kurios 
nëra átrauktos á pareigybës apraðymà ir bendràja tvarka nëra pavestos ðiam 
konkreèiam valstybës tarnautojui. Tokios funkcijos arba sàlygos gali atsi-
rasti netikëtai, pavyzdþiui, susirgus, staiga iðvykus kitam valstybës tarnauto-
jui, prireikus atlikti papildomus darbus dël netikëtai atsiradusiø ypatingø 
aplinkybiø (prireikus skubiai parengti teisës akto projektà, dël stichinës ne-
laimës, socialiniø neramumø ir pan.). Pavyzdþiui, Vidaus tarnybos statuto 
38 straipsnyje, be iðvardytø priemokø, nurodytos ir specifinës, mokamos 
vidaus tarnybos pareigûnams: tai priemokos pareigûnams, tarnaujantiems 
Jungtiniø Tautø, kitø tarptautiniø organizacijø pajëgø misijose uþ Lietuvos 
Respublikos ribø, kuriø dydá nustato Vyriausybë503, ir iki 20 procentø pa-
reiginës algos dydþio priemoka pareigûnams, kuriø darbas tiesiogiai susijæs 
su tarnybiniø gyvûnø prieþiûra ir dresavimu. 

Priemoka uþ áprastà darbo krûvá virðijanèià veiklà arba uþ papildomas 
uþduotis, atliekamas virðijant nustatytà darbo trukmæ, negali bûti mokama 
ilgiau kaip vienerius metus nuo jos paskyrimo, iðskyrus politinio (asmeni-
nio) pasitikëjimo valstybës tarnautojus. Jei valstybës tarnautojui ilgiau negu 
vienerius metus tenka dirbti minëtomis sàlygomis, laikoma, kad jos ágavo 
nuolatiná pobûdá. Ðiuo atveju sprendþiama dël valstybës tarnautojo parei-
gybës apraðymo papildymo. 

 

1.13.11. Valstybës tarnautojø atostogos 
 

Valstybës tarnybos ástatymo 35 straipsnyje nustatyta, kad valstybës 
tarnautojø atostogø rûðis, minimalià trukmæ, suteikimo ir mokëjimo uþ jas 
tvarkà bei sàlygas nustato ðis ir kiti ástatymai. 

Ði nuostata reiðkia, kad valstybës tarnautojø atostogos numatytos ne 
tik Valstybës tarnybos ástatyme (jame aptartos tik penkios atostogø rûðys), 
bet ir Darbo kodekse, kituose ástatymuose. 

                                                 
503 Pavyzdþiui, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004 m. balandþio 26 d. nutarimu Nr. 

466 policijos pareigûnams, dalyvaujantiems Jungtiniø Tautø taikos ávedimo misijoje 
(UNMIK) Kosovo provincijoje, mokama 430 litø mënesinë priemoka. 
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Visas ðiuose ástatymuose numatytas atostogø rûðis galima sugrupuoti 
taip (þr. 12 schemà): 
 

12 schema. Atostogø rûðys 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasmetinės atostogos reglamentuotos Valstybës tarnybos ástatyme. 
Kasmetines minimalias valstybës tarnautojo atostogas sudaro 28 ka-

lendorinës dienos. 
Kasmetinës pailgintos atostogos suteikiamos valstybës tarnautojui, tu-

rinèiam didesná kaip penkeriø metø tarnybos staþà. Tokiam tarnautojui uþ 
kiekvienø paskesniø trejø metø tarnybos staþà suteikiamos papildomos 3 
kalendorinës dienos atostogø, taèiau bendra kasmetiniø atostogø trukmë 
negali bûti ilgesnë kaip 42 kalendorinës dienos. 

Valstybës tarnautojo pageidavimu kasmetinës atostogos gali bûti su-
teikiamos ir dalimis. Atðaukti ið kasmetiniø atostogø leidþiama tik tarnau-
tojo sutikimu.  

Diplomatø ir statutiniø valstybës tarnautojø atostogø klausimai nusta-
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tyti atitinkamuose ástatymuose ir reglamentuojami kitaip negu Valstybës 
tarnybos ástatyme. Pavyzdþiui, Diplomatinës tarnybos ástatyme nustatyta, 
kad diplomatui suteikiamos 30 kalendoriniø dienø kasmetinës atostogos. 
Be to, uþ kiekvienø 3 metø darbo staþà Lietuvos Respublikos diplomatinë-
je tarnyboje papildomai suteikiama po 2 kalendorines dienas atostogø, ta-
èiau bendra kasmetiniø atostogø trukmë negali bûti ilgesnë kaip 40 kalen-
doriniø dienø. 

Vidaus tarnybos statute nustatyta, kad kasmetiniø atostogø pareigû-
nams trukmë nustatoma atsiþvelgiant á pareigûnø vidaus tarnybos staþà: 

1) iki 10 metø – 30 kalendoriniø dienø; 
2) nuo 10 iki 15 metø – 35 kalendorinës dienos; 
3) nuo 15 iki 20 metø – 40 kalendoriniø dienø; 
4) 20 metø ir daugiau – 45 kalendorinës dienos. 
Paskatinimo tvarka, taip pat esant svarbioms prieþastims, vidaus rei-

kalø ministras bei vidaus reikalø centriniø ástaigø vadovai gali suteikti iki 
10 kalendoriniø dienø papildomø mokamø atostogø. Papildomø mokamø 
atostogø iki 5 kalendoriniø dienø gali suteikti vidaus reikalø centriniø ástai-
gø vadovø ágalioti pareigûnai. 

Ið tikslinių atostogų pirmiausia paminëtinos nemokamos atostogos, 
kurios taip pat reglamentuotos Valstybës tarnybos ástatyme. Ðios nemoka-
mos atostogos gali bûti trijø rûðiø: 

1) dël ðeiminiø aplinkybiø; 
2) dël kitø aplinkybiø; 
3) dël dalyvavimo Seimo nariø, Respublikos Prezidento arba savival-

dybiø tarybø rinkimuose. 
Nemokamø atostogø dël ðeiminiø arba kitø aplinkybiø trukmë – iki 3 

mënesiø. Jos gali bûti suteiktos valstybës tarnautojà á pareigas priëmusio 
asmens ir valstybës tarnautojo susitarimu. 

Nemokamos atostogos dël dalyvavimo Seimo nariø, Respublikos Pre-
zidento arba savivaldybiø tarybø rinkimuose suteikiamos atitinkamø rinki-
mø ástatymø nustatyta tvarka. 

Ði Valstybës tarnybos ástatymo norma nëra suderinta su rinkimø ásta-
tymais. Pavyzdþiui, Seimo rinkimø ástatymo 48 straipsnyje nustatyta, kad 
kandidatas á Seimo narius rinkimø á Seimà organizavimo ir vykdymo laikà, 
bet ne ilgiau kaip 1 mënesá, jo praðymu gali bûti atleidþiamas nuo darbo 
arba tarnybiniø pareigø. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimø ástaty-
mo 38 straipsnyje pasakyta dar kitaip. Èia nustatyta, kad kandidatas á Res-
publikos Prezidentus rinkimø kampanijos laikui, bet ne ilgiau kaip 2 mëne-
siams, jo praðymu gali bûti atleidþiamas nuo darbo arba tarnybiniø pareigø. 
Uþ ðá laikà ið valstybës lëðø jam iðmokama vidutinio mënesinio darbo uþ-
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mokesèio 2 dydþiø kompensacija504. Toks ðiø normø tarpusavio nesuderi-
namumas nepaðalintas ir vëliau keièiant minëtus teisës aktus. 

Atostogos kvalifikacijai tobulinti gali bûti suteiktos karjeros valstybës 
tarnautojui, turinèiam ne trumpesná kaip 3 mënesiø tarnybos staþà toje 
valstybës arba savivaldybës institucijoje arba ástaigoje, jo ir á pareigas já pri-
ëmusio asmens susitarimu. Jø trukmë – iki vieneriø metø. Ðiuo atveju kar-
jeros valstybës tarnautojui paliekamos jo eitos pareigos, taèiau jam nustaty-
tas darbo uþmokestis nemokamas. Pasinaudoti ðiomis atostogomis galima 
ne daþniau kaip kartà per penkerius metus. 

Atostogos dël karjeros valstybës tarnautojo perkëlimo á kitas pareigas 
numatytos dviem atvejais: 

1) dël perkëlimo á kitas pareigas kitoje gyvenamojoje vietovëje; 
2) dël perkëlimo á kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinëse 

atstovybëse, konsulinëse ástaigose ir atstovybëse prie tarptautiniø organiza-
cijø, taip pat á pareigas tarptautinëse organizacijose arba institucijose, Eu-
ropos Sàjungos institucijose arba ástaigose.  

Ðiø atostogø trukmë – iki 5 darbo dienø. Uþ ðá laikotarpá mokamas vi-
dutinis mënesinis darbo uþmokestis. 

Nëðtumo ir gimdymo atostogos suteikiamos moterims – septyniasde-
ðimt kalendoriniø dienø iki gimdymo ir penkiasdeðimt ðeðios kalendorinës 
dienos po gimdymo. Komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir 
daugiau vaikø po gimdymo suteikiama taip pat septyniasdeðimt kalendori-
niø dienø. Ðios atostogos apskaièiuojamos bendrai ir suteikiamos moteriai 
visos, nepaisant faktiðkai iki gimdymo panaudotø dienø skaièiaus. 

Tarnautojams, ávaikinusiems naujagimius arba paskirtiems jø globë-
jais, suteikiamos atostogos uþ laikà nuo ávaikinimo arba globos nustatymo 
dienos, kol kûdikiui sueis septyniasdeðimt dienø. 

Uþ ðiø atostogø laikà mokama Ligos ir motinystës socialinio draudi-
mo ástatyme nustatyta paðalpa. 

Atostogos vaikui priþiûrëti, kol jam sueis treji metai, suteikiamos pa-
gal ðeimos pasirinkimà motinai (ámotei), tëvui (átëviui), senelei, seneliui 
arba kitiems giminaièiams, faktiðkai auginantiems vaikà, taip pat tarnauto-
jui, paskirtam vaiko globëju. Atostogas galima imti visas ið karto arba dali-
mis. Valstybës tarnautojai, turintys teisæ gauti ðias atostogas, gali jas imti 
pakaitomis. 

Mokymosi atostogos suteikiamos stojamiesiems egzaminams á aukð-
tesniàsias ir aukðtàsias mokyklas pasirengti ir laikyti – po tris dienas kiek-
vienam egzaminui. 

                                                 
504 Valstybës þinios. 2001. Nr. 21–687. 
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Valstybës tarnautojai, kurie mokosi nustatyta tvarka áregistruotose 
aukðtesniosiose ir aukðtosiose mokyklose, pagal ðiø mokyklø paþymas su-
teikiamos ðios mokymosi atostogos: 

1) eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti – po tris dienas kiekvie-
nam egzaminui; 

2) áskaitoms pasirengti ir laikyti – po dvi dienas kiekvienai áskaitai; 
3) laboratoriniams darbams atlikti ir konsultavimuisi – tiek dienø, 

kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraðèiuose; 
4) diplominiam (bakalauro, magistro) darbui baigti ir ginti – trisde-

ðimt kalendoriniø dienø; 
5) valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti – 

po ðeðias dienas kiekvienam egzaminui. 
Á mokymosi atostogø laikà neáskaitomas kelionëje sugaiðtas laikas. 
Kûrybinës atostogos suteikiamos disertacijai uþbaigti, vadovëliams ra-

ðyti ir kitais ástatymø nustatytais atvejais. 
 

1.13.12. Valstybës tarnautojø socialinës  

garantijos 
 

Valstybës tarnautojams ástatymuose numatyta ávairiø socialiniø garan-
tijø. Pagrindinës jø aptartos Valstybës tarnybos ástatyme. 

Visos ðios socialinës garantijos – tai ne kokia nors valstybës tarnauto-
jo privilegija. Jø funkcija – uþtikrinti, kad valstybës tarnautojas bûtø tinka-
mai motyvuotas sàþiningai ir tiksliai atlikti jam pavestas tarnybos pareigas, 
kita vertus, – saugoti valstybës tarnybos stabilumà, maksimaliai uþkirsti ke-
lià valstybës lëðomis parengtø kvalifikuotø kadrø nutekëjimui á privaèias 
struktûras.  

Dël Valstybës tarnautojø socialiniø garantijø, ypaè dël pensijos senat-
vëje, kuriant valstybës tarnybos reguliavimo koncepcijà buvo kilæ nemaþai 
ginèø. Pirminëje (1999) Valstybës tarnybos ástatymo redakcijoje buvo nu-
matyta, kad valstybës tarnautojams skiriamos ir mokamos dvi pensijos: 
valstybinë socialinio draudimo pensija pagal Valstybinio socialinio draudi-
mo pensijø ástatymà ir valstybës tarnautojø valstybinë pensija pagal Valsty-
bës tarnautojø pensijø ástatymà. Ðios nuostatos esmë buvo ta, kad, be pen-
sijos, kuri mokama visiems draudþiamiesiems privalomuoju socialiniu 
draudimu, bûtø mokama speciali valstybës tarnautojo pensija, kuri skatintø 
valstybës tarnybos stabilumà, ypaè tuo laikotarpiu, kai atlyginant uþ tarny-
bà valstybë dar negali konkuruoti su privaèiu sektoriumi. 

2002 m. Valstybës tarnybos ástatymo redakcijoje tokios nuostatos ne-
beliko. Ðio ástatymo 40 straipsnyje nustatyta, kad valstybës tarnautojams 
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skiriama ir mokama valstybinë socialinio draudimo pensija pagal 
Valstybiniø socialinio draudimo pensijø ástatymà. Ámokø uþ valstybës tar-
nautojø valstybiná socialiná draudimà ir privalomàjá sveikatos draudimà da-
lá, kaip ir privaèiame sektoriuje, moka pats tarnautojas, kità ámokø dalá, 
kaip ir privaèiame sektoriuje, moka darbdavys – Lietuvos valstybë. 

Valstybiniø socialinio draudimo pensijø ástatymo 4 straipsnyje numa-
tyta, kad mokamos ðios valstybinës socialinio draudimo pensijos: senatvës, 
invalidumo, naðliø ir naðlaièiø (maitintojo netekimo)505. 

Statutiniams valstybës tarnautojams valstybinës pensijos mokamos 
pagal specialø pareigûnø ir kariø valstybiniø pensijø ástatymà506. Ðio ástaty-
mo 4 straipsnyje numatyta, kad pareigûnams ir kariams skiriamos ðios vals-
tybinës pensijos: 

1) uþ tarnybà; 
2) invalidumo; 
3) naðliø ir naðlaièiø. 
Valstybës tarnybos ástatyme specialiai reglamentuojamos tam tikros 

socialinës garantijos diplomatams ir jø ðeimø nariams. Ðio ástatymo 41 
straipsnyje nustatyta, kad valstybës tarnautojams, paskirtiems á pareigas 
Lietuvos Respublikos diplomatinëse atstovybëse ir konsulinëse ástaigose 
arba perkeltiems á kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinëse at-
stovybëse, konsulinëse ástaigose ir atstovybëse prie tarptautiniø organizaci-
jø, taip pat á kitø valstybiø arba tarptautines institucijas, Vyriausybës nusta-
tyta tvarka mokamos su jø darbu uþsienyje susijusiø iðlaidø kompensacijos 
bei kompensacijos valstybës tarnautojø sutuoktiniams ir vaikams (ávai-
kiams), iðvykusiems á uþsiená kartu su paskirtais valstybës tarnautojais, ið-
laikyti. 

Valstybës tarnybos ástatymo 40 straipsnyje pasakyta, kad privalomos 
valstybinio socialinio pensijø draudimo ámokos uþ Lietuvos Respublikos 
diplomatinëse atstovybëse ir konsulinëse ástaigose uþsienyje einanèio pa-
reigas valstybës tarnautojo sutuoktiná tuo laikotarpiu, kurá jis gyveno uþsie-
nyje kartu su pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinëje atstovybëje arba 
konsulinëje ástaigoje einanèiu valstybës tarnautoju, mokamos Valstybinio 
socialinio draudimo bei kitø ástatymø arba teisës aktø nustatyta tvarka ir 
sàlygomis. Ði norma netaikoma valstybës tarnautojo sutuoktiniui ásidarbi-
nus. 

                                                 
505 Valstybës þinios. 1994. Nr. 59–1153. 
506 Visas ðio ástatymo pavadinimas yra: Lietuvos Respublikos vidaus reikalø, Specialiøjø 

tyrimø tarnybos, valstybës saugumo, kraðto apsaugos, prokuratûros, Kalëjimø departamento, 
jam pavaldþiø ástaigø bei valstybës ámoniø pareigûnø ir kariø valstybiniø pensijø ástatymas // 
Valstybës þinios. 1994. Nr. 99–1958.  
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Laikotarpis, kurá sutuoktinis gyveno uþsienyje kartu su pareigas Lie-
tuvos Respublikos diplomatinëje atstovybëje ar konsulinëje ástaigoje ei-
nanèiu valstybës tarnautoju, áskaitomas á valstybës tarnautojo sutuoktinio 
valstybinio socialinio draudimo staþà, jeigu uþ tà laikotarpá buvo mokëtos 
nustatytos valstybinio socialinio draudimo ámokos. 

Þuvæs atlikdamas tarnybines pareigas arba miræs dël prieþasèiø, susi-
jusiø su tarnybiniø pareigø atlikimu, valstybës tarnautojas laidojamas vals-
tybës lëðomis. Valstybës tarnautojo, kuris þuvo arba mirë uþsienyje atlik-
damas tarnybines pareigas, palaikø parveþimo á Lietuvà iðlaidas apmoka 
valstybë.  

Valstybës tarnautojo, mirusio uþsienyje dël prieþasèiø, nesusijusiø su 
tarnybiniø pareigø atlikimu, palaikø parveþimo á Lietuvà tvarkà nustato 
Vyriausybë.  

Þuvusio valstybës tarnautojo ðeimai (sutuoktiniui, vaikui (vaikams), 
ávaikiui (ávaikiams) iki 18 metø, o jei jie nëra ágijæ vidurinio iðsilavinimo, – 
iki 20 metø, ir iðlaikytiniams (neatsiþvelgiant á amþiø), gyvenantiems kartu 
su valstybës tarnautoju507, pilnameèiam vaikui (vaikams), ávaikiui (ávai-
kiams), tëvams (átëviams)) iðmokama vienkartinë 12 mënesiø jo gauto vi-
dutinio darbo uþmokesèio dydþio paðalpa. 

Mirusio valstybës tarnautojo ðeimai (pilnameèiam vaikui (vaikams), 
ávaikiui (ávaikiams), tëvams (átëviams)) iðmokama 1 mënesio jo gauto vidu-
tinio darbo uþmokesèio dydþio paðalpa. 

Ðios paðalpos mokamos neatsiþvelgiant á kitø ástatymø nustatytas ir 
iðmokëtas laidojimo paðalpas. 

Iðsamiau ðiø iðlaidø atlyginimo tvarka aptarta Lietuvos Respublikos 
Vyriausybës 2002 m. birþelio 25 d. nutarime Nr. 978 „Dël valstybës tarnau-
tojo, þuvusio atliekant tarnybines pareigas arba mirusio uþsienyje atliekant 
tarnybines pareigas, valstybës apmokamø laidojimo iðlaidø apraðo patvirti-
nimo“508. 

Valstybës tarnautojams, kuriø materialinë bûklë sunki dël jø paèiø li-
gos, ðeimos nariø ligos arba mirties, stichinës nelaimës arba turto neteki-
mo, gali bûti skiriama iki 5 minimaliø mënesiniø algø (2004 m. – 430 Lt) 
dydþio paðalpa. Paðalpà skiria valstybës tarnautojà á pareigas priëmæs as-
muo ið valstybës arba savivaldybës institucijai arba ástaigai darbo uþmokes-
èiui skirtø lëðø. Ástaigos vadovui paðalpa skiriama ið jo vadovaujamos ástai-
gos darbo uþmokesèiui skirtø lëðø. 

                                                 
507 Iðlaikytiniais laikomi dël amþiaus ar invalidumo nedarbingi asmenys, kurie buvo valsty-

bës tarnautojo iðlaikomi. 
508 Valstybës þinios. 2002. Nr. 65–2666. 
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Valstybës tarnautojai, kuriuos valstybës arba savivaldybiø institucijos 
arba ástaigos siunèia á uþsienio komandiruotæ, apdraudþiami draudimu nuo 
nelaimingø atsitikimø ir draudimu ligos atveju. Draudimo iðlaidas apmoka 
valstybës tarnautojà á uþsienio komandiruotæ siunèianti valstybës arba savi-
valdybës institucija arba ástaiga ið savo biudþeto lëðø. 

Valstybës tarnautojams gali bûti mokama Vyriausybës nustatyto dy-
dþio kompensacija uþ netarnybinio automobilio naudojimà tarnybos reik-
mëms. Tokia kompensacija numatyta ministerijoms, kurios, nevirðydamos 
joms nustatyto iðlaidø tarnybiniams lengviesiems automobiliams iðlaikyti 
arba jiems nuomoti dydþio, turi teisæ atsisakiusiems naudotis pareigybiniais 
tarnybiniais lengvaisiais automobiliais ir naudojantiems netarnybinius au-
tomobilius tarnybos reikmëms kas mënesá mokëti kompensacijà (prilygs-
tanèià Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
paskutiná kartà paskelbtam ðalies ûkio vidutinio mënesinio darbo uþmo-
kesèio dydþiui) degalø iðlaidoms ir automobilio amortizacijai padengti: vi-
ceministrams, ministerijø valstybës sekretoriams ir ministerijø sekretoriams 
– iki 0,8; diplomatams ir valstybës tarnautojams, dirbantiems diplomatinëse 
atstovybëse, atstovybëse prie tarptautiniø organizacijø ir konsulinëse ástai-
gose, – iki 1. Kitø valstybës institucijø ir ástaigø valstybës tarnautojams gali 
bûti suteikiama galimybë naudoti netarnybinius automobilius tarnybos 
reikmëms, jiems kas mënesá gali bûti mokama degalø iðlaidoms ir automo-
bilio amortizacijai padengti iki 1 minimalios mënesinës algos dydþio kom-
pensacija. Ði kompensacija gali bûti mokama nevirðijant biudþetinëms 
ástaigoms nustatytø iðlaidø tarnybiniams lengviesiems automobiliams iðlai-
kyti arba jiems nuomoti. Savivaldybiø institucijø ir ástaigø valstybës tarnau-
tojams uþ netarnybinio automobilio naudojimà tarnybos reikmëms kas 
mënesá taip pat gali bûti mokama iki 1 minimalios mënesinës algos dydþio 
kompensacija. Ðios lëðos naudojamos neatsiskaitytinai509. 

Valstybës tarnybos ástatymo 43 straipsnyje pasakyta, kad kiti ástatymai 
gali nustatyti ir kitø garantijø. Pavyzdþiui, Diplomatinës tarnybos ástatymo 
57 straipsnyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos diplomatinëje atstovy-
bëje arba konsulinëje ástaigoje dirbanèiam diplomatui suteikiamas jo ran-
gà, pareigas ir ðeimos nariø skaièiø atitinkantis butas, taip pat kompensuo-
jamos diplomato ir jo ðeimos nariø persikëlimo ið Lietuvos Respublikos á 
uþsienio valstybæ ir ið uþsienio valstybës á Lietuvos Respublikà (arba á kità 

                                                 
509 Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2003 m. gruodþio 19 d. nutarimas Nr. 1643 „Dël Lie-

tuvos Respublikos Vyriausybës 1998 m. lapkrièio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dël tarnybiniø 
lengvøjø automobiliø ásigijimo, nuomos ir naudojimo biudþetinëse ástaigose“ pakeitimo“ // 
Valstybës þinios. 2003. Nr. 121–5486.  
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valstybæ), diplomato ir jo ðeimos nariø kelioniø á Lietuvos Respublikà ir at-
gal á valstybæ, kurioje jie reziduoja, iðlaidos. Kartà per kalendorinius metus 
eiliniø atostogø metu uþsienio valstybëje dirbanèiam diplomatui ir jo ðei-
mos nariams kompensuojamos kelionës iðlaidos á Lietuvos Respublikà ir 
atgal, o kartu negyvenantiems ðeimos nariams kompensuojamos kelionës 
iðlaidos pas diplomatà ir atgal á Lietuvos Respublikà. 

Vidaus tarnybos statute gana iðsamiai reglamentuojama pareigûnø 
sveikatos prieþiûra ir su tuo susijusios socialinës garantijos (39–42 str.), ap-
rûpinimo gyvenamosiomis patalpomis (47 str.), maistu, kai vykdomos spe-
cialios tarnybinës uþduotys (48 str.), klausimai.  

Panaðiai socialinës garantijos reglamentuojamos Valstybës saugumo 
statuto devintajame skirsnyje, kituose statutuose. 

 
 

1.13.13. Valstybës tarnautojø skatinimas 
 

Valstybës tarnautojams, be tarnybinio atlyginimo, socialiniø garantijø, 
numatyta ir kitokio pobûdþio skatinimo gerai atlikti pavestas pareigas si-
stema. Valstybës tarnybos ástatymo 27 straipsnyje uþ nepriekaiðtingai atlik-
tas tarnybines pareigas numatytos dvejopo pobûdþio valstybës tarnautojø 
skatinimo (apdovanojimo) priemonės: 1) moralinės ir 2) materialinės. 

Prie moralinių valstybës tarnautojø skatinimo (apdovanojimo) prie-
moniø priskirtinos: 

1) padëka; 
2) valstybës apdovanojimas. Valstybës apdovanojimai teikiami valsty-

bës tarnautojui uþ ypatingus nuopelnus valstybës tarnybai. 
Materialinio pobûdþio skatinimo priemonës yra: 
1) vardinë dovana; 
2) vienkartinë piniginë iðmoka. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybë 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 

1167 patvirtino Vienkartiniø piniginiø iðmokø valstybës tarnautojams sky-
rimo ir mokëjimo tvarkà510. Ði tvarka nustato vienkartiniø piniginiø iðmokø, 
skirtø valstybës tarnautojams skatinti, mokëjimo uþ nepriekaiðtingà tarny-
biniø pareigø atlikimà sàlygas ðiais atvejais: 

– labai gerai arba gerai ávertinus valstybës tarnautojo tarnybinæ veik-
là kalendoriniais metais; 

– valstybës tarnautojams atlikus vienkartines ypatingos svarbos uþ-
duotis; 

                                                 
510 Valstybës þinios. 2002. Nr. 74–3166. 
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– ástatymo nustatytø ðvenèiø progomis; 
– valstybës tarnautojø gyvenimo ir darbo metø jubiliejiniø sukakèiø 

progomis; 
– valstybës tarnautojams iðeinant á pensijà. 
Kiekvienu minëtu atveju vienkartinë piniginë iðmoka gali bûti skiria-

ma ne daugiau kaip kartà per metus ir negali virðyti 100 procentø nustaty-
tosios valstybës tarnautojo pareiginës algos. 

Vienkartinë piniginë iðmoka neskiriama valstybës tarnautojui, kuriam 
per paskutinius 12 mënesiø paskirta tarnybinë nuobauda. 

Jeigu statutiniams valstybës tarnautojams jø veiklà reglamentuojan-
èiuose statutuose ar Diplomatinës tarnybos ástatyme skatinimo tvarka ne-
numatyta, taikomos ðios tvarkos nuostatos.  

Pareigûnams, tiesiogiai dalyvavusiems iðaiðkinant (nustatant) nusi-
kalstamas veikas ir kitus teisës paþeidimus, kuriais padaryta (galëjo bûti 
padaryta) turtinë þala valstybei, gali bûti taikoma speciali Vyriausybës nu-
statyta skatinimo tvarka. Tokia tvarka patvirtinta Vyriausybës 2002 m. spa-
lio 4 d. nutarimu Nr. 1575511. Joje numatyta, kad tiesiogiai dalyvavæ iðaiðki-
nant (nustatant) nusikaltimus finansams, ûkininkavimo tvarkai, nuosavy-
bei, administracinës teisës paþeidimus prekybos, finansø, apskaitos ir statis-
tikos srityse, taip pat nusikaltimus, kuriais kësinamasi á nustatytà valdymo 
tvarkà, bei mokesèiø ástatymø paþeidimus Valstybës sienos apsaugos tarny-
bos prie Vidaus reikalø ministerijos, Finansiniø nusikaltimø tyrimo tarny-
bos prie Vidaus reikalø ministerijos, teritoriniø policijos ástaigø ir Lietuvos 
kriminalinës policijos biuro, Valstybinës mokesèiø inspekcijos ir Lietuvos 
Respublikos muitinës pareigûnai, dël kuriø veiklos á Lietuvos Respublikos 
valstybës biudþetà, savivaldybiø biudþetus arba valstybës pinigø fondus ið-
ieðkota nesumokëtø mokesèiø, delspinigiø, baudø ir kitø ámokø arba ið-
vengta neigiamo poveikio ðalies finansø sistemai, ne daþniau kaip kartà per 
ketvirtá gali bûti skatinami vienkartine pinigine iðmoka, kuri kiekvienu at-
veju negali virðyti 300 procentø teisës aktø nustatyta tvarka apskaièiuoto 
pareigûno vidutinio darbo uþmokesèio. 

Valstybës tarnautojø skatinimo priemones skiria valstybës tarnautojus 
á pareigas priëmæs asmuo. 

Valstybės apdovanojimai numatyti Lietuvos Respublikos valstybës ap-
dovanojimø ástatyme512. Tai keturiø rûðiø ordinai: 

1) Vytauto Didþiojo ordinas;  
2) Vyèio Kryþiaus ordinas;  

                                                 
511 Valstybës þinios. 2002. Nr. 97–4295. 
512 Valstybës þinios. 2002. Nr. 68–2762. 
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3) Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Gedimino ordinas; 
4) Ordinas „Uþ nuopelnus Lietuvai“. 
Kita valstybës apdovanojimø rûðis – medaliai ir kiti pasiþymëjimo 

þenklai. Jø yra septyni: 
1) Vyèio Kryþiaus ordino vëliava; 
2) Þûvanèiøjø gelbëjimo kryþius;  
3) Vyèio Kryþiaus ordino medalis;  
4) Vytauto Didþiojo ordino medalis; 
5) Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Gedimino ordino medalis; 
6) Ordino „Uþ nuopelnus Lietuvai“ medalis; 
7) Sausio 13-osios atminimo medalis. 
Valstybës apdovanojimus iðkilmingai áteikia Respublikos Prezidentas 

arba jo ágaliotas asmuo. 
Apie valstybës tarnautojo gautus paskatinimus ir valstybës apdovano-

jimus áraðoma á valstybës tarnautojo asmens bylà. 
Statutuose gali bûti nustatyta ir specifiniø skatinimo bei apdovanoji-

mo priemoniø. Pavyzdþiui, Vidaus tarnybos statute, be jau minëtø, numaty-
tos ðios skatinimo priemonës: vienkartinë (iki 5 minimaliø gyvenimo lygiø 
dydþio) piniginë iðmoka, apdovanojimas þinybiniu þenklu arba vardiniu 
ginklu, aukðtesnio laipsnio suteikimas. 

Diplomatinës tarnybos ástatyme taip pat nustatyta, kad uþ pavyzdingà 
diplomato pareigø ëjimà, iniciatyvumà ir kûrybingumà bei pasiþymëjimà 
diplomatinëje tarnyboje diplomatas gali bûti skatinamas: padëka, pinigine 
premija, vertinga dovana, aukðtesniu diplomatiniu rangu pirma laiko, me-
daliu uþ nuopelnus Lietuvos Respublikos diplomatinëje tarnyboje. 

 
 

1.13.14. Valstybës tarnautojø tarnybinë  

atsakomybë 
 
Valstybës tarnybos ástatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad valstybës 

tarnautojai uþ tarnybinius nusiþengimus traukiami tarnybinën atsakomy-
bën.  

1999 m. priëmus Valstybës tarnybos ástatymà atsirado pagrindas kal-
bëti apie dar vienà teisinës atsakomybës rûðá – tarnybinæ atsakomybæ. Nuo 
mums jau áprastos drausminës atsakomybës tarnybinë atsakomybë skiriasi 
tuo, kad ji taikoma specialiu – valstybës tarnybos santykiu su valstybe susi-
jusiems tarnautojams. Be to, tarnybinës atsakomybës priemones, taikymo 
tvarkà reglamentuoja teisës normos, priskirtinos vieðajai teisei. Manytume, 
kad ir Lietuvoje ið administracinës teisës normø kuriama nauja teisës ðaka 
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(arba bent poðakis) – valstybës tarnybos teisë, nors 2002 m. balandþio 23 d. 
priëmus naujà Valstybës tarnybos ástatymo redakcijà valstybës tarnyba, 
kaip pagrindinis administracinës teisës institutas pagal jo teisiná reglamen-
tavimà Lietuvoje þengë didelá þingsná atgal.  

Taèiau tarnybinës atsakomybës negalima sutapatinti ir su administra-
cine, nes administracinës atsakomybës pagrindinis skirtumas nuo kitø yra 
tas, kad jos taikymas jokiais pavaldumo ryðiais su taikanèiuoju nesusijusiam 
asmeniui. Be to, administracinë atsakomybë taikytina ir juridiniams asme-
nims, o tarnybinë atsakomybë taikytina tik fiziniams asmenims – valstybës 
tarnautojams. 

Valdininkø ástatyme nebuvo kaip nors specialiai reglamentuota vals-
tybës tarnautojø tarnybinë atsakomybë. Jiems buvo taikomos drausminës 
atsakomybës priemonës pagal darbo ástatymus.  

1999 m. Valstybës tarnybos ástatymo redakcijoje tarnybinës atsako-
mybës reglamentavimas buvo gana specifinis ir iðsamus. Visi tarnybiniai 
nusiþengimai ástatyme buvo suskirstyti á 3 rûðis: sunkius, vidutinius ir leng-
vus. Tai buvo naujovë, nes kituose valstybës tarnybà reglamentuojanèiuose 
ástatymuose tokio skirstymo nebuvo. Valstybës tarnybos ástatyme taip buvo 
padaryta siekiant diferencijuoti veikas ir tiksliau bei objektyviau taikyti at-
sakomybës priemones. Ástatyme, be nusiþengimø, buvo suskirstytos ir nuo-
baudø rûðys bei dydis. Numatytos ðios tarnybinës nuobaudos: 

1) atleidimas ið valstybës tarnybos; 
2) pareiginës algos sumaþinimas tam tikru dydþiu (1 ar 2 kategorijo-

mis) tam tikram laikui (nuo 3 dienø iki 3 metø); 
3) nuðalinimas nuo pareigø tam tikram laikui (nuo 10 dienø iki 6 më-

nesiø) nemokant darbo uþmokesèio; 
4) grieþtas papeikimas;  
5) papeikimas; 
6) áspëjimas þodþiu. 
2002 m. Valstybës ástatymo redakcijoje tarnybiniø nusiþengimø skirs-

tymo á rûðis nebeliko. Uþ tarnybinius nusiþengimu skiriamos nuobaudos ið-
vardytos ðio ástatymo 29 straipsnyje:  

1) pastaba;  
2) papeikimas;  
3) grieþtas papeikimas;  
4) atleidimas ið pareigø.  
Pastaroji nuobauda – atleidimas ið pareigø – gali bûti taikoma uþ: 
1) ðiurkðtø tarnybiná nusiþengimà; 
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2) kità tarnybiná nusiþengimà, jei prieð tai valstybës tarnautojui nors 
kartà per paskutinius 12 mënesiø buvo taikyta tarnybinë nuobauda – grieþ-
tas papeikimas. 

Ástatyme (29 straipsnio 5 dalyje) iðvardyta, kas laikytina ðiurkðèiu tar-
nybiniu nusiþengimu: tai nusiþengimas, kuriuo ðiurkðèiai paþeidþiamos 
valstybës tarnybos bei kitø valstybës tarnautojo veiklà reglamentuojanèiø 
ástatymø ar kitø norminiø teisës aktø nuostatos arba kitaip ðiurkðèiai nusi-
þengiama valstybës tarnautojo pareigoms ar valstybës tarnautojo veiklos 
etikos principams.  

Be to, ástatymø leidëjas yra nurodæs ir pavyzdiná ðiurkðèiø paþeidimø 
sàraðà, kuriame áraðyta: 

1) valstybës tarnautojo elgesys, diskredituojantis valstybës tarnybà, 
þeminantis þmogaus orumà, arba kiti veiksmai, tiesiogiai paþeidþiantys 
þmoniø konstitucines teises; 

2) valstybës, tarnybos ar komercinës paslapties atskleidimas; 
3) korupcinio pobûdþio nusikalstamos veikos poþymiø turinti veika, 

nors uþ ðià veikà valstybës tarnautojas ir nebuvo traukiamas baudþiamojon 
ar administracinën atsakomybën; 

4) piktnaudþiavimas tarnyba bei Vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo 
valstybinëje tarnyboje ástatymo reikalavimø paþeidimas;  

5) dalyvavimas su valstybës tarnyba nesuderinamoje veikloje; 
6) nebuvimas tarnyboje (darbe) vienà arba daugiau darbo dienø be 

pateisinamos prieþasties; 
7) buvimas tarnybos (darbo) metu neblaiviam arba apsvaigusiam nuo 

narkotiniø ar toksiniø medþiagø, jei valstybës tarnautojo elgesys áþeidþia 
þmogaus orumà ar diskredituoja valstybës ir savivaldybës institucijos ir 
ástaigos autoritetà; 

8) kiti nusiþengimai, kuriais ðiurkðèiai nusiþengiama valstybës tarnau-
tojo pareigoms arba valstybës tarnautojo etikos principams. 

Pagrindiniais tarnybiniø nuobaudø skyrimo principais galima laikyti 
ðiuos: 

1) uþ tarnybinius nusiþengimus skiriamos tik Valstybës tarnybos ásta-
tymo numatytos tarnybinës nuobaudos (iðskyrus diplomatus ir statutinius 
valstybës tarnautojus);  

2) tarnybinë nuobauda skiriama atsiþvelgiant á kaltæ, tarnybinio nusi-
þengimo prieþastis, aplinkybes ir padarinius, á valstybës tarnautojo veiklà 
iki tarnybinio nusiþengimo ir á Korupcijos prevencijos ástatymo numatytais 
atvejais ir tvarka pateiktà informacijà; 

3) uþ vienà tarnybiná nusiþengimà galima skirti tik vienà tarnybinæ 
nuobaudà; 
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4) teisminë paþeistø teisiø skiriant tarnybines nuobaudas gynyba – 
sprendimas dël tarnybinës nuobaudos paskyrimo gali bûti skundþiamas 
Administraciniø bylø teisenos ástatymo nustatyta tvarka. 

1999 m. Valstybës tarnybos ástatymo redakcijoje buvo áraðytas labai 
svarbus valstybës tarnautojo teisiø gynybos principas: valstybës tarnautojui, 
átariamam padarius nusiþengimà, nuobaudø skyrimo procedûroje galëjo at-
stovauti advokatas arba kitas ágaliotas asmuo. 2002 m. ástatymo redakcijoje 
ðios ir kai kuriø kitø svarbiø nuostatø nebeliko. Tai laikytina gráþimu atgal 
prie doktrinos, bûdingesnës drausminës (taikomos daugiau privaèiame sek-
toriuje) atsakomybës taikymui.  

Valstybës tarnybos ástatyme iðdëstytos pagrindinës tarnybiniø nuo-
baudø taikymo tvarkos taisyklës. Ðio ástatymo 30 straipsnyje nustatyti ter-
minai, per kuriuos turi bûti paskirta tarnybinë nuobauda. Jø yra keturi: 

1) tarnybinë nuobauda turi bûti paskirta ne vëliau kaip per vienà më-
nesá nuo tarnybinio nusiþengimo paaiðkëjimo dienos neáskaitant laiko, kurá 
valstybës tarnautojas nebuvo darbe dël ligos, buvo komandiruotëje arba 
atostogavo. Vyriausiojo administracinio teismo iðplëstinë teisëjø kolegija 
2003 m. sausio 13 d. nutartyje pabrëþë, kad tarnybinës nuobaudos skyrimo 
terminas turi bûti skaièiuojamas nuo nusiþengimo paaiðkëjimo dienos, o ne 
nuo tos dienos, kai padarytas paþeidimas turëjo paaiðkëti513. Tam tikra spe-
ciali norma nustatyta vidaus reikalø sistemos pareigûnams – profesiniø sà-
jungø nariams. Vidaus tarnybos statute numatyta, kad jiems skiriant tarny-
bines nuobaudas, iðskyrus atleidimà ið tarnybos, reikalingas iðankstinis pro-
fesinës sàjungos renkamojo organo sutikimas. Vyriausiasis administracinis 
teismas 2004 m. balandþio 13 d. nutartyje iðaiðkino, kad laikas, per kurá 
ástatymø nustatyta tvarka iðnagrinëjamas skundas dël profesinës sàjungos 
renkamojo organo nesutikimo dël nuobaudos skyrimo pareigûnui – profe-
sinës sàjungos nariui, neáskaitomas á Vidaus tarnybos statute nustatytà tris-
deðimties dienø terminà514;  

2) iðkëlus baudþiamàjà bylà arba atliekant tarnybiná ar kità kompeten-
tingos institucijos patikrinimà tarnybinë nuobauda turi bûti paskirta ne vë-
liau kaip per du mënesius nuo baudþiamosios bylos nutraukimo arba tei-
smo nuosprendþio ásiteisëjimo dienos, tarnybinio ar kito kompetentingos 
institucijos patikrinimo uþbaigimo dienos; 

                                                 
513 Administracinë byla Nr. 4–17–2003 A. Zanevski v. Vilniaus miesto savivaldybė // Admi-

nistraciniø teismø praktika. Vilnius: Teisinës informacijos centras, 2004. Nr. 4. P. 213–223. 
514 Administracinë byla Nr. A–170/2004 Vilniaus miesto VPK v. Vilniaus apskrities ikiteis-

minio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga. 
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3) negalima skirti tarnybinës nuobaudos, jei praëjo ðeði mënesiai nuo 
nusiþengimo padarymo dienos; 

4) kai tarnybinis nusiþengimas nustatomas atliekant audità, piniginiø 
ar kitokiø vertybiø revizijà (inventorizacijà) arba tarnybiná ar kità kompe-
tentingos institucijos patikrinimà, tarnybinë nuobauda turi bûti skiriama ne 
vëliau kaip per trejus metus nuo nusiþengimo padarymo dienos. 

Kaip matyti ið ðio terminø sàraðo, pirmieji du siejami su nusiþengimo 
paaiðkëjimo diena arba kitokiu juridiniu faktu, kuris prilygsta informacijai 
apie nusiþengimà.  

Kiti du terminai yra susijæ su nusiþengimo padarymo diena ir laikytini 
naikinamaisiais, t. y. jie negali bûti pratæsti dël ligos, komandiruotës ar 
atostogø. Toks pat naikinamasis terminas yra ir èia nurodytas antrasis, tik 
jis susijæs, minëta, ne su nusiþengimo padarymo, o su paaiðkëjimo data515.  

Tarnybinio nusiþengimo tyrimas pradedamas: 
1) valstybës tarnautojà á pareigas priëmusio asmens iniciatyva; 
2) arba kai jis gauna oficialià informacijà (tarnybiná praneðimà, as-

mens skundà ir pan.) apie valstybës tarnautojo tarnybiná nusiþengimà. 
Kai paaiðkëja, kad tarnybinis nusiþengimas turi baudþiamosios veikos 

ar administracinës teisës paþeidimo poþymiø, tarnybinio nusiþengimo tyri-
mas sustabdomas ir tarnybinio patikrinimo medþiaga perduodama institu-
cijai, kompetentingai tirti atitinkamas bylas. 

Jeigu atsisakoma iðkelti baudþiamàjà arba administracinæ bylà arba 
asmuo atleidþiamas nuo baudþiamosios arba administracinës atsakomybës, 
tarnybinës nuobaudos skyrimo procedûra tæsiama ir tarnybinë nuobauda 
turi bûti paskirta jau minëta tvarka ir terminais. 

Tarnybines nuobaudas skiria valstybës tarnautojà á pareigas priëmæs 
asmuo. 

Iðsamesnë tarnybiniø nuobaudø skyrimo valstybës tarnautojams tvar-
ka nustatyta Vyriausybës 2002 m. birþelio 25 d. nutarime Nr. 977516.  

Ðiame nutarime, be kita ko, nustatyta, kad ástaigos vadovas517, gavæs 
oficialià informacijà apie valstybës tarnautojo átarimà padarius tarnybiná 
nusiþengimà, ne vëliau kaip per 3 darbo dienas ápareigoja uþ ástaigos per-

                                                 
515 Ið esmës tokios pat nuomonës laikosi ir Vyriausiasis administracinis teismas 2002 m. 

gruodþio 4 d. konsultacijoje Nr. 23.2–K // Administraciniø teismø praktika. Nr. 3. Vilnius: Lie-
tuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2002. P. 272–274. 

516 Valstybës þinios. 2002. Nr. 65–2665. 
517 Vyriausybës nutarime daug kur minimas ástaigos vadovas, taèiau, minëta, Valstybës 

tarnybos ástatyme tarnybinio nusiþengimo tyrimo iniciatoriumi ávardijamas valstybës tarnauto-
jà á pareigas priëmæs asmuo, kuris gali tuo pat metu ir nebûti ástaigos vadovas. 
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sonalo tvarkymà atsakingà asmená arba ástaigos struktûrinio padalinio, at-
sakingo uþ personalo tvarkymà, vadovà pradëti tirti tarnybiná nusiþengimà.  

Átariamo padarius tarnybiná nusiþengimà uþ ástaigos personalo tvar-
kymà atsakingo asmens funkcijas tarnybiniø nuobaudø skyrimo procedûro-
je atlieka ástaigos vadovo ágaliotas valstybës tarnautojas. 

Ástaigos vadovas nusiþengimui tirti gali sudaryti ir komisijà. Átariant, 
kad valstybës tarnautojas padarë tarnybiná nusiþengimà, uþ kurá gali bûti 
paskirta tarnybinë nuobauda – atleidimas ið pareigø, komisijà sudaryti bû-
tina.  

Komisija sudaroma ne vëliau kaip per 3 darbo dienas ið ne maþiau 
kaip 3 asmenø:  

1) valstybës tarnautojo tiesioginio vadovo ar jo ágalioto asmens; 
2) uþ ástaigos personalo tvarkymà atsakingo asmens; 
3) kitø ástaigos valstybës tarnautojø.  
Jei tarnybiniø nuobaudø skyrimo procedûra turi bûti pradëta ástaigos 

vadovui, aukðtesnës pagal pavaldumà ástaigos vadovas ne vëliau kaip per 3 
darbo dienas nuo oficialios informacijos apie padarytà tarnybiná nusiþen-
gimà gavimo ápareigoja savo vadovaujamos ástaigos uþ personalo tvarkymà 
atsakingà asmená pradëti tirti tarnybiná nusiþengimà arba, jeigu gresia at-
leidimas ið pareigø, sudaro komisijà ðiam nusiþengimui tirti. 

Uþ ástaigos personalo tvarkymà atsakingas asmuo (arba komisija) per 
3 darbo dienas nuo ápareigojimo pradëti tarnybinio nusiþengimo tyrimà ga-
vimo (sudarius komisijà – nuo komisijos tarnybiniam nusiþengimui tirti su-
darymo) suraðo praneðimà apie tarnybiná nusiþengimà. Ðiuo praneðimu pa-
siraðytinai informuojamas átariamas nusiþengimu valstybës tarnautojas, kad 
pradëtas nusiþengimo tyrimas, ir kartu jam pateikiama turima informacija 
apie nusiþengimà.  

Toks valstybës tarnautojas ne vëliau kaip per 2 darbo dienas nuo pra-
neðimo gavimo dienos gali pateikti raðytiná paaiðkinimà dël tarnybinio nu-
siþengimo. Jeigu jis nurodytu laiku paaiðkinimo nepateikia, suraðomas ak-
tas, kurá pasiraðo uþ ástaigos personalo tvarkymà atsakingas asmuo ir du 
ástaigos valstybës tarnautojai. 

Uþ ástaigos personalo tvarkymà atsakingas asmuo (arba komisija) tar-
nybiná nusiþengimà gali tirti ne ilgiau kaip 10 darbo dienø. Tarnybinio nu-
siþengimo tyrimo laikas pratæsiamas átariamo nusiþengimu valstybës tar-
nautojo laikinojo nedarbingumo ir atostogø laikui. 

Iðtyrus tarnybiná nusiþengimà, ástaigos vadovui, o jeigu ástaigos vado-
vas nëra asmuo, priëmæs átariamà padarius tarnybiná nusiþengimà valstybës 
tarnautojà á pareigas, arba jeigu ðá valstybës tarnautojà á pareigas priëmë 
kolegiali valstybës ar savivaldybës institucija, – ir valstybës tarnautojà á pa-
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reigas priëmusiam asmeniui arba kolegialiai valstybës ar savivaldybës insti-
tucijai raðtu pateikiama motyvuota iðvada apie tyrimo rezultatus ne vëliau 
kaip 11-àjà darbo dienà po tarnybinio nusiþengimo tyrimo pradþios.  

Jeigu motyvuotoje iðvadoje teigiama, kad valstybës tarnautojas pada-
rë tarnybiná nusiþengimà, joje turi bûti: 

1) nusiþengimas teisiðkai ávertintas (nurodomas atitinkamas Valstybës 
tarnybos ástatymo straipsnis, jo dalis ir punktas); 

2) nurodoma nusiþengimo padarymo ar paaiðkëjimo diena; 
3) nurodomos nusiþengimo padarymo aplinkybës; 
4) nurodoma, ar nusiþengimas padarytas tyèia, dël neatsargumo ar 

aplaidumo; 
5) nurodomi nusiþengimo padariniai; 
6) pasiûlyta konkreti tarnybinë nuobauda.  
Valstybës tarnautojà á pareigas priëmæs asmuo, atsiþvelgdamas á pa-

teiktà iðvadà, priima atitinkamu administraciniu teisës taikymo aktu áfor-
mintà sprendimà: 

1) pripaþinti, kad valstybës tarnautojas padarë tarnybiná nusiþengimà, 
ir skirti jam tarnybinæ nuobaudà; 

2) pripaþinti, kad valstybës tarnautojas tarnybinio nusiþengimo nepa-
darë arba valstybës tarnautojui, padariusiam tarnybiná nusiþengimà, tarny-
binë nuobauda negali bûti paskirta, nes suëjo tarnybinës nuobaudos skyri-
mo terminas, ir tarnybinës nuobaudos skyrimo procedûrà nutraukti. 

Su sprendimu skirti tarnybinæ nuobaudà arba nutraukti tarnybinës 
nuobaudos skyrimo procedûrà valstybës tarnautojas supaþindinamas pasi-
raðytinai ne vëliau kaip kità darbo dienà, o jeigu ðá sprendimà priëmë Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybë – ne vëliau kaip kità dienà po jo ásigaliojimo, 
o jeigu sprendimas pasiraðytas arba Vyriausybës priimtas sprendimas ásiga-
lioja valstybës tarnautojo laikinojo nedarbingumo, komandiruotës, atosto-
gø metu, – ne vëliau kaip kità darbo dienà po to, kai baigiasi valstybës tar-
nautojo laikinasis nedarbingumas, komandiruotë, atostogos. 

Duomenys apie paskirtas tarnybines nuobaudas, apie tarnybiniø nuo-
baudø iðnykimà arba jø panaikinimà áraðomi á valstybës tarnautojo asmens 
bylà ir pateikiami Valstybës tarnautojø registrui Lietuvos Respublikos vals-
tybës tarnautojø registro nuostatø518 nustatyta tvarka. 

Tarnybinë nuobauda iðnyksta: 
1) po tarnybinës nuobaudos paskyrimo datos praëjus vieneriems me-

tams; 

                                                 
518 Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2002 m. rugpjûèio 10 d. nutarimu Nr. 

1255 // Valstybës þinios. 2002. Nr. 80–3440. 
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2) tarnybinæ nuobaudà panaikinus anksèiau laiko jà paskyrusio as-
mens motyvuotu sprendimu;  

3) tarnybinæ nuobaudà panaikinus anksèiau laiko jà paskyrusio as-
mens sprendimu, kai valstybës tarnautojas gauna valstybës apdovanojimà. 

Ástatyme nepasakyta, kaip vertintina anksèiau paskirta tarnybinë nuo-
bauda, jeigu nepraëjus metams padaromas naujas tarnybinis nusiþengimas, 
uþ kurá vël paskiriama tarnybinë nuobauda. Manytume, kad pagal analogijà 
su kitomis teisinës atsakomybës rûðimis, jeigu nepraëjus metams padaro-
mas naujas tarnybinis nusiþengimas, anksèiau paskirta nuobauda turëtø ga-
lioti tol, kol praeis vieneri metai po paskutinës nuobaudos uþ padarytà tar-
nybiná nusiþengimà.  

 
1.13.15. Valstybës tarnautojø materialinë  

atsakomybë 
 

Valstybës tarnybos ástatymo 32 straipsnyje nustatyta, kad valstybës 
tarnautojas turi atlyginti savo neteisëta kalta veika valstybës ir savivaldybës 
institucijai ir ástaigai padarytà tiesioginæ materialinæ þalà. 

Bendrosios materialinës atsakomybës taikymo sàlygos yra ðios: 
1) valstybës ir savivaldybës institucijai ir ástaigai padarytà þalà valsty-

bës tarnautojas gali atlyginti savo noru; 
2) jei valstybës tarnautojas gera valia ðaliø susitarimu þalos neatlygino 

natûra arba pinigais, padarytos þalos atlyginimas gali bûti tà valstybës tar-
nautojà á pareigas priëmusio asmens sprendimu iðskaitomas ið valstybës 
tarnautojo darbo uþmokesèio laikantis ðiø taisykliø: 

– tokiu sprendimu iðieðkomos þalos dydis negali virðyti vieno viduti-
nio darbo uþmokesèio; 

– sprendimas dël þalos atlyginimo turi bûti priimtas ne vëliau kaip 
per vienà mënesá nuo þalos paaiðkëjimo dienos; 

– neatlyginta þalos dalis iðieðkoma pareiðkus ieðkiná teisme; 
3) atlyginant þalà iðieðkoma suma negali virðyti 20 procentø valstybës 

tarnautojui priklausanèio per mënesá mokëti darbo uþmokesèio. 
Valstybës tarnautojas, nesutinkantis su já á pareigas priëmusio asmens 

sprendimu dël valstybës ir savivaldybës institucijai ir ástaigai padarytos þa-
los atlyginimo, turi teisæ kreiptis á teismà. Kreipimasis á teismà sustabdo þa-
los atlyginimo iðieðkojimà. 

Iðsamesnis materialinës atsakomybës taikymas priklauso nuo jos rû-
ðies. Valstybës tarnautojams taikomà materialinæ atsakomybæ galima su-
skirstyti á keturias rûðis pagal tai, kurioje administravimo srityje arba kokio 
subjekto þala padaryta: 
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1) þala, padaryta atliekant vidaus administravimà; 
2) þala, padaryta atliekant vieðàjá administravimà; 
3) þala, padaryta kolegialios institucijos; 
4) þala, atsiradusi dël ikiteisminio tyrimo pareigûnø, prokuratûros ar 

teismo pareigûnø ar teisëjø tyèiniø veiksmø. 
Vieðojo administravimo ástatyme nustatyta, kad vidaus administravi-

mas – tai administravimo veikla, kuria uþtikrinamas valstybës ar vietos sa-
vivaldos konkreèios institucijos, ástaigos, tarnybos ar organizacijos savaran-
kiðkas funkcionavimas (struktûros tvarkymas, personalo valdymas, turimø 
materialiniø ir finansiniø iðtekliø valdymas ir naudojimas, raðtvedybos 
tvarkymas), kad jos galëtø tinkamai vykdyti joms priskirtus vieðojo admi-
nistravimo ar kitos valstybinës veiklos uþdavinius519. Jeigu atliekant tokià 
veiklà padaroma materialinë þala, ji atlyginama visa, taèiau ne didesnë kaip 
6 vidutiniai valstybës tarnautojo darbo uþmokesèiai. Tai reiðkia, kad jei þala 
yra didesnë, taèiau ji padaryta ne tyèia, ne nusikalstamais veiksmais, ji lieka 
neatlyginta.  

Viešasis administravimas – ástatymais ir kitais teisës aktais reglamen-
tuojama valstybës ir vietos savivaldos institucijø, kitø ástatymais ágaliotø 
subjektø vykdomoji veikla, skirta ástatymams, kitiems teisës aktams, vietos 
savivaldos institucijø sprendimams ágyvendinti, numatytoms vieðosioms pa-
slaugoms administruoti. Jeigu atliekant ðià veiklà padaroma materialinë þa-
la, ji nukentëjusiajam atlyginama Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje nusta-
tyta tvarka.  

Ðiame straipsnyje nustatyta, kad þalà, atsiradusià dël valstybës val-
dþios institucijø neteisëtø aktø, privalo atlyginti valstybë ar savivaldybë ið 
valstybës ar savivaldybës biudþeto nepaisydama konkretaus valstybës tar-
nautojo ar kito valstybës valdþios institucijos darbuotojo kaltës. Terminas 
„valdþios institucija“ ðiuo atveju reiðkia bet koká vieðosios teisës subjektà 
(valstybës ar savivaldybës institucijà, pareigûnà, valstybës tarnautojà ar ki-
toká ðiø institucijø darbuotojà ir t. t.), taip pat privatø asmená, atliekantá 
valdþios funkcijas, o terminas „aktas“ reiðkia bet koká valdþios institucijos 
ar jos darbuotojø veiksmà (veikimà, neveikimà), kuris tiesiogiai daro átakà 
asmenø teisëms, laisvëms ir interesams (valstybës ar savivaldybës institucijø 
priimami administraciniai norminiai arba administraciniai teisës taikymo ir 
t. t., iðskyrus teismo nuosprendþius, sprendimus ir nutartis). 

Valstybës ar savivaldybës civilinë atsakomybë pagal ðá straipsná atsi-
randa, jeigu valdþios institucijø darbuotojai neveikë taip, kaip pagal ástaty-
mus ðios institucijos ar jø darbuotojai privalëjo veikti. 

                                                 
519 Valstybës þinios. 1999. Nr. 60–1945. 
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Þalà atlyginusi valstybës ar savivaldybës institucija ar ástaiga turi reg-
reso (atgræþtinio reikalavimo) teisæ reikalauti ið þalà padariusio valstybës 
tarnautojo tokio dydþio þalos atlyginimo, kiek ji sumokëjo, bet ne daugiau 
kaip 9 vidutiniø valstybës tarnautojo darbo uþmokesèiø. 

Kolegialios institucijos (pvz., savivaldybës tarybos) sprendimu padaryta 
þala iðieðkoma ið jos nariø pagal ðias taisykles: 

1) pareiga atlyginti þala atsiranda tuomet, jeigu sprendimas buvo pri-
imtas paþeidþiant ástatymus ir kitus teisës aktus; 

2) solidariai atsako vadovas ir nariai; 
3) nuo pareigos atlyginti þalà atleidþiami tie asmenys, kurie balsavo 

prieð toká sprendimà arba nedalyvavo posëdyje já priimant ir per 7 dienas 
po to, kai suþinojo arba turëjo suþinoti apie já, áteikë institucijos vadovui ra-
ðytiná pareiðkimà; 

4) vadovo ir nario atsistatydinimas ar atðaukimas ið pareigø neatlei-
dþia jø nuo padarytos dël jø kaltës þalos atlyginimo. 

Civilinio kodekso 6.272 straipsnyje nustatyta speciali atsakomybës uþ 
þalà, atsiradusià dël ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ir teis-
mo neteisëtø veiksmø, atlyginimo tvarka. Ðiame straipsnyje pasakyta, kad 
þalà, atsiradusià dël neteisëto nuteisimo, neteisëto suëmimo kardomosios 
priemonës taikymo tvarka, neteisëto sulaikymo, neteisëto procesinës prie-
vartos priemoniø pritaikymo, neteisëto administracinës nuobaudos – areðto 
– paskyrimo, valstybë atlygina visiðkai, nepaisydama ikiteisminio tyrimo pa-
reigûnø, prokuratûros pareigûnø ir teismo kaltës520. 

Þalà, atsiradusià dël neteisëtø teisëjo ar teismo veiksmø nagrinëjant 
civilinæ bylà, valstybë atlygina visiðkai, jeigu þala atsirado dël teisëjo arba 
kito teismo pareigûno kaltës. 

Be turtinës þalos, atlyginama ir neturtinë þala. 
Jeigu þala atsirado dël ikiteisminio tyrimo pareigûnø, prokuratûros ar 

teismo pareigûnø ar teisëjø tyèiniø veiksmø, tai valstybë, atlyginusi þalà, 
ágyja atgræþtinio reikalavimo teisæ ið atitinkamø pareigûnø ástatymø nusta-
tyta tvarka iðieðkoti ástatymø nustatyto dydþio sumas. 

Papildomai ðie klausimai reglamentuojami Þalos, atsiradusios dël val-
dþios institucijø neteisëtø veiksmø, atlyginimo ástatyme521. Ðis ástatymas nu-
stato asignavimø þalai, atsiradusiai dël valdþios institucijø neteisëtø veiks-
mø, atlyginti naudojimà, þalos, atsiradusios dël neteisëto nuteisimo, netei-
sëto kardomojo kalinimo (suëmimo), neteisëto sulaikymo, neteisëto proce-
siniø prievartos priemoniø pritaikymo, neteisëto administracinës nuobau-

                                                 
520 Valstybës þinios. 2000. Nr. 74–2262. 
521 Valstybës þinios. 2002. Nr. 56–2228. 
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dos – areðto paskyrimo, atlyginimà ne teismo tvarka, Europos Þmogaus 
Teisiø Teismo ir Jungtiniø Tautø Þmogaus teisiø komiteto bei kitø tarp-
tautiniø institucijø, kuriø jurisdikcijà ar kompetencijà spræsti dël Lietuvos 
Respublikos jurisdikcijai priklausanèiø asmenø teisiø paþeidimø yra pripa-
þinusi Lietuvos Respublika, sprendimø vykdymà, taip pat valstybës regreso 
(atgræþtinio reikalavimo) teisës á þalà padariusá asmená ágyvendinimo tvar-
kà. 

 

1.13.16. Valstybës tarnautojø administracinë  

atsakomybë 
 
Administracinë atsakomybë yra savarankiðka teisinës atsakomybës 

rûðis, taikoma administracinio proceso teisës normø nustatyta tvarka ad-
ministracinës teisës paþeidimus padariusiems fiziniams ir juridiniams as-
menims, skiriant jiems ástatymø numatytas administracines nuobaudas, ku-
riomis siekiama uþtikrinti teisinæ tvarkà ágyvendinant valstybiná valdymà. 

Administracinës atsakomybës taikymo fiziniams asmenims, áskaitant 
ir valstybës tarnautojus, klausimai reglamentuoti Administraciniø teisës 
paþeidimø kodekse. Kaip minëta, valstybës tarnautojas neretai turi valdþios 
ágaliojimus jam tarnybiðkai nepavaldiems asmenims. Tai ypaè bûdinga sta-
tutiniams valstybës tarnautojams. Tokie valstybës tarnautojai ATPK trak-
tuojami kaip specialûs administracinës teisës paþeidimo subjektai ir vadi-
nami pareigûnais. Jie administracinën atsakomybën traukiami uþ administ-
racinës teisës paþeidimus, susijusius su jø pareigø vykdymu, taip pat uþ pa-
þeidimus, susijusius su nesilaikymu nustatytø valdymo tvarkos, valstybinës 
ir vieðosios tvarkos, aplinkos, gyventojø sveikatos apsaugos bei kitø taisyk-
liø, kuriø laikymàsi uþtikrinti yra jø tarnybinë pareiga. 

Viena ið administracinës atsakomybës rûðiø pareigûnams taikoma 
specifiðkai. ATPK 24 straipsnyje nustatyta, kad uþ administracinës teisës 
paþeidimus fiziniams asmenims skiriama bauda negali bûti maþesnë kaip 
10 litø ir didesnë kaip 1000 litø, o uþ tokius pat paþeidimus pareigûnams 
skiriama bauda negali bûti maþesnë kaip 20 litø ir didesnë kaip 2000 litø 
(jeigu uþ atskirø rûðiø administracinës teisës paþeidimus ástatymo nëra nu-
statyta didesnë bauda).  

Tam tikrø specialiø taisykliø esama taikant administracinæ atsakomy-
bæ statutiniams valstybës tarnautojams. ATPK statutiniø valstybës tarnau-
tojø atsakomybei skirtas 15 straipsnis. Jame minimi statutiniai valstybës 
tarnautojai padalijami á dvi dideles grupes.  
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Pirmosios grupės statutiniai valstybës tarnautojai iðvardyti ðio straips-
nio 1 dalyje. Tai: 

1) tikrosios karo tarnybos kariai; 
2) policijos pareigûnai ir jiems prilyginti asmenys; 
3) vidaus reikalø tarnybø pareigûnai ir jiems prilyginti asmenys; 
4) Specialiøjø tyrimø tarnybos pareigûnai; 
5) Valstybës saugumo departamento pareigûnai. 
Minëtiems statutiniams valstybës tarnautojams atsakomybë uþ admi-

nistracinës teisës paþeidimus taikoma pagal ðias taisykles: 
1) ðie asmenys atsako pagal jø veiklà reglamentuojanèius statutus ar-

ba kitus specialius tokio pobûdþio ástatymus, jeigu ástatyme nepasakyta ki-
taip; 

2) padarius ástatymo konkreèiai iðvardytas veikas ðiems asmenims 
administracinë atsakomybë taikoma bendra tvarka. Ðios veikos numatytos 
ATPK 15 straipsnio 1 dalyje. Tai: 

− keliø eismo taisykliø paþeidimai; 
− prieðgaisrinës saugos taisykliø ir kitø prieðgaisrinæ saugà reglamen-

tuojanèiø norminiø aktø paþeidimai; 
− medþioklës, þvejybos, kitø aplinkos apsaugos taisykliø paþeidimai; 
− gyventojø sveikatos apsaugos normø paþeidimai; 
− muitø taisykliø paþeidimai; 
− matavimo priemoniø, skirtø valstybinei metrologinei kontrolei, 

gamybos, prekybos jomis, nuomos ir naudojimo taisykliø paþeidi-
mai; 

− biudþeto asignavimø paskirstymo ir panaudojimo tvarkos paþeidi-
mai; 

− vieðøjø pirkimø tvarkos paþeidimai; 
− trukdymas Valstybës kontrolës pareigûnams ir jø ágaliotiems as-

menims atlikti jiems pavestas pareigas; 
− Valstybës kontrolës pareigûnø sprendimø nevykdymas; 
− kontrabanda; 
3) ðiems asmenims taikant administracinæ atsakomybæ uþ 2 punkte ið-

vardytas veikas, institucijos ar pareigûnai, kuriems suteikta teisë skirti ad-
ministracines nuobaudas, uþuot skyræ jas, gali perduoti medþiagà dël teisës 
paþeidimø atitinkamoms institucijoms ar pareigûnams, kad jie spræstø 
klausimà dël kaltø asmenø nubaudimo drausmine (tiksliau reikëtø sakyti – 
tarnybine) tvarka, t. y. pagal 1 punkte nurodytà bendràjà taisyklæ.  

Antrosios grupės statutiniai valstybës tarnautojai iðvardyti ATPK 15 
straipsnio 2 dalyje. Tai visi kiti, negu iðvardyti ATPK 15 straipsnio 1 dalyje, 
statutiniai valstybës tarnautojai, kuriems, kaip teigiama kodekse, taikomi 
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drausmës statutai arba specialûs drausmës nuostatai. Jiems administracinë 
atsakomybë taikoma pagal ðias taisykles: 

1) tiesiogiai drausmës statutuose arba specialiuose drausmës nuosta-
tuose numatytais atvejais uþ padarytus administracinës teisës paþeidimus 
taikoma drausminë atsakomybë; 

2) kitais atvejais administracinë atsakomybë taikoma bendrais pa-
grindais. 

Kaip matyti ið iðvardytø taisykliø, administracinës teisës paþeidimo 
subjektas ne visada sutampa su administracinës atsakomybës subjektu. Kai 
kurioms asmenø grupëms padarius administracinës teisës paþeidimus ad-
ministracinë atsakomybë netaikoma. Jie uþ padarytus paþeidimus atsako 
tarnybine tvarka. 

ATPK minimi ir kiti specialûs subjektai, kurie tuo pat metu yra (arba 
gali bûti) ir valstybës tarnautojai (pvz., biudþetinës ástaigos vadovas (17213 
str.), valstybiniø institucijø vadovai (1899, 2143 str.), seniûnas (213 str.)). 

Kai kuriems valstybës tarnautojams administracinë atsakomybë ið viso 
netaikoma. Teisëjai, prokurorai, nors ir bûdami valstybës tarnautojai, uþ 
padarytus administracinius nusiþengimus pagal ATPK neatsako. Jeigu to-
kie asmenys padaro administraciná nusiþengimà, byla perduodama atitin-
kamiems subjektams spræsti klausimà dël tarnybinës atsakomybës taikymo. 
Pavyzdþiui, Teismø ástatymo522 47 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad me-
dþiaga dël teisëjø padarytø administracinës teisës paþeidimø perduodama 
Teisëjø etikos ir garbës komisijai, kurià vëliau gali nagrinëti teisëjø Garbës 
teismas. Konstitucinio Teismo teisëjams – prieðingai – gali bûti taikoma 
administracinë atsakomybë, taèiau tik gavus Konstitucinio Teismo sutiki-
mà523. 

Prokuratûros ástatymo 8 straipsnio 2 dalyje taip pat nustatyta, kad 
medþiaga dël prokurorø padarytø administracinës teisës paþeidimø pe-
rduodama generaliniam prokurorui drausmës bylai iðkelti524. 

 
 

1.13.17. Valstybës tarnautojø baudþiamoji atsakomybë 
 

Baudþiamàjà atsakomybæ galima apibûdinti kaip asmens ir jo padary-
tos baudþiamøjø ástatymø uþdraustos veikos pasmerkimà valstybës vardu, 
kurá vykdo ágaliotos institucijos (teismas) ir kuris pasireiðkia baudþiamai-

                                                 
522 Valstybës þinios. 1994. Nr. 46–851; 2002. Nr. 17–649. 
523 Valstybës þinios. 1993. Nr. 6–120. 
524 Valstybës þinios. 1994. Nr. 81–1514; 2003. Nr. 42–1919. 
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siais ástatymais apibrëþtø asmeninio arba turtinio pobûdþio suvarþymø kal-
tininkui nustatymu. Ðis pasmerkimas ir suvarþymai veikia kaltininkà sukel-
dami jam neigiamus iðgyvenimus525. 

Baudþiamoji atsakomybë taikytina tik ástatymo pagrindu. Visos vei-
kos, uþ kurias gali bûti taikomos baudþiamojo poveikio priemonës, nurody-
tos Lietuvos Respublikos baudþiamajame kodekse526, kuris ásigaliojo 2003 
m. geguþës 1 d. 

Ðiame kodekse yra specialus (XXXIII) skyrius, pavadintas „Nusikal-
timai ir baudþiamieji nusiþengimai valstybës tarnybai ir vieðiesiems intere-
sams“. Jame numatytos veikos, kurias gali padaryti tiek patys valstybës tar-
nautojai, tiek kiti asmenys, kurie pasinaudoja valstybës tarnautojo buvimu 
(pvz., tarpininko kyðininkavimas, valstybës tarnautojo papirkimas). 

Valstybës tarnautojai, kuriems numatyta baudþiamoji atsakomybë 
pagal ðio skirsnio nuostatas, arba kurie kitaip yra susijæ su baudþiamosios 
veikos padarymu, ðiame skyriuje apibûdinami pagal specialias nuostatas, t. 
y. ðiame Baudþiamojo kodekso skirsnyje nurodyta valstybës tarnautojo sà-
voka skiriasi nuo jo apibûdinimo, kuris átvirtintas Valstybës tarnybos ásta-
tyme ir kituose valstybës tarnybà reglamentuojanèiuose teisës aktuose. 

Baudþiamojo kodekso 230 straipsnyje nurodyta, kad minëtame sky-
riuje nurodyti valstybës tarnautojai yra asmenys, dirbantys valstybës tarny-
boje: 

1) valstybës politikai; 
2) vieðojo administravimo valstybës tarnautojai pagal Valstybës tar-

nybos ástatymà; 
3) kiti asmenys, kurie dirbdami valstybës ar savivaldybiø institucijose 

ar ástaigose, teisminëse, teisësaugos, valstybës kontrolës bei prieþiûros ir 
joms prilygintose institucijose atlieka valdþios atstovo funkcijas arba turi 
administracinius ágaliojimus; 

4) oficialûs kandidatai á tokias pareigas. 
Kaip matyti, valstybës tarnautojais èia traktuojamas platesnis asmenø 

ratas, nei priimta Lietuvos valstybës tarnybos doktrinoje. Visø pirma at-
kreiptinas dëmesys á tai, kad pagal ðá skirsná atsako ir valstybës politikai.  

Be to, tame paèiame straipsnyje nustatyta, kad kai kurie asmenys pa-
gal ðá Baudþiamojo kodekso skyriø prilyginami valstybës tarnautojams. To-
kiais laikytini: 

                                                 
525 Abramavièius A., Èepas A., Drakðienë A. ir kt. Baudþiamoji teisë. Bendroji dalis. Vil-

nius: Eugrimas, 1996. P. 55. 
526 Valstybës þinios. 2000. Nr. 89–2741. 
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1) asmenys, turintys atitinkamus ágaliojimus uþsienio valstybës institu-
cijoje, tarptautinëje vieðojoje organizacijoje arba tarptautinëse teisminëse 
institucijose, taip pat oficialûs kandidatai á tokias pareigas; 

2) asmenys, kurie dirba bet kokioje valstybinëje, nevalstybinëje ar pri-
vaèioje ástaigoje, ámonëje ar organizacijoje arba verèiasi profesine veikla ir 
turi atitinkamus administracinius ágaliojimus ar turi teisæ veikti ðitos ástai-
gos, ámonës ar organizacijos vardu, arba teikia vieðàsias paslaugas. 

Minëtame Baudþiamojo kodekso skyriuje ið viso yra 6 straipsniai, 
numatantys nusikaltimus ir baudþiamuosius nusiþengimus valstybës tarny-
bai ir vieðiesiems interesams: 

1. Kyðininkavimas (225 str.). Pagal ðá straipsná baudþiamas valstybës 
tarnautojas arba jam prilygintas asmuo, savo ar kitø naudai tiesiogiai ar ne-
tiesiogiai priëmæs, paþadëjæs ar susitaræs priimti kyðá, reikalavæs ar provo-
kavæs já duoti uþ teisëtà veikimà ar neveikimà vykdant ágaliojimus. Grieþ-
tesnë atsakomybë numatyta uþ kyðininkavimà siekiant padaryti neteisëtà 
veikà, taip uþ didelio kyðio (didesnës negu 250 MGL vertës) priëmimà, pa-
þadëjimà arba susitarimà priimti. 

2. Tarpininko kyðininkavimas (226 str.). Pagal ðá straipsná baudþiamas 
tas, kas pasinaudodamas savo visuomenine padëtimi, tarnyba, ágaliojimais, 
giminyste, paþintimis ar kita tikëtina átaka valstybës ar savivaldybës institu-
cijai ar ástaigai, tarptautinei vieðajai organizacijai, jø tarnautojui ar jam pri-
lygintam asmeniui uþ kyðá paþadëjo paveikti atitinkamà institucijà, ástaigà 
ar organizacijà, valstybës tarnautojà ar jam prilygintà asmená, kad jie ati-
tinkamai teisëtai ar neteisëtai veiktø ar neveiktø. 

3. Papirkimas (227 str.). Pagal ðá straipsná baudþiamas tas, kas tiesio-
giai arba netiesiogiai pasiûlë, paþadëjo duoti arba davë kyðá valstybës tar-
nautojui arba jam prilygintam asmeniui uþ pageidaujamà teisëtà veikimà ar 
neveikimà vykdant ágaliojimus, arba tarpininkui siekdamas tø paèiø rezul-
tatø. Ðiame straipsnyje taip pat numatyta grieþtesnë atsakomybë uþ papir-
kimà siekiant padaryti neteisëtà veikà vykdant ágaliojimus bei uþ didelá kyðá 
(didesnës negu 250 MGL vertës). 

Ðiame straipsnyje numatyta ir kita norma, skatinanti informuoti teisë-
saugos institucijas apie bet koká spaudimà kyðininkauti: 2 dalyje nustatyta, 
kad asmuo atleidþiamas nuo baudþiamosios atsakomybës uþ papirkimà, 
jeigu kyðio ið jo buvo reikalaujama, provokuojama já duoti ir jis, pasiûlæs, 
paþadëjæs ar davæs kyðá, nedelsdamas apie tai praneðë teisësaugos instituci-
jai arba kyðá jis pasiûlë, paþadëjo ar davë su teisësaugos institucijos þinia. 

4. Piktnaudþiavimas (228 str.). Pagal ðá straipsná baudþiamas valstybës 
tarnautojas arba jam prilygintas asmuo, piktnaudþiavæs tarnybine padëtimi 



LIETUVOS  ADMINISTRACINĖ  TEISĖ 

 

450 

arba virðijæs ágaliojimus, jeigu dël to didelës þalos patyrë valstybë, tarptau-
tinë vieðoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo. 

Grieþtesnë atsakomybë pagal ðá straipsná numatyta tokiam pat asme-
niui, kuris ðià veikà padarë siekdamas turtinës ar kitokios asmeninës nau-
dos (jeigu nebuvo kyðininkavimo poþymiø). 

5. Neteisëtas teisiø á daiktà áregistravimas (2281 str.). Pagal ðá straipsná 
baudþiamas valstybës tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, kuris atlikda-
mas registruotojo funkcijas vieðame registre neteisëtai áregistravo teises á 
daiktà. 

6. Tarnybos pareigø neatlikimas (229 str.). Pagal ðá straipsná baudþia-
mas valstybës tarnautojas arba jam prilygintas asmuo, dël neatsargumo ne-
atlikæs savo pareigø arba jas netinkamai atlikæs, jeigu dël to valstybë, juri-
dinis ar fizinis asmuo patyrë didelæ þalà. 

Sankcijos uþ ðias veikas numatytos labai ávairios (bauda, areðtas, lais-
vës atëmimas nuo trijø mënesiø iki aðtuoneriø metø). Tai reiðkia, kad kai 
kurie nusikaltimai valstybës tarnybai ir vieðiesiems interesams pripaþástami 
sunkiais. Bendras sankcijø valstybës tarnautojams bruoþas yra tas, kad be-
veik visais atvejais jiems kaip viena ið alternatyviø bausmiø yra numatomas 
teisës dirbti tam tikrà darbà arba uþsiimti tam tikra veikla atëmimas, kuris 
gali bûti teismo nustatomas nuo vieneriø iki penkeriø metø. Ðiuo poþiûriu 
reikia turëti galvoje ir tai, kad pagal Valstybës tarnybos ástatymo 9 straipsná 
á valstybës tarnautojo pareigas negali bûti priimtas asmuo, pripaþintas kaltu 
dël nusikalstamos veikos valstybës tarnybai ir vieðiesiems interesams ar ko-
rupcinio pobûdþio nusikalstamos veikos padarymo ir turintis neiðnykusá ar 
nepanaikintà teistumà. 

Iðvardytos baudþiamøjø ástatymø persekiojamos veikos, nors ir ádëtos 
specialiame skyriuje, skirtame valstybës tarnybos ir vieðøjø interesø apsau-
gai, nëra vienintelës, kurias gali padaryti valstybës tarnautojai, vykdydami 
jiems pavestas pareigas. Tokiø veikø rastume ir kituose baudþiamojo ko-
dekso skyriuose ir straipsniuose. Tokios veikos gali bûti piktnaudþiavimas 
oficialiais ágaliojimais (123 str.), neteisëtas disponavimas informacija, kuri 
yra valstybës paslaptis (124 str.), valstybës paslapties atskleidimas (125 
str.), valstybës paslapties praradimas (126 str.), neteisëtas asmens bûsto ne-
lieèiamumo paþeidimas (165 str.), neteisëtas susiraðinëjimo, kitokiø prane-
ðimø, siuntø ar pokalbiø telefonu slaptumo paþeidimas (166 str.), neteisë-
tas informacijos apie privatø asmens gyvenimà rinkimas (167 str.), atsklei-
dimas ar panaudojimas (168 str.), diskriminavimas dël tautybës, rasës, ly-
ties, kilmës, religijos ar kitos grupinës priklausomybës (169 str.), deklaraci-
jos apie savo ar ámonës pajamas, pelnà ar turtà nepateikimas (221 str.), 
XXXIV skyriuje numatyti nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai teisin-



Bendroji  dalis 

 

451 

gumui, kai kurie XLII skyriuje numatyti nusikaltimai ir baudþiamieji nusi-
þengimai valdymo tvarkai, XLVI skyriuje numatyti nusikaltimai ir bau-
dþiamieji nusiþengimai kraðto apsaugos tarnybai. 

 
 

1.13.18. Valstybës tarnautojø mokymas 
 
Norint, kad sklandþiai funkcionuotø tiek vidaus, tiek vieðasis admi-

nistravimas, svarbûs yra visø valstybës tarnyboje dirbanèiø asmenø profesi-
niai gebëjimai. Kitaip tariant, ðioje srityje, inter alia, svarbu kelti personalo 
lygá ir didinti profesinius standartus527. 

Vadovaujantá valstybës valdymo darbà dirbantys asmenys turi ágyti 
tinkamà profesiná pasirengimà tokiose srityse kaip strateginis planavimas, 
personalo valdymas, apskritai vadovavimas pavestai veiklos srièiai. Taigi 
ðioje srityje ir apskritai valstybës tarnyboje svarbu ir tinkamas pretendentø á 
valstybës tarnybà parengimas, ir nuolatinis jø mokymas. 

Profesiniø standartø didinimas neabejotinai susijæs tiek su ávadiniu 
valstybës tarnautojø mokymu, tiek su kvalifikacijos këlimu. Tokios nuosta-
tos átvirtintos Teismø528, Prokuratûros529 ir kituose ástatymuose530.  

Atitinkamos nuostatos átvirtintos ir Valstybës tarnybos ástatyme. Jo 16 
straipsnio 1 dalies 3 punkte átvirtinta svarbi valstybës tarnautojo teisë á mo-
kymà ðio ástatymo nustatyta tvarka uþ valstybës ir savivaldybiø biudþetø lë-
ðas. 

Ðio ástatymo 45 straipsnyje nurodytos tokios valstybës tarnautojø mo-
kymo rûðys: 

1) ávadinis mokymas; 
2) kvalifikacijos tobulinimas531. 

                                                 
527 Stojimo á Europos Sàjungos stebësenos procesas: korupcija ir antikorupcinë politika. 

Vilnius: Atviros visuomenës institutas, 2002. P. 37. 
528 Teismø ástatymo 92 straipsnyje nustatyta, kad teisëjams nustatomas ávadinis mokymas 

ir privalomasis kvalifikacijos këlimas. 
529 Prokuratûros ástatymo 32 straipsnyje nurodyta, kad prokurorai privalo kelti kvalifikaci-

jà pagal Generalinës prokuratûros parengtas mokymo programas. Prokuratûra turi sudaryti 
sàlygas prokurorams savarankiðkai tobulintis. 

530 Kaip teigiamas pavyzdys paminëtinas Lietuvos advokatø tarybos 2003 m. rugsëjo 11 d. 
sprendimas „Dël advokatø ir advokatø padëjëjø kvalifikacijos tobulinimo“, nustatantis tam 
tikrà skatinimo kelti kvalifikacijà sistemà. Ðiame sprendime nustatyta, kad per vienerius metus 
praktikuojantys advokatai ir advokatø padëjëjai, tobulindami savo kvalifikacijà, privalo 
surinkti tam tikrà skaièiø balø: advokatø padëjëjai – ne maþiau kaip 12 balø, advokatai, 
praktikuojantys maþiau nei trejus metus – 6 balus; kiti advokatai – 3 balus // 
http://www.advoco.lt/?item=latsprend, prisijungimo laikas 2004 m. spalio 21 d. 
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Ávadinis mokymas yra priimtø á karjeros valstybës tarnautojo pareigas 
valstybës tarnautojø þiniø ágijimas ir ágûdþiø formavimas. Jis susideda ið 
mokymosi pagal programas, kuriø turinys visiems tos paèios kategorijos 
valstybës tarnautojams yra vienodas. Pradëjæ eiti pareigas karjeros valsty-
bës tarnautojai, kurie prieð tai nëra iðklausæ ávadinio mokymo bendrøjø 
programø, per metus nuo priëmimo á pareigas dienos privalo jas iðklausyti. 

1999 m. redakcijos Valstybës tarnybos ástatyme (11 straipsnis) buvo 
reikalaujama, kad asmenys, stojantys á valstybës tarnybà ir siekiantys vieðo 
konkurso bûdu bûti paskirti á aukðtesnës negu þemiausia to lygio kategori-
jos vieðojo administravimo valstybës tarnautojø pareigas arba jas paaukð-
tinti, turi pateikti dokumentà, kad iðklausë valstybës tarnautojø ávadinio 
mokymo programà, o asmenys, pretenduojantys eiti aukðèiausiø kategorijø 
vieðojo administravimo valstybës tarnautojø arba ástaigø vadovø, áraðytø á 
Vyriausybës patvirtintà sàraðà, pareigas, privalo pateikti dokumentà, kad 
iðklausë atitinkamà Lietuvos vieðojo administravimo instituto ar jai prily-
gintà mokymo programà.  

Tame paèiame ástatyme buvo numatyta, kad asmuo, pretenduojantis á 
tam tikro lygio þemiausios kategorijos pareigas, pradþioje skiriamas staþuo-
tis iki 2 metø. Valstybës tarnautojai staþuotës metu turëjo mokytis pagal 
ávadinio mokymo programà. Toks staþuotës atlikimo ir ávadinio mokymo 
suderinimas buvo suprantamas ir logiðkas. 

Be to, 1999 m. redakcijos Valstybës tarnybos ástatyme su ávadiniu mo-
kymu buvo siejama ir galimybë siekti karjeros. Pavyzdþiui, jo 23 straipsnio 
6 dalyje buvo nustatyta, kad valstybës tarnautojai, siekiantys pareigø, kuriø 
kategorija yra aukðtesnë uþ þemiausià tam tikro lygio kategorijà, privalo 
bûti iðëjæ valstybës tarnautojø ávadinio mokymo programà. 2002 m. redak-
cijos Valstybës tarnybos ástatyme tokios imperatyvios sàlygos siekti karjeros 
nebeliko. 

Kvalifikacijos tobulinimas – tai tæstinës studijos, specialiø profesiniø 
þiniø plëtimas, valstybës valdymo ir administravimo ágûdþiø bei gebëjimø 
tobulinimas paties valstybës tarnautojo arba valstybës ar savivaldybës insti-
tucijos ar ástaigos iniciatyva per visà tarnybos einant pareigas arba siekiant 
aukðtesniø valstybës tarnautojo pareigø laikà. 

Valstybës ir savivaldybiø institucijø ir ástaigø valstybës tarnautojø vals-
tybës ir savivaldybiø biudþetuose turi bûti numatomos lëðos, kurios turi su-

                                                                                                            
531 1999 m. redakcijos Valstybës tarnybos ástatyme (36 str.) buvo numatytos trys mokymo 

rûðys: 1) ávadinis mokymas; 2) tæstinis kvalifikacijos këlimas ir 3) aukðèiausiø kategorijø vals-
tybës tarnautojø mokymas. 
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daryti ne maþiau kaip 1 procentà ir ne daugiau kaip 5 procentus valstybës 
tarnautojø darbo uþmokesèiui nustatytø asignavimø. 

Jei mokymas trunka ilgiau kaip 3 mënesius ir finansuojamas ið valsty-
bës ar savivaldybës biudþeto, su valstybës tarnautoju turi bûti sudaroma su-
tartis dël mokymui skirtø lëðø gràþinimo. Ðioje sutartyje turi bûti numatyta, 
kad lëðas valstybës tarnautojas gràþina, jeigu jis: 

1) savo noru atsistatydina ið valstybës tarnautojo pareigø anksèiau ne-
gu po vieneriø metø nuo mokymo pabaigos; 

2) dël tarnybinës nuobaudos atleidþiamas ið pareigø. 
Ið valstybës tarnautojo pareigø atleistas asmuo, su kuriuo buvo suda-

ryta sutartis dël mokymui skirtø lëðø gràþinimo, privalo per 6 mënesius nuo 
atleidimo dienos gràþinti valstybës ar savivaldybës institucijai ar ástaigai su 
jo mokymu susijusias valstybës ar savivaldybës institucijos ar ástaigos iðlai-
das. 

Jeigu asmuo su jo mokymu susijusiø iðlaidø negràþina, valstybës ar 
savivaldybës institucija ar ástaiga turi kreiptis á teismà ir iðieðkoti ðias lëðas. 

Ástatyme532 taip pat átvirtinta, kad valstybës tarnautojams yra garan-
tuojamos einamos pareigos ir nustatytas darbo uþmokestis, kai valstybës 
tarnautojai valstybës ar savivaldybës institucijos ar ástaigos vadovo spren-
dimu yra pasiøsti á ðio ástatymo nustatytà mokymà. 

Valstybës tarnautojai, pradëjæ eiti aukðèiausias – 18–20 kategorijø pa-
reigas, per dvejus metus nuo paskyrimo á ðias pareigas dienos privalo ið-
klausyti patvirtintas 18–20 kategorijø valstybës tarnautojø mokymo pro-
gramas. 

Valstybës tarnautojø mokymo programos rengiamos pagal vidaus rei-
kalø ministro nustatytus mokymo programø turinio reikalavimus. Kvalifi-
kacijos tobulinimo bendràsias programas integracijos á Europos Sàjungà ir 
personalo vadybos srityse, 18–20 kategorijø valstybës tarnautojø mokymo 
programas rengia ir pagal parengtas programas valstybës tarnautojus moko 
Lietuvos vieðojo administravimo institutas. Kitas mokymo programas ren-
gia ir pagal jas valstybës tarnautojus moko vidaus reikalø ministro nustaty-
ta tvarka patvirtintos valstybës tarnautojø kvalifikacijos tobulinimo ástai-
gos533. Valstybës tarnautojø kvalifikacijos tobulinimo ástaiga privalo atitikti 
ðiuos reikalavimus:  

                                                 
532 Valstybës tarnybos 43 straipsnio 4 dalies 1 punktas. 
533 Ðiuo metu galiojanèios Valstybës tarnautojø kvalifikacijos tobulinimo ástaigø tvirtinimo 

tvarkos taisyklës patvirtintos vidaus reikalø ministro 2002 m. liepos 11 d. ásakymu Nr. 341 // 
Valstybës þinios. 2002. Nr. 77–3312. 
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1) turëti kvalifikuotà personalà, galintá uþtikrinti tinkamà mokymo 
ástaigos veiklà;  

2) turëti tinkamà materialinæ techninæ mokymo bazæ: mokymo klases, 
mokymo metodinæ infrastruktûrà ir kitas bûtinas mokymo priemones, ati-
tinkanèias numatomø ágyvendinti mokymo programø reikalavimus.  

Vidaus reikalø ministras 2002 m. gruodþio 23 d. ásakymu Nr. 598534 

patvirtino valstybës tarnautojø kvalifikacijos tobulinimo ástaigø sàraðà, ku-
ris nuolat atnaujinamas ir papildomas. 2004 m. pabaigoje jame buvo áraðy-
tos 57 ástaigos. Tarp jø paminëtini Mykolo Romerio universitetas (buvæs 
Lietuvos teisës universitetas), Vilniaus universitetas, vieðoji ástaiga Lietu-
vos vieðojo administravimo institutas ir kt. 

Valstybës tarnybos departamentas prie Vidaus reikalø ministerijos 
tvirtina valstybës tarnautojø mokymo programas, koordinuoja valstybës 
tarnautojø mokymo strategijos ágyvendinimà. 

Konkretø valstybës tarnautojø mokymà valstybës ir savivaldybiø insti-
tucijose ir ástaigose organizuoja ir uþ já atsako valstybës tarnautojus á parei-
gas priimantys asmenys. 

Speciali norma numatyta 2002 m. Valstybës tarnybos ástatymo pakei-
timo ástatymo ágyvendinimo ástatyme. Jame numatyta, kad valstybës tar-
nautojai, kurie neturi einamoms pareigoms bûtino iðsilavinimo, já privalo 
ágyti per penkerius metus nuo pirminës redakcijos Valstybës tarnybos ásta-
tymo ásigaliojimo, t. y. nuo 1999 m. liepos 30 d. Tokio iðsilavinimo per nu-
statytà laikà neágijusius valstybës tarnautojus numatyta atleisti ið valstybës 
tarnybos, iðskyrus tuos, kuriems iki reikiamo iðsilavinimo ágijimo liko ma-
þiau negu pusë nustatyto termino, taip pat nustatyta, kad minëtos nuosta-
tos netaikomos valstybës tarnautojams, kuriems iki senatvës pensijos am-
þiaus liko ne daugiau kaip penkeri metai. 

Gana specifiðkai reglamentuotas ávadinis mokymas Vidaus tarnybos 
statute, kurio 9 straipsnyje aptartas stojimo á vidaus tarnybà sutarties suda-
rymas. Ðiame straipsnyje nustatyta, kad stojimo á vidaus tarnybà sutartis yra 
triðalis Lietuvos Respublikos pilieèio, vidaus reikalø profesinio mokymo 
ástaigos ar kitos mokymo ástaigos bei vidaus reikalø centrinës ástaigos raðy-
tinis susitarimas, kuriuo asmuo ásipareigoja laikytis Statuto ir kitø teisës ak-
tø vidaus reikalø profesinio mokymo ástaigø kursantams nustatytø reikala-
vimø, vykdyti jam pavestas pareigas, vidaus reikalø profesinio mokymo 
ástaiga ar kita mokymo ástaiga ásipareigoja sudaryti asmeniui tinkamas pro-
fesinio ar ávadinio mokymo sàlygas, o vidaus reikalø centrinë ástaiga ásipa-
reigoja uþtikrinti, kad vidaus reikalø profesinio mokymo ástaigà baigæs kur-

                                                 
534 Valstybës þinios. 2002. Nr. 124–5671. 
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santas ar kità mokymo ástaigà baigæs asmuo bus paskirtas á jo iðsilavinimà ir 
profesijà atitinkanèias pareigas atitinkamoje vidaus reikalø ástaigoje, suda-
ryti jam tinkamas tarnybai sàlygas, uþtikrinti pareigûno teises, socialines 
garantijas, nustatytas ðiame Statute ir kituose ástatymuose. 

 
 

1.13.19. Valstybës tarnybos valdymas 
 
Valstybës tarnybos valdymas ágyvendinamas ávairiomis formomis. Vi-

sø pirma valstybës tarnyba reguliuojama teisës normomis, t. y. átvirtinami 
tam tikri elgesio modeliai, kurie bûtini tinkamam valstybës tarnautojø kor-
pusui suformuoti ir jam funkcionuoti.  

Paèia bendriausia prasme pagrindinius valstybës tarnybos reguliavimo 
principus ir kitas pamatines normas sudaro ástatymø leidëjas, Konstitucijos 
pagrindu priimdamas ástatymus (Valstybës tarnybos, Vyriausybës, Apskri-
ties valdymo ir daugelá kitø).  

Konstitucijos ir ástatymo normø ágyvendinimas detalizuojamas admi-
nistraciniais aktais. Jø leidyba taip pat yra tam tikras valstybës tarnybos 
valdymas. Tai vykdomosios valdþios reguliuojamosios funkcijos ágyvendi-
nimas. 

Pagaliau daugybë valstybës tarnybos valdymo klausimø sprendþiama 
administracinio ir tvarkomojo pobûdþio veiksmais, nurodymais, koman-
domis ir pan.  

Valstybës tarnybos ástatymo 48 straipsnyje pasakyta, kad valstybës 
tarnybos bendràjá valdymà atlieka:  

1) Vyriausybë;  
2) vidaus reikalø ministras.  
Vyriausybei Valstybës tarnybos ástatyme priskirtos ðios funkcijos:  
1) ágyvendinti valstybës tarnybos politikà;  
2) atlikti kitas Valstybës tarnybos ástatymo ir kitø teisës aktø nustaty-

tas valstybës tarnybos bendrojo valdymo funkcijas.  
Vidaus reikalø ministrui pavesta:  
1) teikti Vyriausybei su valstybës tarnyba susijusiø teisës aktø projek-

tus;  
2) koordinuoti Valstybës tarnybos ástatymo ir su juo susijusiø teisës 

aktø ágyvendinimo kontrolæ;  
3) atlikti kitas Valstybës tarnybos ástatymo ir kitø teisës aktø nustaty-

tas valstybës tarnybos bendrojo valdymo funkcijas.  
Kasdieninis valstybës tarnybos tvarkymas ástatymo pavestas Valstybës 

tarnybos departamentui prie Vidaus reikalø ministerijos, kuris buvo ásteig-
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tas Vyriausybës 2002 m. lapkrièio 5 d. nutarimu Nr. 1732535, o jo nuostatai 
patvirtinti vidaus reikalø ministro 2002 m. lapkrièio 25 d. ásakymu Nr. 
548536.  

Valstybës tarnybos departamentas:  
1) kontroliuoja Valstybës tarnybos ástatymo ir su juo susijusiø teisës 

aktø ágyvendinimà;  
2) atlieka Valstybës tarnybos ástatymo ir su juo susijusiø teisës aktø 

taikymo monitoringà, analizuoja Valstybës tarnybos ástatymo ir su juo susi-
jusiø teisës aktø taikymo problemas; 

3) tvarko valstybës tarnautojø registrà;  
4) tvarko valstybës tarnybos valdymo informacinæ sistemà; 
5) rengia su valstybës tarnyba susijusiø teisës aktø projektus; 
6) uþtikrina vientisà valstybës tarnybos personalo valdymo ir valsty-

bës tarnautojø karjeros planavimo sistemà;  
7) tvirtina valstybës tarnautojø mokymo programas;  
8) koordinuoja valstybës tarnautojø mokymo strategijos ágyvendini-

mà;  
9) nagrinëja su valstybës tarnautojø statusu susijusius skundus ir vals-

tybës, savivaldybiø institucijoms ir ástaigoms teikia iðvadas bei pasiûlymus 
ðiais klausimais;  

10) rengia ir valstybës, savivaldybiø institucijoms ir ástaigoms teikia 
informacijà apie valstybës tarnybà;  

11) vykdo kitas Valstybës tarnybos ástatymo ir kitø teisës aktø nusta-
tytas funkcijas. 

Tam tikrà vietà valdant valstybës tarnybà uþima ir kitos ðakinës bei 
teritorinës valstybës ir savivaldybiø valdymo institucijos. Atitinkamus ad-
ministracinius norminius ir teisës taikymo aktus, reglamentuojanèius arba 
kitaip tvarkanèius pavestos valdymo srities valstybës tarnybos veiklà, priima 
kiti ministrai, ástaigø prie Vyriausybës ir ástaigø prie ministerijø vadovai537, 
apskrièiø virðininkai, savivaldos institucijos. 

 
1.13.20. Valstybës tarnautojo statuso praradimas 

 
Valstybës tarnautojø atleidimo ið pareigø pagrindai iðvardyti Valsty-

bës tarnybos ástatymo 44 straipsnio 1 dalyje. Kitose to paties straipsnio da-
                                                 

535 Valstybës þinios. 2002. Nr. 106–4752. 
536 Valstybës þinios. 2002. Nr. 114–5104. 
537 Pavyzdþiui, Muitinës departamento prie Finansø ministerijos direktoriaus 2002 m. spa-

lio 18 d. ásakymas Nr. 670 „Dël Lietuvos Respublikos muitinës pareigûnø etikos kodekso pat-
virtinimo“. 
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lyse aptartos kai kurios valstybës tarnautojo atleidimo ið pareigø taisyklës, 
taip pat ir atleidimo apribojimai, taikytini kai kuriø kategorijø valstybës 
tarnautojams. 

Sugrupuotas valstybës tarnautojø atleidimo ið pareigø nuostatas, átvir-
tintas Valstybës tarnybos ástatymo 44 straipsnyje ir kituose straipsniuose, 
galima iðdëstyti taip: 

Atleidimas iš pareigų valstybės tarnautojui atsistatydinus savo noru. Tar-
nautojas apie tai privalo áspëti já á pareigas priëmusá asmená ne vëliau kaip 
prieð 14 kalendoriniø dienø. 

Valstybës tarnybos ástatymas nenumato valstybës tarnautojo atleidi-
mo ið pareigø atsistatydinus savo noru tvarkos, taèiau tokiu atveju turëtø 
bûti taikoma ðio ástatymo 5 straipsnyje numatyta taisyklë: darbo santykius 
ir socialines garantijas reglamentuojantys ástatymai bei kiti teisës aktai vals-
tybës tarnautojams taikomi tiek, kiek jø statuso ir socialiniø garantijø ne-
reglamentuoja ðis ástatymas. Vadinasi, valstybës tarnautojams taip pat tai-
kytinos ðios Darbo kodekso nuostatos: 

1) áspëjimo terminui pasibaigus valstybës tarnautojas turi teisæ nu-
traukti darbà, o já ið pareigø atleidþiantis asmuo privalo áforminti darbo su-
tarties nutraukimà ir visiðkai atsiskaityti atleidimo dienà, jeigu ástatymais ar 
tarpusavio susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka; 

2) valstybës tarnautojas turi teisæ atðaukti áspëjimà apie atsistatydini-
mà ne vëliau kaip per tris dienas nuo jo áteikimo dienos. Po to jis gali at-
ðaukti áspëjimà tik darbdavio538 sutikimu539; 

3) valstybës tarnautojo atleidimà ið pareigø áforminantis asmuo atsi-
skaitymo su tarnautoju dienà privalo nustatyta tvarka uþpildyti jo valstybi-
nio socialinio draudimo paþymëjimà; 

4) jeigu valstybës tarnautojas pageidauja, atleidimà ið valstybës tarny-
bos áforminantis asmuo privalo iðduoti jam paþymà apie tarnybà ir nurodyti 
tarnybos funkcijas (pareigas), jo pradþios ir pabaigos datas, o tarnautojo 
praðymu – darbo uþmokesèio dydá ir tarnybos ávertinimà. 

                                                 
538 Pagal Valstybës tarnybos ástatymo 2 straipsnio 14 dalá valstybës tarnautojo darbdaviu 

traktuotina valstybës ar savivaldybës institucija ar ástaiga, todël manytina, kad toká sutikimà 
galëtø duoti institucijos ar ástaigos, kurioje tarnauja atsistatydinantis valstybës tarnautojas, va-
dovas. 

539 Ðiuo klausimu aiðkesnë norma yra Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinëje statuto 55 
straipsnyje, kurio 2 dalyje nustatyta, jog ketinantis savo noru atsistatydinti muitinës pareigû-
nas privalo apie atsistatydinimà áspëti já á pareigas priëmusá asmená ne vëliau kaip prieð 14 ka-
lendoriniø dienø. Jei muitinës pareigûnà á pareigas priëmæs asmuo sutinka, tarnyba gali bûti 
nutraukta ir anksèiau. Pareiðkimas dël atsistatydinimo, pagrástas muitinës pareigûno liga arba 
invalidumu, trukdanèiais tinkamai atlikti tarnybines pareigas, turi bûti patenkintas nuo muiti-
nës pareigûno nurodytos datos // Valstybës þinios. 2000. Nr. 94–2917; 2003. Nr. 64–2881. 
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Jeigu asmuo savo noru atsistatydina ið karjeros valstybës tarnautojo 
pareigø dël paskyrimo dirbti tarptautinëje organizacijoje ar institucijoje, 
Europos Sàjungos institucijoje ar ástaigoje, jis per 3 mënesius nuo darbo 
tarptautinëje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sàjungos institucijoje 
ar ástaigoje pabaigos turi teisæ atkurti karjeros valstybës tarnautojo statusà 
– gráþti á eitas arba jeigu nëra galimybës – á kitas tos paèios ar þemesnës ka-
tegorijos pareigas. 

Atleidimas iš pareigų savivaldybės kontrolieriui, savivaldybės kontrolie-

riaus tarnybos valstybės tarnautojui ar savivaldybės administracijos valstybės 

tarnautojui pradėjus eiti tos pačios savivaldybės tarybos nario pareigas arba 

apskrities viršininkui, jo pavaduotojui ar Vyriausybės atstovui pradėjus eiti sa-

vivaldybės tarybos nario pareigas. Ðis atleidimo ið pareigø pagrindas buvo 
átrauktas á Valstybës tarnybos ástatymà po to, kai Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas 2002 m. gruodþio 24 d. nutarime pabrëþë, jog tie pa-
tys asmenys negali tuo pat metu vykdyti funkcijø ágyvendinant valstybës 
valdþià ir bûti savivaldybiø tarybø, per kurias ágyvendinama savivaldos tei-
së, nariais; savivaldybiø tarybø nariais taip pat negali bûti valstybës parei-
gûnai, kurie pagal Konstitucijà ir ástatymus turi ágaliojimus kontroliuoti ar-
ba priþiûrëti savivaldybiø veiklà. Be to, Konstitucinis Teismas pabrëþë, kad 
pagal Konstitucijà savivaldybiø taryboms atskaitingi vykdomieji organai 
negali bûti sudaromi ið juos sudaranèiø savivaldybiø tarybø nariø540. 

Ðiuo pagrindu valstybës tarnautojo negalima atleisti jo ligos ir atosto-
gø metu. 

Atleidimas iš pareigų praradus Lietuvos Respublikos pilietybę. Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 33 straipsnyje átvirtinta pilieèio teisë stoti á Lie-
tuvos Respublikos valstybinæ tarnybà. Lietuvos Respublikos pilietybës rei-
kalavimas nurodytas ir Valstybës tarnybos ástatyme kaip bûtina sàlyga pre-
tenduoti á valstybës tarnybà. Todël bet kuriuo pagrindu praradus Lietuvos 
Respublikos pilietybæ valstybës tarnautojas atleidþiamas ið pareigø.  

Ðiuo pagrindu valstybës tarnautojo negalima atleisti jo ligos ir atosto-
gø metu. 

Kitø ðaliø praktika valstybës tarnautojo pilietybës klausimu yra skir-
tinga. Pavyzdþiui, nors Prancûzijos ir Vokietijos teisës aktuose, reglamen-
tuojanèiuose valstybës tarnybà, pretendentams á valstybës tarnybà taip pat 
átvirtintas bendras reikalavimas turëti ðiø ðaliø pilietybæ, taèiau Prancûzijos 
pilietybës reikalaujama tik uþimant etatines pareigybes, o á neetatines pa-
reigybes galima priimti ir uþsienieèius. Vokietijoje ypatingais atvejais, nu-

                                                 
540 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodþio 24 d. nutarimas // Vals-

tybës þinios. 2003. Nr. 19–828. 
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matytais ástatymuose, net ir valdininku (aukðèiausiosios kategorijos valsty-
bës tarnautoju) gali bûti ir uþsienio pilietis (pvz., aukðtosios mokyklos dës-
tytojas). Taèiau toks paskyrimas dar nereiðkia, kad automatiðkai ágyjama 
pilietybë (nors tokios praktikos anksèiau bûta).  

1999 m. redakcijos Valstybës tarnybos ástatyme Lietuvos pilietybës 
reikalavimas taip pat nebuvo absoliutus. Reikalavimas bûti Lietuvos Res-
publikos pilieèiu nebuvo taikomas paslaugø valstybës tarnautojams Lietu-
vos Respublikos gyventojams bei kai kuriø kategorijø uþsienio ðaliø pilie-
èiams. 

Atleidimas iš pareigų per Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo 

įgyvendinimo įstatyme nustatytą terminą neįgijus einamoms pareigoms būtino 

išsilavinimo. Valstybës tarnautojai, kurie ásigaliojus 1999 m. liepos 30 d. re-
dakcijos Valstybës tarnybos ástatymui neturëjo einamoms pareigoms bûti-
no iðsilavinimo, já privalëjo ágyti per penkerius metus. Tokio iðsilavinimo 
per nustatytà laikà neágijusius valstybës tarnautojus numatyta atleisti ið 
valstybës tarnybos, iðskyrus tuos, kuriems iki reikiamo iðsilavinimo ágijimo 
liko maþiau negu pusë nustatyto termino. Be to, minëtos nuostatos netai-
komos valstybës tarnautojams, kuriems iki senatvës pensijos amþiaus liko 
ne daugiau kaip penkeri metai. 

Ðis penkeriø metø terminas baigësi 2004 m. liepos 30 d., taèiau ásta-
tymuose nenustatyta, per kiek laiko ði norma turi bûti ágyvendinta ir kiek 
gali trukti tokia padëtis, jei valstybës tarnautojas reikiamo iðsilavinimo neá-
gijo, o kompetentingas subjektas sprendimo dël jo atleidimo nepriima.  

Kita vertus, ástatymø leidëjas neaptarë jokiø ðios taisyklës iðimèiø, to-
dël neaiðku, kaip turëtø bûti elgiamasi tuo atveju, kai, pavyzdþiui, valstybës 
tarnautojas laiku pradëjo studijas, taèiau dël pateisinamø prieþasèiø (ligos, 
nëðtumo ir pan.) jose buvo padaryta pertrauka, taèiau yra pagrindas many-
ti, kad reikiamas iðsilavinimas bus ágytas, taèiau vëliau negu nustatytas 
penkeriø metø terminas. 

Ðiuo pagrindu valstybës tarnautojo negalima atleisti jo ligos ir atosto-
gø metu, taip pat nëðèios moters ir valstybës tarnautojui suteiktø vaiko 
prieþiûros iki jam sukaks treji metai atostogø metu. 

Atleidimas iš pareigų pasibaigus įstaigos vadovo kadencijai. 1999 m. re-
dakcijos Valstybës tarnybos ástatyme buvo nustatyta, kad vieðo konkurso 
bûdu ástaigø vadovai priimami ástaigos steigimo akto, kitø teisës aktø nu-
statytai kadencijai. Kadencija negali bûti ilgesnë kaip 5 metai ir nesietina 
su Seimo, Respublikos Prezidento ar savivaldybiø tarybø kadencijomis.  

2002 m. redakcijos Valstybës tarnybos ástatymas ástaigos vadovo ka-
dencijos trukmës nereguliuoja. Tai palikta kitiems teisës aktams.  



LIETUVOS  ADMINISTRACINĖ  TEISĖ 

 

460 

Ðiuo pagrindu valstybës tarnautojo negalima atleisti jo ligos ir atosto-
gø metu. 

Atleidimas iš pareigų pasibaigus pakaitinio valstybės tarnautojo priėmimo 

į laikinai negalinčio eiti karjeros arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo vals-

tybės tarnautojo pareigas laikas.  
Atleidimas iš pareigų valstybės tarnautojui suėjus 62 metams ir 6 mėne-

siams arba pasibaigus jo tarnybos pratęsimo terminui. Ástaigos vadovo ar kar-
jeros valstybës tarnautojo, kuriam suëjo 62 metai ir 6 mënesiai, valstybës 
tarnyba gali bûti pratæsta. Ðio amþiaus sukakusio valstybës tarnautojo tar-
nybà gali pratæsti já á pareigas priëmæs asmuo. Apie bûsimà tarnybos pratæ-
simà jis privalo praneðti Valstybës tarnybos departamentui prie Vidaus rei-
kalø ministerijos ne vëliau kaip prieð 10 kalendoriniø dienø iki tarnybos 
pratæsimo dienos. Ástaigos vadovo ar karjeros valstybës tarnautojo tarnybos 
laikas pratæsiamas iki vieneriø metø ir bendras pratæstas tarnybos laikas 
negali virðyti penkeriø metø. 

Atleidimas iš pareigų pasibaigus politinio (asmeninio) pasitikėjimo vals-

tybės tarnautoją į pareigas priėmusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės 

institucijos įgaliojimams. Politinio (asmeninio) pasitikëjimo valstybës tar-
nautojas ið pareigø atleidþiamas paskutinæ já á pareigas priëmusio valstybës 
politiko ágaliojimø dienà arba naujai sudarytos kolegialios valstybës institu-
cijos pirmajame posëdyje. Jo atleidimo ið pareigø dienà iðmokama 1 mëne-
sio vidutinio darbo uþmokesèio dydþio iðeitinë iðmoka. 

Atleidimas iš pareigų, kai politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės 

tarnautojas praranda į pareigas jį priėmusio valstybės politiko ar kolegialios 

valstybės institucijos pasitikėjimą arba kai baigiasi jo paskyrimo į pareigas 

terminas. Tam tikrø diskusijø kyla dël to, ar galima ðiuo pagrindu atleisti ið 
pareigø savivaldybës administracijos direktoriø. Teigiama, kad jis esàs 
ástaigos vadovas ir galás bûti atleistas ið valstybës tarnybos tik arba bendrais 
visoms valstybës tarnautojø pareigybëms taikomais atleidimo ið valstybës 
tarnybos pagrindais, arba ástaigos vadovø pareigybëms taikomais atleidimo 
pagrindais. Ðiuo klausimu dar nëra aiðkios ir teismø praktikos. 

Vietos savivaldos ástatymo541 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sa-
vivaldybës administracijos direktorius yra savivaldybës administracijos va-
dovas – ástaigos vadovas, pavaldus savivaldybës tarybai ir atskaitingas me-
rui. Ðiame straipsnyje taip pat paþymëta, kad savivaldybës administracijos 
direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarkà nustato ðis ir Valstybës tarnybos 
ástatymai. Ið atitinkamø Valstybës tarnybos ástatymo straipsniø darytina 
akivaizdi iðvada, kad ástaigos vadovø, kuriems taikomas ðis ástatymas, pa-

                                                 
541 Valstybës þinios. 1994. Nr. 55–1049; 2000. Nr. 91–2832; 2003. Nr. 73–3357. 
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skyrimo ir atleidimo tvarka yra dvejopa: konkurso bûdu ir politinio (asme-
ninio) pasitikëjimo pagrindu. Taigi nors ðiuo atveju valstybës tarnautojas 
taip pat skiriamas vadovauti tam tikrai valstybës ar savivaldybës institucijai 
ar ástaigai, jis skiriamas politinio pasitikëjimo pagrindu ir, manytume, gali 
bûti atleistas ið pareigø praradæs já paskyrusio subjekto pasitikëjimà.  

Ðiuo pagrindu valstybës tarnautojo negalima atleisti jo ligos ir atosto-
gø metu. 

Atleidimas iš pareigų paaiškėjus, kad stodamas į valstybės tarnybą asmuo 

pateikė suklastotus dokumentus arba nuslėpė ar pateikė tikrovės neatitinkan-

čius duomenis, dėl kurių negalėjo būti priimtas į valstybės tarnautojo pareigas.  
Atleidimas iš pareigų, kai valstybės tarnautojo pareigybė panaikinama. 

Ðiuo pagrindu valstybës tarnautojo negalima atleisti jo ligos ir atostogø me-
tu, taip pat nëðèios moters ir valstybës tarnautojui suteiktø vaiko prieþiûros 
iki jam sukaks treji metai atostogø metu, iðskyrus atvejus, kai valstybës ar 
savivaldybës institucija ar ástaiga likviduojama.  

Valstybës tarnautojui iðmokama iki pareigybës panaikinimo jo gauto 
vidutinio darbo uþmokesèio dydþio iðeitinë iðmoka, atsiþvelgiant á valstybës 
tarnautojo tarnybos valstybës ar savivaldybës institucijoje ar ástaigoje staþà. 

Ðiuo atveju á tarnybos staþà valstybës ar savivaldybës institucijoje ar 
ástaigoje taip pat áskaitomas laikas: 

1) kurá valstybës tarnautojas laikinai buvo perkeltas á kitas pareigas, 
taip pat ir á kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinëse atstovybëse, 
konsulinëse ástaigose ir atstovybëse prie tarptautiniø organizacijø, tarptau-
tinëse organizacijose ar institucijose, Europos Sàjungos institucijose ar 
ástaigose, arba buvo perkeltas á kitas pareigas tarnybinio kaitumo tvarka; 

2) kurá karjeros valstybës tarnautojas, kurio pareigybë naikinama, bu-
vo paskirtas á kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybës tarnauto-
jo pareigas, o jei tokiø pareigø nëra ir valstybës tarnautojas sutiko – á þe-
mesnës kategorijos pareigas. 

Kaip iðeitinës iðmokos dydis ástatymo susietas su tarnybos staþu, pa-
rodyta 4 lentelëje. 
 
 
4 lentelë. Iðeitinës iðmokos dydis 

 
Tarnybos staþas Iðmokos dydis 

Iki 5 metø 2 mënesiø vidutinio darbo uþmokesèio 

Nuo 5 iki 10 metø 3 mënesiø vidutinio darbo uþmokesèio 

Nuo 10 iki 20 metø 4 mënesiø vidutinio darbo uþmokesèio 

Daugiau kaip 20 metø 6 mënesiø vidutinio darbo uþmokesèio 
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Ðiuo pagrindu atleistam karjeros valstybës tarnautojui, jeigu jam nëra 
suëjæ 62 metai ir 6 mënesiai, 6 mënesius nuo atleidimo ið pareigø dienos 
siûlomos laisvos tos paèios arba þemesnës kategorijos karjeros valstybës 
tarnautojo pareigos. 

Atleidimas iš pareigų, vertinimo komisijai du kartus iš eilės valstybės tar-

nautoją įvertinus nepatenkinamai ir siūlant jį atleisti iš pareigų. Valstybës 
tarnybos ástatymo 22 straipsnyje nustatyta, kad toks vertinimo komisijos   
siûlomas sprendimas valstybës tarnautojà á pareigas priëmusiam asmeniui 
yra privalomas. 

Ðiuo pagrindu valstybës tarnautojo negalima atleisti jo ligos ir atosto-
gø metu, taip pat nëðèios moters ir valstybës tarnautojui suteiktø vaiko 
prieþiûros iki jam sukaks treji metai atostogø metu. 

Atleidimas iš pareigų, kai valstybės tarnautojas, atleistas iš privalomosios 

pradinės karo tarnybos arba alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos, per il-

gesnį negu 2 mėnesių terminą negrįžta į eitas pareigas. Atlikusiam privalomà-
jà pradinæ karo tarnybà arba alternatyviàjà kraðto apsaugos tarnybà valsty-
bës tarnautojui uþtikrinama teisë gráþti á eitas pareigas toje paèioje valsty-
bës arba savivaldybës institucijoje ar ástaigoje, nebent ði institucija ar ástaiga 
per tà laikà bûtø likviduota. Tokia teise valstybës tarnautojas gali pasinau-
doti per du mënesius po to, kai atliko privalomàjà pradinæ karo tarnybà ar-
ba alternatyviàjà kraðto apsaugos tarnybà. 

Ðiuo pagrindu valstybës tarnautojo negalima atleisti jo ligos ir atosto-
gø metu. 

Atleidimas iš pareigų, kai į tas pareigas teismo sprendimu grąžinamas 

anksčiau jas ėjęs valstybės tarnautojas arba paaiškėja, kad priimant valstybės 

tarnautoją į pareigas buvo pažeisti Valstybės tarnybos įstatymo reikalavimai ir 

šių pažeidimų neįmanoma pašalinti. Atleidimo ið pareigø dienà valstybës 
tarnautojui iðmokama 2 mënesiø tarnautojo vidutinio darbo uþmokesèio 
dydþio iðeitinë iðmoka. 

Ðiuo pagrindu valstybës tarnautojo negalima atleisti jo ligos ir atosto-
gø metu, taip pat nëðèios moters ir valstybës tarnautojui suteiktø vaiko 
prieþiûros iki jam sukaks treji metai atostogø metu. 

Atleidimas iš pareigų, kai valstybės tarnautojas nedirba dėl laikino nedar-

bingumo ilgiau kaip 120 kalendoriniø dienø ið eilës arba ilgiau kaip 140 
dienø per paskutinius 12 mënesiø, jei ástatymø nenustatyta, kad tam tikros 
ligos atveju pareigos paliekamos ilgesná laikà, arba jei valstybës tarnautojas 
pagal medicinos ar invalidumà nustatanèios komisijos iðvadà negali eiti sa-
vo pareigø.  

Vyriausiasis administracinis teismas 2001 m. balandþio 9 d. nutartyje 
pabrëþë, kad valstybës tarnautojo liga, trunkanti ilgesná nei ástatyme nusta-
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tyta laikà nereiðkia valstybës tarnautojo statuso praradimo savaime. Tai 
reiðkia, kad atleidimas ið valstybës tarnybos áformintinas atitinkamu admi-
nistraciniu teisës taikymo aktu542.  

Ðiuo pagrindu negalima atleisti nëðèios moters ir valstybës tarnautojui 
suteiktø vaiko prieþiûros iki jam sukaks treji metai atostogø metu. Atleidi-
mo ið pareigø dienà iðmokama 2 mënesiø dydþio tarnautojo vidutinio dar-
bo uþmokesèio dydþio iðeitinë iðmoka. 

Atleidimas iš pareigų, kai valstybės tarnautojui įstatymų nustatyta tvarka 

atimtos specialios teisės, susijusios su jo tiesioginių pareigų atlikimu. Admi-
nistracinës teisës poþiûriu tiek verslo subjektai, tiek fiziniai asmenys (áskai-
tant ir valstybës tarnautojus) gali ágyti specialø teisiná subjektiðkumà. Jie 
gali kreiptis á atitinkamas valstybës institucijas ir, ávykdæ nustatytus reikala-
vimus, ágyti specialias teises (teisæ vairuoti padidinto pavojaus ðaltiná, teisæ 
eksploatuoti atominæ jëgainæ, teisæ prekiauti ribotos apyvartos prekëmis ir 
pan.). Jeigu ðiomis specialiomis teisëmis naudojamasi nesilaikant teisës 
normø reikalavimø, juoba jomis piktnaudþiaujant, jos gali bûti nustatyta 
tvarka apribotos arba visiðkai atimtos.  

Jei tokios teisës turëjimas yra bûtina sàlyga uþimti valstybës tarnauto-
jo pareigas, jos netekus vykdyti pavestø funkcijø nebegalima. Valstybës 
tarnybos srityje tokios teisës atëmimo pavyzdys gali bûti teisës susipaþinti 
su slapta informacija atëmimas, kai konkreèiam valstybës tarnautojui (poli-
cijos pareigûnui, diplomatui ir pan.) nuolat tenka gauti, analizuoti, perduo-
ti kitiems informacijà, sudaranèià valstybës arba tarnybos paslaptá. 

Atleidimas iš pareigų paskiriant valstybės tarnautojui tokią tarnybinę 

nuobaudą. Tarnybinë nuobauda – atleidimas ið pareigø gali bûti skiriama uþ 
ðiurkðtø tarnybiná nusiþengimà, taip pat uþ kità tarnybiná nusiþengimà, jei 
prieð tai valstybës tarnautojui nors kartà per paskutinius 12 mënesiø buvo 
taikyta tarnybinë nuobauda – grieþtas papeikimas. Tarnybiniø nuobaudø 
skyrimo tvarka buvo aptarta anksèiau. 

Ðiuo pagrindu negalima atleisti nëðèios moters ir valstybës tarnautojui 
suteiktø vaiko prieþiûros iki jam sukaks treji metai atostogø metu. 

Atleidimas iš pareigų įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, kuriuo valstybës 
tarnautojui paskirta bausmë uþ sunkø ar labai sunkø nusikaltimà, nusikals-
tamà veikà valstybës tarnybai ir vieðiesiems interesams ar korupcinio po-
bûdþio nusikalstamà veikà arba bausmë, dël kurios jis negali eiti savo pa-
reigø. 

                                                 
542 Administracinë byla Nr. A–334/2001 A. Birgiolas v. Vilkaviškio rajono savivaldybės ad-

ministracija // Administraciniø teismø praktika. Vilnius: Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas, 2001. Nr. 1. P. 222–229. 
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Atleidimas iš pareigų valstybės tarnautojui nesutikus sudaryti darbo su-

tarties, jei jo pareigybë nepriskiriama valstybës tarnautojø pareigybëms.  
Ðis pagrindas taikytinas tada, kai reorganizuojant valstybës institucijà 

arba ástaigà, taip pat pasikeitus teisiniam reguliavimui valstybës tarnautojo 
pareigybë pagal pareigybës apraðymà nebetenka valstybës tarnybos statuso. 
Jeigu buvusi pareigybë reikalinga konkreèioje institucijoje ar ástaigoje 
(pvz., techninis aptarnavimo personalas, kurie anksèiau buvo traktuojami 
ûkines ar technines funkcijas atliekanèiais paslaugø valstybës tarnautojais), 
su tokiais darbuotojais sudaromos darbo sutartys. Valstybës tarnybos ásta-
tyme yra nustatyta tvarka, kuria tvirtinamas didþiausias leistinas darbuoto-
jø, dirbanèiø pagal darbo sutartis ir gaunanèiø darbo uþmokestá ið valstybës 
biudþeto ir valstybës pinigø fondø, pareigybiø skaièius. Taigi tokiu atveju 
nesutikus sudaryti darbo sutarties buvæs valstybës tarnautojas ið pareigø at-
leidþiamas. 

Ðiuo pagrindu valstybës tarnautojo negalima atleisti jam susirgus ir 
atostogø metu. 

 
 

1.14. Nevyriausybinių organizacijų sąvoka, esmė  
ir vieta visuomenėje 

 

Nevyriausybinių organizacijų samprata. Nevyriausybinë organizacija 
(toliau ir NVO) yra laisva þmoniø valia ákurta pilietinë organizacija, kuri 
tarnauja visuomenës ar jos grupiø interesams tenkinti, nesiekia pelno ar 
tiesioginio dalyvavimo, kaip partijos, valstybës valdyme. 

Pavadinimas „nevyriausybinë organizacija“ iðverstas ið anglø kalbos 
„non governmental organization“. 

Nors terminas turi politologiná poþiûrio aspektà, jo vartojimo sritis 
yra labai plati ir jis tampa populiarus kasdieninëje kalboje. Deja, kokias 
konkreèiai organizacijas apima terminas „nevyriausybinë organizacija“, ne-
aiðku. Bûtent dël savo neapibrëþtumo jis yra labai kritikuojamas, ypaè tei-
sininkø bendruomenëje. Norint suvokti, kà reiðkia nevyriausybinë organi-
zacija, pirmiausia tenka iðsiaiðkinti, kas yra vyriausybinë. Taèiau iðsiaiðki-
nus pasirodys, kad terminà vartojantys asmenys nekalba apie visas organi-
zacijas, kurios nëra sukurtos vieðosios valdþios institucijø, o tik apie jø dalá. 
Nevyriausybinëmis organizacijomis nevadinami privataus verslo subjektai – 
ámonës, nors gramatiðkai nagrinëjant sàvokà jos turëtø bûti apimtos. Todël 
vartojamas kitas – privaèiø organizacijø terminas. Nepaisant savo neapi-
brëþtumo, nevyriausybinës organizacijos terminas yra paplitæs tiek Lietuvo-
je, tiek kitose Vakarø ðalyse. 
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Termino „nevyriausybinë organizacija“ prasmë yra nuoroda á pagrin-
diná atsiribojimà ne tik nuo valstybiniø institucijø, bet ir nuo ámoniø, politi-
niø partijø, profesiniø sàjungø ir religiniø bendroviø. Taigi, nors sakoma 
„nevyriausybinė“, omenyje turima „nepolitinė“, „nereliginė“, „ne pelno“ vienu 
metu. Beje, tokia termino interpretacija yra tik viena ið galimø. Pagal kitas 
interpretacijas profesinės sąjungos, religinės organizacijos laikomos nevyriau-
sybinėmis organizacijomis. 

Gana plaèiai pastaruoju metu pradëtas vartoti trečiojo sektoriaus ter-
minas, pagrástas organizacijø suskirstymo á tris sektorius koncepcija: pirma-
sis – valdžia, savivalda bei jų institucijos, antrasis – privataus verslo subjektai, 
trečiasis – nevyriausybinės organizacijos. Taigi NVO yra treèiojo sektoriaus 
organizacijos. 

Termino „ne pelno organizacija“, kuris labiausiai mëgstamas teisinin-
kø, vartojimas taip pat susijæs su tam tikromis problemomis. Teigiamas ðio 
termino bruoþas yra tas, kad jis visiðkai neapibûdina organizacijos veiklos 
kryptingumo. Bet tokia organizacija gali bûti priskirta vienai ið dviejø gru-
piø ir pavadinta arba pelno, arba ne pelno organizacija. 

Teorijoje painiojamasi, kà laikyti ne pelno organizacijos pagrindiniu 
bruoþu: pelno neskirstymo principà ar pelno nesiekimo principà. Anglø 
kalboje, atsiþvelgiant á ðá principà, skiriami du terminai – „non–profit orga-
nization“ ir „non–for–profit organization“. Lietuviø kalboje terminai „ne 
pelno organizacija“ ir „pelno nesiekianti organizacija“ taip pat turi pana-
ðumø. Taèiau tiek lietuviø, tiek anglø kalbose ðios dvi sàvokos daþniausiai 
suprantamos kaip sinonimai. 

Painiava dël ne pelno organizacijos termino atsiranda dël teisinio reg-
lamentavimo. Lietuvoje sukurta daugybë organizacijø rûðiø, kurios pagal 
savo esmæ ir tikslus yra ne pelno organizacijos, taèiau nëra taip vadinamos 
teisëje. Teisinëje kalboje termino prasmë paprastai suvokiama kaip organi-
zacija, kuri kaip ne pelno ávardyta teisëje ir kuri negali duoti jokios kapitalo 
gràþos, o susidaræs teigiamas veiklos rezultatas (pelnas) jokiais atvejais ne-
gali bûti paskirstytas. Pelno siekianèios organizacijos tikslas, atvirkðèiai, yra 
pelno siekimas, o teigiamas veiklos rezultatas yra teisëta ádëto á organizaci-
jà kapitalo gràþa. Taèiau yra organizacijø, kurios ástatymu neávardytos kaip 
pelno siekianèios, o savo ástatuose ásivardijusios kaip ne pelno arba pelno 
nesiekianèios ir neskirsto jo be jokio raðytinio ásipareigojimo. Plaèiàja pra-
sme tai yra ne pelno organizacijos, taèiau formaliai teisiðkai – ne. 

Du ðiuo metu Lietuvoje plaèiausiai vartojami terminai aptariamø or-
ganizacijø grupei apibûdinti yra „nevyriausybinės organizacijos“ ir „ne pelno 
organizacijos“. Jie ið dalies apima vienas kità: visos ne pelno organizacijos, 
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iðskyrus valstybines, gali bûti vadinamos nevyriausybinëmis, o visos nevy-
riausybinës organizacijos, iðskyrus tas, kurios gali skirstyti pelnà – ne pelno. 

Þmonës, kurdami ne pelno organizacijas, siekia patenkinti kultûri-
nius, dvasinius, sportinius, religinius bei kitus tikslus, kurie visuomenës ir 
valstybës pripaþástami kaip „nematerialiniai“. Kaip privataus verslo organi-
zacijos padeda siekti pelno, taip nevyriausybinës organizacijos – efektyviau 
siekti keliamø tikslø. 

Ðiuo metu Lietuvoje turime apie 6000 nevyriausybiniø ne pelno orga-
nizacijø. Jø kasmet daugëja. Kita vertus, nemaþai organizacijø nustoja vei-
kusios, tampa neveiksmingos, kartais tarnauja pavieniø þmoniø ar grupiø 
savanaudiðkiems tikslams ágyvendinti ir pan.  

 
Nevyriausybiniø organizacijø rûðys skirtingose teisës tradicijose. 

Nevyriausybinës organizacijos savo teisine forma nëra vienalytës. NVO 
sektoriuje itin atsiskleidþia visuomeniø savitumai, ir ne pelno organizacijø 
sistema kiekvienoje valstybëje yra unikali. Nepaisant to, kiekviena ið teisës 
tradicijø turi bûdingà visø jai priklausanèiø ðaliø teisëje átvirtintà NVO si-
stemà. 

Anglijoje, JAV ir kitose bendrosios teisës ðalyse nëra tradicijos grieþ-
tai skirstyti nevyriausybines organizacijas pagal jø teisinæ formà. Tai ne-
reiðkia, kad èia visos NVO yra vienodos, nes: 

– ástatyme numatyti kai kurie atskirø ne pelno organizacijø rûðiø ið-
skyrimai, pavyzdþiui, JAV yra iðskirtos NVO, turinèios narius ir jø neturin-
èios, taip pat vieðosios naudos, grupinës naudos bei religinës organizacijos; 

– ástatymø nuostatos daþnai yra gana bendros ir formuluoja daugiau 
elgesio principus, o ne konkreèias taisykles arba dispozityvios ir nustato tik 
variantà, kuris gali bûti pakeistas privaèiu sprendimu, todël net tos paèios 
rûðies organizacijos pagal nustatytus principus yra labai skirtingos; 

– apie NVO kalba daugiausia mokesèiø ástatymai, o organizavimosi 
forma maþai aptarta. 

Kontinentinës teisës tradicijos ðalims (kontinentinë Europos dalis, 
Pietø Amerika ir kt.) bûdinga tai, jog aiðkiai iðskiriamos dvi NVO rûðys: 
asociacijos, organizuotos asmeninës narystës pagrindu, bei fondai, pagrásti 
turtiniu ánaðu. Toks atskyrimas bûdingas ir Lietuvai. Kontinentinës teisës 
ðalyse, reglamentuojant NVO, taikoma daugiau ástatymø bei grieþtesni ap-
ribojimai. Èia NVO paprastai turi maþiau galimybiø savo nuoþiûra nusista-
tyti vidinæ struktûrà, priimti netradicinius sprendimus. 

Kontinentinës teisës tradicijos ðalyse aiðkiai atskiriamos ne pelno or-
ganizacijos, kuriø vidinë struktûra pagrásta turtiniais ánaðais, ir ne pelno or-
ganizacijos, kuriø vidinë struktûra pagrásta naryste. Apibendrintai pirmo-
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sios rûðies organizacijos vadinamos fondais (angl. „foundations“), o antro-
sios rûðies – asociacijomis (angl. „asociations“). 

Fondai neturi nariø, bet turi steigëjus, savininkus, dalininkus, kurie 
yra prisidëjæ prie organizacijos tolesnio gyvavimo. Anglosaksø teisës tradi-
cijos ðalyse ðá institutà atstoja patikëjimo santykiai, kai asmuo (asmenys) 
patiki kam nors turtà, kuris turi bûti naudojamas ið anksto nustatytais tiks-
lais. Asociacijos nariai gali turëti labai plaèius ásipareigojimus asociacijai. 
Taèiau daþniausiai jie apsiriboja pareiga mokëti nario mokestá ir laikytis 
ástatø. 

Kontinentinës teisës tradicijos ðalyse NVO, remiantis ðiuo skirstymu, 
yra átvirtinamos fondø ir asociacijø ástatymais. Lietuvoje ðias rûðis atitinka 
ne viena, o daugiau teisiniø organizavimosi formø. 

Skirstymas á naryste ir turtu paremtas organizacijas bûdingesnis kon-
tinentinës teisës tradicijai, o vieðosios naudos (angl. „public benefit“) ir 
grupinës naudos (angl. „mutual benefit“) organizacijø atskyrimas – bendro-
sios teisës tradicijai. 

Vieðosios naudos organizacijø tikslas yra visai visuomenei naudingi 
tikslai, siekiami altruistiðkai. Tuo tarpu grupinës naudos organizacijos yra 
sukurtos tam, kad patenkintø specifinius tam tikros þmoniø grupës porei-
kius, t. y. organizacija veikia savo nariø naudai. Praktikoje veikianèios or-
ganizacijos ið dalies yra vieðosios naudos, ið dalies – grupinës naudos. Esant 
tokiai painiavai, ðis skirstymas yra daugiau susijæs ne su organizacijos esme, 
o su jos mokestiniu statusu. Vieðosios naudos organizacijoms áprasta su-
teikti daugiau lengvatø, o kartu nustatyti daugiau apribojimø bei vieðumo 
reikalavimø nei grupinës naudos organizacijoms. Lengvatinis statusas uþsi-
tarnaujamas per tam tikrà laikà ir suteikiamas individualiai, o tos vieðosios 
naudos organizacijos, kurios ðá statusà ágijo, ávardijamos „filantropinëmis“ 
(angl. „charities“). 

Skirstymas á vieðosios naudos ir grupinës naudos organizacijas Lietu-
vos teisëje nëra pritaikytas. Nors kartais girdimi samprotavimai, kad, pa-
vyzdþiui, asociacijos yra skirtos jø nariø poreikiams tenkinti, yra grupinës 
naudos organizacijos, o visuomeninës organizacijos siekia vieðø tikslø, to-
dël yra vieðosios naudos organizacijos, teisëje tai neátvirtinta. Net vieðø ar 
grupiniø tikslø deklaravimas ástatuose jokiø teisiniø padariniø nesukelia. 

 

Nevyriausybiniø organizacijø sistema Lietuvoje. Atkûrus nepriklau-
somybæ iðkilo poreikis steigti ávairias NVO rûðis, o galiojantis visuomeniniø 
organizacijø reglamentavimas buvo per siauras, uþkertantis kelià daugeliui 
iniciatyvø. Perëjimà prie ðiandien egzistuojanèios sistemos pradëjo Visuo-
meniniø organizacijø ástatymas, priimtas 1995 m. vasario 2 d. Ðis ástatymas 
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demokratizavo visuomeniniø organizacijø teisiná reglamentavimà, taèiau 
neleido steigti kitokiø NVO rûðiø. Naujo ne pelno organizacijø teisinio 
reglamentavimo ágyvendinimas sustojo, jo kûrimas yra pavyzdys nevykusio 
bandymo racionalizuoti teisiná reglamentavimà. Dar 1994 m. pabaigoje 
toks tikslas buvo iðkeltas ir Vyriausybë pavedë tuometinei Ekonomikos mi-
nisterijai parengti ne pelno organizacijø projektà. Deja, ðias organizacijas 
reglamentuoti vienu bendru ástatymu atsisakyta. Vietoj to buvo parengti ir 
1996 m. priimti Asociacijø, Labdaros ir paramos fondø bei Vieðøjø ástaigø 
ástatymai. Ðios organizacijos ir jau minëtos visuomeninës organizacijos tapo 
Lietuvos NVO sistemos pagrindu. Priëmus ðiuos ástatymus buvo minimaliai 
patenkinti Lietuvos NVO veiklos reguliavimo poreikiai. Daugelis NVO 
ekspertø pabrëþë, kad tikslinga nustatyti pagrindines ðiø organizacijø rai-
dos strategines nuostatas. Vienas ið toliausiai paþengusiø NVO veiklos re-
guliavimo projektø, parengtø 2001 m., yra ágavæs „Lietuvos Respublikos 
nevyriausybiniø organizacijø plëtros ástatymo“ projekto formà. Jis numato 
reglamentuoti valstybës ir savivaldybiø politikos NVO klausimais ágyvendi-
nimà, valstybës ir savivaldybiø institucijø bendradarbiavimà su NVO ir ki-
tas NVO veiklos sàlygas, stiprinanèias NVO plëtrà. Ði plëtra siejama su 
tam tikrø NVO programø ágyvendinimu tarptautinio bendradarbiavimo, 
þmogaus teisiø apsaugos, maþumø integracijos, kultûros, religiniø ir etiniø 
vertybiø puoselëjimo, ðvietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, neforma-
laus ir pilietinio ugdymo, sporto, socialinës apsaugos ir darbo, sveikatos 
prieþiûros, nacionalinio saugumo ir gynybos, teisëtvarkos, nusikalstamumo 
prevencijos, gyvenamosios aplinkos pritaikymo ir bûsto plëtros, autoriø tei-
siø ir gretutiniø teisiø apsaugos, aplinkos apsaugos, kitose visuomenei nau-
dingomis ir nesavanaudiðkomis pripaþástamose srityse. Ástatymo projektas 
savo konceptualumu labiau atitinka ilgalaikës strateginës programos para-
metrus ir tai yra diskrecijos objektas. Nuosaikiu reglamentavimo þingsniu 
nustatant NVO teisiná, vadybiná ir ekonominá statusus tapo 2004 m. priim-
tas Lietuvos Respublikos asociacijø ástatymas543. Jis apëmë iki tol galiojusiø 
Visuomeniniø organizacijø ir Asociacijø ástatymø reguliavimo sritis, pagal 
Lietuvos Respublikos CK nuostatas nustatë asociacijø, kaip vieðøjø juridi-
niø asmenø, subjektiðkumo dimensijas. Bendriausi pagrindiniai dabartiniai 
asociacijø, labdaros ir paramos fondø bei vieðøjø ástaigø bruoþai yra ðie: 

Asociacija – savo pavadinimà turintis ribotos civilinës atsakomybës 
vieðasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos nariø veiklà, 
atstovauti asociacijos nariø interesams ir juos ginti arba tenkinti kitus vie-
ðuosius interesus. Asociacijos pavadinime gali atsispindëti jos veiklos kryp-

                                                 
543 Lietuvos Respublikos asociacijø ástatymas // Valstybës þinios. 2004. Nr. 25–745 
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tis: „asociacija“, „visuomeninë organizacija“, „susivienijimas“, „konfedera-
cija“, „sàjunga“, „draugija“ ir pan. 

Labdaros ir paramos fondai544 Lietuvos teisëje ir NVO sistemoje turi 
ðiek tiek kitokià prasmæ, nei áprasta Vakarø ðalyse. Paprastai fondas reiðkia 
tik organizavimosi formà, kai paskiriant koká nors turtà ásteigiamas teisës 
subjektas, neturintis nariø, o jo valdymas pagrástas steigëjais arba kitaip 
ávardytais savininkais. Lietuvos ástatymas, apibrëþdamas, kà gali daryti fon-
das, nenumato fondui jokios kitos veiklos, iðskyrus labdarà ir paramà. Kita 
vertus, labdaros teikimu negali uþsiiminëti kitos ne pelno organizacijos. 
Taigi fondai, kaip atskira NVO rûðis Lietuvoje, iðskirta ne tiek dël organi-
zavimosi bûdo, kiek dël veiklos pobûdþio. Fondo steigëju galima tapti 
dviem bûdais:  

1) perduodant arba ásipareigojant perduoti  turtà ar teikti paslaugas 
fondo steigimo metu;  

2) fondo vëlesniam rëmëjui suteikiant steigëjo teises.  
Labdaros ir paramos fondams nustatyti gana grieþti reikalavimai, kaip 

turi bûti organizuotas jo valdymas. Nustatyti papildomi valdymo organai: 
steigëjø susirinkimas, valdyba ir taryba, kuriø funkcijos yra tokios, kaip ir 
asociacijos valdymo organø; 

Viešoji įstaiga545 – tai turto pagrindu sukurta ne pelno organizacija, tu-
rinti dalininkus (arba savininkà), siekianti visuomenei naudingø tikslø, ga-
linti uþsiimti bet kokia kitais ástatymais nedraudþiama veikla. Pagrindinis 
vieðosios ástaigos skiriamasis bruoþas nuo kitø NVO yra tas, kad jos stei-
giamos remiantis ánaðais á registruojamà kapitalà. Vieðoji ástaiga privalo tu-
rëti kapitalà, sudarytà ið daliø. Vieðosios ástaigos dalininkai turi nuosavybës 
teisæ ne á vieðàjà ástaigà, o á dalininkø kapitalo dalá. Nors ástatyme tai su-
formuluota itin netiksliai, dalininkø (savininko) santykis su vieðàja ástaiga 
yra toks pats kaip akcinës bendrovës akcininko santykis su paèia akcine 
bendrove. Vieðosios ástaigos dalininkai (savininkas) ið esmës turi tas paèias 
teises kaip ir akcinës bendrovës akcininkai, iðskyrus tai, kad negalima skirs-
tyti vieðosios ástaigos gauto pelno, t. y. negalimi jokie dividendai. Lietuvoje 
ið visø pagrindiniø ne pelno organizacijø tik vieðosios ástaigos gali uþsiimti 
ûkine veikla tomis paèiomis sàlygomis kaip ir ámonës, gali sudaryti sutartis, 
teikti mokamas paslaugas, gaminti produkcijà bei nustatyti jos kainà. 

Egzistuoja taip pat daugybë tam tikrų organizacijų, kurios yra skirtos 
veiklai tam tikrose siauresnëse srityse, pavyzdþiui, meno kûrëjø organizaci-

                                                 
544 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondø ástatymas // Valstybës þinios. 1996. 

Nr. 32–787. 
545 Lietuvos Respublikos vieðøjø ástaigø ástatymas // Valstybës þinios. 1996. Nr. 68–1633. 
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jos, pramonës, prekybos ir amatø rûmai, bibliotekos, muziejai, ðvietimo 
ástaigos, mokslo ir studijø institucijos, religinës bendrijos, profesinës sàjun-
gos ir kitos organizacijos, kurios veikia tik pagal joms skirtà ástatymà. Pa-
prastai ðie specialûs ástatymai ne pelno organizacijoms suteikia daugiau tei-
siø ir nustato maþiau apribojimø. Ádomiausi tarp specifiniø organizacijø yra 
muziejai ir bibliotekos. Ið principo tai turëtø bûti nuosavybës teisiø objek-
tas, bet Muziejø ástatymas546 ir Bibliotekø ástatymas547 nustato ðio „turto tei-
ses, tarp kurių yra teisė turėti sąskaitas, nustatyti savo vidaus struktūrą, naudo-
tis ir disponuoti turtu“ bei kitos, bûdingos jau ne teisës objektams, o teisës 
subjektams. Taigi muziejus ir biblioteka tampa savarankiðka organizacija. 

Bandymas á Lietuvà perkelti beveik visø ið karto valstybiø patirtá vienu 
metu lemia daugelá problemø. Nepaisant to, NVO sistema yra suformuota 
ir stabili, o to iki ðiol nebuvo. Kartu galima numatyti nemaþai pokyèiø. 
Nors bendra tendencija vis dar yra naujø ástatymø priiminëjimas, tikëtina, 
jog ji pasikeis rimèiau pradëjus vertinti ne pelno statusà, kelio piktnau-
dþiauti juo uþkirtimà bei teisinës sistemos darnà apskritai. Naujajame Civi-
liniame kodekse átvirtintas pelno siekiančių (verslu užsiimančių)548 ir ne pel-
no siekiančių juridiniø asmenø atskyrimas, kriterijumi pasirinktas ne pelno 
skirstymo, o pelno siekimo tikslas.  

 

Konstitucinës nuostatos dël nevyriausybiniø organizacijø. Teisë lais-
vai jungtis arba nesijungti á asociacijas yra laikoma viena ið svarbiausiø 
þmogaus teisiø, todël ji átvirtinta beveik kiekvienos demokratinës valstybës 
Konstitucijoje. Lietuvos Respublikos Konstitucijos549 35 straipsnis taip pat 
nustato ðià esminæ kiekvieno þmogaus teisæ: 

„Pilieèiams laiduojama teisë laisvai vienytis á bendrijas, politines par-
tijas ar asociacijas, jei ðiø tikslai ir veikla nëra prieðingi Konstitucijai ir ásta-
tymams. 

Niekas negali bûti verèiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politi-
nei partijai ar asociacijai“. 

Atkreiptinas dëmesys á keletà Konstitucijos 35 straipsnio aspektø. 
Pirma, joje kalbama tik apie narystës pagrindu organizuotas nevyriau-

sybines organizacijas (asociacijas). Antra, teisæ vienytis á asociacijas Konsti-
tucija garantuoja tik Lietuvos Respublikos pilieèiams. Trečia, Konstitucijo-
je átvirtinta teisë vienytis á asociacijas gali bûti ribojama ástatymu ir tai ne-
bûtø laikoma konstitucinës nuostatos paþeidimu: „Politinių partijų, kitų po-

                                                 
546 Lietuvos Respublikos muziejø ástatymas // Valstybës þinios. 1995. Nr. 53–1292 
547 Lietuvos Respublikos bibliotekø ástatymas // Valstybës þinios. Nr. 1995. Nr. 51–1245. 
548 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.110 straipsnis. 
549 Lietuvos Respublikos Konstitucija // Valstybës þinios. 1992. Nr. 33–1014. 
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litinių ir visuomeninių organizacijų steigimą ir veiklą reglamentuoja įstaty-
mas“. Ketvirta, net Konstitucijoje atsispindi painiava dël terminø nevyriau-
sybiniams subjektams ávardyti. 

Kitø nevyriausybiniø organizacijø, kaip ir bet kokiø kitø organizacijø, 
principø Konstitucija nenustato. 

 

Tarptautinës nevyriausybinës organizacijos. Ið pradþiø tik kaip ben-
druomenës reiðkinys NVO nuolat plëtësi: á nacionaliná, vëliau á tarptautiná 
lygmená. Todël atsirado NVO jurisdikcijos nustatymo problemø. 

Tarptautine laikytina nevyriausybinë organizacija, kuri tiesiogiai arba 
per atskirus skyrius veikia daugiau nei vienoje valstybëje. Europos konven-
cija dël tarptautiniø nevyriausybiniø organizacijø juridinio asmens statuso 
pripaþinimo550 (Lietuva prie ðios konvencijos nëra prisijungusi) nustato ir 
kitus organizacijoms, kurioms taikoma minëta konvencija, kriterijus: tarp-
tautinës reikðmës tikslø siekimas, organizacijos ákûrimas laikantis konven-
cijos ðalies dalyvës ástatymø, biuro, centrinio vykdomojo organo bei kontro-
lës organo vienoje ið ðalies dalyvës teritorijø turëjimas. 

Minëtos konvencijos esmë yra klausimø dël NVO teisinio statuso bei 
dël jos teisnumo ribø pripaþinimo sprendimas. Juridinio asmens statusas ir 
teisnumas, kurá NVO yra ágijusi vienoje valstybëje, yra pripaþástami kitos, 
jei tai neprieðtarauja tos ðalies svarbiausiems visuomenës interesams ir pa-
grindinëms teisnumo ágyvendinimo normoms. 

Kalbant apie tarptautines nevyriausybines organizacijas Lietuvoje bû-
tina pasakyti, kad tarptautiniø organizacijø filialai ir skyriai yra steigiami ir 
registruojami bendra tvarka ir veikia kaip Lietuvos subjektai – savarankið-
kos ne pelno organizacijos, atitinkamai be iðimties taikant joms ir visas na-
cionalinës teisës normas. 

 

Nevyriausybiniø organizacijø socialinis patikimumas. Nors ðiuo me-
tu nevyriausybinës organizacijos Lietuvoje praktiðkai veikia beveik visose 
socialinës veiklos srityse, nevyriausybiniø organizacijø kûrimasis ið esmës 
tik prasidëjo. Senesniø veiklos tradicijø kol kas nëra. Daugumai þmoniø 
nelabai suvokiamos nevyriausybiniø organizacijø galimybës: darbo apimtis, 
savo idëjø ágyvendinimo bûdai, bendradarbiavimo su ávairiomis instituci-
jomis bûtinumas.  

Naujoms, t. y. jaunoms, bei kai kurioms seniau susikûrusioms nevy-
riausybinëms organizacijoms reikia kreiptis pagalbos ieðkant lëðø, patalpø, 

                                                 
550 Europos konvencija dël tarptautiniø NVO juridinio asmens statuso pripaþinimo (neofi-

cialus vertimas ir neoficialus komentaras). Vilnius: Europos Tarybos informacijos ir doku-
mentacijos centras, 1994. 
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transporto, metodinës bei organizacinës paramos. Taigi kreipdamosi á fon-
dus arba valdþios institucijas paramos pati nevyriausybinë organizacija turi 
prisistatyti, parodyti savo veiklos tikslus ir ádirbá, planus bei sugebëjimus 
juos ágyvendinti. Èia nevyriausybinës organizacijos susiduria su socialinio 
patikimumo ávertinimu (socialiniu auditu), nes bet koks rëmëjas nori þino-
ti, kam bus skiriamos lëðos ar kita parama, kaip ji bus panaudota, ir svar-
biausia – ásitikinti, ar bus ágyvendinti siekiami tikslai. Kitais þodþiais, áver-
tinti nevyriausybinës organizacijos socialiná patikimumà.  

Visus paramos tiekëjus sàlyginai galime suskirstyti á tris grupes: pa-
vienius asmenis, smulkias ir vidutines organizacijas ir dideles institucijas 
(valstybinës struktûros arba stambûs uþsienio fondai). Taèiau visos minëtos 
grupës, teikdamos paramà arba finansavimà, atlieka vienoká ar kitoká orga-
nizacijos (ðiuo atveju pretendento á paramà ar finansavimà) socialinio pati-
kimumo ávertinimà. Smulkûs paramos tiekëjai daþniausiai apsieina be so-
cialinio audito, jiems uþtenka gero emocionalaus ryðio su organizacijos va-
dovu arba jos atstovu. Didesnës organizacijos pirmiausia nustato organiza-
cijos (paramos gavëjos) socialiná tikslingumà, t. y. ar jø poþiûriu reikalinga 
ta veikla, kuriai lëðø praðo nevyriausybinë organizacija. Vëliau tikrina, kà ji 
uþ gautas lëðas gali nuveikti, kiek ji patikima ir pan., ir taip bando atlikti 
nevyriausybinës organizacijos socialiná audità. Stambesnës organizacijos 
arba fondai daþniausiai reikalauja pildyti nustatytos formos paraiðkà, ku-
rioje galima iðskirti socialinio audito dalá. Paprastesnëse paraiðkose gali bû-
ti iðskirti tokie socialinio audito reikalavimai kaip organizacijos gyvavimo 
laikas, projekto tæstinumas, lëðø panaudojimo planavimas. 

Reikëtø paþymëti, kad nevyriausybinës organizacijos savo veiklos so-
cialiná patikimumà gali ávertinti ir paèios (já taip pat gali ávertinti ir kitos 
nevyriausybinës organizacijos ar nepriklausomi ekspertai), atlikdamos savo 
organizacijos vidiná socialiná audità. Remiantis Vakarø Europos patirtimi 
socialinis auditas turëtø apimti tokius pagrindinius kriterijus kaip organiza-
cijos veiklos reikalingumas, organizacijos veiklos efektyvumas (palyginti su 
privaèiu ir valstybiniu sektoriais) bei organizacijos veiklos þinomumas. Tai-
gi paèios nevyriausybinës organizacijos ávertintø savo padarytus darbus ir 
pasirengimà tolesnei veiklai. 

Socialinio audito nauda551: 
1) socialinis auditas leidþia organizacijai efektyviai plëtoti veiklà, nu-

statyti socialiniø ir komerciniø organizacijø ryðius, atsiþvelgiant á kainas ir 
kitas priemones, kuriomis siekia gerinti socialinæ, bendruomeninæ ir kultû-

                                                 
551 Valevièius V. Socialinis auditas. Klaipëda: Druka, 1999. P. 9. 
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ros aplinkas, pasirinkti prioritetus ir atsiþvelgiant á rezultatus keisti organi-
zacijos veiklà; 

2) leidþia suinteresuotiems asmenims veikti organizacijos elgsenà ir 
daryti átakà ateities politikai; 

3) leidþia organizacijai praneðti apie savo laimëjimus, pagrástus dau-
giau patvirtintais árodymais negu neargumentuotais reikalavimais; 

4) suteikia galimybæ tiems, kurie investuoja á organizacijà arba finan-
suoja jà, taip pat visiems suinteresuotiems asmenims, átraukiant ir plaèiàjà 
visuomenæ, spræsti, ar organizacija siekia socialiniø, kultûriniø, visuomeni-
niø ir aplinkos vertybiø; 

5) minëti dalykai leidþia organizacijai plëtoti savo veiklà átraukiant 
naujas ámones, didinti jos atvirumø ir paèiai pateikti savos veiklos ávertini-
mà. 

Taigi socialinis auditas nustato nevyriausybiniø organizacijø proble-
mas ir efektyvumà. Jis yra bent keturiø lygiø: 

1) individualios, pavienës nevyriausybinës organizacijos problemø 
lygmuo;  

2) nevyriausybiniø organizacijø santykiø lygmuo;  
3) institucijø santykiø lygmuo (santykiai su valstybinëmis, privaèiomis 

ir kitomis institucijomis); 
4) visuomeninis (socialinis) lygmuo. 
Socialinis auditas pagal jo atlikimo laikà gali bûti trijø tipø: vienkarti-

nis, ilgalaikis ir nuolatinis. 
Socialinis auditas gali apimti ne tik nevyriausybinës organizacijos 

veiklà, bet ir konkreèius projektus arba jø reikalingumo bei efektyvumo 
vertinimà. Reikëtø atskirti atskiro projekto arba programos socialinæ svar-
bà nuo nevyriausybinës organizacijos visuomeninio reikalingumo ir efekty-
vumo. Juk gali bûti, kad patyrusios ir ilgà laikà veikianèios nevyriausybinës 
organizacijos pristatys nevykusius projektus arba programas, o kvalifikuo-
tai parengtos programos arba projektai nebus ágyvendinti konkreèios orga-
nizacijos jëgomis. 

Pagal tikslus socialinis auditas gali bûti skirstomas á: bendràjá, pagrin-
diná ir konkretø. 

Bendrasis auditas – tai toks socialinis auditas, kuris atliekamas iðkilus 
poreikiui paþvelgti á organizacijà ið visuomenës pozicijø ir ávertinti jos 
reikðmæ visuomeniniu poþiûriu. Jo poreikis kyla pasikeitus tam tikroms vi-
suomenës sàlygoms, pavyzdþiui, politinei, ekologinei, aplinkosauginei pa-
dëèiai. Tuomet iðkyla bûtinybë paþvelgti á organizacijà naujai, numatyti 
naujas jos galimybes ir ateitá. 
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Pagrindinis socialinis auditas – tai organizacijos pagrindiniø tikslø ir 
jø ágyvendinimo bûdø apþvalga bei vertinimas pagal tam tikrus objektyvius 
kriterijus arba normas.  

Konkretus socialinis auditas – tai konkreèiø atskirø uþduoèiø apþval-
ga, pavyzdþiui, ar organizacijos veikla ekologiðka, ar nëra finansiniø paþei-
dimø. 

Auditas, arba tikrinimas, yra keliø pakopø veikla. Pirmiausia tenka 
apgalvoti patá planà, vëliau pereiti prie tikrinimo, nustatyti kriterijus, ku-
riais remiantis bus tikrinama, o tikrinant gali tekti ieðkoti tinkamø priemo-
niø. Prie paprasèiausiø tikrinimo priemoniø galima priskirti ataskaitø, ku-
rias organizacijos rengia paèios, apþvalgà, jø lyginimà su kitais informacijos 
ðaltiniais, pavyzdþiui, spaudos atsiliepimais, kitø þiniasklaidos priemoniø 
informacija. Daþniausiai tai turëtø bûti pirmasis etapas.  

Antrasis etapas yra paèios organizacijos struktûros, jos vidinës veiklos 
problemø nustatymas ir atskleidimas. Tai gali bûti darbo pasidalijimo, val-
dymo, finansiniø dokumentø tvarkymas ir t. t. 

Treèiasis etapas yra ataskaitos parengimas ir pateikimas.  
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I V  s k y r i u s  
 
 

1. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO FORMOS 
 
 

Vieðojo administravimo institucijos savo kasdienëje vykdomoje bei 
tvarkomojoje veikloje priima ávairius valdymo sprendimus, administraci-
nius aktus, nustato tam tikras pavaldþiø institucijø ir jø tarnautojø, taip pat 
ámoniø, ástaigø ir organizacijø bei pilieèiø teisës normas, duoda privalomus 
nurodymus bei rekomendacijas, organizuoja seminarus, pasitarimus, kont-
roliuoja jø darbà, tvarko apskaità, raðtvedybà ir pan. Atsiþvelgiant á minë-
tus vieðojo administravimo institucijø ir pareigûnø veiksmus galima teigti, 
kad tai savarankiðkos vieðojo administravimo formos.  

Kiekvienu konkreèiu atveju vieðojo administravimo institucijos ir pa-
reigûnai priskirtoms funkcijoms vykdyti pasirenka tokius veiksmus, kurie 
tam geriausiai tinka ir yra efektyviausi, atitinka jø kompetencijà, veiklos 
paskirtá, kuriais optimaliausiu bûdu galima pasiekti nustatytà tikslà. Taèiau 
atsiþvelgiant á minëtø veiksmø pobûdá bei jø giminingus iðorinius poþymius 
galima teigti, kad jie ágauna tam tikrø specifiniø formø. Taigi ðiuo atveju 
vieðojo administravimo forma – tai pavidalas, modelis, aprëpiantis valstybi-
ná valdymà. 

Vieðojo administravimo formos rodo, kaip vykdomos tam tikros val-
dymo funkcijos, kokiomis priemonëmis sprendþiami valstybinio valdymo 
uþdaviniai ir funkcijos ekonominës, socialinës kultûrinës ir administracinës 
politinës veiklos srityse. Teisiniu poþiûriu vieðojo administravimo formos 
esti kaip tam tikri giminingi, vienarûðiai vieðojo administravimo institucijø 
veiksmø atlikimo bûdai.  
 
 

1.1. Viešojo administravimo formos samprata 
 

Norint pateikti viešojo administravimo formos sampratà pirmiausia 
reikia ieðkoti ðios sàvokos loginiø ryðiø su tokiais terminais kaip „valdymo 
tikslai“, „valdymo funkcijos“, „valdymo uþdaviniai“, „kompetencija“ ir pan. 
Minëti terminai lemia ir valdymo metodø parinkimà konkreèioje valdymo 
situacijoje. Valdymo funkcijos apibrëþia vieðojo administravimo veiklos tu-
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riná. Valdymo tikslams paklûsta visos vieðojo administravimo subjektø 
naudojamos valdymo formos. Valdymo formos leidþia vieðojo administra-
vimo subjektams ágyvendinti savo ágaliojimus ir teisës aktuose átvirtintà 
kompetencijà. Kitaip tariant, valdymo forma laikoma kaip valdymo funkcijø 
ágyvendinimo priemonë siekiant valdymo tikslø.  

Vieðojo administravimo proceso turinys atskleidþiamas tokiais termi-
nais kaip „valdymo funkcijos“, „valdymo metodai“ ir „valdymo formos“. 
Ðiomis kategorijomis pagrásta vieðojo administravimo teorija. Nuo ðiø ka-
tegorijø tikslaus apibrëþimo bei turinio iðaiðkinimo priklauso ir vieðojo ad-
ministravimo praktika. Viešojo administravimo forma – tai vieðojo administ-
ravimo subjektø konkreèiø veiksmø, valdymo funkcijø ir valdymo metodø 
iðorinë iðraiðka.  

Vieðojo administravimo ágyvendinimas reikalauja nustatyti toká me-
chanizmà, kuris leistø vieðojo administravimo institucijos uþdavinius ir 
funkcijas ákûnyti praktinëje valstybinio valdymo veikloje. Vieðasis administ-
ravimas ásikûnija konkreèiuose veiksmuose, kurie iðreiðkia jo turiná ir kryp-
tingumà. Tuos veiksmus vykdo vieðojo administravimo subjektai, t. y. vieðo-
jo administravimo institucijos ir pareigûnai. Taigi susidaro nauja mokslinë 
kategorija – viešojo administravimo (arba valstybinio valdymo įgyvendinimo) 

forma. 
Kategorija viešojo administravimo forma priskiriama ne visiems vi-

suomeninio santykio dalyviams, o tik vieðojo administravimo subjektams. 
Ði kategorija yra vieðojo administravimo institucijø kompetencijos elemen-
tas. Vieðojo administravimo institucijos gali veikti tik pagal savo kompe-
tencijà, todël tokios galimybës aiðkus ir apibrëþtas átvirtinimas yra pagrin-
das atlikti tam tikrus veiksmus nustatyta tvarka. Ðiuo pagrindu vieðojo ad-
ministravimo institucijø atliekami valdingo pobûdþio veiksmai ágauna iðo-
rinæ iðraiðkà. Ðios iðraiðkos neturinèios vieðojo administravimo institucijos 
negali sukurti padariniø, dël kuriø jos faktiðkai ir veikia. Vadinasi, viešojo 

administravimo forma – tai iðoriðkai iðreikðta vieðojo administravimo insti-
tucijos (pareigûnø) veikla, kuri ágyvendinama pagal jos kompetencijà ir ku-
ri sukelia teisines pasekmes. Taèiau veiksmai, kuriuos atlieka ðios instituci-
jos, yra skirtingi savo esme, pobûdþiu ir paskirtimi. Kartu yra skirtingi ir jø 
iðorinës iðraiðkos variantai.  

Vieðojo administravimo institucijø veiksmai savo tiksliniu kryptingu-
mu gali reikðtis tiek jos iðorëje (pvz., Valstybinio socialinio draudimo fondo 
valdybos santykiai su draudëjais), tiek paèios institucijos viduje (vidiniø 
funkcijø paskirstymas tarp struktûriniø padaliniø, pareigûnø ir pan.). Ðiuo 
poþiûriu vieðojo administravimo formos gali bûti suprantamos dvejopai:  
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1) kaip vieðojo administravimo institucijos vieðojo administravimo 
ágyvendinimo formos; 

2) kaip vieðojo administravimo institucijos vidinës organizacinio dar-
bo formos. 

Vieðajame administravime didþiausia reikðmë teikiama vieðojo admi-
nistravimo ágyvendinimo formai, nes bûtent joje iðorinæ iðraiðkà ágauna pati 
vykdomoji valdþia ir jà atitinkantys valdingi teisiniai ágaliojimai, kurie ágy-
vendinami santykyje su valdymo objektu. 

Apibendrinant galima pateikti vieðojo administravimo formø sàvokà: 
viešojo administravimo formos – tai vieðojo administravimo institucijø (pa-
reigûnø) vykdomosios ir tvarkomosios veiklos, pasireiðkianèios konkreèiais 
vienarûðiais veiksmais, iðorinës iðraiðkos bûdai ir priemonës. 

Paþymëtina, jog vieðojo administravimo formos nurodytos ávairiuose 
vieðojo administravimo institucijø veiklà ir kompetencijà reglamentuojan-
èiuose teisës aktuose, pavyzdþiui, nuostatuose, darbo reglamentuose, inst-
rukcijose ir pan.  

Vieðojo administravimo formø praktinë reikðmë pasireiðkia tuo, kad 
taikydamos jas vieðojo administravimo institucijos ágyvendina savo ágalio-
jimus ir kompetencijà, nustato ir uþtikrina vieðojo administravimo ágyven-
dinimo tvarkà, pilieèiø teises ir laisves, valdymo procedûrø teisëtumà. Vie-
ðojo administravimo institucijos (pareigûnai) savo vykdomoje ir tvarkomo-
joje veikloje pasirenka tam tikrà valdymo formà, t. y. ji turi atitikti konkre-
taus vieðojo administravimo subjekto kompetencijà, jo ágyvendinamas vie-
ðojo administravimo veiklos funkcijas, metodus ir pan. Vieðojo administra-
vimo formos turi atitikti vieðojo administravimo subjekto ágyvendinamos 
veiklos turiná, t. y. tikslinga remtis tomis valdymo formomis, kurias pasitel-
kus bûtø uþtikrinamas efektyvus valdymo uþdaviniø ir funkcijø ágyvendini-
mas ir kurios átvirtintos teisës aktuose.  

Kai kuriø Vakarø Europos valstybiø (Prancûzijos, Vokietijos) moks-
lininkai iðskiria ðias vieðojo administravimo formas552:  

1) teisëkûrà;  
2) administracinius aktus;  
3) administracinius teisinius sandorius;  
4) valdingo pobûdþio veiksmus (nurodymà, ásakymà ir t. t.).  
Vakarø Europos valstybëse daug dëmesio skiriama toms vieðojo ad-

ministravimo formoms, kurios daro átakà sëkmingam vieðojo administra-
vimo ágyvendinimui.  

                                                 

552 Cann S. J. Administrative Law. London: Thousand Oaks, New Delhi: SAGE, 1998; 
Bradley A. W., Ewing K. D. Constitutional and Administrative Law. Harlow: Longman, 2003. 
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1.2. Viešojo administravimo formų  
rūšys 

 
Teisinëje literatûroje galimi ávairûs vieðojo administravimo formø 

skirstymo kriterijai ir rûðys. Vieni autoriai (pvz., G. V. Atamanèiukas) vie-
ðojo administravimo formas skirsto pagal ðiuos kriterijus553:  

1) pagal turiná – á teisëkûros ir teisës taikomàsias vieðojo administra-
vimo formas;  

2) pagal taikymo tikslus – á vidines ir iðorines vieðojo administravimo 
formas;  

3) pagal iðraiðkos bûdus – á raðytines, þodines ir konkliudentines vie-
ðojo administravimo formas. 

Kiti autoriai (A. P. Aliochinas, J. M. Kozlovas) vieðojo administravi-
mo formas skirsto pagal ðiuos kriterijus554:  

1) pagal teisinæ iðraiðkà – á pagrindines vieðojo administravimo formas 
(pvz., administraciniø aktø leidyba) ir tas, kurios pagrástos pagrindinëmis 
vieðojo administravimo formomis (pvz., ávairiø teisinæ reikðmæ turinèiø 
veiksmø atlikimas); 

2) pagal kryptingumà – á iðorines ir vidines vieðojo administravimo 
formas; 

3) pagal apimtá – á visuotinai privalomas ir sukonkretintas vieðojo ad-
ministravimo formas; 

4) pagal valdymo klausimø sprendimo bûdà – á procedûrines ir proce-
sines vieðojo administravimo formas ir pan.  

Vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø) veiklos formos tiesio-
giai arba netiesiogiai nustatomos teisës normomis, kuriomis valstybë reg-
lamentuoja ðiø institucijø ir pareigûnø veiklà. Administracinës teisës teori-
joje labiausiai paplitæs ir daþniausiai aiðkinamas (vartojamas) viešojo admi-

nistravimo formų skirstymas pagal norminį apibrėžtumą ir teisines pasekmes į 
dvi rūšis: pirma, á teisines vieðojo administravimo formas ir, antra, á neteisi-
nes (arba organizacines) vieðojo administravimo formas. Pagrindinis ðiø 
vieðojo administravimo formø atskyrimo kriterijus yra teisiniø padariniø at-
siradimas ágyvendinant vykdomàjà tvarkomàjà veiklà.  
 

                                                 

553 Атаманчук Г. В. Административное право. Москва: РАГС, 2003. 
554 Алехин А. П., Кармолицкий A. A., Козлов Ю. М. Административное право Рос-

сийской Федерации. Москва: Зерцало-М, 2003. 
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1.2.1. Teisinës vieðojo administravimo  

formos 
 

Prieð iðskiriant teisines vieðojo administravimo formas tikslinga pa-
teikti jø apibrëþimà ir iðskirti pagrindinius poþymius.  

Teisinėms viešojo administravimo formoms būdinga tai, kad: 
1) tam tikri vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø) veiksmai 

ir kompetencija tiesiogiai nustatomi teisës normomis ir reglamen-
tuojami teisës aktais; 

2) tam tikri vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø) veiksmai 
susijæ su vieðojo administravimo aktø (norminiø ir individualiø) 
priëmimu; 

3) vieðojo administravimo institucijoms (pareigûnams) ágyvendinant 
valdymo aktus atsiranda tam tikrø teisiniø pasekmiø; 

4) vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø) veiksmø turinys su-
sijæs su vykdomojo ir tvarkomojo pobûdþio veikla. 

Paþymëtina, kad kai kuriø vieðojo administravimo institucijø (parei-
gûnø) veiklos formos nëra tiesiogiai susijusios su teise (pvz., prie juridiniø 
faktø nepriskiriami veiksmai arba techninio pobûdþio normos), nes jos ne-
sukuria ir nepanaikina administraciniø teisiniø santykiø bei nesukelia jokiø 
teisiniø pasekmiø. Taèiau bûtent tokie vieðojo administravimo institucijø 
(pareigûnø) veiksmai ir reikalingi teisinëms vieðojo administravimo for-
moms ágyvendinti. 

Teisinės viešojo administravimo formos – tai tokie vieðojo administra-
vimo institucijø (pareigûnø) vykdomosios ir tvarkomosios veiklos iðorinës 
iðraiðkos bûdai, kurie tiesiogiai numatyti teisës normø ir sukelia teisines 
pasekmes (t. y. teises arba pareigas, arba teises ir pareigas) fiziniams bei ju-
ridiniams asmenims. Pavyzdþiui, Finansiniø nusikaltimø tyrimø tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalø ministerijos direktoriaus ásakymas 
dël pareigûno X pareigø paaukðtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
2004 m. balandþio 7 d. nutarimas Nr. 384 „Dël Didmeninës prekybos taba-
ko gaminiais licencijavimo taisykliø patvirtinimo“555. 

Vieðojo administravimo praktikoje iðskiriamos ðios pagrindinës teisi-

nių viešojo administravimo formų rūšys: 
1) vieðojo administravimo aktø (norminiø ir individualiø) priëmimas. 

Tai pati gausiausia ið teisiniø vieðojo administravimo formø, kuriø 
pagrindu nustatomos, keièiamos, panaikinamos teisës normos, vi-
sada atsiranda tam tikros teisinës pasekmës ávairioms ámonëms, 

                                                 

555 Valstybës þinios. 2004. Nr. 53–1800. 
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ástaigoms ar organizacijoms bei pilieèiams. Plaèiau apie ðià teisinæ 
vieðojo administravimo formà þr. 2 poskyryje; 

2) kitø teisinæ reikðmæ turinèiø veiksmø atlikimas (kitaip tariant, tei-
sës taikomojo pobûdþio veikla). Vieðojo administravimo instituci-
jos (pareigûnai) savo kasdienëje vykdomojoje tvarkomojoje veik-
loje ne tik priima ávairius valdymo aktus, bet remdamosi priimtais 
teisës aktais atlieka kitus teisines pasekmes sukelianèius veiksmus. 
Prie tokiø veiksmø galima priskirti: gimimo ir kitø juridiniø faktø 
registravimà, asmens tapatybæ patvirtinanèiø dokumentø iðdavi-
mà, ávairiø paþymëjimø iðdavimà (pvz., vairuotojo), procesiniø 
prievartos priemoniø taikymà ir kt. Kaip matyti, vieðojo administ-
ravimo institucijos (pareigûnai) teisinæ reikðmæ turinèius veiksmus 
atlieka esant toms sàlygoms, kurios tiesiogiai numatytos teisës 
normose; 

3) kreipimosi á atitinkamas valstybinës valdþios ir valdymo bei tei-
smines institucijas forma, t. y. asmenø kreipimasis su pareiðkimu, 
praðymu, pasiûlymu arba skundu, kad bûtø iðnagrinëtas tam tikras 
klausimas arba iðspræstas administracinis ginèas vieðojo administ-
ravimo srityje. Plaèiau apie ðià teisinæ vieðojo administravimo for-
mà þr. V skyriuje. 

Kai kurie autoriai (D. N. Bachrachas, A. P. Korenevas) prie teisiniø 
vieðojo administravimo formø priskiria ir administracinius teisinius sando-

rius556. Nors ði teisinë vieðojo administravimo forma nëra nauja, taèiau jos 
panaudojimo ribos anksèiau buvo susiaurintos. Pastaruoju metu, kintant 
administraciniø teisiniø santykiø subjektø teisiniam statusui, administraci-
niø sutarèiø, kaip teisinës vieðojo administravimo formos, panaudojimo ga-
limybës didëja. Normiðkai administracinius teisinius sandorius pradëta átei-
sinti 1999 m. priëmus Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástaty-
mà, Lietuvos Respublikos valstybës tarnybos ástatymà ir kitus teisës aktus.  

Administracinius teisinius sandorius galima skirstyti pagal bendrus ir 
specialius kriterijus. Pagal ðiuos kriterijus iðskiriami administraciniai teisi-
niai sandoriai pagal kompetencijà, sandoriai su statutiniais valstybës tar-
nautojais, specialiøjø tarnybø pareigûnais, studentais ir pan., valstybinës 
nuosavybës valdymo sutartys, vieðojo administravimo institucijø ir privaèiø 
subjektø bendradarbiavimo sutartys ir kt.  

                                                 

556 Коренев А. П., Абудрахманов А. А. Административные договоры: понятие и ви-
ды // Журнал российского право, 1998. № 7. С. 87–90; Бахрах Д. Н. Административное 
право России. Москва: Норма-Инфра, 2001. 
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Teisinëje literatûroje administraciniai teisiniai sandoriai – tai dviejø 
arba daugiau vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø) ar vieðojo ad-
ministravimo ir kitø subjektø susitarimas, darantis átakà teisës ir pareigø 
atsiradimui, pasikeitimui ar pasibaigimui vieðojo administravimo srityje. 
Tai juridinis faktas ir jo sudarymas reiðkia administraciniø teisiniø santykiø 
atsiradimà. Administracinis teisinis sandoris gali bûti sudarytas tik vado-
vaujantis administracinës teisës normomis ir ágyvendinamas visuomenëje 
tarpusavio susitarimu vieno ar daugiau administracinës teisës subjektø, ku-
riø vienas visada atstovauja administracinei valdþiai. Tai daugiaðalis teisës 
aktas, nustatantis sandoryje dalyvaujanèiø ðaliø teises ir pareigas. 
 
 

1.2.2. Neteisinës vieðojo administravimo  

formos 
 

Vieðojo administravimo institucijos (pareigûnai) praktinëje veikloje 
atlieka ir kitus valdingo pobûdþio veiksmus, kurie nëra privalomai suregu-
liuoti teisës normomis ir kurie nesukuria jokiø teisiniø pasekmiø. Tokia 
vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø) veikla pasireiðkia neteisine 

(organizacine) viešojo administravimo forma. Atkreiptinas dëmesys á tai, kad 
naudojant neteisines vieðojo administravimo formas nuolat bûtø laikomasi 
teisëtumo principo.  

Neteisinės viešojo administravimo formos – tai tokie vieðojo administra-
vimo institucijø (pareigûnø) vykdomosios ir tvarkomosios veiklos iðorinës 
iðraiðkos bûdai, kuriuos tiesiogiai taikant nekyla teisiniø pasekmiø (t. y. tei-
siø arba pareigø, arba teisiø ir pareigø) fiziniams bei juridiniams asmenims. 
Pavyzdþiui, ministerijos arba ávairios ástaigos prie ministerijø ir jø struktû-
riniai padaliniai savo kasdienëje vykdomojo ir tvarkomojo pobûdþio veiklo-
je organizuoja seminarus, pasitarimus, tvarko apskaità, raðtvedybà ir atlie-
ka kitas panaðaus pobûdþio organizacines funkcijas. 

Neteisinës vieðojo administravimo formos nëra susijusios su vykdo-
mosios valdþios ágyvendinimu. Tai nëra juridiniai faktai, todël ágyvendinant 
neteisines vieðojo administravimo formas nesukuriami, nepakeièiami ir ne-
panaikinami administraciniai teisiniai santykiai557. Neteisinës vieðojo admi-
nistravimo formos nëra tiesiogiai susijusios su teise ir teisës normomis, nes 
jos yra pagalbinës (organizacinës) ir turi svarbià reikðmæ siekiant ágyven-
dinti teisines vieðojo administravimo formas.  

                                                 

557 Бахрах Д. Н., Хазанов С. Д. Формы и методы деятельности государственной 
администрации. Екатеринбург, 1999. С. 5.  
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Vieðojo administravimo praktikoje iðskiriamos ðios pagrindinës netei-
siniø vieðojo administravimo formø rûðys: 

1) organizaciniø priemoniø vykdymas. Vieðojo administravimo insti-
tucijos (pareigûnai) organizacines priemones naudoja elementarioje val-
dymo proceso veikloje. Galima iðskirti ðias vieðojo administravimo institu-
cijø (pareigûnø) naudojamas organizacines priemones:  

– ávairiø posëdþiø, pasitarimø, seminarø ir konferencijø organizavi-
mas bei vedimas turint tikslà analizuoti mokslines ir praktines vie-
ðojo administravimo veiklos problemas;  

– ástatymø ir kitø teisës aktø (galiojanèiø ir naujai priimtø) turinio 
aiðkinimas pavaldiems subjektams; 

– ávairios informacijos apie pastebëtus neigiamus reiðkinius vieðojo 
administravimo srityje perdavimas ir analizë; 

– vieðøjø ryðiø su visuomene organizavimas; 
– praktiniø rekomendacijø teikimas apie konkreèios uþduoties ágy-

vendinimà pavaldiems subjektams ir kt.; 
2) materialinës techninës operacijos. Tai techninio pobûdþio operaci-

jos, kuriomis uþtikrinamas efektyvus vieðojo administravimo sistemos funk-
cionavimas, valstybës tarnautojø tarnybinës veiklos kokybë, specialios or-
ganizacinës technikos naudojimas praktinëje vieðojo administravimo veik-
loje. Paþymëtina, kad norint sëkmingai ágyvendinti ðià formà bûtina ne tik 
gerai parengti aptarnaujantá personalà, bet ir tinkamai aprûpinti tam tikrà 
vieðojo administravimo institucijà organizacine technika (kompiuteriais, 
videoprojektoriais, kopijavimo aparatais ir pan.).  

Vieðojo administravimo institucijos (pareigûnai) praktinëje veikloje 
vykdo ðias materialines technines operacijas: 

– renka, apdoroja ir áformina ávairià informacinæ medþiagà (doku-
mentus) apie kasdienës vykdomosios ir tvarkomosios veiklos rezul-
tatus; 

– tvarko raðtvedybà ir apskaità; 
– veda ir tvarko statistikà; 
– atlieka analizæ (vykdomø uþduoèiø, valdymo reformø, gautø rezul-

tatø ir pan.); 
– suraðo ir iðduoda ávairias paþymas;  
– suraðo patikrinimo ir revizijos aktus; 
– naudoja informacines technologijas, organizacinës technikos ir ryðio 

priemones ir t. t. 
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2. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO  
TEISĖS AKTAI 

 
Vieðojo administravimo veikla susideda ið ávairiø valdymo sprendimø 

pradedant mokslininkø veiklos reguliavimu ir baigiant poveikio priemoniø 
taikymu uþ padarytà administraciná nusiþengimà. Norint sureguliuoti abi-
pusius santykius, atsirandanèius tarp valstybës (vykdomosios valdþios insti-
tucijos arba pareigûno) ir pilieèio vieðojo administravimo srityje, bûtinas 
valdomojo subjekto valdingas valios pasireiðkimas, skirtas nustatyti teises ir 
pareigas fiziniams bei juridiniams asmenims. Vykdomosios valdþios subjek-
to valdingoje valios iðraiðkoje atsispindi vieðojo administravimo teisës aktø 
bruoþai.  

Teisinëje valstybëje vieðojo administravimo subjektai privalo priimti 
tokius administracinius aktus, kuriais bûtø visokeriopai skatinama pilieèiø 
iniciatyva, valstybës socialinë ir ûkio paþanga, konstruktyviø reformø ren-
gimas. Vadinasi, valstybës pareigûnø priimami vieðo pobûdþio administra-
ciniai sprendimai neturi paþeisti konstituciniø þmogaus teisiø ir laisviø bei 
atitikti vieðuosius poreikius.  

Vieðojo administravimo teisës aktø funkcija – tai reguliuojamasis po-
veikis vieðiesiems valdymo santykiams siekiant uþtikrinti valdymo uþdavi-
niø iðsprendimà. Priimant ir iðleidþiant administraciná aktà jame átvirtintos 
administracinës teisës normos veikia vieðàjá valdymo procesà. Taip pabrë-
þiama vieðojo administravimo teisës aktø socialinė paskirtis, t. y. ágyvendinti 
vieðojo administravimo subjektø priimamus valdymo sprendimus. Admi-
nistracinio akto priëmimà lemia valdymo procesas, kuriame valdymo sub-
jektas daro valdingà poveiká valdymo objektams bûtent per valdymo spren-
dimus (tiek vieðojo, tiek vidinio administravimo srityje). Vadinasi, vieðojo 
administravimo teisës aktai yra pagrindinë teisinë vieðojo administravimo 
forma (be administraciniø teisiniø sandoriø ir neteisiniø vieðojo administ-
ravimo formø). 
 

2.1. Viešojo administravimo teisės aktų samprata  
ir pagrindiniai požymiai 

 
Vieðojo administravimo teisës aktus priima vieðojo administravimo 

institucijos, remdamosi Konstitucija ir ástatymais bei nustatyta tvarka juos 
vykdydamos. Vieðojo administravimo teisës aktai yra tarsi vieðojo administ-
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ravimo institucijø priemonë konkretiems valdymo sprendimams teisiðkai 
átvirtinti, nes bûtent ið priimtø valdymo aktø mes galime spræsti apie konk-
reèios vieðojo administravimo institucijos valdymo tikslus, veiklos uþdavi-
nius, suteiktus teisinius ágaliojimus, taikomos veiklos formas bei metodus.  

Teisinëje literatûroje daþniausiai vartojamas viešojo administravimo 

teisės akto terminas, reèiau – administracinių aktų terminas558. Vakarø Eu-
ropos valstybëse administracinës teisës mokslas ir ástatymø leidëjai operuo-
ja administracinio akto terminu. Administraciniai aktai – tai administracinës 
teisës esmë, ypatinga vieðojo administravimo sritis ágyvendinant valdymo 
funkcijas ir ypatinga vieðojo administravimo proceso rûðis. Bûtent dël to-
kios administracinio aktø paskirties jie yra laikomi savarankiðku administ-
racinës teisës institutu559. 

Nagrinëjant Lietuvoje galiojanèius ástatymus matyti, kad valdymo ak-
tas yra vadinamas administraciniu aktu, o jo apibrëþimas pateikiamas Lie-
tuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymo 3 straipsnio 15 punkte, 
kuriame teigiama, kad administracinis aktas – tai vykdant administravimo 
funkcijas vieðojo administravimo subjekto priimtas teisës aktas560. Tame 
paèiame ástatyme pateikiamas ir individualaus, ir norminio administracinio 
akto apibrëþimai. Iðnagrinëjus minëtø administracinio akto sàvokø turinius 
matyti, kad administraciniame akte pasireiðkia vieðojo administravimo ins-
titucijos (pareigûno) valia priimant ir ágyvendinant administracinius (val-
dymo) sprendimus tiek vieðojo administravimo (socialinëje kultûrinëje, 
administracinëje politinëje, ekonominëje) srityje, tiek vidaus administravi-
mo (organizacinës struktûros tvarkymas, personalo valdymas, turimø mate-
rialiniø ir finansiniø iðtekliø valdymas) srityje. 

Mokslinëje literatûroje galimas vieðojo administravimo, o ne admi-
nistracinio teisës akto interpretavimas. Iðnagrinëjus pateiktus vieðojo ad-
ministravimo teisës aktø sàvokø turinius matyti, kad kalbama apie vieðojo 
administravimo institucijø (pareigûnø) veiklà priimant ir áforminant valdymo 
sprendimus. Iðeina, kad tiek vieðojo administravimo teisës aktas, tiek admi-
nistracinis aktas yra sinonimai ir gali bûti vartojami pakaitomis, nes ðiø sàvo-
kø turinio analizë leidþia vienodai interpretuoti valdymo teisës aktus. 

                                                 

558 Васильев Р. Ф. Акты управления. Москва, 1987. С. 139–140; Россинский Б. В. 

Административное право. Москва, ЮНИТИ: Закон и право, 2000; Vilutis P. Administ-
racinë teisë. Kaunas: VDU Teisiø fakultetas, 1939. P. 147–152. 

559 Reikëtø paþymëti, kad daugelis administracinës teisës mokslininkø (taip pat ir Lietu-
vos) neiðskiria valstybinio valdymo (administraciniø) aktø kaip savarankiðko administracinës 
teisës instituto. 

560 Lietuvos Respublikos vieðojo administravimo ástatymas Nr. VIII–1234, Lietuvos Res-
publikos Seimo priimtas 1999 m. birþelio 17 d. // Valstybës þinios. 1999. Nr. 60–1945. 
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Atlikus ávairiø mokslininkø561 pateiktø vieðojo administravimo (admi-
nistraciniø) teisës aktø poþymiø turinio analizæ ir juos susisteminus pagal 
vienodus kriterijus á vienà grupæ galima gauti bendrus poþymius, kuriø ið-
skyrimas leistø visapusiðkai suprasti vieðojo administravimo teisës akto tu-
riná.  

Vieðojo administravimo (administraciniams) teisës aktams bûdingi šie 

požymiai: 
1) vieðojo administravimo (administracinis) teisës aktas yra teisinë 

priimto valdymo sprendimo iðraiðka (iðdava). Iðleisdama administraciná ak-
tà vieðojo administravimo institucija (pareigûnas) iðsprendþia vienoká arba 
kitoká klausimà (kolegialø ar individualø), kylantá ágyvendinant valdymo 
uþdavinius bei funkcijas. Vieðojo administravimo (administraciniu) teisës 
aktu nustatomos, keièiamos ir naikinamos administracinës teisës normos, 
sprendþiami ávairûs vieðojo administravimo subjektø ginèai, ágyvendinamos 
valdymo funkcijos, uþdaviniai ir pan.; 

2) vieðojo administravimo (administraciná) teisës aktà gali priimti ir 
iðleisti tik tam ágaliota vieðojo administravimo institucija (pareigûnas) pa-
gal savo kompetencijà ágyvendindama vykdomosios ir tvarkomosios veiklos 
funkcijas. Administracinis aktas gali bûti priimamas individualiai kompe-
tentingo pareigûno (pvz., savivaldybës mero, ministro) arba kolegialiai 
kompetentingos institucijos (specialios kolegijos), t. y. Vyriausybës, minis-
terijos ir pan.; 

3) vieðojo administravimo (administracinis) teisës aktas priimamas 
valstybës vardu. Administraciniame akte iðreiðkiamas valdingas ir vienaða-
liðkas nurodymas ávairiems valdymo subjektams, juo nustatomos konkre-
èios administracinës teisës normos, valdymo santykiø dalyviø teisës ir parei-
gos bei reguliuojami visuomeniniai santykiai vieðojo administravimo srityje; 

4) vieðojo administravimo (administracinis)teisës aktas skiriamas ne-
apibrëþtam jo vykdytojø ratui, o subjektai, kuriems adresuojamas toks ak-
tas, neturi galimybës paveikti valdymo subjekto valios. Taèiau ðie subjektai 
turi teisæ administracinio akto taikymo metu kreiptis á institucijà, priëmusià 
konkretø vieðojo administravimo teisës aktà, dël jo iðaiðkinimo ar teisëtu-
mo patikrinimo (ðiuo atveju kreipimàsi á administraciná ar Konstituciná 
Teismà); 

5) vieðojo administravimo (administraciniame) teisës akte pasireiðkia 
teisinë ir valdinga vykdomosios valdþios subjekto valia. Vadinasi, vieðojo ir 

                                                 

561 Алехин А. П., Кармолицкий A. A., Козлов Ю. М. Административное право Рос-
сийской Федерациия. Москва: Зерцало-М, 2003; Козлов Ю. М. Административное 
право. Москва: Юристъ, 2001; Бахрах Д. Н. Административное право России. Москва: 
Норма-Инфра, 2001.  
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vidaus administravimo funkcijø ágyvendinimas átvirtinamas konkreèios ins-
titucijos (pareigûno) valdingo pobûdþio sprendimu. 

Priimant ir iðleidþiant administraciná aktà visada atsiranda teisiniø pa-
sekmiø. Tai lemia vieðasis interesas. Vieðojo administravimo subjektai, pri-
imantys ir iðleidþiantys administracinius aktus, kartu ágyvendina ir vykdo-
màjà valdþià. Kaip matyti, valstybë ir jos kompetentingos institucijos kont-
roliuoja bei garantuoja vieðojo administravimo teisës aktø vykdymà. Prieð-
ingu atveju, jei nepaklûstama administraciniame akte átvirtintiems reikala-
vimams, valstybë gali taikyti ávairias administracinio poveikio priemones 
(panaikinti licencijà, priimti nutarimà dël administracinës nuobaudos pa-
skyrimo ir pan.); 

6) vieðojo administravimo (administraciniams) teisës aktams bûdingas 
imperatyvumas, t. y. administraciniu aktu nustatomi administraciniai ir tei-
siniai standartai (elgesio taisyklës), kuriais nurodoma veikimo kryptis vie-
ðojo administravimo srityje;  

Vieðojo administravimo (administraciniø) teisës aktø turinys susideda 
ið teisiðkai valdingø vykdomosios valdþios subjektø nurodymø (paliepimø), 
kurie privalomi adresatams, t. y. pilieèiams, ávairioms organizacijos, kartu 
valstybinëms ir savivaldybiø institucijoms. Viena vertus, administracinis ak-
tas gali reglamentuoti abstrakèius teisinius santykius, t. y. nustatyti priva-
lomas elgesio normas neapibrëþtam fiziniø ir juridiniø asmenø ratui (abst-
raktus teisinis reguliavimas). Kita vertus, administraciniu aktu gali bûti ið-
sprendþiama administracinë byla arba administracinis ginèas, kylantis vie-
ðojo administravimo srityje (individualus teisinis reguliavimas); 

7) vieðojo administravimo (administracinis) teisës aktas yra kaip juri-
dinis faktas. Priimant ir iðleidþiant vieðojo administravimo teisës aktus su-
sidaro tokios aplinkybës, kurioms esant atsiranda, pasikeièia ar nutrûksta 
administraciniai ir teisiniai santykiai (pvz., vidaus reikalø ministras iðleidþia 
ásakymà (individualø administraciná aktà) dël pilieèio X priëmimo á karje-
ros valstybës tarnautojo pareigas). Vadinasi, administraciniu aktu nustato-
mos valdymo subjektø privalomo elgesio ribos vieðojo administravimo sri-
tyje; 

8) vieðojo administravimo (administracinis) teisës aktas – tai su ásta-
tymais susijæs aktas. Vieðojo administravimo institucijos valdymo aktus 
(nutarimus, taisykles, reglamentus ir t. t.) leidþia tam, kad ágyvendintø 
Konstitucijos, ástatymø ir kitø teisës aktø reikalavimus nustatyta tvarka ir 
forma. Administraciniø aktø „konkretizuojantis vaidmuo“562 pasireiðkia 

                                                 

562 Þilys J. Teisës aktø konstitucingumo problema rengiant Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijà. Vilnius: LTA, 2000. P. 34. 
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tuo, kad tokiame akte daugelis valdymo klausimø ir problemø yra detali-
zuojama, t. y. tiksliai nustatomas ástatymuose ir kituose teisës aktuose átvir-
tintø normø ágyvendinimo mechanizmas; 

9) vieðojo administravimo (administracinis) teisës aktas – tai raðytinis 
teisinis dokumentas. Iðleidþiant administraciná aktà visada atsiranda tam 
tikros teisinës pasekmës, t. y. vieðojo administravimo santykiø dalyviø teisës 
ir pareigos; 

10) vieðojo administravimo (administracinis) teisës aktas iðleidþiamas 
laikantis grieþtai nustatytos procedûros. Priimant ir iðleidþiant vieðojo ad-
ministravimo teisës aktus reikia vadovautis reglamentuose patvirtintais tei-
siniais standartais, kuriais nustatoma valdymo akto projekto parengimo, 
derinimo, svarstymo, ekspertinio vertinimo, patvirtinimo, registravimo, ið-
leidimo tvarka ir pan. Bendri teisiniai standartai kol kas nëra patvirtinti, 
todël tenka vadovautis þinybinio pobûdþio taisyklëmis (pvz., tokios taisyk-
lës yra numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybës darbo reglamente563); 

11) vieðojo administravimo (administracinis) teisës aktas gali bûti nu-
statyta tvarka apskøstas ir panaikintas. Galiojantys ástatymai átvirtina teis-
miniø institucijø kompetencijà panaikinti priimtus vieðojo administravimo 
teisës aktus arba tam tikras jø dalis dël teisëtumo reikalavimø paþeidimø, 
dël priimtø neteisingø valdymo sprendimø, nutarimø administraciniø teisës 
paþeidimø bylose ir pan.; 

12) vieðojo administravimo (administracinis) teisës aktas yra kaip pa-
grindas kitiems teisiniams santykiams atsirasti. Tam tikrais atvejais admi-
nistraciniais aktais reglamentuojami visuomeniniai santykiai, kurie sudaro 
kitø teisës ðakø reguliavimo sritá (pvz., þemës teisës, finansø teisës, aplinkos 
apsaugos (ekologinës) teisës ir pan.). Vadinasi, administraciniø aktø prië-
mimo procedûra yra kûrybinë, nes nuo problemos nustatymo ir tinkamo 
jos iðsprendimo labai priklauso vieðojo administravimo subjektø vykdomo-
sios ir tvarkomosios veiklos kokybë. 

Apibendrinant vieðojo administravimo (administracinio) teisës akto 
poþymius galima teigti, kad viešojo administravimo (administracinis) teisės 

aktas – tai valdingo pobūdžio teisės aktas, kuriame reguliuojami valdymo san-
tykiai arba sprendžiami konkretūs administraciniai ginčai (bylos), nustatomas 
valdymo subjektų teisinis statusas, išleidžiamas kompetentingų viešojo admi-
nistravimo institucijų (pareigūnų) nustatyta procedūra (neperžengia valdymo 
proceso) siekiant valdymo tikslų, sprendžiant valdymo uždavinius ir įgyvendin-
ti valdymo funkcijas. 
 

                                                 

563 Valstybës þinios. 2003. Nr. 27–1089. 
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2.2. Viešojo administravimo teisės aktų  
teisinė reikšmė  

 
Analizuojant vieðojo administravimo teisës aktus pastebëta, kad: pir-

ma, valdymo aktai yra kaip ypatinga vieðojo administravimo subjektø vyk-
domosios tvarkomosios veiklos ir vieðojo administravimo teisinë forma; 
antra, valdymo aktas – tai oficialus teisëtas sprendimas, priimtas vieðojo 
administravimo subjekto ávairiu vykdomosios tvarkomosios veiklos klausi-
mu; trečia, valdymo aktas – tai vieðojo administravimo institucijos (parei-
gûno) privalomas valdingo pobûdþio nurodymas.  

Vieðojo administravimo teisës aktu laikoma vieðojo administravimo 
subjekto valdingos valios iðraiðka, kuria nustatomos, priimamos, keièiamos 
arba naikinamos teisës normos ir patikslinama jø veikimo sritis. Vieðojo 
administravimo teisës akte átvirtinama valdymo subjekto vienaðaliðka val-
dinga valios iðraiðka, kuri nustatyta tvarka ir remiantis ástatymais turi bûti 
vykdoma ágyvendinant vieðojo administravimo funkcijas. Administracinis 
aktas visada priimamas kompetentingo vieðojo administravimo subjekto, 
jame atsispindi vykdomosios valdþios sprendimai, já vykdant visada atsiran-
da teisiniø pasekmiø. Ðia prasme atsiskleidþia viešojo administravimo teisės 

aktų teisinė reikšmė.  
Vieðojo administravimo teisës aktø juridinë reikðmë pasireiðkia ðio-

mis valdymo aktø funkcijomis:  
1) vieðøjø interesø apsaugos funkcija. Administracinës teisës paskir-

tis – tenkinti vieðøjø interesø poreikius ir juos ginti, vadinasi, vie-
ðojo administravimo teisës aktu taip pat siekiama ágyvendinti pilie-
èio, visuomenës ar atskiros socialinës grupës ir valstybës interesus. 
Vieðøjø interesø poreikiai uþtikrinami per vieðojo administravimo 
(administraciniø) teisës aktø priëmimo ir vykdymo procesà; 

2) teisinio reguliavimo funkcija. Vieðojo administravimo teisës aktas, 
priimtas vykdant ástatymo reikalavimus, nustato konkreèius val-
dymo santykius, individualiems subjektams leidþia pasirinkti, kaip 
elgtis. Administracinio akto reguliuojamoji funkcija aiðkiausiai 
pastebima, kai vieðojo administravimo institucija (pareigûnas) sa-
vo sprendimu asmenims nustato kokios nors pareigos vykdymà; 

3) valdymo procesinë funkcija. Administraciniame ir teisiniame regu-
liavime lemiamas vaidmuo priklauso vieðojo administravimo ágy-
vendinimo procesinëms procedûroms. Vadinasi, administracinis 
aktas taip pat privalo vykdyti valdymo procesinæ funkcijà. Vieðojo 
administravimo teisës parengimo ir iðleidimo procedûrø taisyklës 
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priimamos skirtingø vieðojo administravimo institucijø, kurios 
ávairiai supranta tokiø procedûrø esmæ. Tokiu atveju administra-
ciniø aktø teisinë galia kelia problemø juos taikant praktinëje vie-
ðojo administravimo veikloje; 

4) administracinë ir procesinë funkcija. Jei teisës aktai nustato admi-
nistraciniø aktø parengimo ir priëmimo procedûrà, tai turi bûti 
numatyta ir tokiø valdymo aktø apskundimo procedûra (pvz., ne-
teisëtø valdymo sprendimø, kuriais paþeidþiamos fiziniø ir juridi-
niø asmenø teisës, apskundimo teismui tvarka). Vykdydami ðià 
funkcijà vieðojo administravimo teisës aktai sudaro prielaidas 
formuotis administracinës justicijos kaip priemonës nustatant ad-
ministracinës teisëkûros proceso spragas sistemai.  

Priimamas vieðojo administravimo teisës aktas turi bûti pagrástas ásta-
tymais ir vieðojo administravimo sistemos teisinëmis realijomis. Vieðojo 
administravimo teisës aktas apima dviejø srièiø visuomeniniø santykiø gru-
pes, t. y. valdymo srities (vieðojo administravimo forma, administracinë ir 
praktinë veikla) ir teisës bei teisinio reguliavimo mechanizmo. Daroma ið-
vada, kad vieðojo administravimo (administraciniai) teisës aktai turi remtis 
pripaþintais teisës ir vieðojo administravimo principais, kad bûtø tinkamai 
ágyvendinamos vieðojo administravimo (vykdomosios ir tvarkomosios veik-
los) ir teisinio reguliavimo (teisës) funkcijos. 
 

2.3. Viešojo administravimo teisės aktų skirtumas nuo 
kitų teisės aktų ir dokumentų 

 
Nagrinëjant vieðojo administravimo (administracinius) teisës aktus 

gana svarbu nustatyti sisteminius ryðius parodant, kokià vietà vieðojo admi-
nistravimo teisës aktai uþima bendroje teisës aktø sistemoje ir kokiais po-
þymiais jie skiriasi nuo kitø institucijø (valstybinës valdþios, teisminiø, ne-
vyriausybiniø) leidþiamø teisës aktø. Kaip þinome, Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje (1992) átvirtintas valdþiø padalijimo principas, pagal kurá ið-
skiriamos ástatymø leidþiamoji, ástatymø vykdomoji ir teisminë valdþios. A. 
Tichomirovas, R. H. Langanas, G. Braibantas, A. Urmonas ir kiti administ-
racinës teisës mokslininkai nurodo, kad norint geriau suprasti vieðojo ad-
ministravimo teisës aktø reikðmæ teisës aktø gradacijoje bûtina nustatyti, 
kokiais poþymiais jie skiriasi vieni nuo kitø: nuo ástatymø; nuo teisminës 
valdþios institucijø leidþiamø aktø (teismo nutarèiø, prokuratûros aktø, ci-
viliniø sutarèiø); nuo nevyriausybiniø organizacijø leidþiamø teisës aktø; 
nuo tarnybiniø dokumentø (ðis skiriamasis poþymis ávestas Rusijos moksli-
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ninkø B. V. Rosinskio, J. N. Starilovo ir kt. siekiant pabrëþti asmens tapa-
tybæ liudijanèiø ir kitø dokumentø svarbà bei jø ryðá su valdymo aktais)564. 
 
 

2.3.1. Vieðojo administravimo teisës akto ir  

ástatymo santykis 
 

Teisinëje valstybëje ástatymas yra aukðèiausia teisinë valstybinës (ásta-
tymø leidþiamosios) valdþios forma ir visø teisës aktø pagrindinis ðaltinis. 
Vadinasi, kitø institucijø (vieðojo administravimo, savivaldybiø, nevyriau-
sybiniø) priimami valdymo sprendimai (administracinis aktas) turi bûti 
grindþiami ástatymu ir jam neprieðtarauti, nes prieðingu atveju tas pats ásta-
tymas juos gali pakeisti arba panaikinti. Tarp ástatymo ir vieðojo administ-
ravimo teisës akto yra glaudus ryðys, nuo kurio priklauso tinkamas valsty-
binës valdþios institucijø veiklos ágyvendinimas ir koordinavimas jà ágyven-
dinant. Kita vertus, svarbu panagrinëti, kokie yra ástatymo ir vieðojo admi-
nistravimo teisës aktø skirtumai. Galima iðskirti ðiuos minëtø teisës aktø 
skirtumus: 

1) vieðojo administravimo teisës aktams bûdingas poástatyminis po-
bûdis, t. y. jis iðleidþiamas remiantis ástatymu ir ágyvendinant ástatyme átvir-
tintas nuostatas. Èia galima áþvelgti vadinamojo administracinio ástatymo 
(t. y. valdymo pobûdþio visuomeniniø santykiø arba tokiø santykiø, kurie 
tiesiogiai susijæ su vieðojo administravimo ágyvendinimu, sureguliavimo 
ástatymo), laikomo pagrindiniu administracinës teisës ðaltiniu, problemà. 
Valdymo aktai, konkretizuojantys administracinius ástatymus, patikslina 
ástatyme átvirtintas normas565, pavyzdþiui, nustatant taisykles ir jø ágyvendi-
nimo tvarkà vieðojo administravimo, valstybës kontrolës arba administraci-
nio proceso srityje. Vadinasi, valdymo aktai tampa antriniais santykyje su 
ástatymais; 

2) ástatymas yra aukðèiausias teisinæ galià turintis teisës aktas566, prii-
mamas ástatymo leidþiamosios (atstovaujamosios) institucijos (Seimo arba 

                                                 

564 Россинский Б. В. Административное право. Москва, 2000; Старилов Ю. Н. Курс 
общего административного права. Том второй. Москва: Норма, 2002.  

565 Mikelënas V., Mikelënienë D. Teismo procesas: teisës aiðkinimo ir taikymo aspektai. 
Vilnius: Justitia, 1999. P. 137. 

566 Lietuvos Respublikoje ástatymais pripaþástami: Lietuvos Respublikos Konstitucija, ásta-
tymai dël tarptautiniø sutarèiø ratifikavimo, Konstitucinio Teismo nutarimai, ástatymai dël 
Konstitucijos pataisø, Seimo priimti ástatymai (kodeksai, pagrindai, bendri principai ir kt.). 
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Parlamento) arba referendumo bûdu, remiantis nustatyta procedûra567. 
Ástatymas turi ypatingà reikðmæ bendroje teisës aktø sistemoje, nes jo 
vaidmuo teisinio reguliavimo mechanizme yra vyraujantis. Siauràja prasme 
vieðojo administravimo teisës aktus priima vieðojo administravimo institu-
cijos (pareigûnai), ágyvendindamos vykdomàjà ir tvarkomàjà veiklà; 

3) skirtinga ástatymø ir vieðojo administravimo teisës aktø priëmimo 
procedûra. Ið tikrøjø labai sunku ástatymu nustatyti visus administraciniø 
aktø priëmimo pagrindus, nors jie turëtø bûti568. Vieðojo administravimo 
teisës aktas pasiþymi paprastesne jo priëmimo procedûra, nes bet kuriame 
jo rengimo etape lengva daryti pakeitimus ir já nuolat pildyti. Vieðojo ad-
ministravimo praktikoje labai svarbu atsiþvelgti á ástatymø nuostatas, jas 
nagrinëti, taip pat nustatyti tinkamà ástatymo ir su ástatymu susijusá akto 
santyká. Prieðingu atveju galima susidurti su ðiuose teisës aktuose átvirtintø 
teisës normø prieðtaravimais. Tai gali sukelti teisëtumo paþeidimø; 

4) ástatymo, kuris yra atitinkamo valdymo akto pagrindas, pakeitimas 
tiesiogiai keièia ir vieðojo administravimo (administraciná) teisës aktà. Va-
dinasi, administracinis aktas turi bûti suderintas su ástatyme átvirtintais nau-
jais pakeitimais, nes administracinis aktas priimamas siekiant ágyvendinti 
konkretø ástatymà. Reikia numatyti, kad keièiant ástatymà bûtø atsiþvel-
giama ir á besikeièiantá administracinio akto turiná, nes prieðingu atveju 
ágyvendinti administravimo funkcijas gali bûti keblu. Pavyzdþiui, papildo-
mos iðlaidos diegiant naujas technologijas vieðajame valdyme, administra-
ciniø procedûrø kaita, naujø vadovavimo metodø diegimas valdymo siste-
moje; 

5) Vieðojo administravimo (administracinis) teisës aktas ástatymu gali 
bûti papildomas, keièiamas arba naikinamas. Pirmiausia reikia atkreipti 
dëmesá, kad ástatymo keitimo procedûra yra daug sudëtingesnë nei vieðojo 
administravimo teisës akto. Tai susijæ su tuo, kad ástatymø leidybos proce-
dûra skiriasi nuo valdymo aktø rengimo ir priëmimo procedûros. Kita ver-
tus, pagal ástatymuose átvirtintas normas ágalioti subjektai, nagrinëdami 
administraciná ávairiø subjektø ginèà, nustatyta tvarka gali sustabdyti arba 
pakeisti administracinio akto veikimà. 

                                                 

567 Lietuvos Respublikos referendumo ástatymas Nr. IX–929, priimtas 2002 m. birþelio 4 
d. // Valstybës þinios. 2002. Nr. 64.  

568 Pavyzdþiui, Lietuvoje galiojantis Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës norminiø 
aktø rengimo tvarkos ástatymas (priimtas 1995 m.) daugiau apibûdina ástatymø ir Seimo prii-
mamø teisës aktø rengimo tvarkà, o ne administracinius teisës aktus // Lietuvos Respublikos 
ástatymø ir kitø teisës norminiø aktø rengimo tvarkos ástatymas Nr. I–872, Lietuvos Respubli-
kos Seimo priimtas 1995 m. geguþës 25 d. // Valstybës þinios. 1995. Nr. 41. 
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2.3.2. Vieðojo administravimo teisës aktø ir teisminiø  

institucijø leidþiamø teisës aktø skirtumai 
 

Vieðojo administravimo teisës aktø ir teisminiø institucijø leidþiamø 
teisës aktø skirtumus pateiksime nagrinëdami teismo ir prokuratûros prii-
mamus teisës aktus.  

Pagrindiniai viešojo administravimo teisės aktų ir teismų (teisėjų) prii-

mamų teisės aktų atribojimo kriterijai: 
1) teisine prasme teisminis aktas (nutarimas, nuosprendis, sprendi-

mas, nutartis) yra teisingumà vykdanèios institucijos iðleistas teisës aktas569. 
Teisës aktà teismai (teisëjai) priima iðnagrinëjæ administracines, civilines ir 
baudþiamàsias bylas, administracinius ginèus tarp ávairiø teisës subjektø 
vieðojo administravimo srityje, taip pat taikydami galiojanèias teisës nor-
mas konkretiems asmenims, padariusiems teisës paþeidimus. Teismo (tei-
sëjo) priimto teisës akto tikslas – patvirtinti asmens, padariusio teisës pa-
þeidimà, kaltæ, priimti teisëtà ir pagrástà sprendimà byloje, iðspræsti ginèà. 
Teisminiø institucijø priimtas aktas yra tarsi tam tikras teisminës valdþios 
ágyvendinimo rezultatas ir teisingumo vykdymo teisinë forma.  

Vieðojo administravimo teisës, kitaip nei teisminiø institucijø lei-
dþiamø teisës aktø, yra vykdomosios valdþios ágyvendinimo rezultatas ir 
teisinë vieðojo administravimo forma. Kita vertus, vieðojo administravimo 
teisës aktas gali bûti kaip árodymas teismo procese nagrinëjant civilines, 
darbo, mokesèiø, administracines ir kitas bylas; 

2) teisminiø institucijø priimamø teisës aktø pagrindas yra padarytas 
teisës paþeidimas arba administracinis ginèas, kylantis tarp ávairiø vieðojo 
administravimo subjektø. Tuo tarpu pagrindas priimti vieðojo administra-
vimo teisës aktà yra vykdomosios ir tvarkomosios veiklos ágyvendinimas ar-
ba susiklostantys visuomeniniai santykiai vieðojo administravimo srityje; 

3) teisminiø institucijø priimamas teisës aktas visada esti individualus 
teisës aktas, kuriuo iðsprendþiama konkreti byla arba ginèas. Vieðojo ad-
ministravimo teisës aktas, prieðingai, gali bûti ir kaip norminis (kolegialus) 
valdymo aktas, kuriame átvirtinamos administracinës teisës normos. Tei-
smas (teisëjas), ágyvendindamas teisingumà, t. y. nagrinëdamas ávairias gin-
èo ðaliø bylas, priima sprendimà vienos ið ðaliø naudai. Tokiu atveju vieðojo 

                                                 

569 Lietuvos Respublikos teismø ástatymas Nr. I–480, Lietuvos Respublikos Seimo priimtas 
1994 m. geguþës 31 d. // Valstybës þinios. 1994. Nr. 46–851; 2002. Nr. 17–649; Lietuvos Res-
publikos administraciniø bylø teisenos ástatymas Nr. I–480, Lietuvos Respublikos Seimo pri-
imtas 1999 m. sausio 14 d. // Valstybës þinios. 1999. Nr. 13–308; 2000. Nr. 85–2566. 



Bendroji  dalis 

 

493 

administravimo teisës aktai priimami dël pozityvios vieðojo administravimo 
institucijø vykdomos veiklos, kuria siekiama ágyvendinti ávairius vieðøjø in-
teresø poreikius; 

4) skiriasi teisminiø ir vieðojo administravimo teisës aktø priëmimo 
tvarka. Pirma, teisminiø aktø priëmimo procedûra reglamentuojama ávai-
riais procesiniais ástatymais, pavyzdþiui, teismas sprendimà byloje priima 
vadovaudamasis Civilinio proceso kodeksu ar Administraciniø bylø teise-
nos ástatymu. Tuo tarpu vieðojo administravimo teisës aktai priimami va-
dovaujantis administracinëmis procesinëmis normomis (valdymo proceso 
procedûra). Antra, teisminës institucijos teisës aktus priima remdamosi 
ástatymais, jokiam teisës subjektui nesikiðant á ðá procesà. Vieðojo administ-
ravimo teisës aktai priimami vieðojo administravimo institucijø (pareigû-
nø), kurie ne tik privalo laikytis ástatymø ir juose átvirtintø reikalavimø, bet 
ir paklusti pagal pavaldumà aukðèiau esanèiø valdymo subjektø nurody-
mams. Jos vadovaujasi ir kituose administraciniuose teisës aktuose átvirtin-
toms nuostatoms; 

5) tam tikrais atvejais teisminiu aktu gali bûti pakeièiamas administ-
racinis aktas arba sustabdomas jo galiojimas. Tuo tarpu vieðojo administra-
vimo teisës aktai, kaip vykdomosios valdþios institucijø veiklos rezultatas, 
niekada negali pakeisti arba panaikinti teisminiø institucijø iðleisto teisës 
akto; 

6) teisminis aktas negali bûti keièiamas arba pakartotinai nagrinëja-
mas to paties teismo (teisëjo) iniciatyva. Vieðojo administravimo teisës ak-
tai, prieðingai, gali bûti panaikinami, keièiami arba pakarotinai nagrinëjami 
tø paèiø vieðojo administravimo subjektø, kurie ir priëmë ðiuos administra-
cinius aktus. 

Svarbu atskleisti, kuo skiriasi viešojo administravimo teisės aktai nuo 

prokuratūros institucijų leidžiamų teisės aktų. Pagrindiniai jø atribojimo kri-
terijai yra ðie: 

1) atsiþvelgiant á juridines savybes prokuratûros institucijø priimamais 
teisës aktais (protestu, teikimu, nutarimu) ágyvendinami prokurorinës prie-
þiûros veiklos rezultatai, kuriuose atsispindi specifinë prokuratûros institu-
cijø veiklos forma. Prokuratûros institucijø leidþiamuose teisës aktuose në-
ra teisës normø, jais nesukuriamos teisës ir pareigos ávairiems teisiniø san-
tykiø dalyviams, taèiau prokuratûros institucijø leidþiamais teisës aktais uþ-
tikrinamas ávairiø valstybinës valdþios subjektø veiklos pagrástumas ir teisë-
tumas. Tuo tarpu vieðojo administravimo teisës aktai priimami ne tik ágy-
vendinant kontrolinæ veiklà, ir siekiant iðspræsti valdymo uþdavinius, funk-
cijas bei uþtikrinant pilieèiø ir kitø teisës subjektø gerovæ; 



LIETUVOS  ADMINISTRACINĖ  TEISĖ 

 

494 

2) prokuratûros institucijos teisës aktus priima atsiþvelgdamos á pada-
rytus teisës paþeidimus (daþniausiai nusikaltimus) arba valstybinës valdþios 
institucijø padarytus teisëtumo paþeidimus. Vieðojo administravimo teisës 
aktø priëmimo pagrindas – ástatymas bei atsirandanèios valdymo proble-
mos, kurias bûtina iðspræsti vykdomojoje ir tvarkomojoje veikloje. 

Kalbant apie teisminiø institucijø priimamus teisës aktus bûtina pa-
þymëti, jog ðiais aktais gali bûti sukonkretinami tiek vieðojo administravimo 
teisës aktai, tiek ástatymai. Teismai (teisëjai) kompetentingi tikrinti prii-
mamø administraciniø aktø ir ástatymø teisëtumà, taip pat teisæ pripaþinti 
ðiuos aktus neteisëtais arba neveikianèiais. Ástatymø leidëjas arba vieðojo 
administravimo subjektas teisëkûros procese gali teisiðkai nesureguliuoti 
tam tikros grupës visuomeniniø santykiø. Taèiau su panaðia problema susi-
duriantys teismai (teisëjai) gali nusiðalinti sprendþiant konkretø klausimà. 
Teismas (teisëjas), spræsdamas ginèà, uþpildo teisinio reglamentavimo 
spragas. Vadinasi, ðiuo atveju teismas (teisëjas) tarsi papildomai pataiso 
ástatymø leidþiamosios ir ástatymø vykdomosios valdþios veiklà. 
 
 

2.3.3. Vieðojo administravimo teisës aktai ir nevyriausybiniø  

organizacijø leidþiami teisës aktai 
 

Kalbant apie nevyriausybiniø organizacijø leidþiamus teisës aktus (dar 
vadinamus vietiniais teisës aktais) matyti, kad jie neturi tokios galios kaip 
vykdomosios valdþios institucijø (pareigûnø) iðleisti administraciniai aktai, 
nes skirtinga ðiø administracinës teisës subjektø uþimama teisinë padëtis. 
Þinoma, nevyriausybinës organizacijos savo veiklà vieðojo administravimo 
srityje vykdo tiek, kiek valstybë joms deleguoja vieðojo valdymo funkcijas. 
Kitu atveju jø vykdoma veikla apsiriboja tik visuomenës nariø interesø ten-
kinimu savanoriðkais pagrindais. Manytina, kad viešojo administravimo 

(administracinių) teisės aktų ir nevyriausybinių organizacijų leidžiamų vietinių 
teisės aktų skirtumai yra ðie: 

1) nevyriausybiniø organizacijø leidþiami vietiniai teisës aktai nëra 
valdingo pobûdþio, todël jiems netaikomi vieðojo administravimo teisës ak-
tams bûdingi poþymiai. Kai kuriais atvejais valstybë ástatymo arba kito tei-
sës akto pagrindu nevyriausybinëms organizacijoms paveda (deleguoja) at-
likti vieðojo administravimo funkcijas valstybës vardu. Ið to iðplaukia, kad 
nevyriausybiniø organizacijø aktai ágauna valdingà reikðmæ; 

2) nevyriausybiniø organizacijø leidþiami teisës aktai yra skirti suregu-
liuoti organizacijos veiklà, jie privalomi tik ðiø organizacijø nariams ir ga-
lioja konkreèios nevyriausybinës organizacijos viduje (in local); 
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3) nevyriausybiniø organizacijø leidþiamø teisës aktø teisëtumas uþ-
tikrinamas paèios organizacijos vidiniu kontrolës mechanizmu ir teisinëmis 
priemonëmis. 
 
 

2.3.4. Vieðojo administravimo teisës aktø ir  

civiliniø sutarèiø skirtumai 
 

Kitas teisës aktas, nuo kurio svarbu atriboti administraciná aktà, yra 
civilinis sandoris. Pastaruoju metu administracinës teisës teorijoje kaip vie-
na ið vieðojo administravimo (administraciniø) teisës aktø formø yra admi-
nistraciniai teisiniai sandoriai570. Administracinius aktus nuo civilinių sando-

rių (sutarčių) galima atskirti pagal ðiuos kriterijus: 
1) civilinë sutartis (sandoris) patvirtinama dviejø ar daugiau asmenø 

(ðaliø) tarpusavio susitarimu laisvanoriðka valia571. Tuo tarpu administraci-
nis aktas priimamas vienaðaliðkai, nepriklausomai nuo antros ðalies sutiki-
mo, t. y. teisës subjekto, kuriam adresuojamas administracinis aktas, pagei-
davimø. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.3 straipsnis numato, kad 
valstybinio valdymo (administraciniai) aktai gali bûti kaip pagrindas kilti 
civilinëms teisëms ir pareigoms572; 

2) sutartiniø ásipareigojimø neávykdymas uþtraukia teisinæ (deliktinæ) 
atsakomybæ, kuri reguliuojama civilinës teisës normomis, o nevykdant ad-
ministraciniame akte átvirtintø reikalavimø taikomos administracinio po-
veikio (prievartos) priemonës ástatymø nustatyta tvarka; 

3) skirtingas civilinio sandorio ir administracinio akto tikslas. Vieðojo 
administravimo subjektas, priimdamas administraciná aktà, privalo numaty-
ti, kokiam tikslui jis skiriamas, t. y. ar atitinka ástatyme numatytà tikslà. 
Ástatymai ir administraciniai aktai, prieðingai, negali nustatyti ir numatyti 
kiekvieno asmens sudaromo civilinio sandorio tikslo, taèiau tai ir nebûtina, 
nes civilinës teisës normos reguliuoja civilinius teisinius santykius pagal 
vienarûðius visuomeninius santykius.  
 

                                                 

570 Коренев А. П., Абудрахманов А. А. Административные договоры: понятие и ви-
ды // Журнал российского право, 1998. № 7. С. 87–90. 

571 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (1 ir 6 knygos). Kaunas: Poligrafija ir informa-
tika, 2001. 

572 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Pirmoji knyga. Bendrosios nuostatos // Valsty-
bës þinios. 2000. Nr. 74, 77, 80. 
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2.3.5. Vieðojo administravimo teisës aktø ir dokumentø,  

turinèiø juridinæ reikðmæ, skirtumai 
 

Vieðojo administravimo teisës aktai turinio poþiûriu labai skiriasi nuo 
dokumentø, turinèiø juridinæ reikðmæ, ir nuo tarnybiniø dokumentø. Pami-
nëtini ðie svarbiausi ðiø teisës aktø skirtumai: 

1) dokumentai, turintys juridinæ reikðmæ, sudaromi nustatyta forma ir 
juose átvirtinami duomenys, susijæ su konkreèiu faktu, pavyzdþiui, santuo-
kos liudijimu, vaiko gimimo liudijimu, aukðtosios mokyklos baigimo diplo-
mu, tarnybiniu paþymëjimu ir pan. Minëti dokumentai nenustato naujø tei-
sës normø, nesukuria, nepakeièia ir nepanaikina administraciniø teisiniø 
santykiø, nes jø paskirtis – paliudyti asmens tapatybæ arba konstatuoti bei 
patvirtinti konkretø faktà, o ne daryti átakà administraciniø teisiniø santy-
kiø turiniui ir raidai; 

2) vieðojo administravimo teisës aktai, kurie yra kaip viena ið tarnybi-
niø dokumentø rûðiø ir naudojami vieðojo administravimo procese, skiriasi 
nuo tarnybiniø dokumentø teisine paskirtimi ir juridinëmis savybëmis. 
Tarnybiniai dokumentai (informacinis praneðimas, tarnybinis praneðimas, 
tarnybinis raðtas, ataskaita, pasitarimo protokolas ir kt.) yra svarbus tarny-
binës informacijos ðaltinis, bûtinas ágyvendinant vykdomosios valdþios val-
dymo ar kitas panaðias funkcijas, nors juridinës reikðmës jie neturi. Prakti-
koje tarnybiniø dokumentø reikðmë pasireiðkia tuo, jog jø pagrindu arba 
tiesiogiai juos naudojant gali bûti priimami vieðojo administravimo (admi-
nistraciniai) teisës aktai ávairiais vieðojo administravimo klausimais. Pavyz-
dþiui, remdamasis tarnybiniu praneðimu vieðojo administravimo ástaigos 
vadovas gali priimti ásakymà dël tarnybinës nuobaudos – atleidimo ið vals-
tybës tarnybos – paskyrimo pilieèiui X. 
 
 

2.4. Viešojo administravimo teisės aktų sistema  
ir klasifikacija 

 
Vieðojo administravimo (administraciniø) teisës aktø paskirtis ir es-

më, taip pat jø turinio teisinës ypatybës geriausiai atskleidþiamos ir yra ma-
tomos teisës aktø sisteminimo procese. Teisinëje literatûroje galimi visiems 
þinomi ir gana standartiniai vieðojo administravimo (administraciniø) teisës 
aktø sisteminimo kriterijai: pirma, pagal institucijà priëmusià valdymo aktà 
(pvz., Vyriausybës nutarimai, ministerijos ásakymai); antra, pagal akto for-
mà (pvz., ásakymai, instrukcijos, nuostatai); trečia, pagal akto tipà (normi-
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nai ir individualûs valdymo aktai); ketvirta, pagal akto priëmimo laikà (t. y. 
kai aktas uþregistruojamas); penkta, pagal akto numerá; ðeðta, pagal regu-
liavimo dalykà (pvz., aktai, susijæ su valstybës tarnyba, su administracinës 
prievartos taikymu, su teismine vieðojo administravimo institucijø kontro-
le). 

Administracinës teisës teorijoje yra ávairiø vieðojo administravimo 
(administraciniø) teisës aktø skirstymo kriterijø. Autoriø, nagrinëjusiø vie-
ðojo administravimo (administraciniø) teisës aktø sisteminimo problemas, 
nuomone, svarbu apibrëþti ne tik subjektus, kurie leidþia valdymo aktus, 
bet ir paèiø valdymo aktø priklausomumà vienai arba kitai teisës aktø ka-
tegorijai. Iðnagrinëjus Lietuvoje galiojanèius teisës aktus bei ávairiø moksli-
ninkø pateiktas valstybinio valdymo (administraciniø) aktø rûðis galima ið-
skirti ðiuos vieðojo administravimo teisës aktø sisteminimo kriterijus: 

 

Pagal juridines savybes iðskiriami norminiai (kolegialûs) ir individualûs 
vieðojo administravimo teisës aktai.  

Norminiai viešojo administravimo teisės aktai laikomi pagrindiniu ad-
ministracinës teisës ðaltiniu, nes jie tiesiogiai iðreiðkia reguliuojamàjà ad-
ministracinës teisës funkcijà. Norminiai administraciniai aktai – tai admi-
nistracinës teisëkûros procese priimti su ástatymais susijæ aktai, kuriuose 
sukonkretinamos ástatymuose átvirtintos normos ir numatomas jø ágyvendi-
nimo mechanizmas, nustatomos tipinës elgesio taisyklës vieðojo administ-
ravimo srityje (keliø eismo taisyklës, maþmeninës prekybos taisyklës, piro-
technikos priemoniø naudojimo taisyklës), átvirtinamas vykdomosios val-
dþios subjektø administracinis teisinis statusas, ágyvendinamas konstituci-
niø Lietuvos pilieèiø, uþsienieèiø ir asmenø be pilietybës, taip pat nevyriau-
sybiniø organizacijø teisiø, laisviø ir teisëtø interesø uþtikrinimo mecha-
nizmas, nustatomos valdymo santykiø dalyviø koordinavimo ir bendradar-
biavimo sàlygos, ávairiø socialiniø programø kûrimo nuostatos (privatiza-
vimo, demonopolizavimo ir pan.). 

Norminiai vieðojo administravimo teisës aktai priimami siekiant sure-
guliuoti vienarûðius visuomeninius santykius ilgesniam laikui ir neturi 
konkretaus (personifikuoto) adresato, t. y. tokie aktai skiriami neapibrëþ-
tam teisës subjektø ratui visoje ðalies teritorijoje. Be to, norminiais admi-
nistraciniais aktais reglamentuojami valdymo santykiai visose vieðojo ad-
ministravimo srityse ir vykdomosios valdþios sistemos lygiais. Prie tokiø 
valdymo aktø galima priskirti: Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimus ir nutarimais tvirtinamus 
nuostatus bei taisykles, ministerijø leidþiamus ásakymus bei ásakymais tvir-
tinamas taisykles, nuostatus ir kt.  
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Individualūs viešojo administravimo teisės aktai esti daugiau tvarkomo-
jo pobûdþio teisës aktai, paplitæ vieðojo administravimo tvarkomosios veik-
los praktikoje priimant operatyvius valdymo sprendimus. Individualiuose 
administraciniuose aktuose aiðkiai iðreikðtas taikomasis teisës pobûdis, nes 
ðiais aktais nenustatomos privalomos elgesio taisyklës. Individualûs admi-
nistraciniai aktai – tai tvarkomojo pobûdþio teisës aktai, kuriuose átvirti-
nama konkretaus vykdomosios valdþios subjekto (daþniausiai pareigûno) 
valdinga valios iðraiðka, adresuojama atskiram asmeniui arba asmenø gru-
pei (bûdingas vienkartinis taikymas). Individualûs vieðojo administravimo 
teisës aktai priimami tokiø institucijø, kurios vykdo bendro vadovavimo, 
koordinavimo ir operatyvaus valdymo funkcijas (pvz., Ministro Pirmininko 
potvarkis, mero potvarkis, apskrities virðininko ásakymas, ministro ásaky-
mas, vieðojo administravimo ástaigos vadovo ásakymas).  

Individualiø administraciniø aktø konkretumas reikðmingas tuo, kad: 
pirma, jais sprendþiamos individualaus pobûdþio bylos, klausimai ir ginèai 
(remiantis ástatymais); antra, jie adresuojami konkreèiam fiziniam arba ju-
ridiniam asmeniui; treèia, jie yra kaip juridiniai faktai, kuriø pagrindu atsi-
randa, pasikeièia ar baigiasi administraciniai teisiniai santykiai (pvz., vals-
tybinës ástaigos vadovo priimtas ásakymas pakirti pilietá X á specialisto pa-
reigas; aplinkos apsaugos inspekcijos pareigûno priimtas nutarimas paskirti 
pilieèiui X administracinæ nuobaudà).  

Norëtume atkreipti dëmesá á tai, kad pagrindinis reikalavimas prii-
mant ir iðleidþiant individualø administraciná aktà yra tas, kad jis turi atitik-
ti norminá administraciná aktà. Prieðingu atveju gali kilti problemø já tai-
kant arba toks valdymo aktas gali tapti neteisëtas.  

 

Pagal veikimą erdvėje (teritorinį principą)573 iðskiriami ðie vieðojo ad-
ministravimo teisës aktai:  

– valdymo aktai, kuriuos priima aukðèiausios vieðojo administravimo 
institucijos ir kurie galioja visoje ðalies teritorijoje ávairiais vieðojo 
administravimo klausimais (pvz., Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
priimti nutarimai); 

– valdymo aktai, kuriuos priima centrinës vieðojo administravimo ins-
titucijos ir kurie galioja visoje ðalies teritorijoje arba tam tikroje ter-
itorijos dalyje konkreèios valdymo ðakos klausimais (pvz., ministeri-
jø priimti ásakymai, ástaigø prie ministerijø (departamentø) iðleisti 
ásakymai); 

                                                 

573 Ðis skirstymo kriterijus iðskirtas atlikus vieðojo administravimo institucijø veiklos ir jø 
leidþiamø teisës aktø tyrimus remiantis loginiu analitiniu metodu. 
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– valdymo aktai, kuriuos priima apskrities valdymo institucijos ir ku-
rie galioja tam tikrame regione ávairiais vieðojo administravimo 
klausimais (pvz., apskrities virðininko priimtas ásakymas); 

– valdymo aktai, kuriuos priima savivaldybiø institucijos ir kurie ga-
lioja savivaldybës teritorijoje ávairiais vieðojo administravimo klau-
simais (pvz., savivaldybiø administracijos direktoriaus priimtas ása-
kymas);  

– vietinio pobûdþio valdymo aktai, kuriuos priima ávairios nevyriau-
sybinës organizacijos ir kurie galioja tik organizacijos teritorijoje 
(pvz., visuomeninës organizacijos vadovo ásakymas arba tuo ásaky-
mu patvirtinta organizacijos tarnautojø vidaus tvarkos taisyklës). 

 

Pagal išorinės išraiškos būdus vieðojo administravimo teisës aktai gali 
bûti: 

– raðytiniai valdymo aktai, kurie turi atitikti raðytiniams dokumen-
tams keliamus reikalavimus, átvirtintus ástatyme arba kitame teisës 
akte (pvz., kaip parengti nutarimà, taisykles, nuostatus). Raðytiniai 
administraciniai aktai yra skiriami daugkartiniam taikymui ir jei 
ástatyme numatyta, kad valdymo aktas turi bûti priimtas raðytine 
forma, tai ðios tokios formos nesilaikymas toká aktà daro negalio-
jantá; 

– þodiniai valdymo aktai (ásakymai, nurodymai, pavedimai, valdingo 
pobûdþio komandos) nereikalauja grieþtai nustatytos raðytinës for-
mos, nes jie skiriami operatyviai valdymo veiklai, kai nedelsiant rei-
kia priimti valdymo sprendimà (pvz., karinëse pajëgose, gamybinëje 
ûkinëje veikloje). Þodinius valdymo aktus privalo vykdyti visi asme-
nys, kuriems jie yra adresuojami (iðskyrus tuos atvejus, kai tokie nu-
rodymai gali paþeisti pilieèiø, visuomenës ar valstybës interesus). 
Þodinio ásakymo arba nurodymo nevykdymas, netinkamas vykdy-
mas arba atsisakymas vykdyti sudaro sàlygas pritaikyti asmeniui 
vienà ið teisinës atsakomybës priemoniø (tarnybinës, administraci-
nës ar pan.);  

– konkliudentiniai valdymo aktai – tai tokie teisës aktai, kai vieðojo 
administravimo subjektø valia iðreiðkiama konkreèiais gestais, þen-
kais ar signalais (pvz., kelio þenklais, ðviesoforo signalais, policijos 
pareigûno gestais, „þaliuoju koridoriumi“ oro uoste, kai nëra dekla-
ruojamø prekiø). Konkliudentinius valdymo aktus privalo vykdyti 
tie asmenys, kuriems jie yra adresuojami. Prieðingu atveju gali atsi-
rasti teisinë atsakomybë uþ jø neávykdymà.  



LIETUVOS  ADMINISTRACINĖ  TEISĖ 

 

500 

Pagal valdymo aktus priimančius viešojo administravimo subjektus teisës 
aktai skirstomi á: 

– Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 85 straipsnyje nurodyta, kad Respublikos Prezidentas, 
ágyvendindamas jam suteiktus ágaliojimus, leidþia aktus – dekre-
tus574. Prezidentas savo dekretais skiria ministrus, departamento 
vadovus ir kitus pareigûnus á pareigas bei ið jø atleidþia, suteikia 
ávairiems asmenims valstybës apdovanojimus ir t. t.; 

– Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimai. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 95 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybës ástatymo 37 straipsnio 1 punkte, 41 straipsnyje numatyta, kad 
„… Vyriausybë valstybës valdymo reikalus sprendþia posëdþiuose… 
priimdama nutarimus“575;  

– Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiai ir pavedimai, 
áforminami rezoliucijomis. Lietuvos Respublikos Vyriausybës ásta-
tymo 43 straipsnyje teigiama, kad „Ministras Pirmininkas pagal sa-
vo kompetencijà organizaciniais ir kitais klausimais leidþia potvar-
kius arba priima operatyvius sprendimus – pavedimus, áforminamus 
rezoliucijomis, kurie ásigalioja jø pasiraðymo dienà…“576; 

– Lietuvos Respublikos ministerijø, ástaigø prie ministerijø ir Vyriau-
sybës ástaigø (vadovø) ásakymai bei ásakymais tvirtinamos taisyklës, 
instrukcijos, nuostatai. Pavyzdþiui, Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bës ástatymo 26 straipsnyje numatyta, jog „ministras leidþia ásaky-
mus ir ásakymais patvirtintus kitus teisës aktus“577, t. y. ástaigø prie 
ministerijos nuostatus, ministerijos administracijos padaliniø nuo-
status ir pan.;  

– Lietuvos Respublikos apskrities virðininko ásakymai. Lietuvos Res-
publikos apskrities valdymo ástatymo 20 straipsnyje teigiama, kad 
„apskrities virðininkas leidþia ásakymus ir kitus teisës aktus ir tikri-
na, kaip jie vykdomi“578; 

                                                 

574 Lietuvos Respublikos Konstitucija: Lietuvos Respublikos pilieèiø priimta 1992 m. spa-
lio 25 d. referendume. Vilnius: VÁ Teisinës informacijos centras, 2002.  

575 Lietuvos Respublikos Konstitucija: Lietuvos Respublikos pilieèiø priimta 1992 m. spa-
lio 25 d. referendume. Vilnius: VÁ Teisinës informacijos centras, 2002; Lietuvos Respublikos 
Vyriausybës ástatymas Nr. I–464, Lietuvos Respublikos Seimo priimtas 1994 m. geguþës 19 d. 
// Valstybës þinios. 1994. Nr. 43–772; 1998. Nr. 41–1311. 

576 Lietuvos Respublikos Vyriausybës ástatymas Nr. I–464, Lietuvos Respublikos Seimo 
priimtas 1994 m. geguþës 19 d. // Valstybës þinios. 1994. Nr. 43–772; 1998. Nr. 41–1311. 

577 Ten pat. 
578 Lietuvos Respublikos apskrities valdymo ástatymas Nr. I–707, Lietuvos Respublikos 

Seimo priimtas 1994 m. gruodþio 15 d. // Valstybës þinios. 1994. Nr. 101–2015. 
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– savivaldybës tarybos norminio pobûdþio sprendimai. Lietuvos Res-
publikos vietos savivaldos ástatymo 13 straipsnyje numatyta, kad 
„savivaldybës taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir 
kontroliuoja jø ágyvendinimà“579; 

– mero potvarkiai. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymo 21 
straipsnio 4 punkte átvirtinta, jog „mero sprendimai áforminami po-
tvarkiais“580; 

– savivaldybës administracijos direktoriaus ásakymai ir jais tvirtinami 
nuostatai; 

– seniûno ásakymai.  
Kaip matyti, yra ávairiø vieðojo administravimo teisës aktø sistemini-

mo kriterijø, kurie turi reikðmës taikant ðiuos teisës aktus vieðojo administ-
ravimo praktikoje. Teisinëje literatûroje nurodomi ir kiti administraciniø 
aktø skirstymo kriterijai, pavyzdþiui, pagal galiojimo datos pradþià, pagal 
vieðojo administravimo institucijos kompetencijos pobûdá, pagal tai, ar ati-
tinka ástatymà, pagal administraciniø aktø apsaugos bûdà, pagal administ-
raciniø aktø taikymo sritá ir pan.581 Pateikta vieðojo administravimo teisës 
aktø sistema leidþia nustatyti administraciniø aktø parengimo, iðleidimo ir 
taikymo problemas vieðojo administravimo praktikoje. 
 
 

2.5. Viešojo administravimo teisės aktams keliami  
reikalavimai ir jų nesilaikymo padariniai 

 
Reikalavimai, keliami vieðojo administravimo teisës aktams – tai tam 

tikros standartinës aplinkybës, kurioms esant administracinis aktas tampa 
teisëtu ir atitinka vieðuosius interesus. Teisinëje literatûroje yra ávairiø 
nuomoniø dël administraciniams aktams keliamø reikalavimø. Ðtai D. N. 
Bachrachas ir S. D. Chazanovas administraciniams aktams keliamus reika-
lavimus tapatina su ðiø aktø efektyvumu ir kokybiðkumu582. Administraci-
niø aktø kokybë priklauso nuo to, kaip vieðojo administravimo subjektas 
laikosi keliamø reikalavimø leisdamas administracinius aktus. Tokiems rei-

                                                 

579 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ástatymas Nr. I–533, Lietuvos Respublikos Sei-
mo priimtas 1994 m. liepos 7 d. (nauja redakcija) // Valstybës þinios. 2000. Nr. 91–2832. 

580 Ten pat. 
581 Козлов Ю. М., Попов Л. Л. Административное право. Москва, 1999. С. 269; 

Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Административное право Российской Федерации. 
Москва, 2001. С. 268; Васильев Р. Ф. Акты управления. Москва, 1987. С. 139–140. 

582 Бахрах Д. Н., Хазанов С. Д. Формы и методы деятельности государственной ад-
министрации. Екатеринбург, 1999. С. 28–29. 
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kalavimams priklauso: pirma, tikslingumas, t. y. administracinis aktas turi 
uþtikrinti vieðøjø interesø poreikiø tenkinimà (mokslinis pagrástumas, ati-
tiktis gyvenimo realijoms, valdymo sprendimo kompleksiðkumas, pareigû-
nø kvalifikuotumas ir pan.); antra, teisëtumas (vieðojo administravimo sub-
jekto kompetentingumas, atitiktis ástatymui, procesinë procedûra); trečia, 
organizaciniai techniniai reikalavimai (lakoniðkumas, aiðki ir taisyklinga 
kalba, dokumento struktûra).  

V. M. Manochinas iðskiria kitas vieðojo administravimo teisës aktams 
keliamø reikalavimø grupes583: 

1) reikalavimai, keliami rengiant ir priimant administracinius aktus; 
2) reikalavimai, keliami dël administraciniø aktø ásigaliojimo; 
3) administracinio akto turinio ir formos reikalavimai.  
Ðiuolaikinëje teisinëje valstybëje vieðojo administravimo subjektø pri-

imami sprendimai turi atitikti kiekvieno pilieèio, visuomenës ar jos grupës 
interesus, taip pat Konstitucijoje ir ástatymuose átvirtintà tarnavimo þmo-
nëms principà. Vadinasi, pagrindinis reikalavimas, taikomas administraci-
niams aktams, yra teisëtumas, t. y. administraciniø aktø rengimo, priëmimo 
ir iðleidimo procedûrø teisëtas laikymasis. Bûtent teisëtumo reikalavimas 
yra taikomas visuose administracinio akto rengimo ir iðleidimo etapuose, t. 
y. turi bûti sudarytos tinkamos akto veikimo ir valdymo tikslø pasiekimo sà-
lygos.  

Iðnagrinëjus mokslinæ literatûrà ir galiojanèius teisës aktus, vieðojo 
administravimo teisës aktams keliamus teisëtumo reikalavimus apibendrin-
tai galima suskirstyti á dvi grupes:  

1) bendri teisėtumo reikalavimai, keliami viešojo administravimo teisės 

aktams (ðie reikalavimai yra vienodai taikomi visiems administraciniams 
aktams): 

– administracinis aktas turi atitikti ástatyme átvirtintas ir pagal pilie-
èiø, visuomenës ir valstybës interesus priimtas nuostatas. Ið to ið-
plaukia, kad administracinis aktas neturi prieðtarauti Lietuvos Res-
publikos Konstitucijai, tarptautinëms sutartims, ástatymams ir ki-
tiems teisës aktams, neturi varþyti pilieèiø teisiø, laisviø ir teisëtø in-
teresø;  

– administracinis aktas turi bûti skirtas tam tikslui, kuris tiesiogiai 
numatytas ástatyme;  

– administracinis aktas turi bûti priimtas kompetentingos vieðojo ad-
ministravimo institucijos (pareigûno), neperþengiant jai suteiktø 

                                                 

583 Манохин В. М., Адушкин Ю. С., Багишаев З. А. Российское административное 
право. Москва, 1996. С. 161–164. 
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ágaliojimø (kompetencijos). Tai reiðkia, kad priimant administraciná 
aktà neturi bûti ribojama arba paþeidþiama ástatymuose ar kituose 
teisës aktuose átvirtinta þemiau pagal pavaldumà esanèiø vieðojo 
administravimo institucijø kompetencija ir operatyvinis savarankið-
kumas. Teisæ priimti administracinius aktus turi tik tie vieðojo ad-
ministravimo subjektai, kuriems tokia kompetencija suteikiama 
ástatymø leidëjo; 

– administracinis aktas turi bûti priimtas ástatymo (kito teisës akto) 
nustatyta tvarka, t. y. grieþtai laikantis visø parengimo, priëmimo, 
iðleidimo ir ásigaliojimo taisykliø. Ðis teisëtumo reikalavimas labai 
glaudþiai susijæs su administracinio proceso teisiniu reguliavimu, 
nuo kurio priklauso administracinio akto pagrástumas, tikslingumas 
ir tinkamumas ginant vieðuosius interesus;  

– administracinis aktas turi bûti priimtas laikantis ástatyme (kitame 
teisës akte) nustatytos formos, t. y. tinkamos struktûros (skirstymas 
á skyrius, skirsnius, straipsnius, dalis, punktus), pavadinimas turi ati-
tikti turiná (aiðkus ir lakoniðkas tekstas, nëra dviprasmiðkø terminø, 
nurodyta priëmimo data, registracijos numeris, pasiraðytas kompe-
tentingo pareigûno, ir pan.). Kai kurie autoriai ðá teisëtumo reikala-
vimà vadina organizaciniais techniniais reikalavimais584. Vieðojo 
administravimo teisës aktams keliamø formaliø reikalavimø nerei-
këtø pervertinti, nes nuo to priklauso tolesnis ðio akto taikymas ir 
galiojimas; 

2) specialūs teisėtumo reikalavimai, keliami viešojo administravimo tei-

sės aktams (ðie reikalavimai yra papildomi ir keliami tik kai kuriems admi-
nistraciniams aktams atsiþvelgiant á jø turiná ir paskirtá): 

– kai kurie administraciniai aktai turi bûti priimami tik tam tikru lai-
ku (pvz., kai kurios vieðojo administravimo institucijos (pareigûnai) 
valdymo sprendimà dël kovos su stichine nelaime turi priimti laiku, 
t. y. iðkilus realiai grësmei; pareigûnas nutarimà skirti administraci-
næ nuobaudà turi priimti per 6 mënesius nuo padaryto teisës paþei-
dimo dienos);  

– kai kurie administraciniai aktai turi bûti priimami pagal aukðtesniø 
vieðojo administravimo institucijø iðleistus teisës aktus, t. y. nusta-
toma jø tvirtinimo tvarka, neturi bûti prieðtaravimø, privalu sude-

                                                 

584 Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Административное право Российской Феде-
рации. Москва: Дело и сервис, 2001; Бахрах Д. Н. Административное право России. 
Москва: Норма-Инфра, 2001. 
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rinti sprendþiamà klausimà su aukðtesnëmis pagal pavaldumà vieðo-
jo administravimo institucijomis ir pan.;  

– kai kurie administraciniai aktai priimami asmenø, sulaukusiø tam 
tikro amþiaus arba ágijusiø subjektiðkumà, atþvilgiu (pvz., administ-
racinë nuobauda skiriama asmeniui, sulaukusiam 16 metø amþiaus; 
iðduoti licencijà verstis komercine ûkine veikla vieðojo administra-
vimo subjektas gali tik atitinkama tvarka áregistruotai ámonei);  

– kai kuriems administraciniams aktams taikoma atskira parengimo ir 
iðleidimo tvarka, kurià nustato atitinkami vieðojo administravimo 
subjektai ávairiais valdymo klausimais. Juose gali bûti nustatytas 
terminas, nuo kada valdymo aktas pradeda galioti, kuriems asme-
nims ir iki kada jis galioja.  

Kaip matyti, teisëtumo reikalavimas yra svarbus veiksnys, lemiantis 
vieðojo administravimo subjekto priimto valdymo sprendimo kokybæ ir jo 
atitiktá pilieèiø bei visuomenës poreikiams. Kita vertus, vieðojo administra-
vimo praktikoje pasitaiko atvejø, kai priimant ir iðleidþiant administraci-
nius aktus nepaisoma kai kuriø teisëtumo reikalavimø. Vadinasi, toks ad-
ministracinis aktas ar tam tikra jo dalis tampa neteisëta, t. y. prieðtaraujan-
èia teisëtumo reikalavimams. Teisinëje literatûroje vieðojo administravimo 
teisës aktai, kai nesilaikoma teisëtumo reikalavimø juos priimant ir iðlei-
dþiant, vadinami netobulais, arba defektiniais, teisės aktais585. Administraciná 
aktà defektiniu (neteisëtu visà aktà ar tik tam tikrà jo dalá) gali pripaþinti 
tik teismas, taèiau ðiandieninëje vieðojo administravimo praktikoje kyla 
problema, kai bet koks teisës subjektas galiojantá vieðojo administravimo 
subjekto valdymo sprendimà gali pripaþinti defektiniu, nes nëra nustatyta 
teisiniø standartø dël tokiø aktø pripaþinimo neteisëtais.  

Defektiniai vieðojo administravimo teisës aktai yra dviejø rûðiø:  
1) ginčytini valdymo aktai, t. y. tokie teisës aktai, kurie yra neteisëti ið 

dalies (t. y. neteisëtas tam tikras straipsnis, jo dalis ar punktas). Toks admi-
nistracinio akto netobulumas yra fiktyvus. Tai reiðkia, kad ginèo atveju teis-
mas toká administraciná aktà gali pripaþinti teisëtu ir jis bus privalomas 
vykdyti, iðskyrus tik tà dalá, kuri gali bûti pakeista arba panaikinta. Kai ku-
rie autoriai (Friedrich A. von Hayek, D. Galligan) tokià padëtá vadina ad-

ministracinio akto teisėkūros prezumpcija586, t. y. negalima galiojanèio admi-

                                                 

585 Старилов Ю. Н. Курс общего административного права. Том 2. Москва: Норма, 
2002; Рихтер И., Шупперт Г. Ф. Судебная практика по административному праву. Мо-

сква, 2000; Barnet H. Constitutional & Administrative Law. London: Cavendish Publising 
Limited, 1996. 

586 Hayek F. A. Teisë, ástatymø leidyba ir laisvë. Taisyklës ir tvarka. Vilnius: Eugrimas, 
1998.  T. 1. P. 185; Galligan D. J., Smilov D. M. Administrative Law in Central and Eastern 
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nistracinio akto pripaþinti neteisëtu ið dalies iki to momento, kol kompe-
tentingos institucijos (ðiuo atveju teismas) neárodo, jog teisëtumo reikala-
vimas paþeistas; 

2) niekiniai valdymo aktai, t. y. tokie teisës aktai, kurie yra neteisëti ið 
esmës (t. y. nuo priëmimo ir iðleidimo momento), neatitinka vieðøjø intere-
sø poreikiø, o jø vykdymas gali sukelti teisëtumo paþeidimus. Tokiø admi-
nistraciniø aktø neteisëtumas toks akivaizdus, kad net nereikia specialios 
teisinës procedûros arba atitinkamos teisinës kvalifikacijos norint tai árody-
ti. Niekinis administracinis aktas neturi bûti vykdomas nuo pat pradþios 
(adresatai turi atsisakyti vykdyti toká teisës aktà), nes prieðingu atveju atsi-
rastø teisinë atsakomybë (pvz., apskrities virðininkas iðleidþia ásakymà, kad 
apskrityje ávedamas naujas ástatymo nenumatytas mokestis). Vadinasi, nie-
kinis administracinis aktas yra toks teisës aktas, kurá priimant ir iðleidþiant 
paþeidþiamos teisës normos, kuris neturi ástatymiðko pagrindo ir yra prii-
mamas nekompetentingo vieðojo administravimo subjekto ir kuriuo átvir-
tintas reikalavimas paþeisti kokià nors teisæ. 

Apibendrinant galima pasakyti, kad vieðojo administravimo subjektai, 
laikydamiesi nustatytø valdymo sprendimø priëmimo reikalavimø, turëtø 
efektyviau ágyvendinti vykdomàjà ir tvarkomàjà veiklà. Kita vertus, vieðojo 
administravimo teisës aktams keliami teisëtumo reikalavimai leidþia nusta-
tyti tinkamà valdymo aktø parengimo ir priëmimo procedûrà bei iðvengti 
taikymo problemø praktikoje. 
 
 

2.6. Viešojo administravimo teisės aktų leidybos  
procedūra ir jos stadijos 

 
Vieðojo administravimo teisës aktø parengimo, priëmimo ir iðleidimo 

procedûra reglamentuojama ávairiais teisës aktais. Administraciniø aktø 
leidybos procedûra priklauso nuo to, koks administracinis aktas yra ren-
giamas (ar nutarimas, ar potvarkis, ar ásakymas) ir kuri vieðojo administra-
vimo institucija (pareigûnas) yra ágaliota priimti ir iðleisti administraciná 
aktà. Pastaruoju metu Lietuvoje kol kas nëra bendro teisës akto, numatan-
èio administraciniø aktø leidybos procedûrà. Pagrindinis teisës aktas, nu-
statantis vieðojo administravimo teisës aktø parengimo, priëmimo, iðleidi-
mo ir paskelbimo tvarkà, yra 1994 m. rugpjûèio 11 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybës nutarimu Nr. 1188 patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriau-

                                                                                                            

Europe 1996–1998. Budapest, Central European University Press, 1999. P. 136. 
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sybës darbo reglamentas587. Kiti teisës aktai yra tik informacinio pobûdþio 
arba nustatantys tik galutinius administraciniø aktø leidybos procedûros 
etapus588.  

Vieðojo administravimo teisës aktø parengimo, priëmimo ir iðleidimo 
tvarkà analizuosime aptardami administraciniø aktø leidybos stadijas. Atli-
kus ðiuo metu galiojanèiø teisës aktø, reglamentuojanèiø administraciniø 
aktø priëmimo ir iðleidimo tvarkà, tyrimus galima bûtø iðskirti ðias admi-
nistracinio akto leidybos stadijas ir etapus: 

 
1) teisėdaros iniciatyvos stadija. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 68 

straipsnyje átvirtinta norma, kad „ástatymø leidybos iniciatyvos teisë <…> 
priklauso <…> Respublikos Prezidentui ir Vyriausybei <…> taip pat pi-
lieèiams“589. Konstitucijoje átvirtinti visuotini ástatymo leidybos principai. 
Kaip matyti, teisëdaros iniciatyvos teisë priklauso ir Vyriausybei, t. y. ji gali 
priimti nutarimà dël Seimui teikiamø ástatymø projektø. Svarstant ðiuos 
projektus Seime, Vyriausybei atstovauja Ministras Pirmininkas arba jo ága-
liotas ministras590. Ágyvendindami ðià teisæ ministrai pagal jiems vadovauti 
pavestas valdymo sritis pasiraðo ministerijø parengtus ir Vyriausybei tei-
kiamus ástatymø ir kitø teisës aktø projektus arba pasiûlymus dël jø leidy-
bos; 

 
2) viešojo administravimo teisės akto rengimo stadija. Iðskiriami ðie 

administracinio akto projekto paruoðimo etapai: 
– viešojo administravimo teisės akto projekto rengimas. Ðiame etape 

numatomas akto projekto parengimo terminas ir ta vieðojo administravimo 
institucija, kuri kompetentinga priimti ir iðleisti administraciná aktà. Admi-
nistracinio akto projekto iniciatoriais gali bûti ávairios organizacijos ir jos 

                                                 

587 Valstybës þinios. 1994. Nr. 63–1238. Nauja teisës akto redakcija: Valstybës þinios. 2003. 
Nr. 27–1089. 

588 Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës aktø skelbimo ir ásigaliojimo tvarkos ásta-
tymas Nr. I–119, priimtas 1993 m. birþelio 6 d. // Valstybës þinios. 1993. Nr. 12–296; 2002. Nr. 
124–5626; Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës norminiø aktø rengimo tvarkos ástaty-
mas Nr. I–872, Lietuvos Respublikos Seimo priimtas 1995 m. geguþës 5 d. // Valstybës þinios. 
1995. Nr. 41–991; Ástatymø ir kitø teisës aktø rengimo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjûèio 8 d. ásakymu Nr. 104 // Valstybës þinios. 
1998. Nr. 87–2416, 2002. Nr. 50–1923; Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës aktø regist-
ro ástatymas Nr. I–873, Lietuvos Respublikos Seimo priimtas 1995 m. geguþës 2 d. // Valstybës 
þinios. 1995. Nr. 41–992.  

589 Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos pilieèiø priimta 1992 m. spa-
lio 25 d. referendume. Vilnius: VÁ Teisinës informacijos centras, 2002.  

590 Lietuvos Respublikos Vyriausybës ástatymas Nr. I–464, Lietuvos Respublikos Seimo 
priimtas 1994 m. geguþës 19 d. // Valstybës þinios. 1994. Nr. 43–772; 1998. Nr. 41–1311. 
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struktûriniai padaliniai, Vyriausybës ástaigos, valstybës ir savivaldybiø insti-
tucijos (pareigûnai), apskrièiø virðininkai, kurie pagal savo kompetencijà 
negalëdami iðspræsti su jø vieðojo valdymo sritimi susijusiø klausimø gali 
teikti atitinkamus projektus Vyriausybei. Vyriausybei teikiami teisës aktø 
projektai turi atitikti kituose teisës aktuose ávirtintus reikalavimus, susiju-
sius su rengiamo akto projekto forma, turiniu ir pan.591  

– viešojo administravimo teisės akto projekto preliminarus svarstymas. 
Parengus administracinio akto projektà bûtina nustatyti ir suderinti jo 
struktûrà, t. y. kad rengiamas administracinis aktas logiðkai atitiktø teisinio 
reguliavimo paskirtá (kokiam valdymo tikslui rengiamas administracinis ak-
tas, kokie valdymo uþdaviniai ir kuriose vieðojo valdymo srityse jie bus ágy-
vendinami). Ðiame etape, derinant administracinio akto struktûrà, nuo-
dugniai analizuojama kiekviena valdymo problema. Kad administracinis 
aktas bûtø geros kokybës ir norint gauti papildomø duomenø tenka pateik-
ti paklausimus ávairioms organizacijoms, konkretiems valdymo srities eks-
pertams – specialistams. Parengtas administracinio akto projektas svarsto-
mas net kelis kartus, kad bûtø priimtas galutinis ir neginèijamas sprendi-
mas, t. y. turi bûti suderinti bei atsispindëti ne tik valstybës (vieðojo admi-
nistravimo subjekto), bet ir atskirø pilieèiø bei visuomenës vieðieji intere-
sai; 

– viešojo administravimo teisės akto projekto derinimas. Ðis etapas gali 
tapti vienu pagrindiniø administracinio akto rengimo stadijoje, jei tokia jo 
tvarka nustatoma specialiu teisës aktu (pvz., Aplinkos apsaugos departa-
mento vadovo ásakymas, kuriame sprendþiami saugomø teritorijø valdymo 
klausimai, privalo bûti suderintas ne tik su Aplinkos ministerija, bet ir ne-
prieðtarauti Lietuvos Respublikos saugomø teritorijø ástatyme numatytoms 
nuostatoms).  

Vyriausybei teikiami administraciniø aktø projektai, susijæ ne tik su 
juos parengusiø, bet ir su kitø vieðojo administravimo institucijø valdymo 
sritimi bei kompetencija, turi bûti suderinti su ðiomis institucijomis (pvz., 
teikiami administraciniø aktø projektai, susijæ su valstybës biudþetu, priva-
lo bûti suderinti su Finansø ministerija; arba administraciniø aktø projek-
tai, susijæ su savivaldybiø institucijø veikla, – su Lietuvos savivaldybiø aso-
ciacija).  

                                                 

591 Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës norminiø aktø rengimo tvarkos ástatymas 
Nr. I–872, Lietuvos Respublikos Seimo priimtas 1995 m. geguþës 5 d. // Valstybës þinios. 1995. 
Nr. 41–991; Ástatymø ir kitø teisës aktø rengimo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Res-
publikos teisingumo ministro 1998 m. rugpjûèio 8 d. ásakymu Nr. 104 // Valstybës þinios. 1998. 
Nr. 87–2416; 2002. Nr. 50–1923. 
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Bet koks vieðojo administravimo institucijos (pareigûno) parengtas 
administracinio akto projektas turi bûti suderintas su tos institucijos teisës 
(arba juridiniu) skyriumi. Kai kuriø administraciniø aktø projektø bûtina 
atlikti teisines ekspertizes, t. y. dël jø teisëtumo, dël jø galimo poveikio ad-
resatams ir pan.; 

– viešojo administravimo teisės akto papildymas, apdorojimas ir aproba-

vimas. Rengiamas administracinio akto projektas gali bûti papildomas pa-
aiðkëjus naujoms ástatymø ar valstybinio valdymo praktinës veiklos aplin-
kybëms. Administracinis aktas apdorojamas teisiðkai, t. y. vartojama tin-
kama teisinë kalba, aiðkus tekstas, paðalinamos dviprasmiðkos sàvokos, tei-
giniai ir pan. Administracinio akto projekto aprobavimas – tai patvirtini-
mas, kad rengiamas valdymo aktas yra parengtas priimti. Bûtent ðiuo etapu 
baigiasi valstybinio valdymo (administracinio) akto rengimo stadija; 

 
3) viešojo administravimo teisės akto projekto priėmimo stadija. Etapai: 
– viešojo administravimo teisės akto projekto pateikimas kompetentin-

gam viešojo administravimo (teisėdaros) subjektui. Ðio etapo gali ir nebûti, 
jei administracinio akto projektà rengia tas pats subjektas, kuris yra kom-
petentingas (ágaliotas) iðleisti valdymo aktà. Prieðingu atveju toks projektas 
turi bûti siunèiamas ágaliotai priimti administraciná aktà institucijai;  

– viešojo administravimo teisės akto projekto svarstymas. Svarstomà 
administracinio akto projektà pristato tas vieðojo administravimo subjek-
tas, kuris rengë ðá aktà iðdëstydamas jo esmæ, átakà visuomenei, teisinei si-
stemai ir pan. Parengtas administracinio akto projektas svarstomas atski-
rais klausimais, svarstymo eiga yra protokoluojama; 

– vieðojo administravimo teisës akto priëmimas. Kolegialiose vieðojo 
administravimo institucijose sprendimai dël svarstomo administracinio ak-
to projekto priimami posëdyje dalyvaujanèiø nariø balsø dauguma. Prii-
mant administracinio aktà reikia atsiþvelgti á tai, kad galutinis iðleidþiamo 
valdymo akto (nutarimas, ásakymas) varianto tekstas bûtø tinkamai pareng-
tas, áformintas, logiðkas bei aiðkus. Reikia atkreipti dëmesá á tai, kad ðiame 
etape iðnyksta sàvoka „projektas“; 

 
4) viešojo administravimo teisės akto išleidimo stadija. Etapai: 
– viešojo administravimo teisės akto pasirašymas ir oficialus patvirtini-

mas. Ðiame etape administracinis aktas ágauna teisinæ galià ir tampa oficia-
liu teisës aktu (dokumentu). Kolegialiose vieðojo administravimo instituci-
jose administracinis aktas yra pasiraðomas tos institucijos vadovo (pvz., Vy-
riausybës priimtus nutarimus pasiraðo Ministras Pirmininkas ir atitinkamos 
valdymo srities ministras, o jei nutarimas apima kelias vieðojo valdymo sri-
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tis, tada toká teisës aktà pasiraðo Ministras Pirmininkas ir ministras, vado-
vaujantis nutarimo projektà pateikusiai ministerijai). Vienvaldiðkose val-
dymo institucijose administracinis aktas oficialiai patvirtinamas atitinka-
mos organizacijos vadovo paraðu (pvz., ástaigø prie ministerijø iðleistus ása-
kymus daþniausiai pasiraðo tos ástaigos vadovas). 

Kolegialiø vieðojo administravimo institucijø priimtas administracinis 
aktas iki jo oficialaus paskelbimo negali bûti keièiamas arba papildomas. Ði 
procedûra galima tik vël ið naujo balsuojant dël pateikto administracinio 
akto projekto. Jeigu administraciná aktà priima individualus subjektas, jis 
gali keisti tà aktà bet kuriuo metu, taèiau privalo laikytis nustatytø proce-
dûriniø reikalavimø.  

Priimtas administracinis aktas turi bûti pagal patvirtintà pavyzdá áfor-
mintas, t. y. jame turi bûti visi oficialûs simboliai, jis turi bûti atitinkama 
tvarka áregistruojamas, tokiam aktui turi bûti suteikiamas eilës numeris; 

– viešojo administravimo teisės akto skelbimas ir įsigaliojimas. Tai vie-
nas ið svarbiausiø administracinio akto iðleidimo etapø, nes ðiuo atveju val-
dymo aktas pradeda veikti (galioti) ávairiø adresatø, t. y. pilieèiø, organiza-
cijø ir kitø teisës subjektø, atþvilgiu. Ðio etapo svarbà lemia: 1) galimø tei-
siniø pasekmiø atsiradimas; 2) procesinës funkcijos ágyvendinimas; 3) val-
dymo sprendimo praktinio ágyvendinimo uþtikrinimas; 4) informacinës 
funkcijos vykdymas (teisës subjektai susipaþásta su administraciniu aktu ir 
jame átvirtintomis teisëmis bei pareigomis)592. Priimti valstybinio valdymo 
(administraciniai) aktai oficialiai skelbiami leidinyje „Valstybës þinios“. 
Skelbtini administraciniai aktai „Valstybës þiniø“ redakcijai turi bûti patei-
kiami ne vëliau kaip per tris darbo dienas nuo jø pasiraðymo593. Be to, per 
tris darbo dienas nuo administracinio akto oficialaus paskelbimo „Valsty-
bës þiniose“ jie nustatyta tvarka skelbiami interneto tinklalapiuose.  

Vieðojo administravimo teisës aktø ásigaliojimo tvarka numatyta 1994 
m. priimtame Lietuvos Respublikos ástatymø ir kitø teisës aktø skelbimo ir 
ásigaliojimo tvarkos ástatyme594. Ðiuo metu Lietuvoje teisiðkai reglamentuo-
tos dvi valdymo aktø ásigaliojimo formos: pirma, kità dienà po jø oficialaus 
paskelbimo „Valstybës þiniose“, iðskyrus tuos atvejus, kai paèiame valdymo 
akte nurodoma tiksli jo ásigaliojimo data (pvz., Vyriausybës nutarimai, mi-
nistrø, Vyriausybës ástaigø, kitø vieðojo administravimo institucijø vadovø 
ir kolegialiø institucijø norminiai administraciniai aktai, aukðtesniøjø ad-

                                                 

592 Абрамова А. И., Рахманина Т. Н. Опубликование нормативных актов // Журнал 
российского право. 1998. № 10/11. С. 89–100. 

593 Lietuvos Respublikos Vyriausybës darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybës 1999 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1188 // Valstybës þinios. 1999. Nr. 92–2693. 

594 Valstybës þinios. 1993. Nr. 12–296; 2002. Nr. 124–5626. 
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ministraciniø vienetø valdymo institucijø, savivaldybiø ir jø vykdomøjø ins-
titucijø priimti administraciniai aktai); antra, vieðojo administravimo teisës 
akto pasiraðymo dienà (pvz., Ministro Pirmininko, mero potvarkiai). 

Apibendrinant galima pasakyti, kad vieðojo administravimo teisës ak-
tø leidybos procedûra yra labai sudëtinga ir paini, taèiau ávertinus kiekvie-
nà administracinio akto rengimo ir priëmimo stadijà bei etapà galima tei-
gti, jog grieþtos procedûrinës taisyklës daro átakos iðleidþiamo administra-
cinio akto kokybei (tiek formos, tiek turinio atþvilgiu). Vadinasi, gerai pa-
rengtà ir iðleistà administraciná aktà turëtø bûti lengviau taikyti vieðojo 
administravimo srityje. 
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3. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO METODAI 
 

Vieðojo administravimo teorijoje ir praktikoje kalbama ne tik apie 
vieðojo administravimo formas, bet ir apie vieðojo administravimo veiklos 
ágyvendinimo metodus (toliau – vieðojo administravimo metodai). Ðiuo at-
veju vieðojo administravimo metodà reikia suprasti geràja prasme ir vartoti 
kaip teisinæ priemonæ valstybinio valdymo tikslams, uþdaviniams ir funkci-
joms pasiekti. Paþymëtina, kad sàvokos „vieðojo administravimo forma“ ir 
„vieðojo administravimo metodas“ yra glaudþiai susijusios.  

Vieðojo administravimo metodus taiko daugelis administracinës teisës 
subjektø, taèiau pastebëti jø iðorinæ iðraiðkà sunku. Vieðojo administravimo 
forma visais atvejais taikoma pirmiau nei vieðojo administravimo metodas. 
Pavyzdþiui, vieðojo administravimo institucijos priima administracinius ak-
tus (valdymo forma), kuriuose nustato atitinkamo pareigûno kompetencijà 
vykdant fiziniø ir juridiniø asmenø kontrolæ aplinkos apsaugos srityje, tai-
kant jiems administracines poveikio priemones (valdymo metodas). Taigi 
vieðojo administravimo metodai visada taikomi vieðojo administravimo 
forma. 
 
 

3.1. Viešojo administravimo metodų  
samprata 

 
Norint apibrëþti vieðojo administravimo metodà tikslinga pateikti me-

todo sàvokà, t. y. kà reiðkia ði mokslinë kategorija. Plaèiàja prasme metodas 
suprantamas kaip þmogaus, þmoniø grupës veikimo bûdas bei priemonë si-
ekiant numatytø tikslø595.  

Vieðojo administravimo sistemoje valdymo metodas laikomas teisine 
priemone. Valdymo metodas turi aksiologiná (vertinimo) pobûdá. Tai reið-
kia, kad vieðojo administravimo institucijos (pareigûnai) savo kasdienëje 
vykdomojoje ir tvarkomojoje veikloje naudoja atitinkamas priemones ir 
bûdus, kuriais siekia paveikti þmoniø sàmonæ ir valià tam, kad bûtø sëk-

                                                 

595 Tiek „Dabartinës lietuviø kalbos þodyne“, tiek „Tarptautiniø þodþiø þodyne“ metodas 

apibrëþiamas vienodai, t. y. veikimo būdas, arba sąmoningai pasirinktas veikimo būdas užsibrėž-

tam tikslui pasiekti (Dabartinës lietuviø kalbos þodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijø lei-
dybos institutas, 2000. P. 395; Vaitkevièiûtë V. Tarptautiniø þodþiø þodynas. Vilnius: Leidykla 
„Þodynas“, 2001. P. 627). 
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mingai vykdomi vieðojo administravimo uþdaviniai ir funkcijos. Taikant 
valdymo metodà galima suþinoti, kaip funkcionuoja vieðojo administravimo 
mechanizmas bei kaip praktiðkai ágyvendinamas vieðasis administravimas, 
jo uþdaviniai ir funkcijos.  

Teisinë kategorija „vieðojo administravimo metodas“ suteikia valsty-
binio valdymo tikslams dinamikos bei yra vienas ið tiesioginiø vykdomosios 
valdþios ágyvendinimo proceso elementø. Ðia prasme viešojo administravi-

mo metodas suprantamas kaip vykdomosios ir tvarkomosios veiklos prakti-
nio ágyvendinimo bûdas bei priemonë siekiant numatytø valdymo tikslø 
vieðojo administravimo srityje. Vadinasi, vieðojo administravimo metodus 
galima laikyti kaip socialiná procesà, kuriuo ágyvendinamas tam tikras val-
dymo lygis ir jo efektyvumas.  

Administracinës teisës teorijoje vieðojo administravimo metodai su-
prantami ir vartojami dvejopai596: pirma, kaip valdymo metodø egzistavimo 
teorinis pagrindimas ir jø reikðmës áprasminimas vieðojo administravimo 
srityje, antra, kaip valdymo metodø ágyvendinimo mechanizmo norminis 
aprûpinimas. Ið to iðeina, kad vieðojo administravimo metodai apima vyk-
domosios valdþios subjektø veiklos tikslø, uþdaviniø ir funkcijø (plaèiàja 
prasme valstybinio valdymo) ágyvendinimo bûdus bei priemones. Taikant 
vieðojo administravimo metodà tiesiogiai ágyvendinami valstybës uþdaviniai 
ir funkcijos, uþtikrinama teisëtvarka, pilieèiø, juridiniø asmenø ir ávairiø 
organizacijø teisës, laisvës ir teisëti interesai.  

Vieðojo administravimo metodams bûdingi ðie poþymiai: 
1) vieðojo administravimo metodø panaudojimo tikslas (arba prakti-

në paskirtis) susijæs su vieðojo administravimo ágyvendinimu bei 
vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø) valdymo uþdaviniø 
ir funkcijø praktiniu ágyvendinimu; 

2) vieðojo administravimo metodams bûdinga teisinë vieðojo admi-
nistravimo forma (vieðojo administravimo metodai normine tvarka 
átvirtinami teisës aktuose); 

3) teisës (valdymo) aktuose nustatomas valdantysis poveikis, t. y. vie-
ðojo administravimo metodø taikymo tvarkos teisinis reguliavimas 
(tam tikrais atvejais vieðojo administravimo praktikoje taikomi 
valdymo metodai, kurie neátvirtinti teisës normomis, pavyzdþiui, 
átikinimo ir auklëjamøjø priemoniø taikymas neatidëliotinais atve-
jais); 

                                                 

596 Сергиенко Л. А. Административное право и административный процесс: старые 
и новые проблемы // Государство и право. 1998. № 8. С. 18.  
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4) vieðojo administravimo metoduose atsispindi vieðojo administra-
vimo institucijø (pareigûnø) valdingi ágaliojimai pavaldþiø ir nepa-
valdþiø asmenø atþvilgiu; 

5) vieðojo administravimo metodus taiko ávairios vieðojo administra-
vimo institucijos (pareigûnai), siekdamos uþtikrinti savo kompe-
tencijà ir ágyvendinti suteiktus ágaliojimus; 

6) taikant vieðojo administravimo metodus aiðkiai apibrëþiami vieðo-
jo administravimo institucijø (pareigûnø) valdymo uþdaviniø 
sprendimo bûdai; 

7) vieðojo administravimo metodai visada turi adresatà (individualøjá 
ar kolektyviná); 

8) vieðojo administravimo metodais iðreiðkiama vieðojo intereso ap-
sauga bei vykdomosios valdþios subjektø valdinga valia; 

9) vieðojo administravimo metodams bûdingas tvarkomasis valdymo 
sistemos pobûdis (taikant valdymo metodus sutvarkomi ávairûs 
valdymo procesai vieðojo administravimo sistemoje); 

10) vieðojo administravimo metodams bûdingas dinamiðkumas, t. y. 
jie gali bûti kaip pagrindas atlikti procesinius veiksmus, daro átakà 
tuo atveju bûtinø valdymo uþdaviniø ir funkcijø ágyvendinimui ir 
pan.; 

11) vieðojo administravimo metodø taikymo tvarka grieþtai reglamen-
tuojama ástatymais ir kitais teisës aktais; 

12) vieðojo administravimo metodais valdymo objektams gali bûti da-
romas tiesioginis poveikis (pvz., fizinës prievartos panaudojimas 
teisës paþeidëjui, tarnybinës atsakomybës priemoniø taikymas 
valstybës tarnautojams ir pan.) ir netiesioginis poveikis (pvz., vals-
tybës tarnautojams taikomi ávairûs apribojimai, skatinamøjø 
priemoniø taikymas fiziniais ir juridiniams asmenims ir pan.). 

Administracinës teisës teorijoje pripaþinta, kad vieðojo administravi-
mo metodai yra tarsi jungiamoji grandis tarp vieðojo administravimo sub-
jektø ir kitø valdymo santykiø dalyviø. Èia ir glûdi vieðojo administravimo 
metodø esmë – vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø) valios iðraið-
ka taikant valdymo metodus.  

Vieðojo administravimo metodas gali bûti suprantamas kaip kryptinga 
ir tikslinga valdomojo poveikio priemonë. Ði priemonë yra glaudþiai susiju-
si su teisinio reguliavimo metodu, daranèiu átakà visuomeniniams santy-
kiams. Tarp ðiø metodø bendra yra tai, kad abu metodai yra reguliuojamo-
sios priemonës. Valdymo ir teisinio reguliavimo metodai skiriasi tuo, kad 
teisinio reguliavimo metodas apima visus reguliuojamus visuomeninius 
santykius, jø subjektus, taip pat ir vieðojo administravimo institucijø teisi-
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nës veiklos reguliavimà, tuo tarpu vieðojo administravimo metodas apima 
tik vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø) veiklos teisiná reguliavi-
mà. Pagrindinis kriterijus, atskiriantis vieðojo administravimo metodus nuo 
teisinio reguliavimo metodo, yra tas, kad teisinio reguliavimo metodas yra 
administracinës teisës funkcija, o vieðojo administravimo metodas – admi-
nistracinës teisës subjektø, tiksliau – vieðojo administravimo institucijø (pa-
reigûnø) funkcija. 

Apibendrinant galima teigti, kad viešojo administravimo metodai – tai 
vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø) tikslingo ir kryptingo povei-
kio bûdai bei priemonës valdymo santykio dalyviams, valdymo objektams, 
valdomoms sistemoms ágyvendinant valdymo tikslus, pagal valdymo realias 
socialines sàlygas veiksmingai naudojant valdymo funkcijas. 

Teisinëje literatûroje vartojamas ir kitas vieðojo administravimo me-
todø apibrëþimas: viešojo administravimo metodai – tai tam tikros kryptin-
gos vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø) veiklos priemonës ir bû-
dai, kuriais ástatymø ir kitø teisës aktø nustatyta tvarka siekiama paveikti 
kitø valdymo santykiø dalyviø sàmonæ bei valià tam, kad bûtø uþtikrinamas 
sëkmingas valdymo funkcijø ir uþdaviniø ágyvendinimas.  
 
 

3.2. Viešojo administravimo metodų  
rūšys 

 
Mokslinëje literatûroje nurodomi ávairûs vieðojo administravimo me-

todø klasifikavimo kriterijai. Vieni autoriai (pvz., J. N. Starilovas, B. N. 
Gabrièidzë) vieðojo administravimo metodus skirsto pagal ðiuos kriteri-
jus597: 1) priklausomai nuo iðorinës iðraiðkos formos – á teisinius (átvirtinti 
teisës aktuose ir turintys teisinæ paskirtá) ir neteisinius (organizacinius) vie-
ðojo administravimo metodus; 2) pagal administracinius teisinius poþymius 
– á norminius (taikomi tam tikslui, kuris numatytas norminiame teisës akte, 
átvirtinanèiame visiems privalomas elgesio taisykles) ir individualius (tai-
komi numatytame individualiame administraciniame akte tikslui) vieðojo 
administravimo metodus.  

Kiti autoriai (pvz., A. P. Aliochinas, J. M. Kozlovas) iðskiria ðiuos vie-
ðojo administravimo metodø klasifikavimo kriterijus598: 
                                                 

597 Старилов Ю. Н. Курс общего административного права. Том второй. Москва: 
Издательство НОРМА, 2002; Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Курс администра-
тивного права Российской Федерации в трех частях. Москва: Дашков и Кo, 2003. 

598 Алехин А. П., Кармолицкий A. A., Козлов Ю. М. Административное право 
Российской Федерации. Москва: Зерцало-М, 2003. 
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1) priklausomai nuo valdomojo poveikio á valdymo objektus – á impe-
ratyvius (tiesioginiai administraciniai nurodymai, ávairûs draudimai ir 
pan.), ágalinanèius (leidþia atlikti nurodytus veiksmus arba priimti atitin-
kamus valdymo aktus) ir rekomendacinius (numato skatinimo bûdus, re-
komendacijas atliekant tam tikrus teisëtus veiksmus) vieðojo administravi-
mo metodus; 

2) pagal vieðojo administravimo subjektø tarpusavio santykius ir san-
tykius su kitais valdymo santykiø dalyviais – á kolegialius (vieðojo administ-
ravimo institucijø – ministerijø, departamentø, tarnybø, inspekcijø – tai-
komos priemonës ir bûdai ávairiems administraciniams teisës subjektams) 
ir vienvaldiðkus (vieðojo administravimo pareigûnø – ministrø, ástaigos di-
rektoriø, inspekcijos virðininkø, seniûnø – taikomi organizacinio pobûdþio 
bûdai ir priemonës) vieðojo administravimo metodus. 

Kaip matyti, vieðojo administravimo uþdaviniø ir funkcijø ágyvendini-
mo bûdø ir priemoniø taikant valdymo metodus yra ávairiø, todël juos susi-
steminus galima bûti iðskirti ðias pagrindines vieðojo administravimo meto-
dø rûðis:  

1) bendrieji (pagrindiniai) viešojo administravimo metodai, kurie yra 
universalûs visai vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø) 
ágyvendinamai vykdomajai ir tvarkomajai veiklai; 

2) specialieji (specifiniai) viešojo administravimo metodai, kurie pasi-
reiðkia atitinkamose vieðojo administravimo srityse (pvz., ekono-
minëje, nacionalinio saugumo uþtikrinimo, socialinëje). 

 
 

3.2.1. Bendrieji vieðojo administravimo metodai 
 

Vieðojo administravimo sistemoje vyrauja du bendrieji (pagrindiniai) 
viešojo administravimo metodai: 

1) átikinimo valdymo metodas; 
2) prievartos (administracinës prievartos) valdymo metodas.  
Administracinës teisës teorijoje esama nuomonës, kad priimtiniausias 

ir humaniðkiausias yra įtikinimo viešojo administravimo metodas. Taikyda-
mos átikinimo valdymo metodà vieðojo administravimo institucijos (parei-
gûnai) siekia, kad asmenys savanoriðkai ir tinkamai laikytøsi ástatymuose ir 
kituose teisës aktuose átvirtintø teisës normø reikalavimø. Bûtent átikinimo 
valdymo metodu siekiama asmenims suþadinti vidines paskatas, turinèias 
reikðmës jø elgesiui.  

Teisinëje literatûroje átikinimo vieðojo administravimo metodas api-
brëþiamas taip: įtikinimo viešojo administravimo metodas – tai kompleksas 
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teisiniø, auklëjamøjø, aiðkinamøjø, skatinamøjø, organizaciniø ir visuome-
niniø poveikio priemoniø, kuriomis veikiama þmoniø sàmonë, valia bei el-
gesys siekiant uþtikrinti sàmoningà ir savanoriðkà administracinës teisës 
normø ágyvendinimà.  

Kaip matyti, átikinimo valdymo metodo turiná sudaro visuma ávairiø 
poveikio priemoniø, kuriomis skatinamas privalomas valdymo santykiø da-
lyviø elgesys. Nagrinëjant pateiktà átikinimo vieðojo administravimo meto-
do sàvokà galima iðskirti ðias įtikinimo valdymo metodo formas: 

1) teisinis žmonių auklėjimas. Ði forma pagrásta administracinës teisës 
auklëjamàja funkcija, t. y. ástatymuose ir kituose teisës aktuose 
átvirtintø teisës normø prasmës iðaiðkinimas pilieèiams, taip pat pi-
lieèiø supaþindinimas su jø teisëmis, pareigomis ir teisëtais intere-
sais. Vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø) uþdavinys – 
átikinti pilieèius, kad jie laikytøsi teisës normø reikalavimø. To-
kiam darbui bûtinos organizacinës priemonës: seminarø, konfe-
rencijø, pasitarimø organizavimas ir vykdymas. Jø metu tiek vieðo-
jo administravimo pareigûnai, tiek pilieèiai supaþindinami su prak-
tiniu priimtø teisës aktø, vieðojo administravimo uþdaviniø ir funk-
cijø ágyvendinimu ávairiose vieðojo administravimo srityse; 

2) moralinis ir materialinis žmonių skatinimas. Taikant ðià átikinimo 
formà didinamas valstybës pareigûnø ir pilieèiø suinteresuotumas 
geriau vykdyti savo pareigas, veiksmingiau spræsti vieðojo admi-
nistravimo uþdavinius ir funkcijas, aktyviau siekti geresniø veiklos 
rezultatø. Be to, moralinio ir materialinio skatinimo priemonës 
numatytos ávairiuose vieðojo administravimo subjektø iðleistuose 
teisës aktuose; 

3) visuomeninio (organizacinio) poveikio priemonės. Tai moralinio 
pobûdþio priemonës, kurias taiko ávairiø nevyriausybiniø organi-
zacijø atstovai savo nariams uþ antivisuomeniðkà elgesá (teisës pa-
þeidimà). Átikinamais pavyzdþiais parodoma, kuo konkreèiø asme-
nø poelgiai pavojingi visuomenei. 

Átikinimo vieðojo administravimo metodas glaudþiai susijæs su admi-
nistracinës prievartos valdymo metodu. Tradiciðkai administracinë prievar-
ta nagrinëjama kaip pagalbinis poveikio bûdas, naudojamas tada, kai átiki-
nimo valdymo metodas bûna neveiksmingas. Vadinasi, tik esant bûtinumui 
gali bûti taikomas administracinës prievartos kaip teisinës atsakomybës 
priemoniø kompleksas siekiant ginti ir saugoti visuomeninius santykius vie-
ðojo administravimo srityje. 

Administracinës prievartos valdymo metodas yra þmoniø santykiø tei-
sinio reguliavimo priemonë. Taikant administracinës prievartos valdymo 
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metodà uþtikrinamas normalus visuomenës, bet kurio vieðojo administra-
vimo subjekto ir valdymo proceso funkcionavimas. Administracinës prie-
vartos valdymo metodo socialinæ paskirtá lemia socialinës ekonominës 
priemonës tobulëjant ðiuolaikinei visuomenei. Ðio metodo socialinë paskir-
tis kinta priklausomai nuo to, kiek ðis metodas atitinka gyventojø poreikius, 
ekonominæ bei politinæ visuomenës raidà. 

Administracinës prievartos vieðojo administravimo metodui bûdingi 
šie požymiai: 

1) administracinë prievarta – tai ypatinga valstybinës prievartos rûðis, 
kurios paskirtis yra saugoti ir ginti visuomeninius santykius, susi-
klostanèius vieðojo administravimo srityje; 

2) administracinës prievartos valdymo metodo turinys ávairiapusið-
kas, nes apima valstybës taikomas teisines psichinio ir fizinio po-
veikio priemones asmenø sàmonei ir elgesiui; 

3) administracinë prievarta – tai teisinis vieðojo administravimo me-
todas (administracinio poveikio priemonës, taikomos fiziniams ir 
juridiniams asmenims, gieþtai reglamentuojamos ástatymais ir ki-
tais teisës aktais); 

4) administracinës prievartos valdymo metodà gali taikyti tik valsty-
bës tam ágaliotos vieðojo administravimo institucijos (pareigûnai); 

5) administracinës prievartos valdymo metodas gali bûti taikomas 
tiek teismine, tiek neteismine tvarka (vieðojo administravimo insti-
tucijos (pareigûnai) taiko ávairias poveikio priemones asmenims 
nesikreipdamos á teismà, pvz., panaikina leidimus uþsiimta ûkine 
komercine veikla, apriboja transporto priemoniø judëjimà tam tik-
roje teritorijoje ir pan.); 

6) administracinës prievartos valdymo metodo taikymo procesinë 
tvarka daug paprastesnë ir pasiþymi operatyvumu bei efektyvumu; 

7) administracinës prievartos valdymo metodo taikymo teisinis pa-
grindas – padarytas teisës paþeidimas arba ypatingø sàlygø, kurios 
numatytos teisës normose, susidarymas (pvz., stichinës nelaimës, 
epidemijos). 

Taigi prievartos (administracinės) viešojo administravimo metodas – tai 
savarankiðka ir ypatinga valstybinës prievartos rûðis. Jai bûdinga administ-
racinës teisës normomis nustatyta poveikio priemoniø, nustatyta tvarka 
taikomø specialiø vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø), sistema 
siekiant saugoti bei ginti visuomeninius santykius vieðojo administravimo 
srityje.  
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Kaip matyti ið pateikto apibrëþimo, administracinës prievartos valdy-
mo metodo turiná sudaro sistema poveikio priemoniø, kurias pagal panau-
dojimo tikslus galima suskirstyti á 3 grupes:  

1) administracinės prevencinės (įspėjamosios) priemonės, t. y. tokios 
administracinio poveikio priemonës, kurios taikomos susiklosèius tam tik-
roms nepaprastoms ir ypatingoms aplinkybëms, turint tikslà ið anksto uþ-
kirsti kelià (áspëti) galimam teisës paþeidimui. Taikant administracines 
prevencines priemones apribojama nustatyta tvarka bei asmenims átvirti-
nami ávairûs draudimai (pvz., asmens dokumentø tikrinimas, transporto 
eismo apribojimas). Administracinës prevencinës priemonës nëra tiesiogiai 
susijusios su teisës paþeidimu ir naudojamos tam, kad neávyktø teisës pa-
þeidimas; 

2) administracinės kardomosios priemonės, t. y. priverstinë administra-
cinio teisës paþeidimo nutraukimo (uþkardymo) priemonë, uþkertanti kelià 
þalingoms pasekmëms ir uþtikrinanti kalto asmens patraukimà administra-
cinën atsakomybën. Prie ðiø priemoniø galima priskirti: fizinio poveikio 
priemones (antrankiø uþdëjimas, teisës paþeidëjo sulaikymas), specialiøjø 
priemoniø ir ðaunamojo ginklo panaudojimà, finansinio poveikio priemo-
nes (licencijos anuliavimas, piniginiø lëðø paëmimas ir pervedimas á valsty-
bës biudþetà), techninio pobûdþio priemones (techniðkai netvarkingos 
transporto priemonës eksploatavimo uþdraudimas, ávairiø darbø nutrauki-
mas dël saugumo technikos paþeidimø) ir kt.; 

3) administracinės atsakomybės priemonės (administracinės nuobau-

dos) – tai tokios administracinio poveikio priemonës, kurias skiria tam ága-
liotos vieðojo administravimo institucijos (pareigûnai) fiziniams ir juridi-
niams asmenims, padariusiems teisës paþeidimus, turint tikslà nubausti 
juos ir siekiant, kad nubaustas asmuo bei kiti asmenys nedarytø naujø tei-
sës paþeidimø. Administracinës atsakomybës priemoniø specifika ta, kad 
jos taikomos tada, kai administracinis teisës paþeidimas jau padarytas. Prie 
administracinës atsakomybës prievartos priemoniø priskiriamas suteiktos 
asmeniui specialios teisës (pvz., teisës vairuoti transporto priemones) atë-
mimas, administracinis areðtas, daikto, kuris buvo administracinio teisës 
paþeidimo padarymo árankis arba tiesioginis objektas, ir pajamø, kurios 
buvo gautos padarius administraciná teisës paþeidimà, konfiskavimas ir t. t.  

Kaip matyti, administracinës prievartos vieðojo administravimo me-
todas taikomas susidarius nepaprastoms aplinkybëms ir sàlygoms. Vieðojo 
administravimo institucijos (pareigûnai) valdo ðià padëtá ir siekia kuo grei-
èiau normalizuoti tvarkà iðkilus kokiam nors pavojui. Vadinasi, administra-
cinës prievartos valdymo metodas reikalingas siekiant uþtikrinti normalias 
vieðojo administravimo sistemos funkcionavimo sàlygas. 
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Átikinimo ir prievartos vieðojo administravimo metodai tarpusavyje 
glaudþiai susijæ ir laikomi teisëtvarkos uþtikrinimo mechanizmo dalimi. 
Ðiuo poþiûriu tikslinga apþvelgti átikinimo ir prievartos metodø santyká 
valstybiniame valdyme.  

Átikinimo ir prievartos vieðojo administravimo metodø esmë ta, kad 
ðie metodai papildo vienas kità. Pagrindinis ðiø metodø bruoþas tas, kad 
vieðojo administravimo institucijos (pareigûnai) ágyvendina ne baudimo 
funkcijà – ðiø metodø taikymas reiðkiasi kaip kûrybiðka veikla. Vieðojo ad-
ministravimo institucijos (pareigûnai) átikinimo valdymo metodà taiko kaip 
pagrindiná, kuriuo siekiama paskatinti fizinius ir juridinius asmenis savano-
riðkai laikytis Konstitucijos, ástatymø ir kitø teisës aktø reikalavimø. Taèiau 
visuomenëje daþni ávairûs teisës aktø reikalavimø paþeidimai, ir bûtent 
tuomet, kai padaromas teisës paþeidimas, atitinkamos ágaliotos vieðojo 
administravimo institucijos (pareigûnai) privalo imtis priemoniø, kuriomis 
bûtø uþtikrinamas teisës aktø laikymasis. 

Átikinimo vieðojo administravimo metodu veikiant þmogaus sàmonæ 
bandoma formuoti vidines moralines paskatas bei reikalavimus elgtis teisë-
tai. Taikant prievartos vieðojo administravimo metodà asmuo verèiamas 
elgtis tinkamai. Tuo tikslu asmens teisës ir laisvës apribojamos, taèiau ðis 
apribojimas yra teisëtas. Átikinimo ir prievartos vieðojo administravimo me-
todø turiná sudaro atitinkamø priemoniø, kuriomis yra sukonkretinamas 
valstybës valdingas poveikis siekiant uþtikrinti privalomà arba galimà ad-
ministracinës teisës subjekto poelgá, sistema.  

Átikinimo valdymo metodo turinys yra ávairiapusiðkas, t. y. átikinimas 
naudojamas auklëjamojoje, organizacinëje, ðvieèiamojoje veikloje aiðkinant 
vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø) priimtus valdymo sprendi-
mus. Taèiau keliamas klausimas dël ðio metodo taikymo, kai perþengiamos 
leidþiamo elgesio ribos ir padaromas teisës paþeidimas. Átikinimo valdymo 
metodas ne visada yra tinkama priemonë daryti poveiká atskirø asmenø, 
paþeidusiø teisës normas, elgesiui arba sàmonei. Todël valstybë, gindama 
kitø þmoniø teises, laisves ir teisëtus interesus visuomenëje, priversta teisës 
paþeidëjams nustatyti ávairias administracinio poveikio ir atsakomybës 
priemones. Tokiu atveju objektyvus poreikis taikyti prievartos valdymo me-
todà siekiant paðalinti antivisuomeninius reiðkinius, ginti ir saugoti asmenø 
teises, laisves ir teisëtus interesus, uþtikrinti vieðàjà tvarkà ir visuomenës 
saugumà. Vadinasi, prievarta – tai valstybinës valdþios árankis, socialinis 
elementas. Valstybës prievarta, átraukta á teisæ, virsta teisine (administraci-
ne) prievarta ir naudojama kaip vieðojo administravimo metodas valdymo 
procese. 
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3.2.2. Specialieji vieðojo administravimo metodai 
 

Administracinës teisës teorijoje yra ir kitø valdymo metodø, kurie 
taip pat atlieka tam tikrà poveiká vieðojo administravimo subjektams. Atsi-
þvelgiant á daromo valdingo poveikio tam tikriems valdymo santykiø daly-
viams turiná specialieji vieðojo administravimo metodai skirstomi á dvi rû-
ðis599: 

1) administracinius (tiesioginio poveikio) vieðojo administravimo me-
todus; 

2) ekonominius vieðojo administravimo metodus. 
Administraciniams viešojo administravimo metodams bûdingas vieðojo 

administravimo institucijø (pareigûnø) daromas tiesioginis poveikis valdy-
mo objektams (pilieèiams, juridiniams asmenims, kitoms valdymo instituci-
joms bei pareigûnams). Administraciniai vieðojo administravimo metodai 
veiksmingi tada, kai valdymo subjektai atlieka tokius valdingo pobûdþio 
veiksmus, kuriais uþtikrinamas valdomojo objekto elgesys. Administraci-
niais valdymo metodais veikiama valdymo objekto valia ir veiksmai. Tai-
kant tiesioginius valdymo metodus, valdymo objektai praranda galimybæ 
veikti savo nuoþiûra, nes jie privalo vykdyti duotà nurodymà (valdymo ko-
mandà) remdamiesi nustatytomis administracinëmis procedûromis.  

Administracinius vieðojo administravimo metodus apibûdinantis po-
þymis yra valdymo objektams (pareigûnams, administracine tvarka paval-
diems ir nepavaldiems asmenims) duotø nurodymø ir priimtø valdymo 
sprendimø (valdymo aktø) vykdymo kontrolë. Visapusiðkas valstybinio val-
dymo tikslø ir uþdaviniø ágyvendinimas neámanomas be tiesioginio admi-
nistracinio poveikio valdymo objektams. Ðia prasme pastebimas glaudus 
administraciniø vieðojo administravimo metodø ryðys su tiesioginiu poveikiu 
valdymo objektams. Tiesioginis poveikis – tai vykdomosios valdþios subjektø 
kasdienis operatyvus vadovavimas administracine tvarka pavaldiems ir ne-
pavaldiems valdymo objektams, t. y. ásakymo priëmimas, valdingo pobû-
dþio nurodymai þemesniems pagal pavaldumà objektams ir pan. Ðiuo atve-
ju valdymo objektai, kurie privalo paklusti valdanèiojo asmens valdingo 

                                                 

599 Teisinëje literatûroje apraðomos ir kitos specialiosios vieðojo administravimo metodo 
rûðys. Pavyzdþiui, iðskiriami socialiniai psichologiniai vieðojo administravimo metodai, specifi-
niai veiklos metodai, nukreipti á tam tikrà funkciná valdymà. Specifiniai veiklos metodai, kitaip 
vadinami atskirø valdymo funkcijø metodais, yra, pavyzdþiui, sprendimo priëmimo ir vykdymo 
metodai. Taèiau tokie vieðojo administravimo metodai yra tik kaip administraciniø valdymo 
metodø poðakiai arba turinio sudedamoji dalis (Тихомиров Ю. А. Административное 
право Российской Федерации. Москва: Юрлитинформ, 2003; Бахрах Д. Н. Адми-
нистративное право России. Москва: Норма-Инфра, 2001). 
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pobûdþio sprendimams, ágauna atitinkamà teisiná statusà. Tai leidþia val-
dymo objektams tinkamai elgtis vieðojo administravimo srityje. Prieðingu 
atveju valdymo subjektai gali taikyti bendruosius vieðojo administravimo 
metodus (átikinimà ir prievartà), kad uþtikrintø priimtø valdymo sprendimø 
arba duotø valdingø nurodymø vykdymà. Administraciniø vieðojo admi-
nistravimo metodø taikymas yra teisinës, valdymo ir politinës kultûrø deri-
nys. 

Galima teigti, kad administraciniai viešojo administravimo metodai – 
tai vienaðaliðkas, teisiðkai ápareigojantis, valdanèiojo valià iðreikðiantis val-
dymo subjekto valdingo pobûdþio poveikis valdymo objekto elgesiui, nusta-
tant valdymo objektø teises ir pareigas bei apibrëþiant duotø nurodymø 
ávykdymo tvarkà vieðojo administravimo srityje.  

Kaip matyti, administraciniø vieðojo administravimo metodø taikymo 
sritis tiesiogiai susijusi su valstybës vaidmens padidëjimu reguliuojant rin-
kos ekonomikos santykius. Ið tikrøjø be administraciniø valdymo metodø 
beveik neámanoma uþtikrinti monopolizmo panaikinimo ekonominëje vie-
ðojo administravimo srityje, apsaugoti ûkinës veiklos subjektø teisiø ir tei-
sëtø interesø, ekonominës veiklos subjektø atsakomybës uþ ástatymo ir kitø 
teisës aktø normø paþeidimus. Vykdomosios valdþios subjekto tiesioginis 
administracinis poveikis (pvz., valstybinë registracija, ûkinës veiklos licenci-
javimas, gyventojø turto deklaravimas) yra bûtinas ðiuolaikinës vieðojo ad-
ministravimo sistemos elementas.  

Administracinis (tiesioginio poveikio) vieðojo administravimo meto-
das glaudþiai susijæs su ekonominiais vieðojo administravimo metodais. 
Ekonominiai viešojo administravimo metodai – tai valdymo objektams suda-
rymas tokiø sàlygø, kurioms susiklosèius jie patys, ekonomiðkai (materia-
liai) skatinami, pasirenka tinkamà elgesio variantà.  

Ðiuo atveju valdymo subjektas sudaro palankias sàlygas pasiekti vieðo-
jo administravimo tikslus ir iðspræsti uþdavinius veikiant valdymo objektø 
asmeninius interesus (pvz., valstybës tarnautojo materialinis paskatinimas, 
mokesèiø lengvatø taikymas juridiniams asmenims). Taikant ekonominius 
vieðojo administravimo metodus privalomo nurodymo (tiesioginio povei-
kio), bûdingo administraciniams valdymo metodams, nëra. Be to, taikant 
ekonominius vieðojo administravimo metodus galimos klaidos ir rizika, t. y. 
ekonominio sverto elementas. Ekonominio vieðojo administravimo metodo 
taikymas materialiai skatina tam tikrus valdymo santykio dalyvius atitin-
kamai elgtis, didina jø suinteresuotumà veiklos rezultatais, juo sukonkreti-
nami asmenø poreikiai norima linkme. Kaip matyti, ekonominis valdymo 
metodas pagrástas tokiomis ekonominëmis kategorijomis kaip pelnas, kai-
na, vertë, ekonominë sankcija ir pan.  
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Ekonominiai viešojo administravimo metodai – tai valdymo subjektø 
valdingo pobûdþio ágaliojimø ágyvendinimas valdymo objektø atþvilgiu 
naudojant netiesioginio poveikio bûdus ir priemones. Valdymo objekto 
padëtis esti tokia, kad jis pats pradeda veikti be valdymo subjekto direkty-
viniø nurodymø, nes toks jo elgesys materialiai skatinamas. Kartu skatina-
mas ir materialinis (ekonominis) valdymo objekto suinteresuotumas vykdy-
ti jam pavestas uþduotis vieðojo administravimo srityje.  

Ekonominius vieðojo administravimo, kaip ir administracinius valdy-
mo, metodus ir jø taikymà tikslinga sureguliuoti teisës normomis. Prieðingu 
atveju galimi kriminogeniniai padariniai, pavyzdþiui, privatizacijos, korup-
cijos administracinis teisinis reguliavimas privalo turëti apsaugos mecha-
nizmà, kad nebûtø teisiniø vakumø, t. y. kad nedidëtø reketavimas, kyði-
ninkavimas ir kitos nusikalstamos veikos. Ekonominiø vieðojo administra-
vimo metodø taikymo administracinis ir teisinis reguliavimas turëtø bûti 
vykdomas laikantis valstybinio valdymo ir jo finansavimo politikos. Be to, 
ekonominiai valdymo metodai turi remtis bendruoju vadovavimu, t. y. tie-
siogiai ir sistemiðkai veikiant valdymo objektus pagal nubrëþtus valdymo 
tikslus ir uþdavinius. Ekonominiø vieðojo administravimo metodø skatina-
masis vaidmuo turi bûti aiðkus, efektyvus ir rezultatyvus vieðojo administ-
ravimo sistemoje.  

Apibendrinant galima teigti, kad didëjant specialiøjø vieðojo admi-
nistravimo metodø vaidmeniui valstybiniame valdyme tikslinga optimizuoti 
kiekvienà valdymo lygá, t. y. pritaikyti valdymo metodà taip, kad jis efekty-
viai veiktø atitinkamoje vieðojo administravimo srityje ir valdymo ðakoje. 
 
 

3.3. Administracinių ir ekonominių metodų derinimas 
viešojo administravimo srityje 

 
Administraciniø ir ekonominiø vieðojo administravimo metodø deri-

nimo problema eklektiðka, t. y. negalimas antagonistinis valdymo subjektø 
naudojamø tiesioginio ir netiesioginio poveikio bûdø ir priemoniø prieðta-
ravimas dël valdymo objektø. Galima nurodyti keletà prieþasèiø: 

1) jei pagal savo prigimtá valdymo veikla yra administracinë, tai val-
dymo metodai, taikomi praktiðkai ágyvendinant administracinæ valdymo 
veiklà, turi bûti administraciniai, t. y. turinio poþiûriu turëtø bûti administ-
raciniø ir ekonominiø valdymo metodø darinys; 

2) administraciniai (tiesioginio poveikio bûdai) ir ekonominiai (netie-
sioginio poveikio bûdai) vieðojo administravimo metodai taikomi siekiant 
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vieno tikslo – ágyvendinti valdymo subjekto valdingo pobûdþio poveiká val-
dymo objektams; 

3) tiesioginiai ir netiesioginiai poveikio bûdai ir priemonës, taikomos 
atitinkamø vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø) praktinëje vyk-
domojoje ir tvarkomojoje veikloje, yra kaip vienaðaliðka ir valdinga valdy-
mo subjekto valios iðraiðka (pvz., Lietuvos Respublikos vidaus reikalø mi-
nistro ásakymas dël piniginës iðmokos pilieèiui X, t. y. skatinamosios prie-
monës áforminimas valdymo sprendimu – individualiu valdymo aktu); 

4) administraciniai ir ekonominiai vieðojo administravimo metodai 
ágyvendinami esant teisinei vieðojo administravimo formai. Nesant minëtø 
valdymo metodø teisinës formos efektyviai, racionaliai ir rezultatyviai ágy-
vendinti vieðojo administravimo veiklos negalima; 

5) administraciniø ir ekonominiø valdymo metodø derinimas paste-
bimas vieðojo administravimo teisës aktuose. Pavyzdþiui, Lietuvos Respub-
likos Vyriausybës 1998 m. liepos 31 nutarimas Nr. 983 „Dël pedagogø dar-
bo uþmokesèio padidinimo“600, Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2001 m. 
rugpjûèio 23 d. nutarimas Nr. 1024 „Dël kompensacijø mokëjimo tarnybos 
metu þuvus tikrosios karo tarnybos kariams“601 ir kt. Bûtent valdingo po-
bûdþio valdymo sprendimu ne tik palieèiami valdymo objekto materialiniai 
interesai, bet kartu tai yra viena ið teisiniø valdymo formø ágyvendinant vie-
ðojo administravimo uþdavinius. Ekonominës poveikio priemonës pasie-
kiamos administraciniu teisiniu poveikiu.  

Administraciniai ir ekonominiai vieðojo administravimo metodai, bû-
dami skirtingos paskirties ir turinio, valstybinio valdymo institucijø (parei-
gûnø) veiklos praktikoje tarpusavyje susijæ ir ágyvendinami bendrai. Bendra 
tarp ðiø valdymo metodø tai, kad juos taiko vieðojo administravimo institu-
cijos (pareigûnai), jais daromas valdingas poveikis valdymo objektams, jais 
sprendþiami valdymo uþdaviniai ir funkcijos, jiems bûdinga teisinë vieðojo 
administravimo forma (priimamas individualus arba norminis valdymo ak-
tas). Taèiau skirtingose vieðojo administravimo srityse ir ðakose administ-
raciniai ir ekonominiai vieðojo administravimo metodai taikomi kitaip. Pa-
vyzdþiui, nacionalinio saugumo arba vidaus reikalø valdymo srityje vyrauja 
administraciniai vieðojo administravimo metodai, ðvietimo ir mokslo, sveika-
tos apsaugos valdymo srityje – ekonominiai vieðojo administravimo metodai. 

Pastaràjá deðimtmetá Lietuvoje vykdoma vieðojo administravimo si-
stemos reforma atsiþvelgiant á administracinius politinius ir ekonominius 
pokyèius visuomenëje. Kaip rodo ðiandieninë vykdomosios valdþios subjek-

                                                 

600 Valstybës þinios. 1998. Nr. 70–2047. 
601 Valstybës þinios. 2001. Nr. 74–2594.  
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tø veiklos praktika, toks procesas nëra lengvas, nes prie rinkos ekonomikos 
santykiø buvo pereinama ið anksto nepasirengus ir neetapiðkai. Tai sukëlë 
tam tikrø problemø, nes daugeliu atvejø vykdomosios valdþios subjektams 
teko naudoti tiesioginio poveikio valdymo objektams bûdus (administraci-
nius valdymo metodus). Taèiau administraciniai valdymo metodai buvo 
taikomi neefektyviai. Susidariusi padëtis lëmë vieðojo administravimo si-
stemos nestabilumà ir tam tikrø valdymo ðakø valstybinio reguliavimo susil-
pnëjimà. Tai turëjo neigiamø pasekmiø visuomenëje (pvz., ëmë nuolat vë-
luoti darbo uþmokesèiai, padidëjo nedarbas, padaþnëjo streikø ir piketø). 
Galima teigti, kad administraciniai ir ekonominiai valdymo metodai buvo 
taikomi nedarniai, o vykdomosios valdþios subjektai vadovavosi protekcio-
nizmu (asmeninëmis pretenzijomis), tai sukëlë vieðojo administravimo si-
stemos disbalansà.  

Dabartinë vykdomosios valdþios ágyvendinimo praktika liudija, kad 
administracinius ir ekonominius vieðojo administravimo metodus derinti 
bûtina siekiant iðvengti ankstesniø klaidø. Vieðojo administravimo subjektø 
vykdomojoje ir tvarkomojoje veikloje daþniau taikomi administraciniai 
valdymo metodai (nors ekonominiø valdymo metodø reikðmë irgi akivaiz-
di), be kuriø beveik neámanoma uþtikrinti gero administruojamos valdymo 
ðakos lygio, greito ir veiksmingo valdymo sprendimø ir valdymo uþdaviniø 
ágyvendinimo. Siekiant tinkamai ir tikslingai naudoti administracinius val-
dymo metodus bûtinas jø mokslinis, ekonominis ir teisinis pagrástumas, 
valstybës tarnautojø profesionalumas juos ágyvendinant ir pan.  

Administraciniø ir ekonominiø vieðojo administravimo metodø nor-
minis átvirtinimas pastebimas daugelyje Vyriausybës nutarimø, kitø vieðojo 
administravimo institucijø iðleistuose ásakymuose, patvirtintose taisyklëse, 
instrukcijose, kuriose numatyti draudimai, apribojimai, leidimai, skatini-
mai, adresuojami valdymo objektams (pvz., nutarimai dël pensinio aprûpi-
nimo, dël mokëjimo uþ komunalines paslaugas, dël mokesèiø mokëjimo 
lengvatø). Bûtent ðiuose valdymo aktuose atsispindi specialiøjø valdymo 
metodø ir visos vieðojo administravimo sistemos esmë. Vieðojo administra-
vimo institucijø (pareigûnø) veiklos uþdaviniai ir funkcijos suformuluoti 
taip, kad juos ágyvendinant bûtø daromas administracinis arba ekonominis 
poveikis valdymo objektams. 

Apibendrinat bendruosius ir specialiuosius vieðojo administravimo 
metodus galima teigti, kad bet koks valdymo metodas turi nurodyti patá 
paprasèiausià bûdà tikslui pasiekti, uþtikrinti tinkamà valdymo sprendimø 
priëmimà ir vykdymà, valdymo uþdaviniø ir funkcijø ágyvendinimà, o svar-
biausia – taikyti valdymo metodus turëtø bûti paprasta, racionalu, ekono-
miðka ir rezultatyvu. 
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V  S K Y R I U S  

 

 

1. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO TEISĖTUMO 
UŽTIKRINIMAS 

 

 

1.1. Teisėtumo užtikrinimo viešajame administravime 
samprata 

 
Konstituciniai teisëtumo ir jo uþtikrinimo pagrindai átvirtinti Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucijos) 6 ir 7 straipsniuose602. 
Teisinëje literatûroje terminas „teisëtumas“ suprantamas ávairiai: 

1) kaip praktinis raðytinës teisës turinio ágyvendinimas603; 
2) kaip teisëtumo principas; 
3) kaip demokratinës visuomenës valdymo metodas; 
4) kaip valstybinës valdþios ir valdymo subjektø santykiø su visuome-

ne sistema. 
Teisëtumas – tai teisinës demokratinës visuomenës egzistavimo ir rai-

dos pagrindas. Pasitelkus teisëtumà uþtikrinamas asmenø teisiø, laisviø ir 
teisëtø interesø ágyvendinimas, teisinës valstybës kûrimas, valstybës valdy-
mo sistemos funkcionavimas ir pan. Teisëtumo turiná apibûdina trys tarpu-
savyje susijæ elementai:  

1) teisës privalomumas visiems. Teisës, kaip norminio institucinio de-
rinio, poþymis yra tas, kad raðytinës teisës nuostatos yra realiai faktiðkai 
ágyvendinamos. Jeigu yra teisë, yra ir teisëtumas, t. y. tvarka, kuriai esant 
visuomeniniø santykiø dalyviai privalo grieþtai laikytis teisës normø ir vyk-
dyti jø reikalavimus;  

2) teisëtumo idëja. Teisinëje sàmonëje diegiama tokio visø visuome-
niniø santykiø dalyviø elgesio tikslingumo ir bûtinumo idëja, kai nelieka 
vietos savivalei, teisë tampa visuotinë ir ið tikrøjø ágyvendinamos subjekti-

                                                 

602 Konstitucijos 6 straipsnyje numatyta, kad Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taiko-
mas aktas, o 7 straipsnyje teigiama, kad negalioja joks ástatymas arba Konstitucijai prieðingas 
kitas aktas (Plaèiau þr.: Lietuvos Respublikos Konstitucija: Lietuvos Respublikos pilieèiø pri-
imta 1992 m. spalio 25 d. referendume. Vilnius: VÁ Teisinës informacijos centras, 2002). 

603 Vaiðvila A. Teisës teorija. Vilnius: Justitia, 2000; Lietuvos Respublikos konstitucijos 
komentaras (2 dalis). Vilnius: Teisës institutas, K. Jovaiðo PÁ, 2000–2002.  
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nës teisës. Ðiuolaikinëje visuomenëje teisëtumo pradai yra visø lygybë prieð 
ástatymà, privilegijø nebuvimas, ástatymø virðenybë, teisinës atsakomybës 
uþ teisës paþeidimus neiðvengiamumas;  

3) teisëtumas, kaip savarankiðkas reiðkinys, atsiranda tada, kai du mi-
nëti elementai ágyvendinami visuomenës politiniame gyvenime, teisëtumo 
reikalavimø sistemoje. Kadangi teisëtumas susideda ið politiniø teisiniø 
reikalavimø, teisëtumo átvirtinimas visuomenëje reiðkia teisëto elgesio uþ-
tikrinimà visuomeniniø santykiø srityje, teisinio reguliavimo, garantuojan-
èio þmogaus teises, realumà ir veiksmingumà. Pagrindiniai teisëtumo reika-
lavimai demokratiniø politiniø reþimø sàlygomis yra ðie:  

– turi bûti visuotinë teisë, iðreikðta tobula ástatymø leidyba, kai visi vi-
suomeniniai santykiai teisiðkai sutvarkyti, reguliuojami ástatymø, 
kuriuose nëra spragø ir neaiðkumø;  

– konstitucijos ir ástatymø virðenybë, t. y. visi kiti norminiai aktai ir 
individualûs aktai turi atitikti ástatymà, jam neprieðtarauti, o visi 
ástatymai ir kiti aktai – Konstitucijà;  

– visi ástatymui lygûs, t. y. visiems visuomeniniø santykiø dalyviams 
keliami vienodi reikalavimai ir niekas neturi privilegijø;  

– socialiniai ir teisiniai mechanizmai, uþtikrinantys teisës ágyvendini-
mà, pareigø vykdymà, netrukdomà subjektiniø teisiø ágyvendinimà;  

– garantuotas kokybiðkas teisës taikymas, aktyvi kova su teisës paþei-
dimais, teisës paþeidëjø teisinës atsakomybë neiðvengiamumas;  

– teisëtvarkos stabilumas, veiksmingas teisinio reguliavimo mecha-
nizmas. 

Kaip matyti, teisëtumo samprata glaudþiai susijusi su teisëtumo prin-
cipu. Teisëtumo principas vieðajame administravime reiðkia, kad visi val-
dymo santykiø dalyviai (vieðojo administravimo institucijos, pareigûnai, pi-
lieèiai, ámonës, ástaigos, organizacijos) nuolat laikytøsi ir vykdytø ástaty-
muose ir kituose teisës aktuose átvirtintus reikalavimus. Teisëtumo princi-
po tikslas – uþtikrinti teisës paliepimø vykdymà. Todël teisëtumas – tai vei-
kiantis ástatymas arba ágyvendinta teisinë tvarka (teisëtvarka).  

Teisëtumo, jo laikymosi ir uþtikrinimo reikðmë vieðojo administravi-
mo srityje akivaizdi. Tai lemia ðios aplinkybës: 

1) vieðasis administravimas apima plaèiausià visuomeninio gyvenimo 
sritá, t. y. vieðojo administravimo subjektø veiklà vadovaujant ûkinei (eko-
nominei), socialinei kultûrinei ir administracinei politinei valdymo sritims; 

2) vieðojo administravimo institucijos (pareigûnai), ágyvendindamos 
valdingo pobûdþio ágaliojimus, ágyvendina teisës taikomàjà veiklà (priima 
valdingo pobûdþio sprendimus, kuriø pagrindu atsiranda teisiniø padariniø 
valdymo santykiø dalyviams); 
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3) vieðojo administravimo institucijos (pareigûnai) pagal savo kompe-
tencijà privalo uþtikrinti ástatymø ir kitø teisës aktø vykdymà; 

4) vieðojo administravimo institucijos (pareigûnai) turi plaèius ágalio-
jimus taikyti administracinio poveikio priemones valdymo santykio daly-
viams. 
 

1.1.1. Teisëtumo uþtikrinimo vieðajame administravime  

sàvoka ir bûdai 
 

Viena ið pagrindiniø vieðojo administravimo proceso ágyvendinimo sà-
lygø yra teisëtumo uþtikrinimas. Vieðojo administravimo institucijø (parei-
gûnø) veikla vadinama poástatymine. Tai reiðkia, kad vieðojo administravi-
mo institucijos (pareigûnai) paèios turi laikytis Konstitucijos ir ástatymø bei 
juose átvirtintø reikalavimø priimdamos valdymo sprendimus, kontroliuo-
damos jø vykdymà ir kartu reikalauti ið kitø asmenø jø laikytis.  

Teisëtumo uþtikrinimas vieðojo administravimo srityje reiðkia: 
1) uþkirsti kelià bet kokiems ástatymuose ir kituose teisës aktuose 

átvirtintø reikalavimø paþeidimams (vieðojo administravimo insti-
tucijos (pareigûnai) neturi paþeisti ástatymø ir kitø teisës aktø 
normø, kuriomis jos vadovaujasi savo kasdieninëje vykdomojo ir 
tvarkomojo pobûdþio veikloje); 

2) laiku ir operatyviai paðalinti prieþastis ir sàlygas, kurios sukelia 
ástatymø ir kitø teisës aktø teisëtumo paþeidimus (labai svarbu kuo 
greièiau nustatyti ir nutraukti tokius teisës normø paþeidimus); 

3) atkurti teisëtà padëtá, pilieèiø ir organizacijø teises, laisves ir teisë-
tus interesus, buvusius iki teisëtumo paþeidimo; 

4) kaltiems asmenims uþ teisëtumo paþeidimà taikyti teisinës atsa-
komybës priemones (asmenims, kurie paþeidë ástatymus ir kitas 
teisës aktø normas, bûtina sudaryti atsakomybës neiðvengiamumo 
sàlygas); 

5) auklëti vieðojo administravimo institucijas (pareigûnus), pilieèius, 
ámones, ástaigas ir organizacijas bei jø darbuotojus, kad jie grieþtai 
laikytøsi Konstitucijoje, ástatymuose bei kituose teisës aktuose 
átvirtintø reikalavimø. 

Teisėtumo užtikrinimas viešojo administravimo srityje – tai vieðojo ad-
ministravimo institucijø, pareigûnø, pilieèiø ir organizacijø veiksmai, tai-
komi metodai, priemonës ir kiti poveikio bûdai, kuriais ágyvendinama tei-
sëtumo paþeidimø prevencija, atskleidþiami ir ðalinami teisëtumo paþeidi-
mai bei taikomos teisinës atsakomybës priemonës kaltiems asmenims.  

Teisëtumas uþtikrinamas tam tikromis teisiðkai iðreikðtomis ir sufor-
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muluotomis garantijomis, turinèiomis organizacinæ teisinæ formà. Teisëtu-
mo uþtikrinimo garantijos gali bûti:  

1) socialinës ekonominës (valstybës ekonominiai rodikliai, laisva rin-
ka, laisvas kapitalo judëjimas, valstybës iðtekliai); 

2) politinës (teisinës valstybës kûrimas, demokratinës visuomenës 
raida, þodþio ir spaudos laivë, aiðkus valdþios padalijimas); 

3) teisinës (teisingumo ágyvendinimo lygis, teisëtvarkos bûklë valsty-
bëje, ástatymø ir teisëkûros kokybë); organizacinës (vykdomosios valdþios 
subjektø sistema ir aiðkus kompetencijos paskirstymas, valstybës tarnautojø 
iðsilavinimo lygis, vieðojo administravimo subjektø ryðiai su visuomene).  

Teisëtumo uþtikrinimo garantijos ágyvendinamos valstybës nustatyta 
ir átvirtinta ávairiø ástaigø ir organizacijø sistema, t. y. jas ágyvendina tos ins-
titucijos, kurioms suteikta teisë kiekvienà dienà priþiûrëti ir kontroliuoti 
ástatymuose ir kituose teisës aktuose átvirtintø reikalavimø vykdymà (vals-
tybinës inspekcijos, valstybinës tarnybos). Vienoms vieðojo administravimo 
institucijoms (pareigûnams) teisëtumo uþtikrinimas yra viena ið daugelio 
valdymo funkcijø konkreèioje vieðojo administravimo ðakoje (transporto, 
pramonës, ekonomikos). Tokiø institucijø teisëtumo uþtikrinimo veikla në-
ra tiesiogiai susijusi su visu teisëtumo institutu. Kitoms vieðojo administra-
vimo institucijoms (pareigûnams) teisëtumo uþtikrinimas yra pagrindinë 
valdymo funkcija, nes joms suteikti valdingo pobûdþio ágaliojimai kontro-
liuoti bei priþiûrëti, kaip vykdomi atitinkami teisës aktai ir juose átvirtinti 
reikalavimai (pvz., teismai, prokuratûra, policija, valstybinës inspekcijos, 
valstybës kontrolë).  

Apibendrinant galima teigti, kad teisëtumas vieðojo administravimo 
srityje uþtikrinamas tokiais organizaciniais teisiniais teisėtumo užtikrinimo 

būdais:  
1) kontrole; 
2) prieþiûra; 
3) teismo kontroline veikla; 
4) nagrinëjant pilieèiø praðymus, pasiûlymus, pareiðkimus ir skundus 

(administracine procedûra). 
 

1.2. Kontrolės, vykdymo tikrinimo ir  
priežiūros santykis 

 
Uþtikrindamos teisëtumà vieðojo administravimo srityje vykdomosios 

valdþios institucijos (pareigûnai) pagal savo kompetencijà kartu su kontrole 
naudoja ir kitus teisëtumo uþtikrinimo bûdus – vykdymo tikrinimą ir priežiūrą.  



Bendroji  dalis 

 

529 

Kontrolė ir vykdymo tikrinimas, kaip savarankiðki teisëtumo uþtikrini-
mo bûdai, yra glaudþiai tarpusavyje susijæ, nes juos vienija tas pats tikslas ir 
bendri uþdaviniai, taèiau skiriasi jø turinys, veiklos apimtis ir juos vykdan-
èiø subjektø ágaliojimai.  

Kontrolës turinys yra kur kas platesnis nei vykdymo tikrinimo, nes ap-
ima kontroliuojamø vieðojo administravimo institucijø, ámoniø, ástaigø, or-
ganizacijø finansinës ir kitokios veiklos tikrinimà, analizæ, kadrø parinkimo 
ir kitus svarbiausius vieðojo administravimo subjektø veiklos klausimus. 
Kontrolei būdinga: 

1) priþiûrëti atitinkamø kontroliuojamø objektø funkcionavimà; 
2) gauti objektyvià ir patikimà informacijà, kaip atitinkamuose kont-

roliuojamuose objektuose yra laikomasi teisëtumo; 
3) imtis priemoniø uþkirsti kelià ir paðalinti teisëtumo paþeidimus; 
4) nustatyti prieþastis ir sàlygas, sukelianèias teisëtumo paþeidimus; 
5) imtis priemoniø, kad kaltiems asmenims uþ teisëtumo paþeidimus 

bûtø taikomos teisinës atsakomybës priemonës.  
Kontroliuojantis subjektas iðsiaiðkina, ar vieðojo administravimo insti-

tucijø (pareigûnø) vykdomojo ir tvarkomojo pobûdþio veikla atitinka teisës 
aktuose nustatytø teisës normø reikalavimams. Kontrolë apima ir tuos pi-
lieèiø bei ámoniø, ástaigø ir organizacijø veiksmus, kurie pasireiðkia vieðojo 
administravimo srityje. Ðiuo poþiûriu kontrolė skirta uþtikrinti, kad vykdo-
mosios valdþios institucijos ir pareigûnai, pilieèiai, ámonës, ástaigos ir orga-
nizacijos grieþtai ir nenukrypstamai vykdytø ástatymus ir kitus teisës aktus 
bei laikytøsi drausmës. 

Dauguma autoriø nurodo, kad vykdymo tikrinimas yra glaudþiai susi-
jæs su kontrole ir kartu yra kontrolës sudedamoji dalis. Vykdymo tikrinimas 
yra tokia vieðojo administravimo subjektø veikla, kuri leidþia nustatyti, kas 
ir kaip atlikta ágyvendinant konkreèiø ástatymø, poástatyminiø aktø, valdy-
mo sprendimø reikalavimus ir valdingo pobûdþio nurodymus bei kokie jø 
vykdymo kokybiniai ir kiekybiniai rezultatai. Ið to iðeina, kad vykdymo tik-
rinimas yra svarbus elementas, skirtas priþiûrëti kasdienæ operatyvià ávai-
raus valdymo lygio vadovø veiklà. Tai svarbu, nes tokiø vadovø viena ið pa-
reigø yra stebëti, kaip jam pavaldþios institucijos (pareigûnai), pilieèiai, 
ávairios organizacijos ir jø darbuotojai ágyvendina ir vykdo ástatymus, Vy-
riausybës nutarimus, aukðtesniø pagal pavaldumà institucijø priimtus val-
dymo sprendimus nevirðydami jiems suteiktø tarnybiniø ágaliojimø.  

Daþniausiai kontrolë suvokiama kaip tam tikras procesas, o vykdymo 
tikrinimas – kaip vienkartinis veiksmas. Kontrolës metu tikrinamas kontro-
liuojamo objekto veiklos teisëtumas ir tikslingumas, o vykdymo tikrinimo 
metu tikrinama, ar laiku ir teisingai vykdomi privalomi paliepimai, nuro-
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dymai, ásakymai ir pan. Kai kurie autoriai pripaþásta, kad labai daþnai kont-
rolës ir vykdymo tikrinimo veiksmai sutampa ir yra atliekami vienu metu604. 
Pavyzdþiui, galima iðskirti tokias kontrolës ir vykdymo tikrinimo formas 
kaip revizija, inspektavimas, ekspertizë, valstybinës registracija, licencija-
vimas, ávairiø atskaitø tikrinimas ir pan.  

Kontrolės ir priežiūros santykis. Administracinës teisës teorijoje nuo-
monës dël prieþiûros, kaip savarankiðko teisëtumo uþtikrinimo bûdo, iðsi-
skiria: vieni autoriai teigia, kad prieþiûra yra atskiras ir savarankiðkas teisë-
tumo uþtikrinimo bûdas vieðojo administravimo srityje605, kiti autoriai ma-
no, kad tai – kontrolës rûðis606. Galima sutikti su ta nuomone, jog prieþiûra 
yra savarankiðkas teisëtumo uþtikrinimo bûdas vieðojo administravimo sri-
tyje. Prieþiûra – tai stebëjimas, kaip organizacine tvarka nepavaldþios vie-
ðojo administravimo institucijos, pareigûnai, pilieèiai, ámonës, ástaigos ir 
organizacijos bei jø darbuotojai laikosi ástatymuose bei kituose teisës ak-
tuose átvirtintø specialiø taisykliø reikalavimø (pvz., Prieðgaisrinës saugos, 
Operacijø uþsienio valiuta, Keliø eismo, Pirotechnikos priemoniø áveþimo, 
laikymo, pardavimo taisykliø ir kt.) 

Prieþiûra, atsiþvelgiant á jà vykdanèius subjektus, gali būti skirstoma į 

dvi rūšis: 
1) bendroji prieþiûra, susijusi su prokuratûros institucijø veikla. Pri-

þiûrima, kaip vykdomosios valdþios subjektø ástatymø ir kitø teisës aktø lai-
komasi vieðojo administravimo srityje; 

2) administracinë prieþiûra, susijusi su tam ágaliotø vieðojo administ-
ravimo institucijø (pareigûnø) veikla. Priþiûrima, kaip ávairiø specialiøjø 
teisës normø (taisykliø), átvirtintø ástatymuose ir kituose teisës aktuose, lai-
komasi vieðojo administravimo srityje. Administracinæ prieþiûrà vykdo ávai-
rios institucijos ir pareigûnai, pavyzdþiui, Valstybinës darbo inspekcija, 
Valstybinës mokesèiø inspekcija, Eismo prieþiûros tarnyba, Valstybinës 
kainø ir energetikos kontrolës komisija ir kt. 

Kontrolës ir prieþiûros santyká galima panagrinëti remiantis kontrolės 

ir priežiūros skirtumais: 
1) skirtingi kontrolæ ir prieþiûrà vykdantys subjektai (prieþiûrà vykdo 

specialiai tam ágaliotos vieðojo administravimo institucijos (pareigûnai), o 
kontrolæ atlieka ávairûs subjektai, t. y. ástatymø leidþiamosios valdþios insti-

                                                 

604 Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Административное право 
Российской Федерации. Москва: Зерцало-М, 2003. С. 310. 

605 Бахрах Д. Н. Административное право России. Москва: Норма-Инфра, 2001; 
Атаманчук Г. В. Административное право. Москва: РАГС, 2003. 

606 Овсянко Д. М. Административное право. Москва: Юристъ, 2000; Габричидзе Б. 
Н., Чернявский А. Г. Административное право. Москва: Проспект, 2003. 
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tucijos (Seimas), vykdomosios valdþios institucijos (Vyriausybë, ministeri-
jos, departamentai), teisminës valdþios institucijos arba tiesiogiai pilieèiai; 

2) skirtingi kontrolës ir prieþiûros objektai (kontrolës atveju subjek-
tai kontroliuoja tik tas institucijas (pareigûnus), kurios vykdo vieðojo admi-
nistravimo funkcijas, o prieþiûros atveju – tiek vieðojo administravimo insti-
tucijas (pareigûnus), tiek fizinius ir juridinius asmenis nepriklausomai nuo 
jø pavaldumo arba nuosavybës formos); 

3) skirtingas kontrolës ir prieþiûros turinys (kontrolës metu objekto 
veikla tikrinama ne tik teisëtumo, bet ir tikslingumo poþiûriu, t. y. kaip 
efektyviai, tikslingai, pagrástai objektas naudoja jam iðkeltø uþdaviniø 
sprendimo priemones, ar jo veikla atitinka jo tikslus ir pan. Prieþiûros metu 
objekto veikla tikrinama tik teisëtumo poþiûriu, t. y. kaip ji atitinka ne vien 
ástatymø ir kitø teisës aktø reikalavimus, bet ir tam tikras specialias taisyk-
les, normas, standartus, kuriø privalo laikytis objektas ir kurios yra techni-
nio pobûdþio; 

4) kontrolës ir prieþiûros subjektø bei objektø tarpusavio santykiø 
pobûdis (prieþiûros subjektai savo ágaliojimus ir funkcijas ágyvendina san-
tykiuose su tais objektais, kuriems jos organizacine tvarka yra nepavaldþios, 
o kontrolës subjektai kontroliuoja tik jiems pavaldþias institucijas ir parei-
gûnus); 

5) skirtingos priþiûrimos veiklos sritys (kontrolës subjektai priþiûri 
ávairias kontroliuojamo objekto veiklos sritis, o prieþiûros subjektai – kaip 
laikomasi specialø taisykliø, nustatytos tvarkos arba tam tikrø standartø ir 
normø.  

Vieðojo administravimo teorijoje egzistuoja nuomonë, kad atskiru 
teisëtumo uþtikrinimo bûdu vieðojo administravimo srityje galima laikyti ir 
kontrolës bei prieþiûros veiklà, kuri apima administracinës kontrolës ir 
administracinës prieþiûros poþymius (pvz., administracinës prieþiûros atve-
ju ði veikla gali apimti objekto tikrinimà tik teisëtumo poþiûriu, o administ-
racinës kontrolës atveju – ávairiø priemoniø (ne tik administracinës prie-
vartos) taikymà). Taèiau ðios rûðies teisëtumo uþtikrinimo bûdo vieðojo 
administravimo srityje egzistavimas tik patvirtina administracinæ kontrolæ 
ir administracinæ prieþiûrà kaip skirtingas teisëtumo uþtikrinimo formas. 
Galima teigti, jog kontrolë ir prieþiûra yra du savarankiðki teisëtumo uþtik-
rinimo bûdai vieðojo administravimo srityje. 
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2. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ 

 
Pastaruoju metu vieðojo administravimo kontrolë laikoma vienu ið 

pagrindiniø teisëtumo uþtikrinimo bûdø. Neatsitiktinai vieðojo administra-
vimo kontrolës terminas bendrai siejamas su kontrolës termino turiniu. 
Plaèiàja prasme kontrolë suprantama kaip stebëjimas, tikrinimas ir prieþiû-
ra, taisyklës (etalono) ir veiksmo rezultato santykio ávertinimas. Kitaip ta-
riant, tai pasirinkto objekto stebëjimo ir tikrinimo sistema, kurios tikslas – 
paðalinti nukrypimus nuo nustatytø parametrø. Teisëtumo uþtikrinimà vie-
ðojo administravimo srityje lemia tiriamo dokumento arba veiksmo ir galio-
janèiø teisës normø atitikimas (neprieðtaravimas).  

Vykdomosios valdþios subjektø veiksmø teisëtumo kontrolæ galima 
apibûdinti kaip tikrinimà, ar vykdomosios valdþios institucijø (pareigûnø) 
veiksmai (neveikimas) atitinka Konstitucijos bei ástatymø nuostatø reikala-
vimus. Vykdomosios valdþios subjektø veiksmø teisëtumo kontrolës esmë 
yra ta, jog ágaliotos valstybës institucijos (teisëkûros, vykdomosios ar teis-
minës), visuomeninës organizacijos, naudodamos organizacines teisines 
priemones, tiria, ar kontroliuojamos institucijos (pareigûno) veiksmuose 
nebuvo padaryta nukrypimø nuo teisës aktuose nustatytø reikalavimø. 
Kontroliuojama gali bûti ávairiais poþiûriais, t. y. jurisdikcijos, kompetenci-
jos, þinybingumo, atliekamø funkcijø ar kt. Vykdant vieðojo administravi-
mo kontrolæ tiesiogiai atsakoma á klausimà: ar konkretus vykdomosios val-
dþios institucijos (pareigûno) veiksmas – dekretas, nutarimas, sprendimas, 
ásakymas, potvarkis – neprieðtarauja Konstitucijai, konkreèiai veiklos sri-
èiai, taip pat bendruosius valdþios ir atstovavimo principus reglamentuo-
janèioms teisës normoms. 
 
 

2.1. Viešojo administravimo kontrolės sąvoka  
ir pagrindiniai principai 

 
Terminas „kontrolë“ (pranc. controle) reiðkia prieþiûrà, ko nors patik-

rinimà, faktinës padëties lyginimà su reikalaujama padëtimi607. Kontrolë 
yra funkcija, natûraliai kylanti ið bet kurià þmoniø veiklos, kuri turëtø bûti 
vykdoma pagal tam tikras taisykles, uþduotis arba standartus siekiant no-
rimø rezultatø. Todël kontrolë tarnauja veiksmø teisingumui nustatyti. Vi-

                                                 

607 Vaitkevièiûtë V. Tarptautiniø þodþiø þodynas. Vilnius: Þodynas, 2001. P. 520. 
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siðkai nesvarbu, su kokia þmogiðkosios veiklos sritimi tai bûtø susijæ – su 
valstybës gyvenimu, visuomene, ðeima, þmoniø grupe ar su atskiru individu, 
– visur, kur þmogus privalo veikti ne pagal savo valià, norà ar uþgaidà, o 
pagal nustatytas taisykles, neiðvengiamai kyla atliktø arba atliekamø veiks-
mø kontrolës klausimas. 

Teisinëje literatûroje kontrolė suprantama kaip funkcionuojanèio ob-
jekto proceso stebëjimo ir tikrinimo sistema, turinti tikslà paðalinti nukry-
pimus nuo nustatytø tikslø. Ðia prasme viešojo administravimo kontrolė – tai 
valdymo objekto funkcionavimo, stebëjimo ir tikrinimo dël priimtø valdy-
mo sprendimø vykdymo sistema, nustatanti valdymo subjektø poveikiø val-
dymo objektui rezultatus bei nukrypimus nuo priimtø valdymo sprendimø. 

Vieðojo administravimo kontrolës metu, atskleidþiant nukrypimus 
nuo priimtø valdymo sprendimø ir jø prieþastis, nustatomi valdymo objekto 
korekcijos bûdai, poveikio bûdai jiems, taip pat nukrypimø ir kliûèiø ávei-
kimo bûdai. Visa tai reikalinga tam, kad bûtø galima optimizuoti funkcio-
nuojanèios valdymo sistemos veikimà. Kontrolës yra teisinës vieðojo admi-
nistravimo formos rûðis, kuriai bûdingi teisinio proceso poþymiai.  

Pasitelkus efektyvià vieðojo administravimo kontrolæ galima vertinti, 
kaip ágyvendinami ástatymai ir kiti teisës aktai ávairiose valdymo srityse, 
kiek yra efektyvûs vieðojo administravimo institucijø iðleisti poástatyminiai 
teisës aktai. Turint tokià informacijà galima ðalinti teisës spragas teisëkûros 
procese, keisti bei pildyti teisës aktus, gerinti jø kokybæ. Kontrolës metu 
gautos informacijos turëjimas padeda ágyvendinti vieðojo administravimo 
reformos uþdavinius, sukaupti iðteklius, tobulinti vykdomosios valdþios ins-
titucijø sistemà, nustatyti administracinio (valdymo) personalo profesiona-
lumà, kovoti su biurokratizmu ir nusikalstamumu valstybës tarnyboje. 

Vieðojo administravimo kontrolë yra teisiðkai reglamentuota veikla, 
todël ji nëra chaotiðka – vadovaujamasi tam tikromis pagrindinëmis nuo-
statomis, direktyvomis, kurios paprastai vadinamos principais. Teisinëje li-
teratûroje ir teisës aktuose, reglamentuojanèiuose vieðojo administravimo 
kontrolæ, nëra bendros kontrolës principø sistemos, principai iðdëstyti cha-
otiðkai, vienuose teisës aktuose nurodyti vieni principai, kituose – kiti. Ka-
dangi administracinë kontrolë yra susijusi su vieðuoju administravimu, su 
administracine teise, jos principø sistemoje egzistuoja ir ðiems dalykams 
bûdingi principai. Apibendrinant teisës aktuose pateiktus vieðojo administ-
ravimo principus iðskirtini ðie pagrindiniai viešojo administravimo kontrolės 

principai: 

1) realumas. Ðis principas reiðkia, kad vieðojo administravimo kontro-
lë turi bûti vykdoma kontroliuojamo objekto buvimo vietoje, susi-
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jusi su faktine padëtimi. Kontrolæ turi vykdyti kvalifikuoti specia-
listai, turintys atitinkamø þiniø tam tikroje srityje; 

2) pastovumas ir sistemingumas. Vieðojo administravimo kontrolë turi 
bûti vykdoma nuolat ir sistemingai, kad ja remiantis kiekvienà 
dienà bûtø sprendþiami ir ágyvendinami svarbiausi vieðojo admi-
nistravimo uþdaviniai ir funkcijos; 

3) universalumas. Ðis principas reiðkia, kad vieðojo administravimo 
kontrolë turi apimti visas ekonominio, socialinio kultûrinio, admi-
nistracinio politinio, vieðojo administravimo sritis. Vadinasi, kont-
roliuojantys subjektai privalo funkcionuoti tose vietose, kur bûtø 
galima stebëti atitinkamos veiklos ágyvendinimà; 

4) operatyvumas, veiksmingumas ir rezultatyvumas. Ðis principas reið-
kia, kad vieðojo administravimo kontrolë gali padëti nedelsiant ið-
aiðkinti padarytus teisëtumo paþeidimus, juos sukelianèias sàlygas 
bei prieþastis ir imtis priemoniø jiems paðalinti, o kaltiems asme-
nims taikyti teisinio poveikio priemones; 

5) objektyvumas ir nešališkumas. Ðis principas reiðkia, jog vieðojo ad-
ministravimo kontrolæ turi atlikti tos institucijos (pareigûnai), ku-
rios nëra þinybiðkai pavaldþios arba asmeniðkai suinteresuotos 
kontrolës rezultatais kontroliuojamo objekto atþvilgiu; 

6) viešumas. Ðis principas reiðkia, kad vieðojo administravimo kontro-
lës metu nustatyti trûkumai, teisës normø paþeidimai, surinkta pa-
tikrinimo medþiaga bûtø svarstomi vieðai, atkreipiant visuomenës 
dëmesá. Tai padëtø veiksmingiau kovoti su trûkumais, teisëtumo 
paþeidimais vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø) veiklo-
je bei uþkirsti kelià tokiems paþeidimams. 

 
 

2.2. Viešojo administravimo kontrolės  
rūšys  

 
Teisinëje literatûroje gali bûti nurodyti ávairûs vieðojo administravimo 

kontrolës rûðiø ir klasifikavimo kriterijai. Pagrindiniai vieðojo administra-
vimo kontrolës klasifikavimo kriterijai yra ðie:  

1) Priklausomai nuo kontroliuojamos veiklos apimties viešojo administ-

ravimo kontrolė gali būti: 
– bendra vieðojo administravimo kontrolë, t. y. tokia kontrolë, kuri 

apima visà kompleksà priemoniø, susijusiø su kontroliuojamo ob-
jekto veikla (pvz., tikrinama vieðojo administravimo institucijos 
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materialiniø iðtekliø panaudojimas, vieðojo administravimo uþda-
viniø ágyvendinimo efektyvumas, pareigûnø tarnybiniø uþduoèiø at-
likimo efektyvumas, rezultatyvumas); 

– speciali vieðojo administravimo kontrolë, t. y. tokia kontrolë, kuri 
apima visà kompleksà priemoniø, susijusiø su kontroliuojamo ob-
jekto veikla, kai tikrinama tiksliai apibrëþta jo veiklos sritis (pvz., 
finansinë, darbo uþmokesèio mokëjimo, uþregistruotø ir iðaiðkintø 
teisës paþeidimø veiklos sritys) arba koks nors konkretus klausimas 
(pvz., kaip ámonës, ástaigos, organizacijos laikosi Vyriausybës nuta-
rimo dël maþmeninës prekybos tabako gaminiais licencijavimo tai-
sykliø608). 

2) Pagal kontrolės organizacinį pobūdį viešojo administravimo kontrolė 

gali būti: 
– iðorinë vieðojo administravimo kontrolë, t. y. tokia kontrolë, kurià 

vykdo subjektai, nepriklausantys kontroliuojamo objekto valdymo 
ðakos sistemai (pvz., vietos mokesèiø administratorius kontroliuoja, 
ar teisingai apskaièiuoti, deklaruoti ir sumokëti mokesèiai609). Prie 
iðorinës vykdomosios valdþios institucijø (pareigûnø) veiksmø 
kontrolës galima bûtø priskirti ástatymø leidþiamosios (Seimo) bei 
teismø vykdomà kontrolæ; 

– vidinë vieðojo administravimo kontrolë, t. y. tokia kontrolë, kurià 
vykdo vieðojo administravimo subjektas pagal savo kompetencijà ir 
jo kuruojamoje valdymo ðakoje (pvz., Vidaus reikalø ministerija 
kontroliuoja jai pavaldþiø administraciniø struktûriniø padaliniø 
bei ástaigø veiklà). Vidinës vykdomosios valdþios institucijø (parei-
gûnø) veiksmø kontrolë – tai ðiø institucijø savikontrolë, arba, ki-
taip tariant, tam tikras teisinis vidaus auditas. Vidinë vieðojo admi-
nistravimo kontrolë yra priemonë iðvengti sunkesniø teisiniø pada-
riniø, kuriuos sukelia iðorinës kontrolës rezultatai. 

3) Pagal kontrolės vykdymo stadijas viešojo administravimo kontrolė gali 

būti: 
– iðankstinë vieðojo administravimo kontrolë, t. y. tokia kontrolë, ku-

ri prevenciniais tikslais atliekama prieð tam tikru kontroliuojamo 
objekto veiksmø ágyvendinimà (pvz., suteikiant licencijà verstis al-
koholiniø gërimø pardavimu, Ûkio ministerijos atitinkami padali-
niai tikrina, ar ámonë atitinka ámoniø ástatymo nustatytus reikala-

                                                 

608 Valstybës þinios. 2004. Nr. 53–1799. 
609 Lietuvos Respublikos mokesèiø administravimo ástatymas Nr. IX–2112, Lietuvos Res-

publikos Seimo priimtas 2004 m. balandþio 13 d. // Valstybës þinios. 2004. Nr. 63–2243. 
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vimus). Iðankstinës kontrolës atveju daromos ekspertizës, patikri-
nimai, pateikiamos iðvados ir pan. Kontrolës funkcijas vykdanèios 
tarnybos arba inspekcijos iðduoda leidimus verstis tam tikra veikla, 
suteikia teisæ asmenims dirbti tam tikrà specifiná darbà (pvz., su 
ðaunamaisiais ginklais); 

– einamoji (kasdieninë) vieðojo administravimo kontrolë, t. y. tokia 
kontrolë, kuri atliekama siekiant patikrinti kontroliuojamo objekto 
veiksmø teisëtumà ir teisingumà (pvz., kiekvienà dienà daromos 
revizijos, kuriø metu tikrinama, ar materialinës vertybës ir pinigai 
tinkamai laikomi, iðduodami bei iðmokami, kiek jø faktiðkai yra). 
Kasdieninë kontrolë numato materialiniø vertybiø, supanèios ap-
linkos bûklës prieþiûrà. Esminë ðios kontrolës forma yra tiesioginis 
kontrolës ágyvendinimas, informacijos rinkimas ir kontroliuojamø 
objektø analizë. Kontrolës subjektai turi tam tikrus ágaliojimus, pa-
vyzdþiui, reikalauti paþymø, ataskaitø, kitø dokumentø, pareigûnø 
bei pilieèiø paaiðkinimø, vykdyti tam tikrus tikrinimus, apþiûrà,    
siøsti medþiagà specialistams, reikalauti atlikti ekspertizes, stebë-
jimà, inventorizacijà ir pan.; 

– vëlesnë (paskesnioji) vieðojo administravimo kontrolë, t. y. tokia 
kontrolë, kuri atliekama siekiant patikrinti, kaip vykdomi einamo-
sios kontrolës metu duoti nurodymai, ir paðalinti trûkumus bei pa-
þeidimus, atskleistus einamosios kontrolës metu. Kitaip tariant, tai 
tikrinimas, kaip kontroliuojamas objektas atlieka tam tikras uþduo-
tis, valdingo pobûdþio nurodymus, priimtus valdymo sprendimus. 

4) Priklausomai nuo kontrolės subjektų turimų kontrolinių įgaliojimų 

apimties, viešojo administravimo kontrolė gali būti: 
– prezidentinë kontrolë, t. y. vykdomosios valdþios subjektø kontro-

lë, kurià vykdo Respublikos Prezidentas; 
– ástatymø leidþiamosios valdþios (arba parlamentinë) kontrolë, t. y. 

vykdomosios valdþios subjektø kontrolë, kurià vykdo Seimas; 
– ástatymø vykdomosios valdþios kontrolë, t. y. Vyriausybës ir jos ága-

liotø institucijø vykdoma pavaldþiø valdymo subjektø kontrolë; 
– teisminës valdþios kontrolë, t. y. tokia kontrolë, kurià vykdo teis-

mai (teisëjai) vieðojo administravimo srityje. 
Pastarasis kontrolës skirstymo kriterijus yra reikðmingiausias vieðojo 

administravimo subjektams, todël kituose skirsniuose já nagrinësime iðsa-
miau.  

Paþymëtina, jog pagrindinës vieðojo administravimo subjektø veiklos 
teisëtumo uþtikrinimo rûðys yra valstybinë ir visuomeninë kontrolë. Pagal 
valdþiø padalijimo principà valstybinæ kontrolæ ágyvendina ástatymø lei-



Bendroji  dalis 

 

537 

dþiamosios, vykdomosios ir teisminës valdþios institucijos. Visuomeninæ 
kontrolæ bei prieþiûrà gali vykdyti ávairios nevyriausybinës organizacijos, 
profesinës sàjungos, politinës partijos, taip pat atskiri asmenys, pateikdami 
skundus dël vykdomosios valdþios institucijos arba pareigûno veiksmais pa-
þeistø subjektiniø teisiø ir teisëtø interesø.  

Pastaruoju metu ëmë plëtotis nauja vieðojo administravimo kontrolës 
rûðis, kurià galima bûtø priskirti prie iðorinës kontrolës. Ilgainiui ði kontro-
lës rûðis taps atskira kontrolës rûðimi, t. y. kontrole, kurià vykdo tarptauti-
nës teisinës institucijos (pvz., JTO ir kitos tarptautinës organizacijos turi 
teisæ kontroliuoti, kaip Lietuva, bûdama ðiø organizacijø nare, laikosi pri-
imtø konvencijø bei deklaracijø). Taigi vykdomosios valdþios subjektø 
veiksmø teisëtumo kontrolë neapsiriboja nacionaliniø teisës aktø nuostatø 
vykdymu. Ðios kontrolës svarba itin padidës Lietuvai tapus visaverte Ðiau-
rës Atlanto sutarties organizacijos (NATO) bei Europos Sàjungos nare. 
Lietuvos vykdomosios valdþios institucijos privalës atsiskaityti Europos 
Bendrijai, kaip vykdomi su integracija susijusiø teisiniø dokumentø reika-
lavimai ir pan. Vëliau, padidëjus tarptautiniams ðalies ásipareigojimams, 
tarptautinës kontrolës apimtis padidës keletà kartø. 
 
 

2.3. Lietuvos Respublikos Prezidento vykdoma viešojo 
administravimo institucijų kontrolė  

 
Respublikos Prezidento kontroliniai ágaliojimai vykdomosios valdþios 

subjektø atþvilgiu yra numatyti ir suteikti Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos. Respublikos Prezidentas yra valstybës vadovas610, Konstitucijos, þmo-
gaus teisiø ir laisviø, ágyvendinamø vieðojo administravimo srityje, garantas. 
Vadinasi, kalbëti reikia apie konstitucinius Respublikos Prezidento kontro-
linius ágaliojimus. 

Respublikos Prezidento vykdomosios valdþios subjektø kontrolë ágy-
vendinama dviem formomis: 

1) Respublikos Prezidentui tiesiogiai vykdant kontrolines funkcijas, nu-

matytas Konstitucijoje.  
Konstitucija suteikia Respublikos Prezidentui plaèius kontrolinius 

ágaliojimus, tiesiogiai susijusius su vykdomosios valdþios organizavimu ir 
funkcionavimu. Tai pasireiðkia parenkant kadrus aukðèiausioms bei centri-

                                                 

610 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 str. 1 d. // Lietuvos Respublikos Konstitucija: 
Lietuvos Respublikos pilieèiø priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. Vilnius: VÁ Teisinës 
informacijos centras, 2002. 
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nëms vykdomosios valdþios institucijoms. Pavyzdþiui, Seimo pritarimu ski-
ria Ministrà Pirmininkà, paveda jam sudaryti Vyriausybæ ir tvirtina jos su-
dëtá; Seimo pritarimu atleidþia Ministrà Pirmininkà; Ministro Pirmininko 
teikimu skiria ir atleidþia ministrus; nustatyta tvarka skiria ir atleidþia ásta-
tymø numatytus valstybës pareigûnus (pvz., Lietuvos policijos generaliná 
komisarà) ir t. t.  

Respublikos Prezidentas, vykdydamas vykdomosios valdþios subjektø 
veiklos kontrolæ, turi teisæ dalyvauti Vyriausybës posëdþiuose sprendþiant 
valstybës valdymo klausimus. Tai reiðkia, kad Respublikos Prezidento ini-
ciatyva Ministras Pirmininkas ir ministrai kartu su Respublikos Prezidentu 
nagrinëja ir sprendþia valstybës valdymo klausimus Respublikos Prezidento 
ir Ministro Pirmininko suderintais bendradarbiavimo bûdais ir formomis. 
Prireikus Respublikos Prezidento iniciatyva Ministras Pirmininkas sudaro 
darbo grupes, á kurias Respublikos Prezidento ir Ministro Pirmininko suta-
rimu átraukiami jiems pavaldûs (atskaitingi ar atsakingi) valstybës tarnauto-
jai611. 

Respublikos Prezidentas taip pat turi teisæ gauti ið Vyriausybës atitin-
kamus dokumentus dël tarptautiniø sutarèiø teikimo Seimui ratifikuoti, 
Lietuvos Respublikos diplomatiniø atstovø uþsienio valstybëse arba prie 
tarptautiniø organizacijø skyrimo, atðaukimo ir kitais klausimais. Kartu su 
teikimu Respublikos Prezidentui siunèiamas atitinkamas Vyriausybës 
sprendimas ir Respublikos Prezidento dekreto projektas. 

2) Respublikos Prezidento kontrolė per atitinkamas administracines 

struktūras. 
Ypatinga reikðmë ágyvendinant vykdomosios valdþios subjektø veiklos 

kontrolæ tenka Respublikos Prezidento atstovams, t. y. politinio (asmeni-
nio) pasitikëjimo valstybës tarnautojams, visuomeniniams ir kitiems pata-
rëjams, konsultantams.  

Respublikos Prezidentas per skiriamus atstovus kontroliuoja, kaip 
vykdomosios valdþios institucijos (pareigûnai) vykdo ástatymus, Respubli-
kos Prezidento dekretus ir kitus teisës aktus, kaip ágyvendina Respublikos 
Prezidento pavedimus, nurodymus ir kt. Be to, Respublikos Prezidento pa-
tarëjai ir kiti skiriami atstovai teikia ataskaitas Respublikos Prezidentui   
apie vykdomosios valdþios institucijø vykdomas reformas ekonominëje, so-
cialinëje kultûrinëje, administracinëje politinëje srityse, gali teikti paklau-
simus ir gauti ávairius dokumentus, paaiðkinimus bei kità informacijà ið 

                                                 

611 Lietuvos Respublikos Vyriausybës darbo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybës 1994 m. rugpjûèio 11 d. nutarimu Nr. 728 (nauja redakcija) // Valstybës þi-
nios. 2003. Nr. 27–1089. 
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vykdomosios valdþios subjektø, teikia pasiûlymus dël priimamø vieðojo 
administravimo teisës aktø projektø.  

Kaip matyti, Respublikos Prezidento kontroliniai ágaliojimai vieðojo 
administravimo subjektø atþvilgiu yra nemaþi ir svarbûs. Suteiktais konsti-
tuciniais kontroliniais ágaliojimais Respublikos Prezidentas uþtikrina nuo-
latiná vykdomosios valdþios funkcionavimà. P. Èioèys teigia, jog Prezidento 
funkcijos susijusios su visomis trimis valdþiomis, bet jo pagrindiniai uþdavi-
niai ir ágaliojimai susijæ su vykdomàjà valdþia612. Taèiau bûtina paþymëti, 
kad nors Konstitucija ir paveda Respublikos Prezidentui vykdyti svarbius 
kontrolinius ágaliojimus vieðojo administravimo srityje, taèiau jis pats tie-
siogiai nevadovauja vykdomàjà valdþià ágyvendinanèioms institucijoms.  
 
 

2.4. Lietuvos Respublikos Seimo (parlamentinė)  
vykdoma viešojo administravimo  
institucijų kontrolė  

 
Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimo) kontroliniai ágaliojimai 

vieðojo administravimo subjektø atþvilgiu átvirtinti Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos Seimo statute, Lietuvos Respublikos 
Seimo kontrolieriø ástatyme ir kituose teisës aktuose. Seimo kontroliniai 
ágaliojimai vykdomosios valdþios srityje yra 3 rûðiø: 

1) Seimui tiesiogiai vykdant vykdomosios valdžios subjektų veiklos kont-

rolę.  
Seimo vykdoma tiesioginë vieðojo administravimo subjektø veiklos 

kontrolë pasireiðkia ávairiomis formomis: a) pritariant arba nepritariant 
Respublikos Prezidento teikiamai Ministro Pirmininko kandidatûrai (atsi-
þvelgiama á Vyriausybës vadovo politines paþiûras, asmenines ir dalykines 
savybes); b) svarstant Ministro Pirmininko pateiktà Vyriausybës programà 
ir sprendþiant, ar jai pritarti; c) reiðkiant nepasitikëjimà Ministru Pirminin-
ku arba ministru; d) Seimo nariams dalyvaujant Vyriausybës posëdþiuose, 
o prireikus – valstybës valdþios ir valdymo institucijø posëdþiuose, kuriuose 
svarstomi jo pateikti klausimai. Kaip matyti, Seimo kontroliniai ágaliojimai 
susijæ su aukðèiausios ir centriniø vykdomosios valdþios institucijø (Vyriau-
sybës ir ministerijø) formavimu.  

Kita svarbi Seimo kontrolinë funkcija yra numatyta Konstitucijos 67 
straipsnio 9 punkte, kuriame teigiama, kad Seimas priþiûri Vyriausybës 

                                                 

612 Èioèys P. A. Teisës pagrindai. Vilnius: Vilniaus vadybos kolegija, 2002. P. 75.  
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veiklà, gali reikðti nepasitikëjimà Ministru Pirmininku ar ministru613. Ðie 
konstituciniai Seimo ágaliojimai yra glaudþiai susijæ su Vyriausybës ástaty-
me átvirtintu Vyriausybës atsakingumo Seimui principu. Seimas vykdo Vy-
riausybës veiklos ir priimtø valdymo sprendimø kontrolæ. Vadinasi, jeigu 
tokia Vyriausybës veikla arba priimti sprendimai neatitinka valstybës inte-
resø, Seimas, priimdamas interpeliacijà, gali pareikðti nepasitikëjimà Mi-
nistru Pirmininku ar ministru.  

Konstitucijos 61 straipsnio 1 dalyje ir Vyriausybës ástatymo 18 
straipsnio 1 ir 2 punktuose nustatyta tvarka vykdoma Seimo kontrolë pa-
klausimo teisës bûdu, t. y. Seimo nariai turi teisæ pateikti paklausimà Mi-
nistrui Pirmininkui, ministrams, kitø valstybës institucijø, kurias sudaro ar-
ba iðrenka Seimas, vadovams, o ðie privalo atsakyti þodþiu arba raðtu Seimo 
sesijoje Seimo nustatyta tvarka614. Ðiuo atveju paklausimo teisë tampa reali 
ir veiksminga vykdomosios valdþios institucijø ir pareigûnø veiklos kontro-
lës bei prieþiûros ágyvendinimo priemonë. Seimo statuto 205 straipsnis nu-
stato, kokia tvarka Vyriausybë informuoja Seimà apie priimtus Vyriausybës 
nutarimus ir Ministro Pirmininko potvarkius.  

Svarbu pabrëþti, kad Seimas ne tik priima ástatymus, bet ir kontro-
liuoja, kaip jie vykdomi ir ágyvendinami. Ástatymø ágyvendinimà ir vykdymà 
organizuoja Vyriausybë, todël natûralu, kad Seimas vykdo Vyriausybës pri-
imamø valdymo sprendimø kontrolæ, reikalauja, kad Vyriausybë arba at-
skiri ministrai atsiskaitytø Seime uþ savo veiklà615.  

2) Seimo (parlamentinė) kontrolė per Seimo sudaromas kontrolės insti-

tucijas.  
Seimas gali sudaryti komitetus (ðiuo metu yra 14 Seimo komitetø), 

nuolat veikianèias komisijas (Etikos ir procedûrø, Peticijø, Operatyvinës 
veiklos parlamentinës kontrolës ir kt.) ir laikinàsias komisijas (tyrimo, 
kontrolës, revizijos ir kt.), kurios spræstø trumpalaikius arba siauresnës pa-
skirties klausimus. Seimo sudaromø komitetø ir komisijø kontroliniai ága-
liojimai vykdomosios valdþios subjektø atþvilgiu reglamentuojami Seimo 
statuto 10 ir 12 skirsniuose, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo laikinøjø 

                                                 

613 Lietuvos Respublikos Konstitucija: Lietuvos Respublikos pilieèiø priimta 1992 m. spa-
lio 25 d. referendume. Vilnius: VÁ Teisinës informacijos centras, 2002. 

614 Lietuvos Respublikos Vyriausybës ástatymas Nr. I–464, Lietuvos Respublikos Seimo 
priimtas 1994 m. geguþës 19 d. // Valstybës þinios. 1994. Nr. 43–772; 1998. Nr. 41–1311. 

615 Plaèiau þr.: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos pilieèiø priimta 
1992 m. spalio 25 d. referendume. Vilnius: VÁ Teisinës informacijos centras, 2002; Lietuvos 
Respublikos Vyriausybës ástatymas Nr. I–464, Lietuvos Respublikos Seimo priimtas 1994 m. 
geguþës 19 d. // Valstybës þinios. 1994. Nr. 43–772; 1998. Nr. 41–1311; Lietuvos Respublikos 
Seimo statutas, Lietuvos Respublikos Seimo priimtas 1994 m. vasario 17 d. (nauja redakcija) // 
Valstybës þinios. 1999. Nr. I–399. 
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tyrimo komisijø ástatyme. Bûtina paþymëti, kad parlamentinæ kontrolæ vie-
ðojo administravimo srityje vykdo ne visi Seimo sudaryti komitetai arba 
komisijos.  

Pagrindinës parlamentinës kontrolës per Seimo sudaromus komitetus 
ir komisijas formos yra ðios: a) svarsto ir teikia iðvadas bei siûlymus dël Vy-
riausybës pateikto kitø metø valstybës biudþeto projekto straipsniø ir pro-
gramø; b) svarsto pasiûlymus steigti arba panaikinti ministerijas ir kitas 
valstybës institucijas; c) iðklauso ministerijø ir kitø valstybës institucijø in-
formacijas bei praneðimus, kaip vykdomi ástatymai; d) savo iniciatyva arba 
Seimo pavedimu atlieka atskirø vieðojo administravimo problemø parla-
mentiná tyrimà ir pateikia Seimui savo iðvadas; e) reikalauja ið vykdomosios 
valdþios institucijø ir pareigûnø dokumentø, ataskaitø bei kitokios reikia-
mos medþiagos ir kt. 

Kaip matyti, vykdomosios valdþios subjektø parlamentinæ kontrolæ at-
liekanèiø Seimo komitetø ir komisijø pagrindinis uþdavinys yra tikrinti, 
kaip Vyriausybë, ministerijos ir kitos vieðojo administravimo institucijos bei 
pareigûnai laikosi galiojanèiø ástatymø ir Seimo nutarimø.  

3) Parlamentinė kontrolė per Seimo kontrolierius ir kitas Seimo steigia-

mas kontrolės institucijas. 
Konstitucijos 73 straipsnis numato, kad Seimas gali steigti specialias, 

jam atsakingas institucijas, kurios vykdytø vykdomosios valdþios subjektø 
parlamentinæ kontrolæ, t. y. Seimo kontrolieriø ástaigà, Vaiko teisiø apsau-
gos kontrolieriø ástaigà, Lygiø galimybiø kontrolieriaus ástaigà ir Vyriausià-
jà tarnybinës etikos komisijà. Plaèiau apie ðiø kontrolës subjektø veiklà þr. 
2.4.1. ir 2.4.2. poskyryje. 

Apibendrinant galima daryti iðvadà, jog Seimas yra specifinis, aukð-
èiausià galià turintis valstybinës administracinës valdþios kontrolës subjek-
tas. Parlamentinæ vykdomosios valdþios subjektø kontrolæ gali vykdyti at-
skiras Seimo narys, Seimo nariø grupë, Seimo komitetai ir komisijos bei ir 
Seimas kaip kolegiali valstybinës valdþios institucija. Be to, Seimas vykdo 
bendrà vieðojo administravimo kontrolæ, neapibrëþtà jokiomis sritimis, to-
dël parlamentinë kontrolë yra universali, nuolatinë ir nepertraukiama. 
 

2.4.1. Seimo kontrolieriai ir jø administracinis  

teisinis statusas 
 

Seimo kontrolieriø kontroliniai ágaliojimai átvirtinti Konstitucijos 73 
straipsnio 1 dalyje ir 1998 m. gruodþio 3 d. priimtame Lietuvos Respubli-
kos Seimo kontrolieriø ástatyme (toliau – Seimo kontrolieriø ástatyme)616.  
                                                 

616 Valstybës þinios. 1998. Nr. 110–3024. 
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Seimo kontrolieriø institutas yra svarbus þmogaus teisiø ir laisviø ap-
saugos bei vykdomosios valdþios institucijø ir pareigûnø veiklos kontrolës 
priemonë. Seimo kontrolieriø paskirtis – ne dubliuoti teismø ir kitø teisë-
saugos institucijø veiklà þmogaus teisiø apsaugos srityje ar konkuruoti su 
ðiomis institucijomis, o ginti þmogaus teises ir laisves specifinëmis priemo-
nëmis bei bûdais, uþtikrinti vieðojo administravimo institucijø ir pareigûnø 
dëmesá konkretaus pilieèio interesams.  

Pagal Seimo kontrolieriø ástatymo 4 straipsnio 1 punktà, kuris su-
konkretina Konstitucijos 73 straipsnio 1 dalá, Seimo kontrolieriai tiria ðiuos 
piliečių skundus:  

– dël valstybinës valdþios institucijø pareigûnø piktnaudþiavimo ir 
biurokratizmo (Seimo kanceliarijos, Seimo komisijø, Prezidentûros 
ir kitø pareigûnø); 

– valstybinio valdymo institucijø pareigûnø piktnaudþiavimo ir biu-
rokratizmo (ministerijø, departamentø, ávairiø tarnybø ir inspekcijø, 
apskrities virðininko administracijos ir kitø pareigûnø);  

– savivaldos institucijø pareigûnø piktnaudþiavimo ir biurokratizmo;  
– kariniø bei joms prilygintø institucijø pareigûnø piktnaudþiavimo ir 

biurokratizmo, t. y. Kraðto apsaugos ministerijos, Vidaus reikalø 
ministerijos, Valstybës saugumo departamento ir jiems pavaldþiø 
institucijø pareigûnø. 

Seimo kontrolieriø tiriamø pilieèiø skundø objektas – vieðojo admi-
nistravimo institucijø pareigûnø piktnaudþiavimas ir biurokratizmas617. Ki-
tø vieðojo administravimo subjektø veiksmø (valdymo sprendimø priëmi-
mo, valdymo aktø teisëtumo ir pan.) Seimo kontrolieriai netiria. Seimo 
kontrolieriø ástatymo 4 straipsnio 2 ir 3 punktuose nurodyta, kad Seimo 
kontrolieriai netiria:  

1) Respublikos Prezidento veiklos; 
2) Seimo nariø veiklos; 

                                                 

617 Seimo kontrolieriø ástatymo 2 straipsnio 2 ir 3 punktuose numatyta, kad piktnaudžiavi-

mas – tokie pareigûno veiksmai ar neveikimas, kai tarnybinë padëtis naudojama ne tarnybos 
interesais arba ne pagal ástatymus bei kitus teisës aktus, arba savanaudiðkais tikslais (neteisë-
tai pasisavinamas ar kitiems perleidþiamas svetimas turtas, lëðos ir t. t.) ar dël kitokiø asmeni-
niø paskatø (kerðto, pavydo, karjerizmo, neteisëtai teikiamø paslaugø ir t. t.), taip pat tokie 
pareigûno veiksmai, kai virðijami suteikti ágaliojimai ar savivaliaujama; o biurokratizmas – to-
kia pareigûno veika, kai uþuot sprendus reikalus ið esmës sistemingai laikomasi nereikalingø 
ar iðgalvotø formalumø, nepagrástai atsisakoma spræsti þinyboms pavaldþius dalykus, vilkina-
ma priimti sprendimus arba atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (at-
sisakoma informuoti asmená apie jo teises, sàmoningai klaidingai ar netinkamai patariama ir t. 
t.), taip pat nevykdomi arba blogai vykdomi ástatymai ir kiti teisës aktai // Valstybës þinios. 
1998. Nr. 110–3024. 
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3) Ministro Pirmininko veiklos; 
4) Vyriausybës, kaip kolegialios institucijos, veiklos; 
5) valstybës kontrolieriaus veiklos; 
6) Konstitucinio Teismo ir kitø teismø teisëjø veiklos; 
7) vietos savivaldybiø tarybø, kaip kolegialiø institucijø, veiklos;  
8) prokurorø, ikiteisminio tyrimo pareigûnø procesiniø sprendimø 

teisëtumo ir pagrástumo;\ 
9) skundø, kylanèiø dël darbo teisiniø santykiø; 
10) skundø, kuriuos turi nagrinëti teismas; netikrina teismø priimtø 

sprendimø, nuosprendþiø ir nutarèiø pagrástumo ir teisëtumo. 
Seimo kontrolieriai, tirdami pilieèiø skundus dël vieðojo administra-

vimo institucijø pareigûnø padarytø teisëtumo paþeidimø, privalo turëti 
atitinkamà kvalifikacijà ir kompetencijà. Vadinasi, Seimo kontrolieriumi 
gali bûti skiriamas nepriekaiðtingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilie-
tis, turintis aukðtàjá teisiná iðsilavinimà ir ne maþesná kaip penkeriø metø 
teisinio darbo arba darbo valstybës valdþios bei valdymo institucijose staþà.  

Seimo kontrolierius á pareigas skiria Seimas ketveriems metams ið 
kandidatø, kuriuos pateikia Seimo Pirmininkas. Seimo Pirmininkas, teik-
damas Seimo kontrolieriø kandidatûras, nurodo, kuriø pareigûnø veiklai 
tirti jie skiriami. Seimas, nurodydamas kiekvieno kontrolieriaus veiklos sri-
tá, skiria 5 Seimo kontrolierius: 2 valstybës ástaigø pareigûnø, 1 kariniø ir 
joms prilygintø institucijø pareigûnø ir 2 vietos savivaldybiø ástaigø parei-
gûnø veiklai tirti.  

Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, uþsienio valstybës pilietis 
arba asmuo be pilietybës turi teisæ pateikti Seimo kontrolieriui skundà dël 
vieðojo administravimo institucijos pareigûno piktnaudþiavimo ar biurokra-
tizmo. Skundas Seimo kontrolieriui turi bûti paduodamas raðtu. Taèiau 
Seimo kontrolierius tyrimà dël paþeistø pilieèiø teisiø gali pradëti savo ini-
ciatyva, kai skundà gauna þodþiu, telefonu arba Seimo kontrolierius pats 
nustato vieðojo administravimo institucijø pareigûnø piktnaudþiavimo ar 
biurokratizmo poþymius ið þiniasklaidos bei kitø ðaltiniø. Pilieèiø skundams 
paduoti nustatomas vieneriø metø nuo skundþiamø veiksmø padarymo 
terminas. Skundai, paduoti praëjus ðiam terminui, nenagrinëjami, jeigu 
Seimo kontrolierius nenusprendþia kitaip. Skundas turi bûti iðtirtas ir pa-
reiðkëjui atsakyta per 3 mënesius nuo skundo gavimo dienos. Prireikus 
Seimo kontrolierius tyrimo terminà gali pratæsti iki 6 mënesiø, apie tai in-
formavæs pareiðkëjà.  

Seimo kontrolierius, atlikæs tyrimà dël vieðojo administravimo institu-
cijø pareigûnø piktnaudþiavimo ir biurokratizmo, gali priimti vienà ið ðiø 
sprendimø: 
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– siûlyti kolegialiai valdymo institucijai ar pareigûnui ástatymø nusta-
tyta tvarka panaikinti, sustabdyti ar pakeisti ástatymams bei kitiems 
teisës aktams prieðtaraujanèius sprendimus arba siûlyti priimti 
sprendimus, kurie nepriimti dël piktnaudþiavimo ar biurokratizmo;  

– siûlyti kolegialiai valdymo institucijai, ástaigos vadovui ar aukðtes-
niajai valdymo institucijai skirti nusiþengusiems pareigûnams 
drausmines nuobaudas; 

– siûlyti, kad ástatymø nustatyta tvarka bûtø kompensuojami morali-
niai ar materialiniai nuostoliai, kuriuos patyrë asmuo dël vieðojo 
administravimo institucijø pareigûnø padarytø teisëtumo paþeidi-
mø;  

– praneðti Seimui ar Respublikos Prezidentui apie ministrø ar kitø 
Seimui ar Respublikos Prezidentui atskaitingø vieðojo administra-
vimo institucijø pareigûnø padarytus teisëtumo paþeidimus. 

Seimo kontrolieriaus siûlymà panaikinti, pakeisti ar priimti valdymo 
sprendimà, paðalinti ástatymo paþeidimus, jø prieþastis ir sàlygas privalo 
nagrinëti vieðojo administravimo institucija ar pareigûnas, kuriems toks 
siûlymas adresuojamas. Teismo sprendimas Seimo kontrolieriaus siûlymu 
atleisti ið uþimamø pareigø kaltus dël piktnaudþiavimo ar biurokratizmo 
vieðojo administravimo institucijø pareigûnus privalomas darbdaviui ir yra 
pagrindas nutraukti darbo sutartá. 
 
 

2.4.2. Kitos Seimo steigiamos kontrolës institucijos  

ir jø administracinis teisinis statusas 
 

Konstitucijos 73 straipsnio 3 dalyje átvirtinti Seimo ágaliojimai prirei-
kus steigti ir kitas kontrolës institucijas, kurios taip pat kontroliuoja vyk-
domosios valdþios subjektus, nagrinëja pilieèiø ir kitø asmenø praðymus, 
pareiðkimus, siûlymus ir skundus dël ginèø vieðojo administravimo srityje, 
pavyzdþiui, Vyriausiàjà tarnybinës etikos komisijà, Vaiko teisiø apsaugos 
kontrolieriø ástaigà, Lygiø galimybiø kontrolieriaus tarnybà. 

Viena ið pagrindiniø kontrolës institucijø vykdomosios valdþios srityje 
yra Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kuri ásteigta vadovaujantis Lietu-
vos Respublikos vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje 
ástatymu618.  

                                                 

618 Lietuvos Respublikos Seimo ástatymas Nr. VIII–371, priimtas 1997 m. liepos 2 d. (nau-
ja redakcija) // Valstybës þinios. 2000. Nr. 18–431. 
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Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra nepriklausoma kolegiali vie-
ðojo administravimo kontrolës (prieþiûros) institucija, atskaitinga Seimui. 
Pagrindiniai Vyriausiosios tarnybinës etikos komisijos uþdaviniai yra ðie619:  

1) kontroliuoti (priþiûrëti), kaip ágyvendinami Vieðøjø ir privaèiø in-
teresø derinimo valstybinëje tarnyboje, Lobistinës veiklos bei Ko-
rupcijos prevencijos ástatymai; 

2) kontroliuoti (priþiûrëti), kad bûtø nustatomi korupciniais teisës 
paþeidimais átariami asmenys ir ágyvendinamas teisës paþeidëjø 
neiðvengiamos atsakomybës principas;  

3) uþkirsti kelià neteisëtai lobistinei veiklai, tikrinti lobistø veiklà ir 
skatinti lobistinës veiklos vieðumà620. 

Vyriausiosios tarnybinës etikos komisijos ágaliojimai vykdomosios 
valdþios subjektø atþvilgiu pasireiðkia kontroliuojant, kaip vieðojo admi-
nistravimo institucijø pareigûnai vykdo Vieðøjø ir privaèiø interesø derini-
mo valstybinëje tarnyboje ástatymo nuostatas. Iðskiriami ðie pagrindiniai 
Vyriausiosios tarnybinës etikos komisijos ágaliojimai vieðojo administravi-
mo srityje: 

– gauti ið valstybës valdymo ir savivaldybiø institucijø informacijà, pa-
aiðkinimus, sprendimus ir kitokius dokumentus, susijusius su Vieðø-
jø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tarnyboje, Lobistinës 
veiklos bei Korupcijos prevencijos ástatymø ágyvendinimu; 

– pavesti vieðojo administravimo institucijos vadovui arba savo jëgo-
mis atlikti tyrimà, jeigu yra gauta pagrásta informacija, kad valstybi-
nëje tarnyboje dirbantis asmuo nevykdo Vieðøjø ir privaèiø interesø 
derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymo reikalavimø; 

– tikrinti lobistø veiklà, lobistinës veiklos ataskaitas ir reikalauti, kad 
lobistinæ veiklà vykdantys asmenys pateiktø dokumentus arba kità 
su jø lobistine veikla susijusià informacijà;  

– gali kreiptis á Seimo valdybà, kad bûtø inicijuotas Seimo laikinosios 
tyrimo komisijos sudarymas, jeigu yra gauta pagrásta informacija, 
kad Ministras Pirmininkas nevykdo Vieðøjø ir privaèiø interesø de-
rinimo valstybinëje tarnyboje ástatymo reikalavimø; 

– gali kreiptis á Respublikos Prezidentà dël jo skiriamø pareigûnø at-
leidimo arba siûlyti, kad bûtø inicijuotas tyrimas, jeigu yra gauta 

                                                 

619 Vyriausiosios tarnybinës etikos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 
Seimo 1999 m. birþelio 10 d. nutarimu Nr. VIII–1233 // Valstybës þinios. 2003. Nr. 32–1319.  

620 Lobistinë veikla – tai fizinio ar juridinio asmens atlygintini ar neatlygintini veiksmai, 
kuriais siekiama daryti átakà, kad vykdomosios valdþios subjektai lobistinës veiklos uþsakovo 
interesais keistø, papildytø ar pripaþintø netekusiais galios teisës aktus, priimtø ar nepriimtø 
naujus teisës aktus. 
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pagrásta informacija, kad Respublikos Prezidento skiriami pareigû-
nai nevykdo Vieðøjø ir privaèiø interesø derinimo valstybinëje tar-
nyboje ástatymo reikalavimø; 

– atlikdama tyrimà turi teisæ gauti ið valstybës valdymo ir savivaldybiø 
institucijø visà reikiamà informacijà, paaiðkinimus, ásakymus, 
sprendimus bei kitus dokumentus, susijusius su Vieðøjø ir privaèiø 
interesø derinimo valstybinëje tarnyboje ástatymo vykdymu. 

Atkreiptinas dëmesys á tai, kad Vyriausiosios tarnybinës etikos komi-
sijos kreipimasis á valstybinës valdþios ar kita valdymo institucijas yra ne 
privalomas, o rekomendacinio pobûdþio.  

Vyriausioji tarnybinës etikos komisija susideda ið 5 nariø. Po vienà 
nepriekaiðtingos reputacijos nará siûlo Respublikos Prezidentas, Seimo 
Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo pirmi-
ninkas ir Lietuvos teisininkø draugija. Komisijos sudëtá tvirtina Seimas. Vy-
riausiosios tarnybinës etikos komisijos nariø kadencijos laikas yra ketveri 
metai. Asmenys Vyriausiosios tarnybinës etikos komisijos nariais gali bûti 
ne ilgiau kaip dvi kadencijas ið eilës. Vyriausiosios tarnybinës etikos komi-
sijos posëdis yra teisëtas, jei jame dalyvauja ne maþiau kaip 4 nariai. Vy-
riausiosios tarnybinës etikos komisijos sprendimai priimami ne maþiau 
kaip trimis posëdyje dalyvaujanèiø nariø balsais. 

Siekdamas uþtikrinti, kad vykdomosios valdþios subjektai ir kitos ins-
titucijos ágyvendintø konstitucines moterø ir vyrø lygias teises bei uþdraustø 
bet kokià tiesioginæ ir netiesioginæ diskriminacijà, Seimas 1998 m. gruodþio 
1 d. priëmë Lietuvos Respublikos moterø ir vyrø lygiø galimybiø ástaty-
mà621 ir jais vadovaudamasis 1999 m. geguþës 25 d. ásteigë Moterø ir vyrø 
lygiø galimybiø kontrolieriaus tarnybà. Esminiai ðios tarnybos pokyèiai ávy-
ko 2003 m. lapkrièio 18 d., kai buvo priimtas Lietuvos Respublikos lygiø 
galimybiø ástatymas622 ir ásteigta Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.  

Galiojantys moterø ir vyrø lygias galimybes reglamentuojantys teisës 
aktai ypaè svarbûs vieðojo administravimo institucijoms ir pareigûnams, nes 
vieðojo administravimo praktikoje pasitaiko atvejø, kai paþeidþiamos mote-
rø ir vyrø lygios teisës. Todël vykdomosios valdþios ir savivaldybiø instituci-
jos (pareigûnai) pagal kompetencijà privalo uþtikrinti, kad visuose jø ren-
giamuose ir priimamuose teisës aktuose bûtø átvirtintos lygios teisës ir ga-
limybës neatsiþvelgiant á amþiø, lytinæ orientacijà, negalià, rasæ ar etninæ 
priklausomybæ, religijà ar ásitikinimus. Minëtø vykdomosios valdþios sub-
jektø veiksmø kontrolë pavesta Lygiø galimybiø kontrolieriaus tarnybai.  

                                                 

621 Valstybës þinios. 1998. Nr. 112–3100.  
622 Valstybës þinios. 2003. Nr. 114–5115. 
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Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra savarankiðka, Seimui atskai-
tinga valstybës institucija, uþtikrinanti lygiø galimybiø kontrolieriaus, pri-
þiûrinèio, kaip vykdomi Moterø ir vyrø lygiø galimybiø ir Lygiø galimybiø 
ástatymai, darbà. Pagrindiniai Lygiø galimybiø kontrolieriaus tarnybos uþ-
daviniai623: 

1) tirti skundus dël diskriminacijos ir seksualinio priekabiavimo;  
2) teikti siûlymus vykdomosios valdþios ir savivaldybiø institucijoms 

bei ástaigoms dël teisës aktø tobulinimo bei lygiø teisiø ágyvendi-
nimo politikos prioritetø;  

3) nagrinëti administraciniø teisës paþeidimø bylas ir skirti administ-
racines nuobaudas;  

4) kontroliuoti, kaip Moterø ir vyrø lygiø galimybiø ir Lygiø galimy-
biø ástatymus ágyvendina vykdomosios valdþios ir savivaldybiø ins-
titucijos (pareigûnai). 

Iðskiriami ðie svarbiausi lygiø galimybiø kontrolieriaus ágaliojimai vie-
ðojo administravimo srityje: 

– tikrinti, kaip lygias teises bei galimybes ágyvendina vykdomosios 
valdþios ir savivaldybiø institucijos (pareigûnai); 

– reikalauti ið vykdomosios valdþios ir savivaldybiø institucijø nedel-
siant pateikti visà informacijà, dokumentus ir medþiagà, bûtinà 
skundui iðtirti; 

– skundo tyrimo metu kreiptis á asmená, kurio veiksmai nagrinëjami, 
ir reikalauti, kad ðis per 10 dienø pateiktø paaiðkinimà.  

Lygiø galimybiø kontrolieriaus tarnybai vadovauja lygiø galimybiø 
kontrolierius, kurá Seimo Pirmininko teikimu 4 metams á pareigas skiria ir 
atleidþia Seimas. Be to, lygiø galimybiø kontrolieriaus kadencijø skaièius 
neribojamas. 

Siekdamas priþiûrëti, kaip vieðojo administravimo institucijos (parei-
gûnai) ir kiti subjektai laikosi teisës aktø, reglamentuojanèiø vaiko teisiø ir 
jo teisëtø interesø apsaugà, Seimas 2000 m. geguþës 25 d. priëmë Lietuvos 
Respublikos vaiko teisiø apsaugos kontrolieriaus ástatymà624 ir jais vado-
vaudamasis 2000 m. rugsëjo 1 d. ásteigë Vaiko teisiø apsaugos kontrolie-
riaus ástaigà. 

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga yra savarankiðka vaiko tei-
siø laikymosi prieþiûros ir kontrolës valstybës institucija, uþtikrinanti vaiko 
teisiø apsaugos kontrolieriaus darbà, priþiûrinti teisës aktø, reglamentuo-

                                                 

623 Lygiø galimybiø kontrolieriaus tarnybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 
Seimo 2003 m. lapkrièio 18 d. nutarimu Nr. IX–1827 // Valstybës þinios. 2003. Nr. 111–4930.  

624 Valstybës þinios. 2000. Nr. 50–1432.  
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janèiø vaiko teisiø ir jo teisëtø interesø apsaugà, ágyvendinimà ir vykdymà. 
Vaiko teisiø apsaugos kontrolieriaus misija atskleidþia ir kartu lemia vaiko 
teisiø apsaugos kontrolieriaus pagrindinius uþdavinius:  

1) priþiûrëti ir kontroliuoti, kaip Lietuvoje vykdomos Jungtiniø Tau-
tø vaiko teisiø konvencijos ir kitø vaiko teisiø ir teisëtø interesø 
apsaugà reglamentuojanèiø tarptautiniø teisës aktø nuostatos;  

2) priþiûrëti ir kontroliuoti, kaip laikomasi Konstitucijos ir kitø teisës 
aktø, reglamentuojanèiø vaiko teisiø ir teisëtø interesø apsaugà, 
nuostatø; 

3) priþiûrëti ir kontroliuoti vieðojo administravimo institucijø, susiju-
siø su vaiko teisiø ir jo teisëtø interesø apsauga, veiklà, dël kurios 
paþeidþiamos arba gali bûti paþeistos vaiko teisës ar jo teisëti inte-
resai. 

Vaiko teisiø apsaugos kontrolieriaus svarbiausi ágaliojimai vieðojo 
administravimo srityje yra ðie: 

– tirti fiziniø ir juridiniø asmenø skundus dël vykdomosios valdþios ir 
savivaldybiø institucijø (pareigûnø) veiksmø ar neveikimo, dël kuriø 
paþeidþiamos arba gali bûti paþeistos vaiko teisës ar jo teisëti inte-
resai; 

– priþiûrëti ir kontroliuoti vieðojo administravimo institucijas, atlie-
kanèias vaiko teisiø ir jo teisëtø interesø apsaugos funkcijas, aiðki-
nantis, ar jø veikla arba neveikimas nepaþeidþia vaiko teisiø ar jo 
teisëtø interesø; 

– gauti informacijà apie paþeidimus, nenurodytus skunduose, ir pra-
dëti jø tyrimà arba perduoti juos iðtirti kitoms kompetentingoms 
valstybës institucijoms; 

– nekliudomai áeiti á vieðojo administravimo institucijas arba ástaigas 
ir susipaþinti su jø veikla; 

– suraðyti administracinio teisës paþeidimo protokolà dël vaiko teisiø 
apsaugos kontrolieriaus reikalavimø nevykdymo; 

– dalyvauti Vyriausybës, Vyriausybës ásteigtø komisijø posëdþiuose, 
kuriuose svarstomi su vaiko teisiø ir jo teisëtø interesø apsauga susi-
jæ klausimai, ir pareikðti savo nuomonæ. 

Ið to, kas pasakyta, matyti, kad vaiko teisiø apsaugos kontrolierius turi 
stebëti ir kontroliuoti, kaip vieðojo administravimo institucijos (pareigûnai) 
ir visuomenë ágyvendina savo ásipareigojimus vaikams, atkreipti dëmesá á 
vaiko interesø uþtikrinimà, ieðkoti bûdø, kaip paðalinti vaikø teisiø paþei-
dimus lemianèias prieþastis. Vaiko teisiø apsaugos kontrolierius, nedub-
liuodamas teismø ir prokuratûros veiklos vaiko teisiø ir jo teisëtø interesø 
apsaugos srityje, gina ðias teises ir interesus specifinëmis priemonëmis ir 



Bendroji  dalis 

 

549 

kartu uþtikrina vykdomosios valdþios ir savivaldybës institucijø (pareigûnø) 
dëmesá konkretaus vaiko interesams. 
 
 

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės  
vykdoma kontrolė 

 
Vyriausybë ir kitos vykdomosios valdþios institucijos pagal savo kom-

petencijà kontroliuoja pavaldþias vieðojo administravimo institucijas, kitas 
ástaigas, ámones ir organizacijas, kaip jos laikosi ástatymø, Vyriausybës nu-
tarimø ir kitø teisës aktø kasdien organizuodamos ekonominës, socialinës 
kultûrinës ir administracinës politinës vieðojo administravimo srities tvar-
kymà. Pagal tai vykdomosios valdžios subjektų vykdoma kontrolė gali būti:  

1) bendra kontrolë, apimanti visà kompleksà priemoniø, susijusiø su 
kontroliuojamø objektø veikla ir vykdoma bendros kompetencijos 
vieðojo administravimo subjekto, t. y. Vyriausybës;  

2) þinybinë kontrolë – ðakinës kompetencijos vieðojo administravimo 
subjektø vykdoma jiems pavaldþiø institucijø (pareigûnø, ministe-
rijø, ástaigø prie ministerijø – departamentø, tarnybø, inspekcijø) 
kontrolë;  

3) tarpþinybinë kontrolë – specialios (tarpðakinës) kompetencijos 
valdymo subjektø (pvz., Vyriausybës ástaigos, Vyriausybës komite-
tø) vykdoma kontrolë. 

Vyriausybës, kaip bendros kompetencijos valdymo institucijos, kont-
roliniai ágaliojimai jai pavaldþiø vieðojo administravimo subjektø atþvilgiu 
átvirtinti Konstitucijoje, Vyriausybës ástatyme, Vyriausybës darbo regla-
mente. Konstitucijos 94 straipsnio 3 punktas ir Vyriausybës ástatymo 22 
straipsnio 3 punktas reglamentuoja, jog „…Vyriausybë koordinuoja minis-
terijø ir kitø Vyriausybës ástaigø veiklà“625. Vadovaujantis ðia konstitucine 
nuostata matyti, jog Vyriausybë ágyvendina administracinæ kontrolæ.  

Vyriausybë koordinuoja ir kontroliuoja ministerijø veiklà per minist-
rus, o Vyriausybës ástaigø – per ðiø ástaigø vadovus (generaliná direktoriø, 
direktoriø arba virðininkà). Vyriausybës kontrolinë veikla ypatinga tuo, kad 
Vyriausybë per ministrus, Vyriausybës ástaigø vadovus koordinuoja, kaip 
ministerijos, Vyriausybës ástaigos ágyvendina ástatymus, Vyriausybës nuta-

                                                 

625 Lietuvos Respublikos Konstitucija: Lietuvos Respublikos pilieèiø priimta 1992 m. spa-
lio 25 d. referendume. Vilnius: VÁ Teisinës informacijos centras, 2002; Lietuvos Respublikos 
Vyriausybës ástatymas Nr. I–464, Lietuvos Respublikos Seimo priimtas 1994 m. geguþës 19 d. 
// Valstybës þinios. 1994. Nr. 43–772; 1998. Nr. 41–1311. 
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rimus ir kitus teisës aktus. Tokio koordinavimo teisinis pagrindas – Seimo 
patvirtinta Vyriausybës programa, kurioje iðdëstytos tam tikro laikotarpio 
valstybës veiklos gairës ir pagal ðià programà parengtos bei patvirtintos 
konkreèios priemonës, numatyti jø vykdymo terminai ir konkretûs vykdyto-
jai, t. y. ministerijos, ástaigos prie ministerijø ir Vyriausybës ástaigos. Fak-
tiðkai Vyriausybë savo kontrolinæ veiklà ágyvendina posëdþiø metu, kai Mi-
nistro Pirmininko reikalavimu ministrai ir Vyriausybës ástaigø vadovai pa-
teikia Vyriausybei ministerijø ir Vyriausybës ástaigø veiklos ataskaitas, mi-
nistrai ir Vyriausybës ástaigø vadovai skaito praneðimus ir pan. 

Kita svarbi Vyriausybës kontrolinë funkcija ta, kad Vyriausybë atsa-
kinga uþ jai pavaldþiø valdymo institucijø kadrø komplektavimà. Pavyz-
dþiui, Ministras Pirmininkas, kaip Vyriausybës vadovas, skiria á pareigas ir 
atleidþia ið jø Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikëjimo vals-
tybës tarnautojus, Vyriausybës kanclerá, Vyriausybës ástaigø (departamen-
tø, kontrolës ar apskaitos funkcijas vykdanèiø tarnybø, agentûrø, inspekci-
jø) vadovus. Vyriausybë skiria á pareigas ir atleidþia ið jø apskrièiø virðinin-
kus, jø pavaduotojus bei savivaldybiø veiklos administracinæ prieþiûrà vyk-
danèius Vyriausybës atstovus, skiria jiems tarnybines nuobaudas ir pan.  

Svarbus Vyriausybës kontrolinis ágaliojimas yra susijæs su Vyriausybei 
pavaldþiø valdymo institucijø leidþiamø teisës aktø teisëtumo prieþiûra, 
taip pat Seimo leidþiamø ástatymø prieþiûra. Vyriausybës ástatymo 34 
straipsnyje teigiama, kad Vyriausybë turi teisæ panaikinti ministrø, Vyriau-
sybës ástaigø ir ástaigø prie ministerijø teisës aktus, jeigu ðie prieðtarauja 
Konstitucijai, tarptautinëms sutartims, ástatymams ir kitiems Seimo priim-
tiems teisës aktams, Respublikos Prezidento dekretams, Vyriausybës nuta-
rimams ar Ministro Pirmininko potvarkiams626. Be to, Vyriausybei suteikta 
teisë kreiptis á Konstituciná Teismà su praðymu iðtirti, ar ástatymai ir kiti 
Seimo priimti teisës aktai neprieðtarauja Konstitucijai.  

Ðakinës kompetencijos (centrinës) vykdomosios valdþios institucijos 
(ministerijos, ástaigos prie ministerijø, Vyriausybës ástaigos) savo ruoþtu 
taip pat vykdo atitinkamoje valdymo sistemoje pavaldþiø ástaigø kontrolæ 
(þemës ûkio valdymo, vidaus reikalø valdymo, aplinkos valdymo sistemo-
se). Ministerijai pavaldþiø departamentø, tarnybø ar inspekcijø kontrolæ 
vykdo ministras ir kiti ministerijos pareigûnai per ðiø ástaigø vadovus.  

Ðakinës kompetencijos valdymo institucijø kontrolinë veikla susijusi 
su joms pavaldþiø ástaigø veiklos teisëtumo prieþiûra. Pavyzdþiui, ministras 
savo administruojamoje valdymo ðakoje privalo uþtikrinti, kad bûtø vyk-

                                                 

626 Lietuvos Respublikos Vyriausybës ástatymas Nr. I–464, Lietuvos Respublikos Seimo 
priimtas 1994 m. geguþës 19 d. // Valstybës þinios. 1994. Nr. 43–772; 1998. Nr. 41–1311. 
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domi ástatymai, tarptautinës sutartys, Respublikos Prezidento dekretai, Vy-
riausybës nutarimai, Ministro Pirmininko potvarkiai ir kiti teisës aktai, taip 
pat Vyriausybës ir Ministro Pirmininko pavedimai.  

Kita vertus, ðakinës vieðojo administravimo institucijos yra atsakingos 
uþ jai pavaldþiø ástaigø kadrø komplektavimà. Ðiuo atveju kontrolë vykdo-
ma priimant valstybës pareigûnus á tam tikras pareigas ministerijos valdo-
moje srityje ir atleidþiant ið jø. Ði teisë suteikiama ministrui, kuris skiria á 
pareigas ir atleidþia ið jø ministerijos valstybës tarnautojus ir ástaigø prie 
ministerijos vadovus. 

Svarbià kontrolinæ funkcijà atlieka ministerijos viceministrai, ministe-
rijos valstybës sekretoriai ir ministerijos sekretoriai. Ðtai viceministrai turi 
teisæ kontroliuoti, ar ministerijos rengiami teisës aktai ir programø projek-
tai atitinka ministro politines nuostatas jam pavestoje valdymo srityje; mi-

nisterijos valstybės sekretoriai kontroliuoja ministerijos administracijos pada-
liniø veiklà, uþtikrina, kad ágyvendinant strateginius veiklos planus bûtø op-
timaliai valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir 
informacijos iðtekliai, kontroliuoja ministerijos administracinæ ûkinæ veiklà, 
kaip rengiami ir derinami teisës aktø projektai, koordinuoja Ministro Pir-
mininko ir Vyriausybës pavedimø vykdymà. Ministerijos sekretoriai ministro 
nustatytose administravimo srityse kontroliuoja, kaip reguliuojamos ir ágy-
vendinamos programos, atitinkanèios ministerijos strateginius tikslus bei 
Vyriausybës programos nuostatas, kaip vykdomi, Ministro Pirmininko ir 
Vyriausybës, ministro ir ministerijos valstybës sekretoriaus pavedimai, pa-
gal savo kompetencijà uþtikrina priimtø teisës aktø ágyvendinimà.  

Þinybinës kontrolës pagrindinis bruoþas yra tas, kad ðakinës kompe-
tencijos vykdomosios valdþios institucijos savo administruojamoje valdymo 
ðakoje kontroliuoja pavaldþiø institucijø bendrai ágyvendinamà vykdomàjà 
ir tvarkomàjà veiklà. Pavyzdþiui, Finansø ministerija kontroliuoja Muitinës 
departamento, Valstybinës mokesèiø inspekcijos ir kitø padaliniø veiklà 
per ðiø ástaigø vadovus (tokia Finansø ministerijos vykdoma kontrolë vadi-
nama þinybine, arba ðakine). Þinybinës kontrolës procese sprendþiami visi 
pagrindiniai kontroliuojamo padalinio klausimai (valdymo metodai, kadrø 
parinkimas), operatyviai naudojamos priemonës nustatytiems trûkumams 
ðalinti ir kt. 

Tarpþinybinæ vieðojo administravimo subjektø kontrolæ vykdo specia-
lios (tarpðakinës) kompetencijos institucijos, kurios tikrina kelias valdymo 
ðakas ir joms nepavaldþias ástaigas tam tikrais klausimais. Tarpþinybinës 
kontrolës ypatumas tas, kad kontrolës objektas nëra pavaldus kontrolës 
subjektui. Tarpþinybinæ kontrolæ vykdo dvi vieðojo administravimo institu-
cijø grupës:  
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1) institucijos, esanèios prie Vyriausybës (pvz., Statistikos departa-
mentas, kuris kontroliuoja, kaip ministerijos ir kitos valstybinës ástaigos lai-
kosi statistiniø duomenø tvarkymo taisykliø, Valstybës duomenø apsaugos 
inspekcija, kuri kontroliuoja asmens duomenø tvarkymo teisëtumà);  

2) kitos valstybinës institucijos (pvz., Ryðiø reguliavimo tarnyba, Vals-
tybës turto fondas).  

Kaip matyti, tarpðakinës kompetencijos vieðojo administravimo insti-
tucijos vykdo joms nepavaldþiø vieðojo administravimo subjektø kai kuriø 
funkcijø ar tam tikros jø veiklos dalies tarpþinybinæ kontrolæ.  

Apibendrinant galima teigti, kad Vyriausybës ir kitø vykdomosios 
valdþios institucijø vykdoma kontrolë yra labai ávairi ir kartu skirtinga, nes 
apima ne tik pavaldþiø, bet ir pavaldumo santykiais nesusijusiø vieðojo ad-
ministravimo institucijø administruojamos veiklos teisëtumo prieþiûrà, kai 
tikrinama tiek visa kontroliuojamo objekto veikla, tiek konkreti jos sritis ar 
tam tikros valdymo funkcijos ágyvendinimas. 
 
 

2.6. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir  
jos administracinis teisinis statusas 

 
Valstybës kontrolës, kaip savarankiðkos valstybinio audito institucijos, 

teisinis statusas átvirtintas Konstitucijos XII skirsnyje ir 1995 m. geguþës   
30 d. priimtame Lietuvos Respublikos valstybës kontrolës ástatyme (toliau 
– Valstybës kontrolës ástatymas)627. Tai leidþia ávardyti valstybës kontrolës 
institucijà kaip konstitucinæ, kuri atsakinga uþ valstybës turto valdymo ir 
naudojimo bei valstybës biudþeto vykdymo teisëtumo prieþiûrà628. Valsty-
bës kontrolë yra nepriklausoma nuo vykdomosios valdþios ir veikia auto-
nomiðkai. 

Pagrindinë ir svarbiausia Valstybës kontrolës institucijos funkcija – 
kontrolë. Valstybës kontrolës ástatymo 3 straipsnio 1 punkte átvirtinta Vals-
tybës kontrolës, kaip nepriklausomos institucijos, sàvoka: Valstybės kontrolė 

yra Seimui atskaitinga aukščiausioji valstybinio audito institucija. Ði sàvoka 
átvirtino Valstybës kontrolës institucijos esmæ apibûdinanèiø dviejø viena 
kita papildanèiø svarbiausiø poþiûriø organinæ vienovæ: 

                                                 

627 Valstybës þinios. 2001. Nr. 112–4070.  
628 Paþymëtina, kad 2002 m. kovo 1 d. ásigaliojo nauja Valstybës kontrolës ástatymo redak-

cija, kuri ið esmës pakeitë valstybės kontrolės sampratà ir Valstybës kontrolës institucijos ad-
ministraciná teisiná statusà.  
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1) valstybės kontrolės sampratoje atspindëti svarbiausi Valstybës kont-
rolës institucijà apibûdinantys juridiniai poþymiai, lemiantys teisinio jos 
statuso individualumà ir savitumà; 

2) valstybės kontrolės sampratoje iðdëstoma ir institucijos funkcija, ku-
ri ne tik parodo svarbiausias jos veiklos kryptis, bet ir atskleidþia svarbiau-
sià ðios institucijos paskirtá.  

Valstybës kontrolës institucijos vykdoma finansinës ir veiklos tikrini-
mo veikla turi reikðmës ir vieðojo administravimo subjektø atliekamiems 
valdingiems veiksmams. Valstybës kontrolës institucijos ir Vyriausybës san-
tykiai yra paritetiniai. Tai reiðkia, kad aukðèiausioji Valstybës kontrolës ins-
titucija ir Vyriausybë tarpusavyje veikia pariteto pagrindais ir nëra viena ki-
tai pavaldþios bei atskaitingos. Konstitucijos 95 straipsnio 1 dalyje ir Vals-
tybës kontrolës ástatymo 10 straipsnyje numatyta, kad Vyriausybës posë-
dþiuose patariamojo balso teise gali dalyvauti ir valstybës kontrolierius. 
Valstybës kontrolierius, nesutikdamas su Vyriausybës priimamu nutarimu, 
gali pareikðti atskiràjà nuomonæ, kuri áraðoma á Vyriausybës posëdþio pro-
tokolà, taèiau dël to Vyriausybës nutarimo vykdymas nesustabdomas. Apie 
pareikðtà atskiràjà nuomonæ valstybës kontrolierius raðtu praneða Seimui 
vadovaudamasis Seimo statuto 209 straipsniu629. Apie kitus Valstybës kont-
rolës institucijos ir jos pareigûnø kontrolinius ágaliojimus vykdomosios val-
dþios subjektø atþvilgiu þr. 2.6.1. poskyryje. 
 
 

2.6.1. Lietuvos Respublikos valstybës  

kontrolës kompetencija 
 

Pagrindinë Valstybës kontrolës institucijos misija yra atlikti nepri-
klausomà valstybiná audità. Valstybinio audito rûðys yra dvi: 

1) finansinis auditas. Finansinis auditas aiðkinamas dvejopai: pirma, 
tai audituojamo subjekto finansinës atskaitomybës vertinimas, ap-
imantis apskaitos dokumentø iðtyrimà ir nuomonës dël finansiniø 
ataskaitø pareiðkimà, ir, antra, tai finansinës atskaitomybës ir san-
doriø auditas, apimantis teisës aktø laikymosi prieþiûrà; 

2) veiklos auditas, t. y. audituojamo subjekto vieðojo ir vidaus admi-
nistravimo veiklos ávertinimas ekonomiðkumo, efektyvumo ir re-
zultatyvumo poþiûriu (ekonomiðkumo, efektyvumo ir rezultaty-

                                                 

629 Lietuvos Respublikos Seimo statutas, Lietuvos Respublikos Seimo priimtas 1994 m. 
vasario 17 d. (nauja redakcija) // Valstybës þinios. 1999. Nr. I–399. 
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vumo kriterijai nustatyti pagal INTOSAI standartus Valstybinio 
audito reikalavimuose)630. 

Kaip matyti, Valstybës kontrolës institucija turi tikrinti vykdomosios 
valdþios subjektø naudojamas valstybës biudþeto lëðas ir ágyvendinamà vie-
ðojo bei vidaus administravimo veiklà. Valstybës kontrolës ástatymo 14 
straipsnio 2 punkte nurodyta, kuriø subjektø valstybiná audità Valstybës 
kontrolës institucija gali atlikti. Tai: 

− valstybës institucijos ir ástaigos (apima ir vykdomosios valdþios ins-
titucijas bei ástaigas);  

− savivaldybës;  
− visø rûðiø ámonës, kuriose valstybei ar savivaldybei priklausanèios 

akcijos suteikia ne maþiau kaip pusæ balsø; 
− ámonës ir kiti juridiniai asmenys, kuriems valstybës ar savivaldybës 

institucija suteikë lëðø arba perdavë turto. 
Valstybës kontrolës institucijos vykdomo finansinio audito tikslas – 

ávertinti vykdomosios valdþios institucijø vidaus kontrolæ (áskaitant finansø 
valdymà), turto (valstybës ar savivaldybës) valdymo, naudojimo, dispona-
vimo juo teisëtumà ir pareikðti nepriklausomà nuomonæ dël finansiniø ir 
kitø ataskaitø tikrumo ir teisingumo. Atliekanèiam vykdomosios valdþios 
institucijos finansiná audità Valstybës kontrolës pareigûnui bûtina ásitikinti, 
ar nenusiþengiama ástatymams ir kitiems teisës aktams valdant, naudojant 
valstybës bei savivaldybës turtà ar disponuojant juo, naudojant valstybës 
bei savivaldybës biudþeto lëðas. 

Valstybës kontrolës institucijos vykdomo veiklos audito tikslas – áver-
tinti vykdomosios valdþios institucijø vieðàjá ir vidaus administravimà eko-
nomiðkumo631, efektyvumo632 ir rezultatyvumo633 poþiûriu bei atskleisti tø 
institucijø veiklos tobulinimo galimybes. Vykdomosios valdþios institucijø 
vieðojo ir vidaus administravimo veiklos audito objektai gali bûti ávairûs, t. 
y. veiklos strateginiai tikslai, planai, vykdomos programos ir pan. Paþymë-
tina, kad vykdomosios valdþios institucijø finansinis ir veiklos auditas gali 
bûti atliekami vienu metu, kai sutampa jø procedûros. 

                                                 

630 Valstybës kontrolës institucija ir valstybës kontrolës pareigûnai audituojamø subjektø 
finansiná ir veiklos audità atlieka vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybës kontrolie-
riaus 2002 m. vasario 21 d. ásakymu Nr. V–26 patvirtintais Valstybinio audito reikalavimais 
(nauja redakcija) // Valstybës þinios. 2004. Nr. 14–440. 

631 Ekonomiškumas suprantamas kaip minimalus iðtekliø panaudojimas iðlaikant nustatytà 
produkto ir (ar) teikiamø paslaugø kokybæ. 

632 Efektyvumas suprantamas kaip santykis tarp pagaminto produkto ir (ar) paslaugø apim-
ties ir jiems panaudotø iðtekliø. 

633 Rezultatyvumas suprantamas kaip tikslø pasiekimo lygis, taip pat kaip santykis tarp pa-
siekto efekto ir tikslams pasiekti panaudotø iðtekliø. 
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Valstybës kontrolës paskirtis reglamentuota Konstitucijos 134 straips-
nyje, o detalizuota Valstybës kontrolës ástatymo 4 straipsnyje, kuriame ið-
skiriami ðie pagrindiniai Valstybės kontrolės uždaviniai634: 

1) priþiûrëti, ar teisëtai ir efektyviai valdomas ir naudojamas valsty-
bës turtas ir kaip vykdomas valstybës biudþetas;  

2) uþtikrinti, kad valstybinis auditas atitiktø Tarptautinës aukðèiau-
siøjø audito institucijø organizacijos INTOSAI priimtus tarptauti-
nius standartus635; 

3) uþtikrinti, kad valstybinis auditas bûtø efektyvus. 
Valstybës kontrolë, priþiûrëdama, ar teisëtai ir efektyviai valdomas ir 

naudojamas valstybës turtas ir kaip vykdomas valstybës biudþetas, audituo-
ja:  

− valstybës biudþeto vykdymà;  
− valstybës piniginiø iðtekliø naudojimà;  
− valstybës turto valdymà, naudojimà ir disponavimà juo;  
− Valstybinio socialinio draudimo fondo biudþeto vykdymà;  
− Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudþeto vykdymà;  
− atitinkamas lëðø valdymo institucijas ir paramos gavëjus (kaip nau-

dojamos Lietuvos Respublikoje gautos Europos Sàjungos lëðos ir 
kaip vykdomos programos, kuriose dalyvauja Lietuva); 

− valstybës biudþeto lëðø, skiriamø savivaldybiø biudþetams, naudo-
jimà. 

Apibendrinant galima teigti, kad Valstybës kontrolës institucija, ágy-
vendindama jos kompetencijai priskirtus uþdavinius, teikia Seimui ir vi-
suomenei (mokesèiø mokëtojams) ataskaitas, kaip vykdomosios valdþios 
institucijos naudoja lëðas ir valdomà valstybës turtà. 
 
 

2.6.2. Lietuvos Respublikos valstybës kontrolës institucijø  

struktûra, jø ágaliojimai ir atskaitomybë 
 

Valstybës kontrolës institucijai vadovauja Valstybës kontrolierius, ku-
rá á pareigas penkeriems metams Respublikos Prezidento teikimu skiria 

                                                 

634 Valstybës þinios. 2001. Nr. 112–4070. 
635 INTOSAI – tai Tarptautinë aukðèiausiøjø kontrolës institucijø organizacija, kuri IX 

kongrese priëmë Limos deklaracijà „Dël vieðøjø finansø kontrolës svarbiausiøjø direktyvø“. 
Pagal ðià deklaracijà visos nacionaliniø valstybiø kontrolës institucijos turi bûti INTOSAI na-
rës ir laikytis deklaracijos nuostatø (Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts. 
Vienna, Austria, 1997). 
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Seimas636. Tas pats asmuo valstybës kontrolieriumi gali bûti skiriamas ne 
daugiau kaip du kartus ið eilës. Reikalavimai, keliami asmeniui, siekian-
èiam uþimti Valstybës kontrolieriaus pareigas: a) nepriekaiðtinga reputaci-
ja; b) amþiais cenzas (ne vyresnis kaip 65 metø); c) Lietuvos Respublikos 
pilietis; d) aukðtasis universitetinis iðsilavinimas. Valstybës kontrolieriaus 
ágaliojimai vykdomosios valdþios institucijø atþvilgiu: 

− atstovauti Valstybës kontrolei valstybës valdþios ir valdymo institu-
cijose; 

− teikti Respublikos Prezidentui valstybës kontrolieriaus pavaduoto-
jø kandidatus bei siûlymus atleisti valstybës kontrolieriaus pava-
duotojus ið pareigø;  

− teikti Seimui valstybinio audito ataskaitas ir iðvadas dël valstybës 
biudþeto ávykdymo apyskaitos, dël Vyriausybës ataskaitos apie vals-
tybës skolà;  

− teikti siûlymus Seimui, Respublikos Prezidentui arba Vyriausybei 
dël teisës aktø tobulinimo. 

Ðiuo metu Valstybës kontrolierius turi 2 pavaduotojus, kuriuos á pa-
reigas skiria ir ið jø atleidþia Respublikos Prezidentas valstybës kontrolie-
riaus teikimu. Asmeniui, siekianèiam uþimti valstybës kontrolieriaus pava-
duotojo pareigas, keliami tokie patys reikalavimai kaip ir Valstybës kontro-
lieriui.  

Dabartinë Valstybës kontrolës struktûra yra reglamentuota Valstybës 
kontrolës ástatymo 6 straipsnyje, o valstybës kontrolës institucijø administ-
racinë struktûra – Valstybës kontrolieriaus ásakyme. Valstybës kontrolës 
administraciniai struktûriniai padaliniai yra ðie: 

− departamentai (ðiuo metu yra 11 finansinio audito departamentø, 
4 veiklos audito departamentai, Veiklos audito valdymo depar-
tamentas ir kiti departamentai – ið viso 23); 

− skyriai (Informaciniø technologijø skyrius, Audito informacijos ir 
analizës skyrius, Administracinës informacijos skyrius); 

− tarnybos (Vidaus audito tarnyba, atliekanti Valstybës kontrolës 
vidaus audità); 

− Valstybės kontrolės taryba. Tai patariamoji valstybës kontrolieriaus 
institucija, svarstanti svarbiausius Valstybës kontrolës veiklos ir 
tarnybos Valstybës kontrolëje klausimus.  

                                                 

636 Valstybës kontrolieriaus paskyrimas á atitinkamas pareigas reglamentuotas ir Konstitu-
cijos 67 str. 11 p., 84 str. 13 p. // Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos pi-
lieèiø priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. Vilnius: VÁ Teisinës informacijos centras, 
2002. 
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Valstybës kontrolëje ir jos administraciniuose struktûriniuose padali-
niuose tarnybines pareigas vykdo valstybës kontrolës pareigûnai. Valstybës 
kontrolës pareigûnai, atliekantys vykdomosios valdþios institucijø finansiná 
ir veiklos audità, turi teisæ: 

– savarankiðkai pasirinkti audito procedûras; 
– gauti ið vykdomosios valdþios institucijos (pareigûno) auditui atlikti 

reikiamus dokumentus ir informacijà; 
– atlikti kontrolinius matavimus, materialiniø vertybiø inventorizaci-

jà arba kitaip tikrinti vykdomosios valdþios subjekto turtà; 
– gauti ið vykdomosios valdþios institucijø pareigûnø reikiamus pa-

aiðkinimus raðtu; 
– suraðyti administraciniø teisës paþeidimø protokolus.  
Valstybës kontrolierius ir jo pavaduotojai, priimdami sprendimus pa-

gal audito ataskaitas, turi teisæ:  
1) nurodyti vykdomosios valdþios institucijoms jø veiklos trûkumus ir 

nustatyti terminà teisës aktø paþeidimams paðalinti;  
2) siûlyti vykdomosios valdþios institucijø vadovams ástatymø nustaty-

ta tvarka patraukti materialinën (civilinën) atsakomybën asmenis uþ pada-
rytà þalà valstybei ar savivaldybei, institucijai, ástaigai, ámonei, organizacijai 
ar kitam juridiniam asmeniui; 

3) siûlyti vykdomosios valdþios institucijø vadovams skirti paþeidimus 
padariusiems asmenims tarnybinæ (drausminæ) nuobaudà; 

4) siûlyti vykdomosios valdþios institucijoms gràþinti á valstybës ar sa-
vivaldybës biudþetus lëðas, skirtas ar panaudotas paþeidþiant ástatymus ar 
kitus teisës aktus; 

5) nustaèius paþeidimus, nagrinëtinus atitinkamø vieðojo administra-
vimo subjektø arba teisësaugos institucijø, valstybinio audito dokumentus 
perduoti pagal kompetencijà. 

Valstybës kontrolës institucijos atskaitingumas Seimui pasireiðkia tuo, 
kad ði institucija kasmet teikia Seimui iðvadas dël valstybës biudþeto ávyk-
dymo apyskaitos, dël Vyriausybës ataskaitos apie valstybës skolà ir Valsty-
bës kontrolës veiklos ataskaità. 

Apibendrinant galima teigti, kad Valstybës kontrolës, kaip nepriklau-
somos aukðèiausios finansinio ir veiklos audito institucijos, vaidmuo uþtik-
rinant vykdomosios valdþios ir kitø subjektø veiklos teisëtumà yra akivaiz-
dus, nes jos dëka galima vertinti vieðojo administravimo subjektø veiklos 
skaidrumà, efektyvumà ir rezultatyvumà. 
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2.6.3. Valstybës auditas: samprata, rûðys, valstybinis  

reguliavimas ir veiklos organizavimas 
 

Mokslinëje ir kitoje literatûroje pateikta daug ir ávairiø audito sàvo-
kos apibrëþimø637. Auditas daþniausiai apibrëþiamas kaip nepriklausomas 
finansiniø ataskaitø tyrimas ir objektyvios nuomonës apie jas iðreiðkimas 
remiantis bendraisiais apskaitos principais ir teisës aktais. Reikia paþymëti, 
kad taip auditas apibrëþiamas tik finansiðkai. Kitu poþiûriu audito sampra-
ta yra daug platesnë. Kalbant apie vieðojo administravimo institucijas, toks 
audito apibrëþimas neapima visø audito procedûrø, kurios yra bûtinos tik-
rinant institucijos veiklos teisëtumà bei kokybæ. Tai ne tik finansiniø ope-
racijø efektyvumas bei panaudotø lëðø ataskaitø tikrumas. Be abejo, tai la-
bai svarbi sritis, kur turi bûti atliekamas auditas, bet ne maþiau svarbu val-
dymo institucijos struktûros tobulumas, ryðiø tarp jos struktûriniø padali-
niø optimalumas, programø ágyvendinimo efektyvumas, personalo kvalifi-
kacija ir kiti su institucijos valdymu susijæ klausimai. Todël apibrëþti vieðo-
jo administravimo institucijos audità neuþtenka sàvokø, pateikiamø ámoniø 
valdymo vadovëliuose. Reikalingas bendresnis audito apibrëþimas, kuris 
apimtø visus ðiuos iðvardytus klausimus. 

Kai kurie mokslininkai (E. A. Arens, J. K. Loebbecke ir kt.) auditą 
apibrëþia kaip procesà, kurio metu kompetentingas nepriklausomas dar-
buotojas surenka ir ávertina informacijà apie tam tikros ástaigos specifinæ 
veiklos sritá tam, kad nustatytø ir savo iðvadoje pateiktø, kiek tiriamoji in-
formacija atitinka nustatytus kriterijus. Norint pateikti valstybës audito 
sampratos turiná reikia aptarti audito rûðis, kurios iðskiriamos prie bendro-
sios sàvokos pridedant specifinius diferencinius ir funkcinius poþymius, bû-
dingus tik tam tikrai audito rûðiai. Esama daug nuomoniø audito skirstymo 
klausimais. Skirstymas gali skirtis ið esmës. Tai priklauso nuo pasirinktø jo 
kriterijø. Valstybës auditas skirstomas pagal ðiuos kriterijus:  

1) pagal funkciná kriterijø: finansinis auditas (finansiniø ataskaitø ir 
su jomis susijusiø dokumentø bei apskaitos registrø tyrimas); valdymo au-
ditas (valdymo metodø ir jø efektyvumo tikrinimas, kaip taikomi racionalûs 
veiklos organizavimo metodai, ar nepaþeidinëjama tarnybos drausmë, ne-

                                                 

637 Terminas „auditas“ (lot. audio reiðkia „girdþiu“) suprantamas kaip oficialus ámonës fi-
nansinës ir ûkinës veiklos patikrinimas. Bendràja prasme terminas „auditas“ reiðkia revizijà. 
Tai iðlaidø kontrolë, jø teisëtumas, pagrástumas, tikslumas, finansiniø dokumentø tvarkingu-
mas ir pan. Audito sampratos turinys apima tris dalis: finansiná audità, veiklos audità ir konsti-
tuciná audità (Vaitkevièiûtë V. Tarptautiniø þodþiø þodynas. Vilnius: Þodynas, 2001. P. 115; 
Puðkorius S. Veiklos audito lyginamoji analizë: teorijø apþvalga // Vieðoji politika ir administ-
ravimas: mokslo darbai. Vilnius: LTU, 2003. Nr. 4. P. 42–53). 
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kartojamos tam tikros operacijos); veiklos auditas (pagrindinis tikslas – pa-
teikti valdymo institucijos veiklos nepriklausomà ávertinimà); projektø au-
ditas (nustatoma, ar vykdomos projektø lëðø panaudojimo ir kitos specialiø 
projektø sàlygos ir ar pasiektas numatytas rezultatas); socialinis auditas 
(valdymo institucijos pareigûnø asmeniniø interesø tyrimas, t. y. uþimtumo, 
saugaus darbo, motyvacijos analizë); 

2) pagal apimtá iðskiriamas: iðorinis auditas (já atlieka nepriklausomi 
auditoriai pagal sutartis); vidaus auditas (já atlieka valdymo institucijos vi-
daus audito tarnybos darbuotojai); valstybinis auditas (já atlieka nepriklau-
somos valstybës institucijos – Valstybës kontrolës – auditoriai); 

3) pagal privalomumà: privalomas auditas (tai toks auditas, kurá sub-
jektai privalo atlikti vykdydami ástatymø nurodymus) ir laisvas auditas 
(laisvo audito pobûdis, tikslai ir apimtis priklauso nuo uþsakovo); 

4) pagal atlikimo laikà: nuolatinis auditas (atliekamas tose srityse, ku-
rioms bûdingi didelës rizikos elementai) ir periodinis auditas (atliekamas 
tada, kai manoma, kad jis yra bûtinas. Jo bûtinumà lemia daugelis veiksniø, 
pvz., praëjusio laikotarpio audito rezultatai, rizikos ávertinimas, valdymo si-
stemos, ekonominës aplinkos pokyèiai).  

Viena ið audito rûðiø, iðskiriamø pagal audito apimtá, yra valstybës 
auditas. Ðios audito rûðies audito teorija ir praktika kol kas maþai þinoma, 
taèiau kai kurios ðalys, pavyzdþiui, JAV, Didþioji Britanija, Vokietija su-
kaupë gana didelæ patirtá valstybës ástaigø audito srityje. JAV jau 1972 m. 
buvo patvirtinti valstybës ástaigø audito standartai, kurie daþnai vadinami 
Bendraisiais valstybës audito standartais (GAGAS – General Accepted Go-

vernment Auditing Standards). JAV audito ástatymas (1984 m.) reikalauja, 
kad audito standartø nuostatø bûtø laikomasi atliekant valstybës ir savival-
dybës ástaigø, kurios gauna paramà ið federalinës vyriausybës, audità visose 
JAV valstijose.  

Lietuvoje valstybinis auditas reglamentuojamas atitinkamais teisës 
aktais. Reikðmingiausi ið jø yra 1999 m. birþelio 15 d. Lietuvos Respublikos 
audito ástatymas (nauja redakcija – 2004 m. balandþio 8 d.)638, 1995 m. ge-
guþës 30 d. priimtas Lietuvos Respublikos valstybës kontrolës ástatymas 
(nauja redakcija – 2002 m. kovo 1 d.)639, 2002 m. gruodþio 10 d. priimtas 
Lietuvos Respublikos vidaus kontrolës ir vidaus audito ástatymas640, Lietu-
vos Respublikos valstybës kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. ásakymu Nr. 
V–26 patvirtinti Valstybinio audito reikalavimai (nauja redakcija – 2004 m. 

                                                 

638 Valstybës þinios. 2004. Nr. 63–2242. 
639 Valstybës þinios. 2001. Nr. 112–4070. 
640 Valstybës þinios. 2002. Nr. 123–5540.  
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sausio 20 d.)641. Be to, valstybinio audito atlikimo tvarka atitinkamoje vie-
ðojo administravimo institucijoje reglamentuojama tos institucijos vadovo 
patvirtintais teisës aktais. 

Valstybës auditas yra valstybës institucijø auditoriø atliekamas finan-
sinis ir veiklos auditas. Vieðojo administravimo subjektø valstybës auditas 
gali bûti iðorinis ir vidaus. Vieðojo administravimo institucijø iðoriná finan-
siná ir veiklos audità atlieka Valstybës kontrolë (apie ðià institucijà plaèiau 
þr. 2.6.1 ir 2.6.2 poskyriuose).  

Viešojo administravimo institucijos vidaus auditas – tai vidaus kontro-
lës sistemos dalis. Vidaus auditoriai, vykdydami nepriklausomà, objektyvià 
tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklà, siekia uþtikrinti vieðojo administ-
ravimo institucijos veiklos gerinimà. Vadinasi, vidaus audito tikslas – siste-
mingai ir visapusiðkai vertinant rizikos valdymà ir vidaus kontrolæ padëti 
ágyvendinti vieðojo administravimo institucijos, jai pavaldþiø ir jos valdymo 
srièiai priskirtø padaliniø veiklos tikslus.  

Vieðojo administravimo institucijø vidaus audità atlieka atitinkamos 
valdymo institucijos administracinis struktûrinis padalinys – vidaus audito 

tarnyba (skyrius). Vidaus audito tarnybos (skyriai) privalo bûti ásteigti ðiose 
vykdomosios valdþios institucijose: a) Vyriausybës kanceliarijoje; b) minis-
terijose; c) apskrièiø virðininkø administracijose; d) savivaldybëse (steigia-
mos centralizuotos vidaus audito tarnybos); e) kitose vieðojo administravi-
mo institucijose, kuriose patvirtinta ne maþiau kaip 200 pareigybiø (etatø), 
áskaitant jiems pavaldþiø arba jø valdymo srièiai priskirtø vieðøjø juridiniø 
asmenø patvirtintas pareigybes (etatus).  

Bûtina paþymëti, jog vieðojo administravimo institucijos vadovo arba 
kolegialaus valdymo organo sprendimu gali bûti ásteigta centralizuota vi-

daus audito tarnyba, kuri atliktø vidaus audità toje vieðojo administravimo 
institucijoje bei visuose jai pavaldþiuose ir (arba) jos valdymo srièiai pri-
skirtuose padaliniuose. Ðiuo atveju vidaus audito tarnyba nesteigiama pa-
valdþiose ir valdymo srièiai priskirtose vieðojo administravimo institucijose 
– á jose patvirtintø pareigybiø (etatø) skaièiø neatsiþvelgiama. 

Vieðojo administravimo institucijos vidaus audito tarnybos (skyriai) yra 
nepriklausomos nuo valdymo institucijø (ministerijø, departamentø) veik-
los, jos atliekamø vidaus kontrolës procedûrø ir nëra uþ jas atsakingos. Vi-
daus audito tarnybos (skyriaus) paskirtis – atlikti nepriklausomà, objektyvià 
tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklà siekiant uþtikrinti atitinkamos vie-
ðojo administravimo institucijos veiklos gerinimà. Pagrindinis vidaus audito 
tarnybos (skyriaus) tikslas – padëti didinti vieðojo administravimo instituci-

                                                 

641 Valstybës þinios. 2004. Nr. 14–440. 
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jos, jai pavaldþiø ir jos valdymo srièiai priskirtø padaliniø veiklos efektyvu-
mà, ágyvendinti strateginá ir kitus veiklos planus, programas bei procedûras. 
Siekdama nurodyto tikslo vieðojo administravimo institucijos vidaus audito 
tarnyba (skyrius) ágyvendina ðiuos bendruosius uþdavinius642: 

1) nustatyti, ar vieðojo administravimo institucija savo veikloje laikosi 
ástatymø ir kitø teisës aktø; 

2) patarti vieðojo administravimo institucijos vadovui, kaip maþinti 
rizikos veiksniø átakà tos institucijos veiklai; 

3) teikti vieðojo administravimo institucijos vadovui rekomendacijas 
dël institucijos veiklos ir vidaus kontrolës tobulinimo;  

4) vertinti vieðojo administravimo institucijos strateginiø arba kitø 
veiklos planø, programø vykdymà bei valstybës ir savivaldybës tur-
to naudojimà ekonomiðkumo, efektyvumo ir rezultatyvumo poþiû-
riais; 

5) vertinti vieðojo administravimo institucijos lëðø, gautø ið Europos 
Sàjungos bei uþsienio institucijø ar fondø, administravimà ir pa-
naudojimà;  

6) ne reèiau kaip vienà kartà per trejus metus ávertinti, kaip vidaus 
kontrolë veikia vieðojo administravimo institucijoje.  

Vieðojo administravimo institucijos vidaus audito tarnybos veiklos or-

ganizavimas ypatingas tuo, kad ji veikia nepriklausomai nuo kitø tos insti-
tucijos struktûriniø padaliniø. Vidaus audito tarnybos nepriklausomumà 
rodo tai, kad ji yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga vieðojo administravimo 
institucijos vadovui. Vieðojo administravimo institucijos vidaus audito tar-
nybai (skyriui) vadovauja vidaus audito tarnybos vadovas (vedëjas), kuris 
savarankiðkai organizuoja vidaus audito tarnybos veiklà ir atsako uþ jai pa-
vestø uþdaviniø ir funkcijø vykdymà. Vieðojo administravimo institucijos 
vidaus audito tarnyboje (skyriuje) tarnybines pareigas vykdo vidaus audito-
riai, kurie yra tiesiogiai pavaldûs tarnybos vadovui (vedëjui) ir atsakingi uþ 
tai, kad tinkamai atliktø savo funkcijas bei gautus pavedimus. 

Vieðojo administravimo institucijos vidaus kontrolës ir vidaus audito 
funkcionavimo ir vykdymo tvarkà administruoja Lietuvos Respublikos fi-
nansø ministerija, kuri metodiðkai vadovauja finansø kontrolës ir vidaus 
audito klausimais, vertina ir tikrina, ar vidaus audito tarnybø veikla atitinka 
teisës aktø nustatytus reikalavimus, analizuoja, kaip veikia vidaus audito 

                                                 

642 Vieðojo administravimo institucijos vidaus audito tarnyba (skyrius) privalo vadovautis 
tos institucijos vadovo patvirtintais nuostatais, taip pat Vidaus audito tarnybos pavyzdiniais 
nuostatais, patvirtintais 2003 m. balandþio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimu 
Nr. 470, kuriuose pateikiami vidaus audito tarnybos uþdaviniai (Valstybës þinios. 2003. Nr. 
37–1612). 
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tarnybos vieðuosiuose juridiniuose asmenyse. Finansø ministerija taip pat 
rengia ir iki kiekvienø metø kovo 1 d. teikia Vyriausybei bei Seimo Biudþe-
to ir finansø komitetui metinæ vidaus audito tarnybø veikimo vieðojo admi-
nistravimo institucijose ataskaità bei koordinuoja vieðojo administravimo 
institucijø vidaus auditoriø mokymà, kvalifikacijos këlimà ir atestavimà. 

Apibendrinant galima teigti, kad valstybës auditas apima vykdomo-
sios valdþios institucijø valdymo ekonomiðkumo, efektyvumo, veiksmingu-
mo sisteminæ analizæ bei pasiûlymø, kaip ðiuos kriterijus gerinti, rengimà. 
Siekiant ágyvendinti ðiuos tikslus turi bûti sukurti specialûs valstybës audito 
metodai, plaèiai taikoma sisteminë analizë, remiamasi kokybiniais bei kie-
kybiniais duomenimis, kurie turëtø bûti tinkamai apdorojami ir pasirûpinta 
jø iðvadø bei rekomendacijø patikimumu ir tikslingumu.  
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3. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJŲ 
VYKDOMA ADMINISTRACINĖ PRIEŽIŪRA 

 

Vieðojo administravimo ágyvendinimo praktika liudija, kad daugelis 
valdymo institucijø (pareigûnø) priþiûri, kaip joms organizacine tvarka ne-
pavaldþios institucijos (pareigûnai), ámonës, ástaigos ir organizacijos bei pi-
lieèiai laikosi specialiø taisykliø bei normø, átvirtintø ástatymuose bei kituo-
se teisës aktuose, reikalavimø. Kita vertus, administracinæ prieþiûrà vyk-
danèios vieðojo administravimo institucijos (pareigûnai) specialiai tam 
ásteigtos bei ákurtos, t. y. teisës aktai, apibrëþiantys tokiø institucijø kompe-
tencijà, numato jø paskirtá – vykdyti apskaitos bei kontrolës funkcijas (tam 
tikslui yra steigiamos ávairios ástaigos prie ministerijø – tarnybos, inspekci-
jos – bei Vyriausybës ástaigos – tarnybos, inspekcijos arba agentûros). 

Administracinæ prieþiûrà vykdanèioms vieðojo administravimo insti-
tucijoms (pareigûnams) suteikti specialûs administraciniai ágaliojimai, be 
kuriø jos negalëtø tinkamai funkcionuoti. D. N. Bachrachas iðskiria dvi 
administracinës prieþiûros funkcijas643: 

1) ámoniø, ástaigø, organizacijø ir pilieèiø apsauga nuo pernelyg dide-
lës valstybës átakos (siekiama apginti nuo savivaliavimo per ávai-
rius nustatytus apribojimus); 

2) administracinæ prieþiûrà vykdanèiø subjektø valdingas poveikis 
prieþiûros objektams, kurie organizacine tvarka nëra pavaldûs. 

Administracinës prieþiûros reikðmë maþinant (ribojant) valstybës ki-
ðimàsi á organizacijø veiklà ir pilieèiø visuomeniná gyvenimà pamaþu didës. 
Administracinæ prieþiûrà galima laikyti valstybinës prieþiûros, apimanèios 
konstitucinæ, prokurorinæ ir teisminæ prieþiûrà, sudëtine dalimi. Teisinëje 
literatûroje galimos nuomonës, jog administracinë prieþiûra yra vieðojo 
administravimo kontrolës rûðis, nes apima asmenø vykdomos veiklos tikri-
nimà (t. y. kaip laikomasi ástatymuose ir kituose teisës aktuose átvirtintø 
reikalavimø)644. Taèiau galima palaikyti ir pritarti kitai vyraujanèiai nuo-
monei, jog administracinë prieþiûra yra savarankiðkas teisëtumo uþtikrini-
mo bûdas vieðojo administravimo srityje645. 

                                                 

643 Бахрах Д. Н. Административное право России. Москва: Норма–Инфра, 2001. C. 
169–175.  

644 Тихомиров С. В. Административное право Российской Федерации. Москва: 
Юрлитинформ, 2003. C. 234–236; Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. 
Административное право Российской Федерации. Москва: Зерцало-М, 2003. С. 320. 

645 Козлов Ю. М., Попов Л. Л. Административное право. Москва: Юристъ, 2000.  
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3.1. Viešojo administravimo institucijų vykdomos  
administracinės priežiūros sąvoka ir požymiai  

 
Administracinë prieþiûra suprantama kaip fiziniø ir juridiniø asmenø 

veiklos specialus tikrinimas bei tikrinimas, kaip laikomasi grieþtai nustatytø 
ir apibrëþtø taisykliø vieðojo administravimo srityje. Administracinës prie-
þiûros vykdymo tvarka reglamentuota ástatymuose bei kituose teisës aktuo-
se. Vadinasi, administracinæ prieþiûrà vykdanèioms vieðojo administravimo 
institucijoms (pareigûnams) suteikti specialûs ágaliojimai tikrinti, kaip fizi-
niai ir juridiniai asmenys laikosi specialiø taisykliø ir kitø teisiniø reikala-
vimø (pvz., prieðgaisrinës apsaugos taisykliø, maþmeninës prekybos taisyk-
liø ir kt.). 

Administracinæ prieþiûrà, kaip savarankiðkà teisëtumo uþtikrinimo 
bûdà vieðojo administravimo srityje, apibrëþia ðie poþymiai: 

1) administracinæ prieþiûrà vykdo valstybës ágaliotos ir specialios vie-
ðojo administravimo institucijos (pareigûnai), t. y. ávairios valstybinës ins-
pekcijos, tarnybos, agentûros. Ðiuo atveju administracinæ prieþiûrà vykdan-
èios institucijos uþtikrina teisëtumà bendrai vieðojo administravimo srityje 
ir atskirø asmenø atþvilgiu; 

2) administracinë prieþiûra glaudþiai susijusi su vieðojo administra-
vimo kontrole. Taèiau kita administracinës prieþiûros paskirtis, tikslas, 
konkretus turinys ir aiðkûs uþdaviniai leidþia administracinæ prieþiûrà trak-
tuoti kaip atskirà teisëtumo uþtikrinimo bûdà; 

3) administracinæ prieþiûrà vykdanèios institucijos (pareigûnai) tikri-
na organizacine tvarka nepavaldþias ámones, ástaigas, organizacijas ir pilie-
èius; 

4) administracinæ prieþiûrà vykdanèios institucijos (pareigûnai) gali 
leisti arba drausti tam tikrà veiklà, atlikti tam tikrus veiksmus, sustabdyti 
priþiûrimø bei tikrinamø objektø atitinkamà veiklà. Administracinës prie-
þiûros subjektø veikla yra specifinë, nes vienos vieðojo administravimo ins-
titucijos gali iðduoti paþymëjimus (pvz., vairuoti transporto priemones), ki-
tos – leidimus (pvz., verstis maþmeninës prekybos veikla), treèios – licenci-
jas (pvz., uþsiimti privaèia asmens ir turto saugos veikla). Bûtent tokia veik-
la asmenims suteikia galimybæ ágyvendinti savo subjektines teises vieðojo 
administravimo srityje. Vadinasi, administracinës prieþiûros subjektai, su-
teikdami specialiàjà teisæ asmenims, patys turi teisæ kontroliuoti bei priþiû-
rëti, ar tos suteiktos teisës yra laikomasi; 

5) administracinæ prieþiûrà vykdanèios institucijos (pareigûnai) at-
skleidþia (nustato) ámoniø, ástaigø, organizacijø (tiek valstybiniø, tiek pri-
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vaèiø) ir pilieèiø padarytus specialiø taisykliø (instrukcijø, nustatytos tvar-
kos) paþeidimus bei turi teisæ duoti privalomus nurodymus jiems paðalinti; 

6) administracinæ prieþiûrà vykdanèios institucijos (pareigûnai) kal-
tiems uþ specialiø taisykliø paþeidimus asmenims gali taikyti ávairias admi-
nistracinio poveikio priemones: tiek administracines prevencines (eismo 
apribojimas, karantino ávedimas), tiek administracines kardomàsias (drau-
dimas eksploatuoti transporto priemones, specialiøjø priemoniø panaudo-
jimas), tiek administracinës atsakomybës (pilieèiui suteiktos specialios tei-
sës vairuoti transporto priemones atëmimas, daikto, kuris buvo tiesioginis 
administracinio teisës paþeidimo padarymo objektas, konfiskavimas). Kaip 
matyti, administracinæ prieþiûrà vykdanèios institucijos (pareigûnai) kartu 
yra administracinës jurisdikcijos subjektai, atliekantys procesinius veiksmus 
(pvz., renka ir fiksuoja árodymus, suraðo administraciniø teisës paþeidimø 
protokolus, nagrinëja administraciniø teisës paþeidimø bylas).  

Apibendrinant galima teigti, kad administracinė priežiūra – tai speciali 
(specifinë) valstybës ágaliotø vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø) 
veikla, skirta kontroliuoti bei tikrinti, kaip organizacine tvarka nepaval-
dþios valstybinës ir kitos ámonës, ástaigos, organizacijos, pilieèiai laikosi 
specialiø, visiems privalomø taisykliø (instrukcijø, nustatytos tvarkos), átvir-
tintø ástatymuose ir kituose teisës aktuose. 

Pateiktoje administracinės priežiūros sàvokoje galima áþvelgti admi-
nistracinæ prieþiûrà vykdanèiø institucijø dvejopà paskirtá:  

pirma, stebëti ir tikrinti, kaip prieþiûros objektai laikosi specialiø tai-
sykliø (instrukcijø, nustatytø standartø bei nustatytos tvarkos) vieðojo ad-
ministravimo srityje; 

antra, stebëti ir tikrinti, kaip organizuojamas darbas ir ágyvendinamos 
priemonës, uþtikrinanèios specialiø taisykliø (instrukcijø, nustatytø stan-
dartø bei nustatytos tvarkos) vykdymà ir laikymàsi vieðojo administravimo 
srityje. 
 
 

3.2. Viešojo administravimo institucijų vykdomos  
administracinės priežiūros rūšys 

 

Vieðojo administravimo institucijø vykdomà administracinæ prieþiûrà 
galima skirstyti pagal du kriterijus: 

1) atsižvelgiant į administracinę priežiūrą atliekančių subjektų kompe-

tenciją: 



LIETUVOS  ADMINISTRACINĖ  TEISĖ 

 

566 

− bendros kompetencijos administracinës prieþiûros valdymo institu-
cijos, t. y. tokios institucijos, kurios administracinæ prieþiûrà vykdo 
bendrai visoje valdymo sistemoje ir yra pavaldþios Vyriausybei 
(pvz., Valstybinë atominës energetikos saugos inspekcija, Valstybi-
në duomenø apsaugos inspekcija); 

− ðakinës kompetencijos administracinës prieþiûros valdymo institu-
cijos, t. y. tokios institucijos, kurios administracinæ prieþiûrà atlieka 
atitinkamos valdymo ðakos sistemoje (pvz., Migracijos departa-
mentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalø ministerijos, Vals-
tybinë teritorijø planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos); 

− specialios kompetencijos administracinës prieþiûros valdymo insti-
tucijos, t. y. tokios institucijos, kurios administracinæ prieþiûrà at-
lieka atitinkamoje valdymo sistemoje ir turi þinybinio pobûdþio ága-
liojimus (pvz., Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalø ministerijos Eismo prieþiûros skyrius, Aplinkos ap-
saugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministe-
rijos Miðkø kontrolës skyrius); 

2) atsižvelgiant į administracinės priežiūros objektus: 

− neapibrëþtø prieþiûros objektø administracinë prieþiûra (t. y. ne-
personifikuota administracinë prieþiûra). Tai fiziniø ir juridiniø 
asmenø administracinë prieþiûra neatsiþvelgiant á jø organizaciná 
pavaldumà, nuosavybës formà ir pan. (pvz., kaip laikomasi bendro 
elgesio taisykliø vieðose vietose);  

− atitinkamø pilieèiø, pareigûnø, ámoniø, ástaigø ir organizacijø ad-
ministracinë prieþiûra konkreèiais klausimais (pvz., tikrinama, kaip 
pilieèiai laikosi ðaunamøjø ginklø ásigijimo, saugojimo ir naudojimo 
taisykliø); 

− personifikuota administracinë prieþiûra, t. y. konkreèiø asmenø 
prieþiûra (pvz., policijos pareigûnai turi teisæ bet kuriuo paros laiku 
áeiti á nuteisto asmens gyvenamàsias patalpas, jei tai yra susijæ su 
teismo priimto nuosprendþio arba paskirto ápareigojimo vykdymu, 
taip pat kviesti ir pristatyti toká asmená á policijà, kontroliuoti, kaip 
jis laikosi ástatymø ir teismo nustatytø apribojimø).  

Taigi administracinæ prieþiûrà vykdo ávairios vieðojo administravimo 
institucijos (pareigûnai), turinèios administracinius ágaliojimus joms nepa-
valdþiø subjektø atþvilgiu ir teisæ taikyti ávairias administracinio poveikio 
priemones. Administracinæ prieþiûrà vykdanèias institucijas galima suskirs-
tyti á ðias grupes: 
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1) valstybinës tarnybos (pvz., Valstybinë tabako ir alkoholio kontro-
lës tarnyba, Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinë 
sienos apsaugos tarnyba); 

2) valstybinës komisijos (pvz., Draudimo prieþiûros komisija);  
3) valstybinës inspekcijos (pvz., Valstybinë mokesèiø inspekcija, 

Valstybinë medicininio audito inspekcija); 
4) valstybinës agentûros (pvz., Aplinkos apsaugos agentûra, Naciona-

linë mokëjimo agentûra).  
Teisinëje literatûroje galimos nuomonës, jog administracinës prieþiû-

ros elementu (porûðiu) laikomas monitoringas646. Monitoringas apibrëþia-
mas kaip socialiniø reiðkiniø, procesø ir materialiøjø objektø bûklës bei di-
namikos stebëjimo, vertinimo ir prognozës sistema. Monitoringas reikalin-
gas siekiant uþtikrinti nuolatinæ prieþiûros objekto veiklos raidà, o remian-
tis gauta informacija ávertinti jo bûklæ bei numatyti jo veiklà ateityje, taip 
pat laiku taikyti valdingo administracinio pobûdþio priemones. Monitorin-
go atlikimo tvarka ir procedûra vieðojo administravimo srityje nustatoma 
atitinkamo vykdomosios valdþios subjekto.  

Pastaruoju metu monitoringo reikðmë vieðojo administravimo srityje 
vis didëja. Egzistuoja valstybinio aplinkos monitoringo sistema, susidedanti 
ið ávairiø daliø, t. y. valstybës lygiu visoje Lietuvos teritorijoje vykdomi nuo-
latiniai gamtinës aplinkos bûklës stebëjimai. Pavyzdþiui, Lietuvos Respub-
likos aplinkos apsaugos ministerija atsakinga uþ valstybiná aplinkos monito-
ringà, jo vykdymo tvarkà ir prieþiûrà647. Egzistuoja valstybinë visuomenës 
sveikatos monitoringo sistema, kurià administruoja Valstybinë visuomenës 
sveikatos prieþiûros tarnyba, valstybës ilgalaikës raidos strategijos ágyven-
dinimo analizë ir monitoringas, kurá administruoja Valstybës ilgalaikës rai-
dos strategijos ágyvendinimo analizës ir stebësenos prieþiûros komisija. 

Paþymëtina, kad vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø) vyk-
doma administracinë prieþiûra laikoma vienu ið teisëtumo uþtikrinimo bû-
dø valdymo srityje, kuris tiesiogiai ágyvendinamas pasitelkus tam tikrus 
administracinius teisinius reþimus. 

                                                 

646 „Tarptautiniø þodþiø þodyne“ monitoringas apibûdinamas kaip tam tikrø kiekybiniø ir 
kokybiniø pakitimø stebëjimas tiriant aplinkos bûklæ. Bûtina paþymëti, kad terminas monito-

ringas siejamas su tokiomis sàvokomis kaip priežiūra, kontrolė, tikrinimas (Vaitkevièiûtë V. 
Tarptautiniø þodþiø þodynas. Vilnius: Þodynas, 2001. P. 649). 

647 Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo ástatymas Nr. VIII–529, priimtas Lietuvos 
Respublikos Seimo 1997 m. lapkrièio 20 d. // Valstybës þinios. 1997. Nr. 112–2824. 
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3.3. Valstybinių inspekcijų, policijos kontrolės ir  
priežiūros funkcijos viešojo administravimo srityje 

 

Valstybiniø inspekcijø kontrolës ir prieþiûros funkcijos vieðojo admi-
nistravimo srityje priklauso nuo to, kokioje valdymo ðakos sistemoje funk-
cionuoja valstybinë inspekcija ir kokie ágaliojimai joms yra suteikti. Pateikti 
visø valstybiniø inspekcijø kontrolës ir prieþiûros funkcijas sunku, nes vie-
ðojo administravimo srityje jø yra daug ir ávairiø, todël apibendrintai pami-
nësime tik pagrindines jø kontrolës ir prieþiûros funkcijas. Iðnagrinëjus 
ávairiø valstybiniø inspekcijø veiklos nuostatus matyti, kad jos daþniausiai 
vykdo ðias kontrolës ir prieþiûros funkcijas vieðojo administravimo srityje:  

1) ávairiø valdymo srièiø prieþiûrà, kad visi juridiniai ir fiziniai asme-
nys, ámonës, neturinèios juridinio asmens teisiø, laikytøsi ástatymø, Vyriau-
sybës nutarimø ir kitø teisës aktø; 

2) iðduoda ir panaikina licencijas uþsiimti atitinkama ûkine komerci-
ne veikla; 

3) atlieka ávairias revizijas ir patikrinimus, reikalauja ávairiø doku-
mentø ir ataskaitø; 

4) kontroliuoja, ar fiziniams ir juridiniams asmenims teikiamos ad-
ministravimo paslaugos (iðskyrus tas, kuriø kontrolæ Lietuvos Respublikos 
ástatymais ar kitais teisës aktais yra ápareigotos vykdyti kitos institucijos) 
atitinka teisës aktuose nustatytus reikalavimus; 

5) sustabdo ávairià fiziniø ir juridiniø asmenø veiklà, ávairiø objektø 
eksploatavimà, nesaugiø, kenksmingø vartotojams ne maisto gaminiø tie-
kimà rinkai, vykdo jø iðëmimo ið rinkos ir sunaikinimo kontrolæ; 

6) kontroliuoja, kaip pilieèiai, ámonës, ástaigos, organizacijos laikosi 
nustatytø specialiø taisykliø reikalavimø (pvz., tabako importo ir prekybos 
tabako gaminiais); 

7) priþiûri, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi iðduotø licencijø sà-
lygø; 

8) tikrina mokesèiø mokëtojus, mokestá iðskaièiuojanèius asmenis ir 
jø veikloje naudojamus materialinius techninius iðteklius bei pagamintà 
produkcijà; 

9) duoda privalomuosius nurodymus dël fiziniø ar juridiniø asmenø 
vykdomos veiklos, kuria paþeidþiami arba gali bûti paþeisti specialiø taisyk-
liø laikymàsi reglamentuojantys ástatymai ir kiti teisës aktai, dël ðiø paþei-
dimø paðalinimo; 

10) pagal kompetencijà suraðo administracinius teisës paþeidimø pro-
tokolus, nagrinëja administraciniø teisës paþeidimø bylas ir teisës paþeidë-
jams skiria administracines nuobaudas, taip pat kitas administracines sank-
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cijas ir baudas (pvz., numatytas mokesèiø (mokesèiø administravimo) ásta-
tymuose); 

11) taiko ávairias administracinës prievartos priemones; 
12) nustaèiusios teisës paþeidimus ápareigoja ámones arba organizaci-

jas nutraukti veiklà, paþeidþianèià ástatymus ir kitus teisës aktus. 
Svarbus administracinës prieþiûros subjektas yra policija, kuriai vals-

tybë suteikia didesnius kontrolinius ir administracinës prieþiûros ágalioji-
mus, palyginti su kitomis administracinæ prieþiûrà atlekianèiomis vieðojo 
administravimo institucijomis. Pagrindinës policijos kontrolës ir administra-
cinës prieþiûros funkcijos vieðojo administravimo srityje yra ðios648: 

– pagrástai átariant, jog padarytas administracinis teisës paþeidimas 
arba nusikalstama veika, tikrinti su tuo susijusio asmens, transpor-
to priemonës, kroviniø dokumentus ir laikinai, kol bus priimtas 
sprendimas, juos paimti; 

– sulaikyti ir pristatyti teisëtvarkos paþeidëjus á policijos ar kitø teisë-
saugos institucijø tarnybines patalpas, kad bûtø nustatyta jø asme-
nybë, suraðyti protokolai, aktai, praneðimai, apþiûrëti asmenys ir jø 
turimi daiktai; 

– panaudoti ðaunamuosius ginklus, fizinæ bei kitokià prievartà;  
– laikinai apriboti galimybæ patekti á tam tikrà teritorijà arba patalpà, 

sustabdyti vykdomus darbus, apriboti arba uþdrausti transporto 
eismà, jei kyla pavojus gamtai, vieðajai tvarkai, asmens arba valsty-
bës saugumui; 

– uþdrausti eksploatuoti transporto priemones, kuriø konstrukcija 
arba techninë bûklë neatitinka galiojanèiø Keliø eismo taisykliø, 
normø arba standartø; 

– jeigu paþeistos laikymo arba naudojimo taisyklës, paimti ið fiziniø 
ar juridiniø asmenø ðaunamuosius ginklus, ðaudmenis, sprogmenis, 
sprogstamàsias, narkotines ir kitas medþiagas, priemones ar daik-
tus, kuriems reikalingas leidimas;  

– tikrinti visø rûðiø ámoniø, ástaigø bei organizacijø ûkinæ ir komerci-
næ bei finansinæ ar kitokià veiklà, materialiniø vertybiø, prekiø 
saugojimo bûklæ, jø ágijimo, gamybos, naudojimo ir ágyvendinimo 
teisëtumà, gamybines, administracines ir kitas, taip pat ir uþplom-
buotas, patalpas; 

– skirti bei atlikti inventorizacijà, revizijà, kontrolinius matavimus ir 
kitus patikrinimus. 

                                                 

648 Lietuvos Respublikos policijos veiklos ástatymas Nr. VIII–2048, priimtas Lietuvos Res-
publikos Seimo 2000 m. spalio 17 d. // Valstybës þinios. 2000. Nr. 90–2777. 
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4. TEISMO KONTROLINĖS FUNKCIJOS VIEŠOJO 
ADMINISTRAVIMO SRITYJE 

 

Konstitucijoje átvirtintø pagrindiniø þmogaus teisiø ir laisviø apsaugos 
garantas yra teismas, kurio fundamentiniai konstituciniai ágaliojimai átvir-
tinti Konstitucijos 109–117 straipsniuose649. Teisminë valdþia – neatskiria-
mas teisinës valstybës elementas, taip pat svarbus vykdomosios valdþios 
kompetencijos teisëtumo ágyvendinimo garantas. Pagrindinë teismø uþduo-
tis – ágyvendinti teisingumo vykdymo funkcijà. Ðià funkcijà ágyvendina tei-
sminës valdþios subjektai konstituciniame, baudþiamajame, civiliniame, 
administraciniame procese. Teisingumo vykdymo funkcija nëra vienintelë 
teisminës valdþios funkcija, nes teismai, ágyvendindami teisingumà, ágyven-
dina ir kità svarbià funkcijà, t. y. kontrolės funkciją650, susijusià su vykdomo-
sios valdþios subjektø priimamø valdymo sprendimø ir atliekamø veiksmø 
(neveikimo) teisëtumo tikrinimu. 

Teismo kontrolinës funkcijos, kaip atskiro teisëtumo uþtikrinimo bû-
do vieðojo administravimo srityje, turinys susideda ið trijø elementø: pirma, 
ið teisinio vertinimo, ar vykdomosios valdþios institucijos (pareigûnai) savo 
veikloje nepaþeidþia ástatymø ir kitø teisës aktø, pilieèiø, ámoniø, ástaigø, 
organizacijø teisiø ir teisëtø interesø, antra, ið sàlygø ir aplinkybiø, kurios 
gali sukelti teisëtumo paþeidimus, nustatymo, trečia, ið teisinio poveikio ir 
teisinës atsakomybës priemoniø taikymo kaltiems pareigûnams, padariu-
siems teisëtumo paþeidimus.  

Teismo atliekamos vieðojo administravimo subjektø kontrolës funkci-
jos klausimus nagrinëjo prof. M. Romeris tarpukario Lietuvoje. Pasak M. 
Romerio, teismo kontrolinës funkcijos vykdomosios valdþios subjektø at-
þvilgiu gali bûti dviejø rûðiø651: 

1) atsitiktinës teismo kontrolinës funkcijos, kuriø esmë yra ta, kad 
klausimas apie vykdomosios valdþios akto teisëtumà iðkyla atsitiktiniu bû-
du, t. y. tiek, kiek valdymo akto teisëtumas susijæs su sprendþiama byla. Sa-

                                                 

649 Lietuvos Respublikos Konstitucija: Lietuvos Respublikos pilieèiø priimta 1992 m. spa-
lio 25 d. referendume. Vilnius: VÁ Teisinës informacijos centras, 2002. 

650 Teismo kontrolinæ funkcijà, kaip vykdomosios valdþios vykdomos veiklos teisëtumo 
prieþiûrà, iðskiria daugelio valstybiø mokslininkai (Vokietijos, Prancûzijos ir kt.) ir ji plaèiai 
taikoma Vakarø Europos valstybiø teismø bei vieðojo administravimo praktikoje (Baldwin R. 
Rules and Government. Oxford: Clarendon Press, 1995; Barnet H. Constitutional & Admi-
nistrative Law. London: Cavendish Publishing Limited, 1996). 

651 Römeris M. Valstybë ir jos konstitucinë teisë. Vilnius: Pradai, 1995. 
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vaime vykdomosios valdþios priimtas valdymo aktas nëra skundþiamas. 
Todël teismas ðiuo atveju netaiko jokiø sankcijø to akto „neteisei“;  

2) tikslios teismo kontrolinës funkcijos, kuriø tiesioginë paskirtis – 
tikrinti vykdomosios valdþios subjektø veiklos teisëtumà. Ðios teismo kont-
rolinës funkcijos esmë – neteisës valdymo akte konstatavimas ir tos netei-
sës tam tikromis sankcijomis draudimas. Teismo veikimo pagrindà sudaro 
ginèas dël valdymo akto teisëtumo. Teismas iðsprendþia skundà dël teisës 
akto teisëtumo, sudraudþia neteisæ panaikindamas valdymo aktà savo 
sprendimu. Pasak M. Romerio, tas valdþios darbams teismas, kuris vykdo 
tikslià civilinio ir baudþiamojo teismo darbø teisëtumo kontrolæ, vadinamas 
kasaciniu teismu, tas valdþios darbams teismas, kuris vykdo tikslià admi-
nistracijos institucijø darbø teisëtumo kontrolæ, vadinamas administraciniu 
teismu, o tas valdþios darbams teismas, kuris vykdo tikslià ástatymø leidëjo 
darbø teisëtumo kontrolæ, vadinamas konstituciniu teismu652. 

Paþymëtina, jog M. Romerio ásivaizduojama teismo kontrolinë veikla 
yra tiksli ðiø Lietuvos teismø sistemos veiklos kopija. Teisminei valdþiai 
bûdinga specifinë teisingumo funkcijos vykdymo kontrolës sistema. Tei-
smui, kitaip nei kitoms kontrolës ir prieþiûros institucijoms, nëra bûdingas 
nuolatinis bei sistemingas vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø), 
kitø valstybiniø ir nevyriausybiniø ástaigø, ámoniø, organizacijø, pilieèiø 
veiksmø teisëtumo tikrinimas. Vadinasi, teismai vykdo iðorinæ vykdomosios 
valdþios subjektø ir jø atliekamø veiksmø teisëtumo kontrolæ, kuri turi tam 
tikras specifines formas ir jø vykdymo ypatumus. 
 
 

4.1. Teismo kontrolinių funkcijų formos ir jų vykdymo 
ypatumai viešojo administravimo srityje 

 
Teismø galimybë kontroliuoti vykdomàjà valdþià pripaþástama beveik 

visose ðalyse, taèiau vykdomajai valdþiai taikomos teismø kontroliniø funk-
cijø formos labai skiriasi. Teismas yra sukurtas teisiniams ginèams spræsti, 
nesvarbu, tarp kokiø ðaliø kilo teisinis ginèas. Pasaulyje egzistuoja penkiø 
formø vieðosios administracijos veiksmus kontroliuojantys teismai: 

1) bendrieji teismai; 
2) bendrieji vidaus specializuoti teismai; 
3) savarankiðka administraciniø teismø sistema (be bendrøjø teismø 

sistemos); 

                                                 

652 Römeris M. Valstybë ir jos konstitucinë teisë. Vilnius: Pradai, 1995. 
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4) prancûzø modelis, t. y. tam tikras vieðosios administracijos ir tei-
smo „hibridas“; 

5) kvaziteismai (administraciniai tribunolai), kurie savo procesine 
veikla panaðûs á teismus, taèiau jø sprendimai gali bûti skundþiami bendrie-
siems teismams. 

Bendra visoms pasaulio valstybëms yra tai, kad teismo veikla, nagri-
nëjanti pilieèiø ir vykdomosios valdþios subjektø ginèus, vadinama admi-
nistracine justicija653. 

Iðanalizavus teisinæ literatûrà matyti, kad teismo atliekamos vieðojo 
administravimo subjektø kontrolës formos skirstomos á dvi rûðis: 

1) tiesioginė teismo kontrolė, t. y. tokia kontrolë, kai teismas nagrinëja 
asmenø skundus (reikalavimus, protestus) dël vieðojo administra-
vimo subjektø priimtø teisës aktø ir atliekamø veiksmø (neveiki-
mo) teisëtumo; 

2) netiesioginë teismo kontrolė, t. y. tokia kontrolë, kai teismai nagri-
nëja kitø kategorijø bylas (civilines, baudþiamàsias, drausmines, 
arbitraþines), kuriose bendrai sprendþiamas vykdomosios valdþios 
institucijos ar pareigûno veiklos teisëtumo klausimas. 

Kaip matyti, vienais atvejais teismas, nagrinëdamas konkreèias tam 
tikrø kategorijø bylas, nustato neteisëtus vieðojo administravimo institucijø 
(pareigûnø) veiksmus ir jø priimtus valdymo sprendimus bei reikalauja, 
kad jie bûtø paðalinti, kitais atvejais teismas pripaþásta vieðojo administra-
vimo subjektø priimtus valdymo sprendimus (valdymo aktus) negaliojan-
èiais, treèiais – patvirtina tam tikrø juridiniø faktø teisëtumà ir pan. Vieðo-
jo administravimo subjektams taikomos teismo kontroliniø funkcijø formos 
ir jø vykdymo ypatumai priklauso nuo kontrolines funkcijas atliekanèiø tei-
sminës valdþios subjektø kompetencijos. Bûtø galima iðskirti ðiuos teismi-
nës valdþios subjektus, kurie vykdo vieðojo administravimo subjektø veiklos 
teisëtumo kontrolæ: 

1) bendrosios kompetencijos teismai (apylinkës teismai, apygardos 
teismai, Lietuvos apeliacinis teismas, Lietuvos Aukðèiausiasis Tei-
smas); 

2) specializuoti teismai (apygardø administraciniai teismai ir Lietu-
vos vyriausiasis administracinis teismas); 

3) Konstitucinis Teismas. 
 

                                                 

653 Галлиган Д., Полянский В. В., Старилов Ю. Н. Административное право: 

история развития и основные современные концепции. Москва: Юристъ, 2002. 
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4.1.1. Bendrosios kompetencijos teismø kontroliniø funkcijø formos 

ir jø vykdymo ypatumai vieðojo administravimo srityje 
 

Bendrosios kompetencijos teismø atliekamø vykdomosios valdþios 
subjektø veiklos kontroliniø funkcijø formos turi tam tikrø iðskirtinumø. 
Pagrindinë bendrosios kompetencijos teismø uþduotis vykdant vieðojo ad-
ministravimo subjektø veiklos kontrolæ susijusi su civiliniø, baudþiamøjø ir 
tam tikrais atvejais su administraciniø teisës paþeidimø bylø nagrinëjimu. 
Kitaip tariant, bendrosios kompetencijos teismai nagrinëja bylas dël atskirø 
vieðojo administravimo institucijø pareigûnø neteisëtø veiksmø patraukiant 
juos baudþiamojon, administracinën ar civilinën atsakomybën. Lietuvos 
Respublikos teismø ástatymo 12 straipsnio 3 punkte átvirtinta svarbi ben-
drosios kompetencijos teismø kompetencijos nuostata, numatanti, jog ben-
drosios kompetencijos teismas, nagrinëdamas civilinæ bylà, kartu gali pri-
imti sprendimà ir dël individualaus administracinio akto teisëtumo654. Tai 
liudija, jog bendrosios kompetencijos teismams suteikiama teisë tikrinti 
vieðojo administravimo subjekto priimtà individualø valdymo sprendimà.  

Vieðojo administravimo institucijos vykdomosios ir tvarkomosios 
veiklos uþdavinius ir funkcijas vykdo bei ágyvendina per savo pareigûnus 
neatsiþvelgdamos á tai, ar ðie pareigûnai yra politinio (asmeninio) pasitikë-
jimo, ar karjeros valstybës tarnautojai. Vykdomosios valdþios institucijø 
(pareigûnø) valdingo pobûdþio sprendimai faktiðkai yra priimami þmoniø 
(pareigûnø), turinèiø tokiø paèiø trûkumø, kaip ir kiekvienas pilietis. Tokie 
trûkumai yra godumas, neatsakingumas, nesugebëjimas atriboti asmeniniø 
ir vieðøjø interesø, iðsilavinimo, patirties arba kompetencijos stoka. Netei-
sëti vieðojo administravimo institucijø pareigûnø veiksmai, sudarantys ad-
ministracinio teisës paþeidimo, baudþiamojo nusiþengimo ar nusikalstamos 
veikos sudëtá, yra socialiai pavojingesni nei privaèiø asmenø padaryti ana-
logiðki teisës paþeidimai, nes, be tiesioginës þalos, padaroma þala vykdo-
mosios valdþios institucijos bei paèios valstybës prestiþui, pakertamas þmo-
niø pasitikëjimas valdþios ástaigomis.  

Bendrosios kompetencijos teismø vykdomos vieðojo administravimo 
subjektø veiklos kontrolës sritys yra ðios: 

1) Bendrosios kompetencijos teismų kontrolinės funkcijos nagrinėjant 

baudžiamąsias bylas. Baudþiamàsias bylas nagrinëja bendrosios kompeten-
cijos teismai Lietuvos Respublikos baudþiamojo kodekso bei Lietuvos 
Respublikos baudþiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. 

                                                 

654 Valstybës þinios. 2002. Nr. 17–649. 
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Vieðojo administravimo institucijø pareigûnø patraukimo baudþiamo-
jon atsakomybën pagrindai bei bausmës nustatomos pagal 2000 m. rugsëjo 
26 d. Baudþiamàjá kodeksà655. Vertëtø pabrëþti, kad vykdomosios valdþios 
atstovø (pareigûnø) veiksmø teisminë kontrolë bendrosios kompetencijos 
teismuose nagrinëjant baudþiamàsias bylas nëra iðskirtinë. Vienas esminiø 
baudþiamosios teisës principø yra lygybë prieð ástatymà ir teismà. Tiek vyk-
domosios valdþios atstovø (pareigûnø), tiek ir kitø asmenø nusikalstama 
veika baudþiamosios teisës poþiûriu vertinama vienodai, taèiau baudþiamo-
sios atsakomybës specifika vieðojo administravimo institucijø pareigûnams 
atsispindi Baudþiamojo kodekso normø dispozicijose. Baudþiamosios teisës 
normos nustato, jog asmens uþimamos pareigos valstybës tarnyboje yra tik 
atsakomybës prielaida. Baudþiamasis kodeksas nediferencijuoja bausmiø 
valstybës tarnautojams ir ne valstybës tarnautojams, taèiau kai kuriø bau-
dþiamøjø nusiþengimø ir nusikaltimø subjektas gali bûti tik valstybës tar-
nautojas (pvz., BK 228 str. numatyta valstybës tarnautojo baudþiamoji at-
sakomybë uþ piktnaudþiavimà tarnybine padëtimi arba uþ ágaliojimø virði-
jimà). 

Bendrosios kompetencijos teismø vykdoma kontrolë nagrinëjant 
baudþiamàsias bylas svarbi tiek, kiek ji susijusi su teismo ir vykdomosios 
valdþios institucijø pareigûnø santykiu. Galima iðkirti ðiuos vykdomosios 
valdþios atstovø (valstybës tarnautojø) veiklos specifikà atitinkanèius bau-
dþiamuosius nusiþengimus ir nusikaltimus: 

− nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai valstybës tarnybai ir vie-
ðiesiems interesams (t. y. vieðojo administravimo institucijø parei-
gûnø padarytos tokios nusikalstamos veikos kaip kyðininkavimas, 
piktnaudþiavimas, tarnybos pareigø neatlikimas ir pan.); 

− nusikaltimai ir baudþiamieji nusiþengimai valdymo tvarkai (t. y. 
vieðojo administravimo institucijø pareigûnø padarytos tokios nu-
sikalstamos veikos kaip savavaldþiavimas, tarnybos paslapties at-
kleidimas, dokumento suklastojimas arba suklastoto dokumento 
panaudojimas ir realizavimas ir pan.); 

− nusikaltimai Lietuvos valstybës nepriklausomybei, teritorijos vien-
tisumui ir konstitucinei santvarkai (t. y. vieðojo administravimo ins-
titucijø pareigûnø padarytos tokios nusikalstamos veikos kaip ðni-
pinëjimas, piktnaudþiavimas oficialiais ágaliojimais, valstybës pa-
slapties atskleidimas ir pan.). 

                                                 

655 Lietuvos Respublikos baudþiamasis kodeksas Vilnius: VÁ Teisinës informacijos centras, 
2003. 
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Kaip matyti, kiekvienas baudþiamasis nusiþengimas arba nusikalti-
mas, padarytas pareigûno, atstovaujanèio vykdomajai valdþiai, yra pavojin-
gesnis ir daro didesnæ þalà valstybës teisinëms vertybëms nei kitø asmenø 
padaryta tokia pati nusikalstamo pobûdþio veika. Taip yra dël dviejø prie-
þasèiø: pirma, vykdomosios valdþios atstovas (pareigûnas) kartu yra ir tau-
tos atstovas, deleguotas (net jei ir netiesiogiai) vykdyti ástatymus (t. y. tau-
tos valià). Vadinasi, nusikalstamos veiklos vykdymas yra nusiþengimas vi-
suotiniams tautos moralës, atstovavimo bei pasitikëjimo principams; antra, 
vykdomosios valdþios vykdymo funkcijos susijusios su ypatinga vieðojo ad-
ministravimo ir valstybinio valdymo veikla, todël darydamas baudþiamàjá 
nusiþengimà arba nusikaltimà valstybës pareigûnas iðduoda valstybingumo 
principus, o kartu ir paèià valstybæ. 

2) Bendrosios kompetencijos teismų kontrolinės funkcijos nagrinėjant 

civilines bylas. Civilines bylas nagrinëja bendrosios kompetencijos teismai, 
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respub-
likos civilinio proceso kodekso ir kitø teisës aktø, reglamentuojanèiø þalos, 
atsiradusios dël valdþios institucijø neteisëtø veiksmø, atlyginimo nuosta-
tomis656.  

Bendrosios kompetencijos teismø veikla, kuria ágyvendinamas teisin-
gumas civiliniuose teisiniuose santykiuose, yra ta sritis, kurioje vykdomo-
sios valdþios subjektams netaikomi jokie imunitetai (pvz., Vyriausybë, mi-
nisterijos ir kitos vieðojo administravimo institucijos bei pareigûnai yra to-
kie patys civiliniø teisiniø santykiø dalyviai kaip ir privatûs asmenys). Vyk-
domosios valdþios institucijø bei jø pareigûnø civilinës atsakomybës speci-
fika yra ta, kad uþ pareigûnø, vykdanèiø savo tarnybines pareigas, neteisë-
tais veiksmais padarytà þalà kitiems asmenims atsako vieðojo administra-
vimo institucija, dël kurios pareigûno kaltës kilo þala. Civilinio kodekso 
6.271–6.272 straipsniai nustato vieðojo administravimo institucijø (pareigû-
nø) civilines atsakomybës teisinius pagrindus. Þalà, atsiradusià dël vykdo-
mosios valdþios institucijø priimtø neteisëtø aktø (áskaitant ir pareigûnø 
neteisëtus veiksmus), kuriais tiesiogiai daroma átaka asmenø teisëms, lais-
vëms ir interesams, privalo atlyginti valstybë ið valstybës biudþeto nepaisy-
dama konkretaus valstybës tarnautojo kaltës. 

Dël þalos, padarytos vieðojo administravimo institucijos pareigûno (ar 
ikiteisminio tyrimo pareigûno), þalos padarymo momentu ëjusio savo tar-

                                                 

656 Vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø) neteisëtais veiksmais padarytos þalos 
klausimus smulkiai reglamentuoja 2002 m. geguþës 21 d. priimtas Lietuvos Respublikos þalos, 
atsiradusios dël valdþios institucijø neteisëtø veiksmø, atlyginimo ástatymas // Valstybës þinios. 
2002. Nr. 56–2228.  
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nybines pareigas, civilinëje byloje atsakovu trauktina vieðojo administravi-
mo institucija, kuri savo ruoþtu ágauna regresinio (atgræþtinio) reikalavimo 
teisæ ið atitinkamø pareigûnø iðieðkoti nustatyto dydþio sumas657. Svarbu 
pabrëþti, kad civilinëse bylose dël þalos atlyginimo, kai þalà privalo atlyginti 
valstybë, valstybei atstovauja Vyriausybë arba jos ágaliota institucija (ðiuo 
atveju Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija). 

Vieðojo administravimo subjektai, ágyvendindami vykdomosios val-
dþios funkcijas, atlieka ir kitus civilinës teisës normomis reglamentuojamus 
veiksmus, susijusius tiek su Lietuvos, tiek su tarptautiniais civiliniais teisi-
niais santykiais (pvz., sutarèiø su nacionaliniais bei tarptautiniais subjektais 
sudarymas, taip pat tarptautiniø sutarèiø sudarymas, jø projektø rengimas, 
pirkimas-pardavimas, nuoma, civilinës bûklës aktø registravimas). Ðios 
vykdomosios valdþios subjektø veiklos teisëtumà uþtikrina bendros kompe-
tencijos teismai, vykdydami kontrolæ prievolinës teisës srityje. Galima tei-
gti, kad civilinës teisës reguliavimo objektas apima gana nemaþà dalá vieðo-
jo administravimo subjektø veiksmø. 

Gana svarbi, ástatymo galià turinti bendrosios kompetencijos teismø 
kontrolinës funkcijos nagrinëjant civilines bylas nuostata átvirtinta Civilinio 
kodekso 3 straipsnio 3 ir 4 punktuose, kuriuose teigiama, kad bendrosios 
kompetencijos teismas, jeigu yra pagrindas manyti, kad vieðojo administra-
vimo institucijos iðleistas teisës aktas arba jo dalis, kuris turëtø bûti taiko-
mas konkreèioje byloje, prieðtarauja Konstitucijai ar ástatymams, sustabdo 
bylos nagrinëjimà ir, atsiþvelgdamas á Konstitucinio Teismo kompetencijà, 
kreipiasi á já praðydamas spræsti, ar tas teisës aktas atitinka Konstitucijà ar-
ba ástatymus. Jei bendrosios kompetencijos teismas nustato, kad teisës 
norminis aktas ar jo dalis prieðtarauja ástatymui ar Vyriausybës teisës nor-
miniam aktui, teismas, priimdamas sprendimà, vadovautis tokiu teisës aktu 
neturi. Bendrosios kompetencijos teismas turi teisæ sustabdyti bylos nagri-
nëjimà ir nutartimi kreiptis á administraciná teismà praðydamas patikrinti, 
ar atitinkamas teisës norminis aktas arba jo dalis atitinka ástatymà ar Vy-
riausybës teisës norminá aktà. Gavæs ásiteisëjusá administracinio teismo 
sprendimà, teismas atnaujina bylos nagrinëjimà. Vadinasi, norminis admi-
nistracinis aktas (arba jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali bûti 
taikomas nuo tos dienos, kurià oficialiai buvo paskelbtas ásiteisëjæs admi-

                                                 

657 Ðiuo atveju reikia vadovautis kitø teisës aktø normomis, reglamentuojanèiomis vieðojo 
administravimo institucijø pareigûnø materialinës atsakomybës klausimus. Ðtai Lietuvos Res-
publikos valstybës tarnybos ástatymo 33 straipsnis numato vieðojo administravimo institucijø 
regreso (atgræþtinio reikalavimo) teisæ á þalà padariusá valstybës tarnautojà // Valstybës þinios. 
2002. Nr. 45–1708. 
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nistracinio teismo sprendimas dël atitinkamo norminio akto (arba jo da-
lies) pripaþinimo neteisëtu. 

3) Bendrosios kompetencijos teismų kontrolinės funkcijos nagrinėjant 

administracinių teisės pažeidimų bylas. Tam tikrais atvejais administraciniø 
teisës paþeidimø bylas bendrosios kompetencijos teismai nagrinëja vado-
vaudamiesi ATPK normomis (atkreiptinas dëmesys, kad vieðojo administ-
ravimo subjektø priimamø valdymo sprendimø vykdymo teisëtumo kontro-
læ ágyvendina specializuoti teismai, kuriø analizæ pateiksime kitame posky-
ryje).  

Bendrosios kompetencijos teismø nagrinëjamø administraciniø teisës 
paþeidimø bylø, pagal kurias administracinën atsakomybën traukiami vie-
ðojo administravimo institucijø pareigûnai, ypatumas tas, jog kontrolinë 
funkcija atliekama vertinant tokiø pareigûnø atsakomybæ uþ pavestø val-
dymo funkcijø tinkamà ágyvendinimà. ATPK 14 straipsnyje nurodyta, jog 
pareigûnai administracinën atsakomybën traukiami uþ administracinius 
teisës paþeidimus, susijusius su organizaciniø – tvarkymo arba administra-
ciniø ir ûkiniø pareigø vykdymu, taip pat uþ paþeidimus, susijusius su nesil-
aikymu nustatytø valdymo tvarkos, valstybinës ir vieðosios tvarkos, aplin-
kos, gyventojø sveikatos apsaugos bei kitø taisykliø, kuriø laikymàsi uþtik-
rinti yra jø tarnybinë pareiga658. Tai reiðkia, kad vieðojo administravimo 
institucijø pareigûnai gali bûti administraciniø teisës paþeidimø subjektais 
tada, kai jø padaryti teisës paþeidimai yra tiesiogiai susijæ su tarnybiniø pa-
reigø vykdymu ir jie savo tiesioginiais veiksmais arba neveikimu padaro tei-
sës paþeidimus.  

Paprastai vieðojo administravimo institucijø pareigûnams uþ padarytà 
administraciná teisës paþeidimà taikoma daug grieþtesnë administracinë at-
sakomybë nei paprastiems pilieèiams. Pavyzdþiui, ATPK 51(5) straipsnio 1 
dalis numato, kad aplinkos terðimas radioaktyviosiomis medþiagomis uþ-
traukia baudà piliečiams nuo 2 iki 3 tûkstanèiø litø, pareigūnams – nuo 2 iki 
4 tûkstanèiø litø.  

Bendrosios kompetencijos teismai kontroliuoja vieðojo administravi-
mo institucijø pareigûnus nagrinëdami administraciniø teisës paþeidimø 
bylas dël tokiø teisës paþeidimø, kurie yra pavojingiausi ðiose srityse: 

– darbo ir gyventojø sveikatos apsaugos srityje; 
– aplinkos apsaugos, gamtos iðtekliø naudojimo srityje; 
– prekybos, finansø, apskaitos ir statistikos srityje; 
– valstybës ir savivaldybiø turto privatizavimo srityje; 

                                                 

658 Lietuvos Respublikos administraciniø teisës paþeidimø kodeksas: oficialiø dokumentø 
tekstai su pakeitimais ir papildymais iki 2003 m. kovo 1 d. Vilnius: Sauluþë, 2003.  
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– transporto, keliø ûkio bei ryðiø srityje; 
– nustatytos valdymo tvarkos srityje. 
Be to, ATPK 224 straipsnis numato bendrosios kompetencijos teismø 

ágaliojimus nagrinëjant administraciniø teisës paþeidimø bylas dël vieðojo 
administravimo pareigûnø neteisëtos veikos.  
 
 

4.1.2. Specializuotø teismø kontroliniø funkcijø formos ir  

jø vykdymo ypatumai vieðojo administravimo srityje 
 

Lietuvos Respublikos teismø ástatymo 12 straipsnio 4 punkte nurody-
ta, jog specializuoti teismai yra Lietuvos vyriausiasis administracinis teis-
mas ir apygardø administraciniai teismai, nagrinëjantys bylas dël ginèø, ky-
lanèiø ið administraciniø teisiniø santykiø, t. y. teisës norminiais aktais reg-
lamentuoti visuomeniniai santykiai, atsirandantys vykdant vieðàjá ir vidaus 
administravimà. Kaip matyti, prie specializuotø teismø priskiriami admi-
nistraciniai teismai, kurie buvo ásteigti 1999 m., priëmus Administraciniø 
teismø ásteigimo ástatymà ir Administraciniø bylø teisenos ástatymà659.  

Viena ið svarbiausiø administraciniø teismø funkcijø vykdant vieðojo 
administravimo subjektø veiklos kontrolæ susijusi su administraciniø ginèø 
dël teisës vieðojo ar vidaus administravimo srityje sprendimu. Vadinasi, 
administraciniai teismai nustato, ar konkreèiu atveju nebuvo paþeistas ásta-
tymas ar kitas teisës aktas, ar administravimo subjektas nevirðijo kompe-
tencijos, ar valdymo aktas (veika) neprieðtarauja tikslams bei uþdaviniams, 
dël kuriø institucija buvo ásteigta ir gavo atitinkamus ágaliojimus.  

Administraciniø teismø kontroliniø funkcijø formos vieðojo administ-
ravimo srityje yra dvejopos:  

1) nagrinëti asmenø (valstybiniø ir privaèiø, fiziniø ir juridiniø) skun-
dus (praðymus) dël vieðojo ir vidinio administravimo subjektø priimtø ad-
ministraciniø aktø; 

2) nagrinëti asmenø skundus (praðymus) dël vieðojo ir vidinio admi-
nistravimo subjektø veiksmø ar neveikimo (t. y. pareigø nevykdymo). 

Kaip matyti, tiek pirmuoju, tiek antruoju atveju administraciniai tei-
smai vykdo vieðojo administravimo institucijø (pareigûnø), ágyvendinanèiø 
vykdomàjà valdþià arba atskiras vykdomosios valdþios funkcijas, veiklos tei-
sëtumo kontrolæ.  

                                                 

659 Paþymëtina, jog administraciniai teismai Lietuvoje pradëjo veikti nuo 1999 m. geguþës 
1 d., o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – nuo 2001 m. sausio 1 d. // Valstybës þi-
nios. 1999. Nr. 13–309; 1999. Nr. 13–308. 
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Ðiuo metu Lietuvoje veikia 5 apygardos administraciniai teismai ir 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Administraciná teismà sudaro 
teismo pirmininkas ir kiti teisëjai. Administracinis teismas, kuriame yra ne 
maþiau kaip deðimt teisëjø, gali skirti teismo pirmininko pavaduotojà. Ad-
ministracinis teismas, kuriame yra daugiau kaip dvideðimt teisëjø, gali skirti 
du pirmininko pavaduotojus. Lietuvos vyriausiàjá administraciná teismà su-
daro teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir kiti teisëjai. 

Administraciniø teismø kontroliniai ágaliojimai vieðojo administravi-
mo subjektø atþvilgiu átvirtinti Lietuvos Respublikos administraciniø bylø 
teisenos ástatymo antrame skirsnyje. Pagrindiniai ir svarbiausi kontroliniai 
ágaliojimai  vieðojo administravimo srityje yra ðie: 

– vieðojo administravimo subjektø (áskaitant ir savivaldybiø) priimtø 
teisës aktø ir veiksmø teisëtumo tikrinimas, taip pat ðiø subjektø 
atsisakymo atlikti ar vilkinimo atlikti jø kompetencijai priskirtus 
veiksmus teisëtumo ir pagrástumo tikrinimas; 

– administraciniø bylø dël turtinës ir neturtinës (moralinës) þalos, 
padarytos fiziniam asmeniui ar organizacijai neteisëtais vieðojo 
administravimo institucijos (pareigûno) veiksmais ar neveikimu 
vieðojo administravimo srityje, atlyginimo nagrinëjimas; 

– tarnybiniø ginèø, kai viena ginèo ðalis yra valstybës ar savivaldybës 
tarnautojas, turintis vieðojo administravimo ágaliojimus (áskaitant 
pareigûnus ir ástaigø vadovus), sprendimas; 

– nepavaldþiø vienas kitam vieðojo administravimo subjektø ginèø 
dël kompetencijos arba ástatymø paþeidimo sprendimas; 

– nutarimo administracinio teisës paþeidimo byloje apskundimo nag-
rinëjimas; 

– uþsienieèiø skundø dël atsisakymo iðduoti leidimà gyventi ar dirbti 
Lietuvoje arba tokio leidimo panaikinimo nagrinëjimas. 

Paþymëtina, kad administraciniai teismai kontroliuoja ne visus vyk-
domosios valdþios subjektus. Tai reiðkia, kad administraciniai teismai neti-
ria Ministro Pirmininko ir Vyriausybës, kaip kolegialios institucijos, veik-
los, taip pat ikiteisminio tyrimo pareigûnø procesiniø veiksmø, susijusiø su 
teisingumo vykdymu bei bylos tyrimu. 
 

4.1.2.1. Pareiškimai ištirti norminių administracinių 

aktų teisėtumą 
 

Pagrindinë administracinio teismo kontrolinës funkcijos forma vieðo-
jo administravimo srityje yra tikrinti ir nagrinëti asmenø (valstybiniø ir pri-
vaèiø, fiziniø ir juridiniø) skundus (praðymus) dël vieðojo administravimo 
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subjektø priimtø norminiø administraciniø aktø teisëtumo. Vieðojo admi-
nistravimo subjekto priimtuose norminiuose administraciniuose aktuose vi-
sada atsispindi valdingo pobûdþio sprendimas, nustatantis elgesio taisykles, 
skirtas individualiais poþymiais neapibûdintø subjektø grupei. Pareiðkimo 
iðtirti norminiø administraciniø aktø teisëtumà tvarkà iðsamiai reglamen-
tuoja Lietuvos Respublikos administraciniø bylø teisenos ástatymo 16 
skirsnis660.  

Praðymà iðtirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka 
ástatymà ar Vyriausybës nutarimà, administraciniam teismui turi teisæ pa-
teikti ðie subjektai: 

− Seimo nariai; 
− Seimo kontrolieriai; 
− Valstybës kontrolës pareigûnai; 
− apskrièiø virðininkai; 
− bendrosios kompetencijos teismai; 
−  prokurorai;  
− savivaldybiø veiklos prieþiûrà vykdantys Vyriausybës atstovai (dël 

savivaldybiø administravimo subjekto priimto norminio administ-
racinio akto (ar jo dalies) teisëtumo tikrinimo); 

− fiziniai ir juridiniai asmenys, jei mano, kad jø teisës ar ástatymø 
saugomi interesai yra paþeisti; 

− kiti vieðojo administravimo subjektai, jei mano, kad jø teisës ar 
ástatymø saugomi interesai yra paþeisti. 

Iðvardyti subjektai prie pareiðkimo iðtirti norminio administracinio 
akto ar kito bendro pobûdþio teisës akto teisëtumà privalo pridëti skun-
dþiamo teisës akto, taip pat ástatymo ar Vyriausybës nutarimo, kuriam 
prieðtarauja skundþiamas administracinis aktas, kopijas. Bylos dël normi-
niø administraciniø aktø teisëtumo nagrinëjamos vadovaujantis Administ-
raciniø bylø teisenos ástatymo 11–13 skirsniuose átvirtintomis bendrosiomis 
administracinio proceso taisyklëmis. Ðio ástatymo 114 straipsnio 2 dalyje 
numatyta, kad byla dël norminio administracinio akto teisëtumo gali bûti 
nagrinëjama raðytinio proceso tvarka, t. y. nekvieèiant á bylos nagrinëjimà 
teisme proceso dalyviø ir teismui neiðeinant á posëdþio salæ. Sprendimà dël 
bylos, kurioje tikrinamas norminio administracinio akto teisëtumas, nagri-
nëjimo raðytinio proceso tvarka gali priimti administracinis teismas dël 
nagrinëjamos individualios bylos, taip pat Lietuvos vyriausiasis administra-
cinis teismas, nagrinëdamas apeliaciná skundà pagal Administraciniø bylø 

                                                 

660 Valstybës þinios. 1999. Nr. 13–308. 
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teisenos ástatymo 137 straipsnio 1 dalies ir 4 dalies bei 142 straipsnio 2 da-
lies nuostatas.  

Nagrinëjant bylà dël norminio administracinio akto teisëtumo raðyti-
nio proceso tvarka teismo posëdþio protokolas neraðomas, posëdþio forma 
yra laisva. Administracinio teismo priimtas sprendimas arba nutartis iðsiun-
èiama administracinio proceso ðalims. 

Iðnagrinëjæs administracinæ bylà dël praðymo iðtirti norminio admi-
nistracinio akto teisëtumà administracinis teismas gali priimti vienà ið ðiø 
sprendimø:  

1) skundþiamà norminá administraciná aktà (ar jo dalá) pripaþinti tei-
sëtu ir praðymà dël jo panaikinimo atmesti; 

2) skundþiamà norminá administraciná aktà (ar jo dalá) pripaþinti 
prieðtaraujanèiu ástatymui ar Vyriausybës nutarimui ir laikyti já 
panaikintu. 

Administracinis teismas, iðnagrinëjæs bylà dël norminio administraci-
nio akto teisëtumo, gràþina atitinkamam bendrosios kompetencijos teismui 
atsiøstà sustabdytàjà bylà ir iðsiunèia priimto sprendimo nuoraðà.  

Jeigu administracinis teismas pripaþásta, kad vieðojo administravimo 
subjekto priimtas norminis administracinis aktas yra neteisëtas, atsiranda 
tam tikrø teisiniø pasekmiø dël ðio akto tolesnio taikymo ir galiojimo. Ne-
teisëtas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir 
paprastai negali bûti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas 
ásiteisëjæs administracinio teismo sprendimas dël atitinkamo norminio akto 
(ar jo dalies) pripaþinimo neteisëtu. Kita vertus, administracinis teismas, 
atsiþvelgdamas á konkreèias bylos aplinkybes ir ávertinæs neigiamø teisiniø 
pasekmiø tikimybæ, savo sprendimu gali nustatyti, jog panaikintas norminis 
administracinis aktas (ar jo dalis) negali bûti taikomas nuo jo priëmimo 
dienos. Prireikus administracinis teismas gali sustabdyti pripaþinto neteisë-
tu norminio administracinio akto (ar jo dalies) galiojimà iki teismo spren-
dimo ásiteisëjimo dienos. 

Administracinio teismo sprendimas dël norminio administracinio ak-
to (ar jo dalies) pripaþinimo neteisëtu ir jo panaikinimo visais atvejais skel-
biamas „Valstybës þiniose“ arba kitame spaudos leidinyje, kuriame oficia-
liai toks teisës aktas buvo paskelbtas. Administracinio teismo sprendimo 
skelbimo iðlaidas apmoka vieðojo administravimo institucija, kurios admi-
nistracinis aktas (ar jo dalis) buvo pripaþintas neteisëtu. Be to, vieðojo ad-
ministravimo institucija, kurios administracinis aktas (ar jo dalis) buvo pri-
paþintas neteisëtu, pateikia atitinkamam administraciniam teismui spaudos 
leidinio numerá (egzemplioriø), kuriame buvo paskelbtas administracinio 
teismo sprendimas dël teisës akto. 
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4.1.2.2. Atskiroji teismo nutartis  
 

Bendrosios kompetencijos teismai ir administraciniai teismai, vykdy-
dami teisminës kontrolës funkcijas vieðojo administravimo srityje nagrinë-
jant civilines, baudþiamàsias ir administracines bylas, turi teisæ priimti at-
skiràsias nutartis. Atskiroji teismo nutartis yra teismo reakcija teisine for-
ma dël teisëtumo paþeidimø vieðojo administravimo srityje. 

Bendrosios kompetencijos teismø teisæ priimti atskiràsias nutartis 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 299 ir 332 
straipsniai661, kuriuose nurodyta, kad teismas, iðnagrinëjæs civilinæ bylà, pa-
daræs iðvadà, jog asmenys paþeidë ástatymus ar kitas teisës normas, priima 
atskiràjà nutartá ir nusiunèia jà atitinkamoms institucijoms ar pareigûnams 
informuodamas juos apie padarytus paþeidimus.  

Administraciniø teismø kompetencija atskirøjø nutarèiø priëmimo 
srityje átvirtinta Administraciniø bylø teisenos ástatymo 108 ir 146 straips-
niuose. Administracinis teismas, iðnagrinëjæs administracinæ bylà ir padaræs 
iðvadà, kad pareigûnai, institucijos, ástaigos, ámonës, organizacijos bei as-
menys paþeidë ástatymus arba kitus teisës aktus, priima atskiràjà nutartá. 
Atskirojoje nutartyje administracinis teismas privalo nurodyti padarytus 
teisëtumo paþeidimus ir nusiøsti atskiràjà nutartá atitinkamoms vieðojo 
administravimo institucijoms bei ámoniø, ástaigø, organizacijø vadovams. 

Atskiràsias nutartis gali priimti ir Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas, iðnagrinëjæs apeliacinius skundus. Lietuvos vyriausiasis administ-
racinis teismas atskiràja nutartimi gali nurodyti pirmosios instancijos tei-
smo (ðiuo atveju apygardos administraciniam teismui arba apylinkës tei-
smui) padarytus teisës normø paþeidimus arba klaidas, kurios nëra pagrin-
das panaikinti sprendimà. 

Atskiroji nutartis turi bûti pagrásta ir teisëta, priimta remiantis teismo 
posëdyje iðsamiai iðtirtomis bylos aplinkybëmis. Ásiteisëjusi administracinio 
teismo atskiroji nutartis siunèiama vykdyti atitinkamai institucijai, ámonei, 
ástaigai ar organizacijai, kuri ne vëliau kaip per mënesá turi imtis reikiamø 
priemoniø dël atskirosios nutarties ir rezultatus praneðti atskiràjà nutartá 
priëmusiam administraciniam teismui.  

Atskiràja nutartimi informuodamas vykdomosios valdþios institucijas 
teismas atkreipia dëmesá á byloje nustatytus ástatymo ir kitø teisës aktø pa-
þeidimo faktus, prieþastis ir sàlygas, padëjusias kilti ðiems paþeidimams, ir 
reikalauja imtis atitinkamø priemoniø jiems paðalinti.  

                                                 

661 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas. Vilnius: VÁ Teisinës informacijos 
centras, 2002.  
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Teisminë praktika rodo, kad teismai ne itin daþnai naudojasi ástatymø 
numatyta galimybe priimti atskiràsias nutartis. Teisëjø nuomonës ðiuo 
klausimu iðsiskiria: vieni teisëjai mano, kad priimti atskiràsias nutartis yra 
beprasmiðka ir neefektyvu, kiti – tingi, o treti reikalauja atkreipti vieðojo 
administravimo institucijø (pareigûnø) dëmesá á byloje nustatytus teisëtu-
mo paþeidimus. 

Teismas atskirojoje nutartyje nurodo padarytus teisëtumo paþeidi-
mus, aplaidumà, kurie sudarë sàlygas kilti ávairiems ávykiams, taip pat ir 
nusikalstamoms veikoms. Pavyzdþiui, jei bendros kompetencijos teismui 
nagrinëjant civilinæ bylà paaiðkëja dalyvaujanèio byloje arba kito asmens 
veiksmuose nusikaltimo poþymiø, teismas apie tai praneða prokurorui; ar-
ba jei nustatoma, kad prieð proceso dalyvius buvo vartojamas psichologinis 
smurtas, ikiteisminio tyrimo pareigûnø veiksmai aiðkiai virðija jiems suteik-
tus pareiginius ágaliojimus, apie tai informuojamas prokuroras, vidaus rei-
kalø ministras ir kt. 

Vieðojo administravimo institucijos ir jø pareigûnai turi informuoti 
teismà apie taikytas priemones nustatytiems teisëtumo paþeidimo trûku-
mams paðalinti. Pastebëta, kad teisminëje praktikoje á visas teismø atskirà-
sias nutartis buvo atsakyta. Ávertinus ávairiø vieðojo administravimo institu-
cijø atsakymus dël teismo priimtø atskirøjø nutarèiø galima teigti, kad at-
skirosios nutartys apsvarstomos institucijos administracijos darbuotojø pa-
sitarime, numatomos priemonës, kad panaðûs faktai nepasikartotø, iðnag-
rinëjamos klaidos, vykdomas darbuotojø mokymas atitinkamais klausimais. 
Teismui praneðama apie taikytas atitinkamas priemones, t. y. materialiniø 
vertybiø apskaitai pagerinti atliktas revizijas, materialiniø vertybiø invento-
rizacijà, sugrieþtintà medþiagø apskaitos kontrolæ, praneðama, kurie asme-
nys uþ netinkamà pareigø vykdymà patraukti drausminën atsakomybën, 
kam pareikðti papeikimai. Prokuratûros ir ikiteisminio tyrimo institucijos 
pasitarime apsvarsto teismo nurodytas aplinkybes, pareigûnams nurodoma 
iðtaisyti baudþiamojo proceso ástatymo paþeidimus. Prokurorams, kontro-
liuojantiems ikiteisminá tyrimà, nurodoma laiku reaguoti, jei tyrëjai laiku 
nesiëmë priemoniø surasti visus asmenis, padariusius nusikalstamas veikas. 
Prieðingu atveju gali bûti iðkelta drausminë byla.  

Teismai, priimdami atskiràsias nutartis, kartu vykdo vieðojo administ-
ravimo institucijø (pareigûnø) vykdomosios ir tvarkomosios veiklos kontro-
læ. Tai rodo, kad teismø atskirosios nutartys gali prisidëti prie efektyvios 
kovos su nustatytais ástatymo ir kitø teisës aktø normø paþeidimais vieðojo 
administravimo subjektø veikloje. Teismo atskiroji nutartis yra prevencinë 
ir informacinë priemonë, nes ávertinus byloje surinktus árodymus, uþtikri-
namas teisëtumas vieðojo administravimo srityje.  
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Apibendrinant teismø vykdomà vykdomosios valdþios subjektø kont-
rolæ galima teigti, jog teisminë kontrolë pagal subjektø kompetencijos sritis 
yra gana plati, t. y. nuo teisës akto konstitucingumo tikrinimo iki vykdoma-
jai valdþiai atstovaujanèios institucijos (pareigûno) atskirø veiksmø, atliktø 
vykdant tarnybines pareigas, ávertinimo pagal ávairiø teisës srièiø normø 
reikalavimus. Aukðèiausiøjø vykdomosios valdþios institucijø bei pareigûnø 
veiksmø teisminë kontrolë neabejotinai yra svarbiausia uþtikrinant valdþios 
teisëtumà, taèiau negalima nekreipti deramo dëmesio á maþesnes galias tu-
rinèiø bei siauresnes funkcijas atliekanèiø institucijø bei pareigûnø veiksmø 
atitiktá ðalies Konstitucijai ir kitiems ástatymams. 
 
 

4.1.3. Konstitucinis Teismas ir vieðojo administravimo  

institucijø kontrolë 
 

Vienas svarbiausiø vaidmenø vykdant vykdomosios valdþios subjektø 
veiklos teisminæ kontrolæ tenka Lietuvos Respublikos Konstituciniam Tei-
smui (toliau – Konstitucinis Teismas), kurio kontroliniai ágaliojimai átvir-
tinti Konstitucijoje ir 1993 m. vasario 3 d. priimtame Konstitucinio Teismo 
ástatyme662.  

Konstitucijoje átvirtinta aukðèiausia politinë tautos galia, t. y. tautos 
suverenitetas. Tai reiðkia, kad konstitucinëse normose átvirtinamos aukð-
èiausios galios taisyklës, kurios yra privalomos visiems. Taèiau yra ir kita 
ðio reiðkinio aiðkinamoji pusë. Pasirodo, Konstitucijai, nors ji ir yra aukð-
èiausiosios galios aktas ir jai visi turi paklusti, apsaugoti turi egzistuoti tei-
sinis mechanizmas. Teisinëje literatûroje iðskiriami du vykdomosios val-
dþios subjektø konstitucinës kontrolës modeliai663:  

1) anglosaksiðkasis modelis, grindþiamas teismo proceso metu vyk-
doma konkreèia kontrole, ar ástatymai ir administraciniai aktai atitinka 
Konstitucijà (ðis modelis plaèiai taikomas tokiose pasaulio valstybëse kaip 
JAV, Kanadoje, Australijoje, Airijoje, Japonijoje, daugelyje Lotynø Ame-
rikos valstybiø); 

2) eurokontinentinis modelis, grindþiamas ástatymø konstitucingumo 
kontrole esant ypatingam procesui, vykdomam Konstitucinio Teismo (ðis 
modelis plaèiai taikomas Vokietijoje, Austrijoje, Prancûzijoje, Lietuvoje ir 
kitose Europos valstybëse).  

                                                 

662 Valstybës þinios. 1993. Nr. 6–120. 
663 Галлиган Д., Полянский В. В., Старилов Ю. Н. Административное право: исто-

рия развития и основные современные концепции. Москва: Юристъ, 2002. 
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Vykdomosios valdþios subjektø atliekamø veiksmø konstitucinë kont-
rolë, t. y. tikrinimas, ar priimamø vieðojo administravimo ir kiti teisës aktai 
atitinka Konstitucijà, reiðkia tam tikrà kiðimàsi á teisës aktø leidëjø, taip pat 
ir á teisës taikymo aktø leidëjø veiklà. Tokio tikrinimo padariniai gali bûti 
itin reikðmingi, nes ne tik teisiðkai ávertinami konkretûs vieðojo administra-
vimo teisës aktø leidybos veiklos rezultatai, bet ir Konstitucinio Teismo 
pripaþinti prieðtaraujanèiais Konstitucijai teisës aktai netenka galios. Gali 
atrodyti, kad taip paþeidþiamas valdþiø padalijimo principas, taèiau taip 
nëra, nes Konstitucinis Teismas formuojamas ir veikia Konstitucijos ir 
(daþniausiai) specialaus ástatymo pagrindu. Vadinasi, pats teisës aktø leidë-
jas, numatydamas tokià Konstitucinio Teismo sampratà ir kompetencijà, 
riboja savo aktø leidybos ágaliojimus. Tai ypaè akivaizdu, kai Konstitucijà ir 
jos nuostatas dël Konstitucinio Teismo priima pati tauta.  

Konstitucinio Teismo sprendimai dël vieðojo administravimo teisës 
akto konstitucingumo taip pat skiriasi pagal prigimtá ir teisines pasekmes. 
Jei Konstitucinis Teismas priima sprendimà ágyvendindamas savo konsul-
tacines funkcijas, tai ir sprendimas yra konsultacinio pobûdþio, neprivalo-
mas. Visais kitais atvejais Konstitucinio Teismo sprendimas yra privalomas.  

Ástatymo ir kitø teisës aktø konstitucingumo tikrinimo koncepcija Lie-
tuvoje buvo kuriama remiantis dviejø tradicijø – civilinës teisës ir bendro-
sios teisës – idëjomis. Tai atsispindëjo 1990–1992 m. parengtuose Konstitu-
cijos ir kituose teisës aktø dël konstitucinës justicijos projektuose. J. Þilio 
nuomone, konstitucinës kontrolës formos pasirinkimà laikantis europinës 
tradicijos lëmë keletas prieþasèiø664: 1) pozityviosios teisës teorijos populia-
rumas Europoje; 2) siekimas atskirti bendrosios kompetencijos teismus 
nuo politinio proceso; 3) specializuotø teismø tradicija Europoje. 

Konstitucinis Teismas nevykdo iðankstinës ástatymø, Vyriausybës nu-
tarimø ir kitø teisës aktø konstitucingumo kontrolës. Konstitucinis Teismas 
ágyvendina vëlesniàjà konstitucinæ prieþiûrà, t. y. tikrina jau priimtus ir ási-
galiojusius ástatymus, Vyriausybës nutarimus bei kitø teisës aktø konstitu-
cingumà ir teisëtumà.  

Konstitucinio Teismo ástatymo 1 straipsnyje átvirtinta Konstitucinio 
Teismo, kaip teisminës ir teisëtumo uþtikrinimo institucijos, paskirtis ir ji 
apibrëþiama taip: Konstitucinis Teismas garantuoja Konstitucijos viršenybę 

teisės sistemoje ir konstitucinį teisėtumą, nustatyta tvarka spręsdamas, ar įsta-
tymai ir kiti Seimo priimti teisės aktai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) Res-

                                                 

664 Þilys J. Teisës aktø konstitucingumo problema rengiant Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijà. Vilnius: LTA, 2000.  
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publikos Prezidento bei Vyriausybės nutarimai neprieštarauja Konstitucijai ar-
ba įstatymams.  

Ið to iðeina, kad Konstitucinis Teismas ir jo teisëjai yra savarankiðkas 
ir nepriklausomas teismas. Teisminæ valdþià jis ágyvendina nepaisydamas 
jokios valstybës institucijos, asmens ar organizacijos ir vadovaujasi tik 
Konstitucija.  

Ðiuo metu Lietuvoje Konstituciná Teismà sudaro 9 teisëjai, á pareigas 
skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai. Vadinasi, pretenden-
tams á Konstitucinio Teismo teisëjus yra keliami grieþti reikalavimai, t. y. 
toks asmuo privalo bûti nepriekaiðtingos reputacijos, Lietuvos Respublikos 
pilietis, turëti aukðtàjá teisiná iðsilavinimà ir ne maþesná kaip deðimties metø 
teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybæ staþà. 

Paþymëtina, kad Konstitucinio Teismo ástatyme átvirtinta gana savo-
tiðka pretendentø á Konstitucinio Teismo teisëjus parinkimo tvarka. Kan-
didatus á Konstitucinio Teismo teisëjus po lygiai (t. y. po 3) gali pateikti 
Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Aukðèiausiojo Teismo pir-
mininkas. Iðvardyti valstybës pareigûnai, teikiantys Konstitucinio Teismo 
teisëjø kandidatûras, privalo ne vëliau kaip prieð tris mënesius iki eilinës 
teisëjø kadencijos pabaigos pateikti Seimui naujø teisëjø kandidatûras. 
Konstitucinio Teismo teisëjus á pareigas skiria Seimas. Konstitucinio Tei-
smo pirmininkà ið ðio teismo teisëjø skiria Seimas Respublikos Prezidento 
teikimu. Svarbu pabrëþti, kad Konstitucinis Teismas kas trejus metus at-
naujinamas vienu treèdaliu, t. y. keièiami trys teisëjai.  

Asmeniui, paskirtam Konstitucinio Teismo teisëju, keliami didesni 
draudimai ir apribojimai, t. y. toks asmuo negali uþimti jokiø kitø renkamø 
ar skiriamø pareigø, dirbti verslo, komercijos ar kitokiose privaèiose ástai-
gose ar ámonëse, iðskyrus pedagoginá ir kûrybiná darbà; be to, jis negali gau-
ti jokio kito atlyginimo, iðskyrus teisëjo atlyginimà bei uþmokestá uþ peda-
goginæ ar kûrybinæ veiklà; negali dalyvauti politiniø partijø ir kitø politiniø 
organizacijø veikloje; negali bûti jokiø kitø ámoniø, ástaigø, organizacijø ar-
ba asmenø gynëju ir atstovu. 

Konstitucijos 102 ir 105 straipsniai bei Konstitucinio Teismo ástatymo 
63 straipsnis numato Konstitucinio Teismo kompetencijà, pagal kurià 
Konstitucinis Teismas nagrinëja bylas ir teikia iðvadas dël to, ar:  

1) ástatymai ir kiti Seimo priimtø teisës aktai atitinka Konstitucijà; 
2) Respublikos Prezidento dekretai atitinka Konstitucijà ir ástatymus; 
3) Vyriausybës nutarimai atitinka Konstitucijà ir ástatymus; 
4) nebuvo paþeisti rinkimø ástatymai per Respublikos Prezidento ar 

Seimo nariø rinkimus; 
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5) Respublikos Prezidento sveikatos bûklë leidþia jam ir toliau eiti 
pareigas; 

6) Lietuvos Respublikos tarptautinës sutartys neprieðtarauja Konsti-
tucijai; 

7) Seimo nariø ir valstybës pareigûnø, kuriems pradëta apkaltos byla, 
konkretûs veiksmai prieðtarauja Konstitucijai. 

Kaip matyti, Konstitucinio Teismo atliekama vykdomosios valdþios 
veiksmø teisëtumo prieþiûra pasireiðkia tikrinant, ar Vyriausybës priimti 
nutarimai atitinka Konstitucijà ir ástatymus. Konstitucinis Teismas, nagri-
nëdamas bylas dël Vyriausybës nutarimø, Konstitucijos ir ástatymø atitiki-
mo, gali tirti tiek visà Vyriausybës nutarimo, tiek atitinkamà jo dalá.  

Praðymà iðtirti, ar Vyriausybës nutarimas atitinka Konstitucijà, Kons-
tituciniam Teismui gali pateikti:  

1) grupë, kurià sudaro ne maþiau kaip penktadalis visø Seimo nariø;  
2) teismai;  
3) Respublikos Prezidentas.  
Jei Konstitucinis Teismas gauna Respublikos Prezidento teikimà ar 

Seimo nutarimà, kuriame praðoma iðtirti, ar Vyriausybës nutarimas atitin-
ka Konstitucijà ir ástatymus, ne vëliau kaip per 3 dienas turi bûti atliktas ið-
ankstinis tos medþiagos tyrimas ir tvarkomajame Konstitucinio Teismo po-
sëdyje iðspræstas klausimas, ar priimti praðymà nagrinëti Konstituciniame 
Teisme. 

Jeigu Konstitucinis Teismas priima sprendimà priimti nagrinëti Res-
publikos Prezidento arba Seimo praðymà, Konstitucinio Teismo pirminin-
kas tuoj pat apie tai oficialiai paskelbia „Valstybës þiniose“ ir Konstitucinio 
Teismo interneto tinklalapyje665. Nuo to momento pagal Konstitucijos 106 
straipsnio 4 dalá Vyriausybës nutarimo arba tam tikros jo dalies galiojimas 
sustabdomas iki tol, kol Konstitucinis Teismas paskelbs nutarimà dël ðios 
bylos.  

Konstitucinis Teismas bylà dël Vyriausybës nutarimø Konstitucijos ir 
ástatymø atitikties iðsprendþia ið esmës priimdamas nutarimà. Konstitucinio 
Teismo nutarimas turi bûti priimtas ne vëliau kaip per mënesá baigus nag-
rinëti bylà. Konstitucinio Teismo nutarimas priimamas pasitarimø kamba-
ryje, kolegialiai, dalyvaujant ne maþiau kaip dviem treèdaliams visø jo tei-
sëjø. Konstitucinio Teismo nutarimai priimami ne maþesne kaip pusës po-
sëdyje dalyvaujanèiø teisëjø balsø dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, 
lemia posëdþio pirmininko balsas. Konstitucinio Teismo teisëjai neturi tei-

                                                 

665 Konstitucinio Teismo pirmininkas oficialiame praneðime turi tiksliai nurodyti ginèija-
mo Vyriausybës nutarimo ar tam tikos jo dalies pavadinimà ir jo priëmimo datà. 
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sës atsisakyti balsuoti arba susilaikyti. Priimtas nutarimas iðdëstomas raðtu 
ir visø dalyvaujanèiøjø teisëjø pasiraðomas. 

Konstitucinis Teismas, baigæs nagrinëti bylà dël Vyriausybës nutari-
mø, Konstitucijos ir ástatymø atitikimo, gali priimti vienà ið ðiø nutarimø:  

1) pripaþinti, kad Vyriausybës nutarimas ar tam tikra jo dalis neprieð-
tarauja Konstitucijai arba ástatymams; 

2) pripaþinti, kad Vyriausybës nutarimas ar tam tikra jo dalis prieðta-
rauja Konstitucijai arba ástatymams. Ðiuo atveju bûtina nurodyti, 
kuriems konkretiems Konstitucijos straipsniams ar jø nuostatoms 
arba kuriems konkretiems ástatymams prieðtarauja Vyriausybës 
nutarimas ar tam tikra jo dalis. 

Jei Konstitucinis Teismas, iðnagrinëjæs bylà, priima nutarimà, kad Vy-
riausybës nutarimas ar tam tikra jo dalis neprieðtarauja Konstitucijai, 
Konstitucinio Teismo pirmininkas tuoj pat apie tai oficialiai paskelbia 
„Valstybës þiniose“ ir Konstitucinio Teismo interneto tinklalapyje666. 

Konstitucinis Teismas nutarimus byloje dël Vyriausybës nutarimø, 
Konstitucijos ir ástatymø atitikimo skelbia Lietuvos Respublikos vardu. Bû-
tina pabrëþti, kad Konstitucinio Teismo nutarimai yra galutiniai ir neskun-
dþiami. Be to, priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas dël Vyriausybës 
nutarimø Konstitucijos ir ástatymø atitikimo ne vëliau kaip per 2 dienas 
nuo jo priëmimo dienos privalo bûti iðsiøstas ðioms institucijoms ir parei-
gûnams: 

− Konstitucinio Teismo teisëjams; 
− byloje dalyvavusiems asmenims; 
− Seimui, Respublikos Prezidentui, Vyriausybei; 
− Aukðèiausiojo Teismo pirmininkui; 
− generaliniam prokurorui; 
− teisingumo ministrui. 
Jei Konstitucinis Teismas pripaþásta, kad Vyriausybës nutarimas ar 

tam tikra jo dalis prieðtarauja Konstitucijai arba ástatymams, atsiranda tam 
tikros teisinës pasekmës. Tai reiðkia, kad Vyriausybës nutarimas ar tam tik-
ra jo dalis negali bûti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas 
Konstitucinio Teismo nutarimas, kad Vyriausybës nutarimas ar tam tikra jo 
dalis prieðtarauja Konstitucijai arba ástatymams. 

                                                 

666 Konstitucinio Teismo pirmininko oficialiame praneðime nurodomas tikslus Vyriausy-
bës nutarimo ar tam tikos jo dalies pavadinimas, jo priëmimo data, Konstitucinio Teismo nu-
tarimo ðiuo klausimu esmë, jo priëmimo data, taip pat tai, kad nuo ðio nutarimo paskelbimo 
dienos atnaujinamas sustabdytojo teisës akto galiojimas. 
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Priimti ir paskelbti Konstitucinio Teismo nutarimai turi ástatymo galià 
ir yra privalomi visoms valstybinës ir vykdomosios valdþios institucijoms, 
teismams, visoms ámonëms, ástaigoms bei organizacijoms, pareigûnams ir 
pilieèiams. Be to, visos vieðojo administravimo institucijos bei jø pareigûnai 
privalo panaikinti savo priimtus poástatyminius teisës aktus arba jø nuosta-
tas, pagrástas pripaþintu nekonstituciniu teisës aktu. Kita vertus, vieðojo 
administravimo ir kitos institucijos bei jø pareigûnai neturi vykdyti tø val-
dymo sprendimø, kurie pagrásti Vyriausybës nutarimais, pripaþintais prieð-
taraujanèiais Konstitucijai arba ástatymams.  

Apibendrinant galima teigti, kad teisminë kontrolë, ar ástatymai, Vy-
riausybës nutarimai ir kiti teisës aktai atitinka Konstitucijà, neabejotinai 
yra teisinës valstybës prielaida ir sàlyga. Konstitucinë kontrolë vieðojo ad-
ministravimo srityje ne tik nepaneigia ir nemenkina vykdomosios valdþios 
subjektø priimtø valdymo teisës aktø, bet atvirkðèiai – padeda tobulinti tei-
sinæ sistemà, stiprinti konstituciná teisëtumà. 
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5. PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ, 
PAREIŠKIMŲ, PASIŪLYMŲ IR SKUNDŲ 

NAGRINĖJIMAS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO IR 
KITOSE INSTITUCIJOSE 

 
Vienas ið teisëtumo uþtikrinimo bûdø vieðojo administravimo srityje 

yra pilieèiø ir kitø asmenø praðymø, pareiðkimø, pasiûlymø ir skundø nag-
rinëjimas (ðá procesà galima bûtø pavadinti administracine procedûra) vie-
ðojo administravimo ir kitose institucijose. Kiekvienas pilietis arba kitas 
asmuo turi teisæ vertinti vieðojo administravimo ir kitø institucijø bei parei-
gûnø veiksmus teisëtumo ir rezultatyvumo poþiûriu. Konstitucijos 33 
straipsnyje átvirtinta nuostata, skelbianti, kad pilieèiams uþtikrinama teisë 
kritikuoti valstybës ástaigø ar pareigûnø darbà, apskøsti jø sprendimus667. 
Tai reiðkia, kad pilieèiai ir kiti asmenys visais ámanomais bûdais turi teisæ 
ginti savo paþeistas teises ir teisëtus interesus, asmeniðkai arba per savo 
ágaliotus atstovus kreiptis á vieðojo administravimo ir kitas institucijas bei 
pareigûnus, kad bûtø iðnagrinëti ávairaus pobûdþio klausimai bei iðspræsti 
ginèai.  

Pilieèiø ir kitø asmenø praðymø, pareiðkimø, pasiûlymø ir skundø vie-
ðojo administravimo ir kitose institucijose nagrinëjamo tvarkà reglamen-
tuoja 1999 m. birþelio 17 d. priimtas Lietuvos Respublikos vieðojo admi-
nistravimo ástatymas668 bei to ástatymo pagrindu 2002 m. rugsëjo 25 d. Vy-
riausybës nutarimu Nr. 1491 patvirtinta Pilieèiø ir kitø asmenø aptarnavi-
mo vieðojo administravimo ir kitose institucijose pavyzdinë tvarka669.  

Atkreiptinas dëmesys á tai, kad pilieèiø ir kitø asmenø skundams nag-
rinëti nustatoma ir kitokia tvarka. Tai reiðkia, kad pilieèiø ir kitø asmenø 
skundai dël paþeistø teisiø ir teisëtø interesø gali bûti nagrinëjami admi-

nistracine ir teismine tvarka. Administracine tvarka pilieèiø ir kitø asmenø 
skundus nagrinëja tiek paèios vieðojo administravimo institucijos bei parei-
gûnai (pvz., Valstybinë kainø ir energetikos kontrolës komisija, vadovau-
damasi 2002 m. lapkrièio 27 d. nutarimu Nr. 116 patvirtinta Iðankstine 
skundø nagrinëjimo ne teisme tvarka670), tiek kitos institucijos (pvz., admi-

                                                 

667 Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos pilieèiø priimta 1992 m. spa-
lio 25 d. referendume. Vilnius: VÁ Teisinës informacijos centras, 2002. 

668 Valstybës þinios. 1999. Nr. 110–3235.  
669 Valstybës þinios. 2002. Nr. 95–4105.  
670 Valstybës þinios. 2002. Nr. 116–5238. 
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nistraciniø ginèø komisija, mokestiniø ginèø komisija, atestavimo ginèø 
komisija). Pilieèiø ir kitø asmenø skundø nagrinëjamo administracine tvar-
ka trûkumas tas, kad ðie skundai sprendþiami tø paèiø valdymo institucijø 
ir jø pareigûnø, kurie gali bûti suinteresuoti jø baigtimi. Vadinasi, efekty-
vesnis paþeistø pilieèiø teisiø ir teisëtø interesø gynimo bûdas yra skundø 
nagrinëjimas teismine tvarka. Teismine tvarka pilieèiø ir kitø asmenø skun-
dus nagrinëja administraciniai teismai, kuriø paskirtá ir kompetencijà nag-
rinëjome 4.1.2 poskyryje.  

Nesigilindami á pilieèiø ir kitø asmenø atskiras kreipimosi formas ap-
þvelgsime pilieèiø ir kitø asmenø praðymø, pareiðkimø, pasiûlymø ir skun-
dø nagrinëjimà kaip vienà ið teisëtumo uþtikrinimo bûdø vieðojo administ-
ravimo srityje. 
 
 

5.1. Pagrindinės sąvokos 
 

Pilieèiø ir kitø asmenø kreipimosi á vieðojo administravimo ir kitas 
institucijas formos gali bûti ávairios, t. y. raðtu, þodþiu, anonimiðkai ir pan. 
Daþniausiai pilieèiai ir kiti asmenys á vieðojo administravimo ir kitas insti-
tucijas kreipiasi raðtu, pateikdami praðymus, pareiðkimus, pasiûlymus bei 
skundus vienokiu ar kitokiu klausimu. Tikslinga iðsiaiðkinti tokiø pilieèiø ir 
kitø asmenø kreipimosi á vieðojo administravimo ir kitas institucijas atvejus, 
pateikti jø sàvokas, kurios aiðkinamos vienodai: 

Prašymas – asmens kreipimasis raðtu arba þodþiu (taip pat gautas 
elektroniniu paðtu) á vieðojo administravimo ar kità institucijà ir valstybës 
tarnautojà, nesusijæs su pareiðkëjo teisiø ar teisëtø interesø paþeidimu, pra-
ðant: 

− priimti individualø administraciná aktà; 
− iðduoti dokumentà, patvirtinantá tam tikrà juridiná faktà; 
− atlikti kitus administracinius veiksmus. 
Taip pat: 
− iðdëstant asmens norà, pageidavimà, nuostatà tam tikru klausimu;  
− praneðant apie institucijos veiklos trûkumus, valstybës tarnautojø 

piktnaudþiavimà ar neteisëtus veiksmus, susijusius su valstybës ar 
daugelio þmoniø, o ne konkretaus asmens interesø ir teisiø paþei-
dimu. 

Pareiškimas – asmens kreipimasis raðtu (taip pat gautas elektroniniu 
paðtu) á vieðojo administravimo ar kità institucijà ir valstybës tarnautojà, 
nesusijæs su pareiðkëjo teisiø ar teisëtø interesø paþeidimu. Tai tam tikras 
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asmeninio pobûdþio praðymas (pvz., praðymas dël priëmimo á tarnybà ati-
tinkamoje vieðojo administravimo institucijoje). 

Pasiūlymas – asmens kreipimasis raðtu ar þodþiu (taip pat gautas 
elektroniniu paðtu) á vieðojo administravimo ar kità institucijà ir valstybës 
tarnautojà, nesusijæs su pareiðkëjo teisiø ar teisëtø interesø paþeidimu, pa-
teikiant pageidavimus kà nors pagerinti vieðojo administravimo, vieðøjø pa-
slaugø teikimo ar kitose srityse, atkreipiant dëmesá á tam tikrà padëtá ir siû-
lant kà nors patobulinti, pakeisti, nuveikti ar susilaikyti nuo veiklos. 

Skundas – asmens kreipimasis raðtu ar þodþiu á vieðojo administravi-
mo ar kità institucijà ir valstybës tarnautojà nurodant, kad yra paþeistos 
asmens teisës ar teisëti interesai, ir praðant juos apginti.  
 
 

5.2. Administracinė procedūra ir jos  
vykdymo tvarka 

 

Administracinës procedûros vykdymo tvarka reglamentuota Lietuvos 
Respublikos vieðojo administravimo ástatymo III skirsnyje ir skirta vieðojo 
administravimo institucijoms (pareigûnams), nagrinëjantiems pilieèiø ir ki-
tø asmenø praðymus, pareiðkimus, skundus (toliau – praðymus). Vieðojo 
administravimo ástatymo 16 straipsnio 1 dalyje pateikiama administracinës 
procedûros sàvoka: administracinė procedūra – vieðojo administravimo sub-
jektø atliekami privalomi veiksmai nagrinëjant asmenø praðymà (pareiðki-
mà, þiniasklaidos priemonëse pateiktà informacijà ar tarnybiná valstybës ar 
savivaldybës tarnautojo praneðimà) bei priimant dël jo sprendimà. Kaip 
matyti, administracinë procedûros vykdymo tvarka yra privaloma visoms 
institucijoms, ástaigoms, tarnyboms, pareigûnams, kurie turi vieðojo admi-
nistravimo teises ir praktiðkai ágyvendina vykdomàjà valdþià arba atskiras 
vykdomosios valdþios funkcijas.  

Administracinës procedûros ðalys yra dvi: 
1) atstovaujanti asmená ðalis: 
− asmuo (pareiðkëjas) ir (arba) jo atstovas, besikreipiantys á vieðojo 

administravimo institucijà; 
− asmuo, dël kurio paþeistø teisiø yra inicijuota procedûra; 
2) vieðojo administravimo institucija (kita ðalis). 
Pagrindas pradėti administracinę procedūrą vieðojo administravimo 

institucijoje gali bûti: 
− asmens (pareiðkëjo) raðytinis praðymas; 
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− vieðojo administravimo institucijos tarnautojo tarnybiniame prane-
ðime pateikti faktai;  

− visuomenës informavimo priemonëse pateikta informacija apie 
vieðojo administravimo institucijoje paþeistas pilieèiø ar kitø asme-
nø teises; 

− kiti paaiðkëjæ pilieèiø ir kitø asmenø teisiø paþeidimo atvejai. 
Administracinës procedûros pradþià gali inicijuoti vieðojo administra-

vimo institucijos vadovas, jo pavaduotojas arba jø ágaliotas valstybës (savi-
valdybës) tarnautojas, ávertinæs informacijoje pateiktø faktø apie instituci-
joje paþeistas pilieèiø ar kitø asmenø teises pagrástumà. 

Ágyvendinant Konstitucijoje átvirtintà valstybinës valdþios tarnavimo 
þmonëms principà ir siekiant sumaþinti biurokratiðkø veiksmø pasireiðkimo 
formas vieðojo administravimo institucijose numatyta palankesnë pilieèiø ir 
kitø asmenø kreipimosi á vieðojo administravimo institucijas tvarka. Tai 
reiðkia, kad vieðojo administravimo institucija privalo organizuoti savo dar-
bà taip, kad asmenys, norintys pateikti praðymà asmeniðkai, galëtø tai pa-
daryti per visà darbo dienos laikà. Be to, vieðojo administravimo institucija 
asmenø praðymams nagrinëti privalo numatyti ne maþiau kaip 4 papildo-
mas priëmimo valandas per savaitæ pasibaigus nustatytam darbo laikui.  

Kiekviena vieðojo administravimo institucija privalo priimti asmenø 
praðymus ir juos nagrinëti pagal savo kompetencijà. Jeigu vieðojo administ-
ravimo institucija neágaliota priimti sprendimo asmens praðomu klausimu, 
ne vëliau kaip per 5 darbo dienas ji perduoda praðymà kompetentingai ins-
titucijai praneðdama apie tai pareiðkëjui. Praðymo priëmimo faktas patvir-
tinamas atitinkamu dokumentu, kuriame nurodoma: 

1) praðymo priëmimo data; 
2) valstybës tarnautojo, kuriam pavesta nagrinëti praðymà, vardas, pa-

vardë, telefono numeris; 
3) praðymo registracijos numeris.  
Administracinės procedūros pradžia laikoma, kai vieðojo administravi-

mo institucija uþregistruoja asmens praðymà. Nuo tos dienos pradedamas 
skaièiuoti asmenø praðymø nagrinëjimo terminas. Vertëtø atkreipti dëmesá 
á tai, kad administracinëje procedûroje gali dalyvauti ne visi vieðojo admi-
nistravimo institucijø pareigûnai. Vieðojo administravimo ástatymo 21 
straipsnio 1 dalyje iðvardytos sàlygos, kurioms esant vieðojo administravimo 
institucijø tarnautojai negali dalyvauti administracinėje procedūroje, t. y.: 

− jei administracinës procedûros dalyvis yra jo artimas giminaitis, 
ðeimos narys ar svainis, kuris gali tikëtis gauti asmeninës naudos; 

− jei pareigûno ir administracinëje procedûroje dalyvaujanèios ðalies 
santykiai yra tarnybiniai; 
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− jei dël kokiø nors prieþasèiø, galinèiø sukelti interesø konfliktà, pa-
grástai abejojama pareigûno neðaliðkumu. 

Vieðojo administravimo institucija (pareigûnas), nagrinëjanti asmenø 
praðymus, gali sustabdyti administracinę procedūrą, jeigu administracinis 
sprendimas nagrinëjamu klausimu gali pakeisti administracinëje procedû-
roje nedalyvaujanèiø asmenø teisiná statusà. Tokiu atveju vieðojo administ-
ravimo institucija privalo praneðti tokiems asmenims apie jø teisæ dalyvauti 
administracinëje procedûroje. Administracinë procedûra tæsiama, jei:  

1) administracinëje procedûroje nedalyvaujantys asmenys pareiðkia 
norà dalyvauti procedûroje;  

2) administracinëje procedûroje nedalyvaujantys asmenys raðtu atsi-
sako dalyvauti procedûroje; 

3) per 10 kalendoriniø dienø negaunama ið administracinëje proce-
dûroje nedalyvaujanèiø asmenø jokio praneðimo dël pasiûlymo da-
lyvauti procedûroje.  

Vieðojo administravimo institucija (pareigûnas), prieð priimdama 
sprendimà, gali apklausti pareiðkëjà ar kità suinteresuotà asmená siekdama 
iðsiaiðkinti ginèijamo klausimo esmæ ir su juo susijusias aplinkybes. Taèiau 
susiklosèius tam tikrai padëèiai sprendimas gali bûti priimtas ir nepaklau-
sus pareiðkëjo ar kito suinteresuoto asmens. Tokie atvejai yra dvejopi: pir-

ma, kai asmens praðymas patenkinamas ið karto ir vieðojo administravimo 
institucijos (pareigûno) priimtas sprendimas nepaþeidþia kitø asmenø tei-
sëtø interesø; antra, kai pagal susidariusias aplinkybes vieðojo administra-
vimo institucija (pareigûnas) sprendimà privalo priimti nedelsdama. 

Vieðojo administravimo ástatymo 28 straipsnyje átvirtinti asmenø pra-
ðymø nagrinëjimo vieðojo administravimo institucijose terminai. Bendras 
asmenø praðymo nagrinëjimo terminas negali trukti ilgiau kaip 30 dienø, 
taèiau administracinës procedûros ðaliø susitarimu terminas gali bûti pra-
tæstas.  

Praðymà padavusiam asmeniui arba jo atstovui suteikiama teisë susi-
paþinti su administravimo procedûros metu surinktais dokumentais bei kita 
informacija, praðymà padavæs asmuo gali pareikðti savo nuomonæ bei pa-
teikti papildomus dokumentus vieðojo administravimo institucijai, vykdan-
èiai administracinæ procedûrà.  

Asmenų prašymai baigiami nagrinėti vieðojo administravimo instituci-
jos tarnautojui suraðant raštišką teikimą ir perduodant já institucijos vadovui 
administraciniam sprendimui priimti. Teikime turi bûti nurodyta: a) visos 
faktinës aplinkybës sprendþiamu klausimu; b) teisës aktai, reglamentuojan-
tys sprendþiamà klausimà; c) siûlomo sprendimo projektas; d) teikimo da-
ta.  
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Administravimo institucijos vadovas, gavæs raðtiðkà teikimà, priima 
administraciná sprendimà dël asmens praðymo. Vieðojo administravimo 
institucijos vadovas administraciná sprendimà turi priimti ne vëliau kaip per 
10 dienø nuo teikimo gavimo dël administracinio sprendimo datos. Jeigu 
per praðymo nagrinëjimo terminà (t. y. 30 dienø) administracinis sprendi-
mas nepriimamas, laikoma, kad priimtas neigiamas sprendimas. Tokiu at-
veju asmeniui (pareiðkëjui) suteikiama teisë apskøsti toká vieðojo administ-
ravimo institucijos veiksmà Administraciniø ginèø komisijai (skundas gali 
bûti paduotas per du mënesius nuo tos dienos, kai baigiasi klausimui spræs-
ti nustatytas laikas). 

Administracinė procedūra viešojo administravimo institucijoje baigiama 
dviems atvejais: 

1) institucijos vadovui priëmus administraciná sprendimà dël praðymo 
patenkinimo; 

2)  institucijos vadovui priëmus administraciná sprendimà dël praðy-
mo atmetimo ir informavus apie tai pareiðkëjà ar kità suinteresuo-
tà asmená. 

Vieðojo administravimo institucija (pareigûnas) asmens praðymu pri-
valo pareiðkëjà arba kità suinteresuotà asmená supaþindinti su priimtu ad-
ministraciniu sprendimu ir kitais vieðojo administravimo dokumentais. 
 
 

5.3. Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo  
administravimo ir kitose institucijose tvarka 

 
2002 m. rugsëjo 25 d. buvo priimtas Vyriausybës nutarimas Nr. 1491, 

kuriuo patvirtinta Pilieèiø ir kitø asmenø aptarnavimo vieðojo administra-
vimo ir kitose institucijose pavyzdinë tvarka (toliau – Tvarka)671. Pilieèiø ir 
kitø asmenø (toliau – asmenø) aptarnavimo vieðojo administravimo ir kito-
se institucijose pavyzdinës tvarkos nuostatos vieðojo administravimo ir ki-
toms institucijoms taikomos tiek, kiek ðiø klausimø nereglamentuoja kiti 
ástatymai ir teisës aktai (pvz., Vieðojo administravimo ástatymas). Pastaruo-
ju metu daugelis vieðojo administravimo subjektø yra parengæ savo pilieèiø 
ir kitø asmenø aptarnavimo tvarkos taisykles (pvz., Valstybinë duomenø 
apsaugos inspekcija, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vi-
daus reikalø ministerijos, Muitinës departamentas prie Lietuvos Respubli-
kos finansø ministerijos, Valstybinë mokesèiø inspekcija prie Lietuvos 

                                                 

671 Valstybës þinios. 2002. Nr. 95–4105. 
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Respublikos finansø ministerijos, Vidaus reikalø ministerija, Socialinës ap-
saugos ir darbo ministerija ir t. t.). Iðnagrinëjus ávairiø vieðojo administra-
vimo institucijose vykdomà pilieèiø aptarnavimo tvarkà matyti, kad ji ati-
tinka pagrindines nuostatas, átvirtintas Vyriausybë nutarimu. Todël tikslin-
ga apþvelgti bendras pilieèiø ir kitø asmenø aptarnavimo vieðojo administ-
ravimo institucijose tvarkos nuostatas.  

Asmenų aptarnavimas viešojo administravimo institucijose – tai veiklos 
procesas, apimantis asmenø aptarnavimà jiems atvykus á institucijà, aptar-
navimà telefonu, praðymø ir skundø, gautø tiesiai ið asmenø arba atsiøstø 
paðtu, nagrinëjimà bei priimtø sprendimø áforminimà ir perdavimà asme-
nims.  

Taigi asmenø aptarnavimo vieðojo administravimo institucijose for-
mos gali bûti ðios:  

1) asmenø, atvykusiø á vieðojo administravimo institucijà, aptarnavi-
mas; 

2) asmenø aptarnavimas „vieno langelio“ principu; 
3) asmenø aptarnavimas telefonu. 
Siekiant uþtikrinti asmenø teisæ á teisingà ir neðaliðkà jø praðymø, pa-

reiðkimø, pasiûlymø ir skundø nagrinëjimà vieðojo administravimo institu-
cijoms draudþiama atsisakyti aptarnauti asmenis motyvuojant tuo, kad nëra 
ðias funkcijas vykdanèio valstybës tarnautojo. Kaip matyti, vieðojo admi-
nistravimo institucijos vadovas turi uþtikrinti, kad ðiø valstybës tarnautojø 
atostogø, komandiruoèiø, seminarø metu ir kitais nebuvimo tarnyboje at-
vejais bûtø paskirti valstybës tarnautojai, turintys tokius pat ágaliojimus. 

Vieðojo administravimo institucijoms paliekama teisë nagrinëti tik 
tokius asmenø praðymus, pareiðkimus, pasiûlymus ir skundus (toliau – pra-
ðymai), kurie: 

– tvarkingai ir áskaitomai paraðyti valstybine (lietuviø) kalba672; 
– pasiraðyti pareiðkëjo, t. y. nurodytas jo vardas, pavardë ir tikslus 

adresas, kuriuo jis pageidautø gauti atsakymà, taip pat telefono 
numeris (jeigu pareiðkëjas já turi)673.  

                                                 

672 Paþymëtina, kad nevalstybine kalba gauti asmenø praðymai, pareiðkimai, pasiûlymai ir 
skundai nagrinëjami bendra tvarka. Á lietuviø kalbà gautà praðymà arba skundà iðverèia vieðo-
jo administravimo institucija, kuriai pagal kompetencijà priklauso nagrinëti ðiuos dokumen-
tus. Pareiðkëjui atsakoma valstybine kalba. Jeigu asmuo nemoka kalbëti ar nesupranta valsty-
binës kalbos, já aptarnaujant turi dalyvauti vieðojo administravimo institucijos pakviestas ver-
tëjas, mokantis versti á asmeniui suprantamà kalbà.  

673 Asmenø praðymai, pareiðkimai, pasiûlymai ir skundai, kuriuose nenurodytas pareiðkëjo 
vardas ir pavardë, adresas arba kurie pareiðkëjo nepasiraðyti, vieðojo administravimo instituci-
jos vadovo ar jo ágalioto asmens priimtu administraciniu sprendimu paliekami nenagrinëti.  
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Neáskaitomi, nesuprantamai iðdëstyti asmenø praðymai, pareiðkimai, 
pasiûlymai ir skundai gràþinami pareiðkëjui nurodant gràþinimo prieþastá. 

Ágyvendindamas asmenø aptarnavimo vieðojo administravimo institu-
cijose principus institucijos vadovas privalo uþtikrinti, kad vieðojo administ-
ravimo institucijoje asmenims prieinamoje vietoje, taip pat per vietos radijà 
ar televizijà, spaudà, institucijos interneto tinklalapyje bûtø paskelbta as-
menø aptarnavimo ðioje institucijoje tvarka, t. y. valstybës tarnautojo, atsa-
kingo uþ asmenø aptarnavimà telefonu, vardas ir pavardë, telefono nume-
ris, „vieno langelio“ aptarnavimo tarnybos buvimo vieta, darbo laikas, ðios 
tarnybos valstybës tarnautojo, atsakingo uþ asmenø aptarnavimà, pareigos, 
vardas ir pavardë ir kita informacija. Be to, vieðojo administravimo institu-
cijoje matomoje vietoje turi bûti padëta asmenø pageidavimø, pasiûlymø ir 
pastabø knyga, kad jie panorëjæ visuomet galëtø raðtu pareikðti savo nuo-
monæ apie aptarnavimo kokybæ, iðdëstyti savo pageidavimus ir pasiûlymus.  
 
 

5.3.1. Pilieèiø ir kitø asmenø, atvykusiø á vieðojo administravimo  

institucijà, aptarnavimo tvarka 
 

Atvykusius á vieðojo administravimo institucijà asmenis aptarnauja tos 
institucijos padaliniai – pagal savo kompetencijà jie sprendþia asmeniui rû-
pimus klausimus. Asmenys, atvykæ á vieðojo administravimo institucijà, pra-
ðymus, pareiðkimus, pasiûlymus ir skundus gali pateikti viena ið ðiø formø:  

1) raðtu;  
2) þodþiu (þodiniai praðymai priimami tik tada, kai juos galima iðnag-

rinëti ir iðspræsti tuoj pat, nepaþeidþiant asmens ir institucijos inte-
resø); 

3) atsiøsti paðtu (taip pat elektroniniu paðtu).  
Vieðojo administravimo institucija, gavusi asmens praðymà, privalo já 

uþregistruoti atitinkamame þurnale arba áraðyti kompiuterinëse laikmenose 
(ant praðymo dedamas registracijos spaudas, jame áraðoma praðymo gavi-
mo data ir registracijos numeris, o asmeniui áteikiama praðymo gavimo fak-
tà patvirtinanti registracijos kortelë arba jo kopija). Jei vieðojo administra-
vimo institucija, gavusi asmens praðymà, nusprendþia, kad já turi nagrinëti 
þemesnës pagal pavaldumà institucijos, tai ne vëliau kaip per 5 darbo die-
nas nuo jø gavimo datos persiunèia nagrinëti ðioms institucijoms, apie tai 
praneðusi pareiðkëjui.  

Praktikoje pasitaiko atvejø, kai vieðojo administravimo institucija gau-
na asmens praðymà, taèiau ji nëra ágaliota tokio praðymo nagrinëti. Tuomet 
vieðojo administravimo institucija privalo ne vëliau kaip per 5 darbo dienas 
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nuo praðymo gavimo datos persiøsti já kompetentingai vieðojo administra-
vimo institucijai, kuri ágaliota nagrinëti toká asmens praðymà, apie tai pra-
neðusi pareiðkëjui. Esama ir tokiø atvejø, kai nëra vieðojo administravimo 
institucijos, kuri pagal savo kompetencijà turëtø nagrinëti praðymà, tada 
toks asmens praðymas per 5 darbo dienas nuo jo gavimo datos gràþinamas 
pareiðkëjui (nurodoma gràþinimo prieþastis).  

Vieðojo administravimo institucija, uþregistravusi asmens praðymà ir 
ávertinusi su sprendþiamu klausimu susijusias visas aplinkybes bei faktus, 
perduoda nagrinëti asmens praðymà savo padaliniams bei pareigûnams. 
Asmens praðymø nagrinëjimo vieðojo administravimo institucijose proce-
dûra ir terminai yra átvirtinti Vieðojo administravimo ástatyme (plaèiau þr. 
5.3. skirsná).  

Praktikoje pasitaiko atvejø, kai asmens praðymas yra adresuojamas 
kelioms vieðojo administravimo institucijoms ir priklauso keliø vieðojo ad-
ministravimo institucijø kompetencijai. Tuomet asmens praðymo nagrinë-
jimà organizuoja ir sprendimà praðyme keliamu klausimu priima pirmasis 
adresatas. Kitos vieðojo administravimo institucijos pagal savo kompetenci-
jà privalo pateikti pasiûlymus dël praðymo sprendimo ne vëliau kaip per 10 
darbo dienø nuo praðymo gavimo datos be atskiro pirmojo adresato pra-
ðymo (reikalavimo).  

Vieðojo administravimo institucija, jos vadovas arba kitas ágaliotas 
asmuo, iðnagrinëjæs asmens praðymà, gali priimti vienà ið ðiø administraci-
niø sprendimø: 

1) Áforminti įsakymu, potvarkiu, raštu ar kitokiu sprendimà patvirti-
nanèiu dokumentu, atitinkanèiu praðymo esmæ. Taigi priimami administra-
ciniai sprendimai dël: iðnagrinëtø asmenø praðymø priimti individualø ad-
ministraciná aktà, iðduoti dokumentà, patvirtinantá tam tikrà juridiná faktà, 
arba atlikti kitus administracinius veiksmus. 

2) Áforminti laisvos formos raštu (turi bûti motyvuotai atsakyta á visus 
pareiðkëjo keliamus klausimus, nurodyta, kokiø priemoniø buvo (ar bus) 
imtasi ir kas atsakingas uþ jø ágyvendinimà). Laisvos formos raðtu priimami 
administraciniai sprendimai dël: iðnagrinëtø asmenø praðymø, kuriuose ið-
dëstytos pareiðkëjo nuostatos tam tikru klausimu ir kuriais praneðama apie 
vieðojo administravimo institucijos veiklos trûkumus, valstybës tarnautojø 
piktnaudþiavimà ar neteisëtus veiksmus, susijusius su valstybës ar daugelio 
þmoniø interesø ir teisiø paþeidimu, iðnagrinëtø asmens praðymø, kuriuose 
pateikiami pasiûlymai kà nors gerinti vieðojo administravimo, vieðøjø pa-
slaugø teikimo arba kitose srityse. 

Vieðojo administravimo institucija privalo informuoti asmená, ar pra-
ðymas iðnagrinëtas ir ar priimtas administracinis sprendimas. Informavimo 
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formos gali bûti ávairios: praneðama registruotu laiðku, informuojama pa-
prastu laiðku, áteikiama asmeniðkai. Praneðime apie nepatenkintà asmens 
praðymà vieðojo administravimo institucija privalo nurodyti praðymo nepa-
tenkinimo motyvus, juos pagrásti teisës aktø nuostatomis, kur ir kokia tvar-
ka gali bûti apskøstas priimtas administracinis sprendimas. 

Asmenys, nesutinkantys su vieðojo administravimo institucijos priimtu 
administraciniu sprendimu, savo pasirinkimu turi teisæ paduoti skundà 
ðioms institucijoms: 

1) vieðojo administravimo institucijos vadovui (asmens skundà jis 
privalo nagrinëti vadovaudamasis Vieðojo administravimo ástaty-
me nustatytais administracinës procedûros reikalavimais); 

2) Administraciniø ginèø komisijai (asmens skundà ji nagrinëja lai-
kydamasi Administraciniø bylø teisenos ástatyme átvirtintø taisyk-
liø); 

3) Administraciniam teismui (asmens skundà jis nagrinëja vadovau-
damasis Administraciniø bylø teisenos ástatymo nustatyta tvarka). 

 
 

5.3.2. „Vieno langelio“ aptarnavimo  

tarnyba 
 

Vieðojo administravimo institucijos gali steigti struktûriná administra-
ciná padaliná – „vieno langelio“ aptarnavimo tarnybà, jeigu á jas su praðy-
mais kreipiasi daug asmenø. „Vieno langelio“ aptarnavimo tarnyba – tai spe-
cialus asmenø aptarnavimo padalinys, steigiamas vieðojo administravimo 
institucijose, á kurias atvyksta daug asmenø, praðanèiø priimti tam tikrà in-
dividualø administraciná aktà, iðduoti paþymà ar kità dokumentà, patvirti-
nantá tam tikrus juridinius faktus, arba atlikti kitoká administraciná veiksmà.  

Sprendimà dël „vieno langelio“ aptarnavimo tarnybos steigimo pri-
ima vieðojo administravimo institucijos vadovas. „Vieno langelio“ aptarna-
vimo tarnyba gali bûti steigiama vieðojo administravimo institucijos ar kito-
se patalpose. „Vieno langelio“ aptarnavimo tarnyba turi atitikti ðiuos reika-
lavimus: 

1) turi bûti numatytas asmenims patogus tarnybos darbo laikas; 
2) turi bûti pritaikytas áëjimas á ðios tarnybos patalpas neágaliems ir 

pagyvenusiems þmonëms;  
3) matomoje vietoje turi bûti árengtas stendas (rodyklë) apie vieðojo 

administravimo institucijos padalinius ir jø vadovus;  
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4) turi bûti laukiamasis, kuriame uþtektø sëdimø vietø ir bûtø árengta 
atskira vieta konfidencialiam pokalbiui; 

5) privalo dirbti tie valstybës tarnautojai, kurie moka kvalifikuotai 
aptarnauti asmenis. 

„Vieno langelio“ aptarnavimo tarnybos ágaliojimai yra átvirtinti Tvar-
kos IV skyriuje. Reikðmingiausi ið jø yra: 

1) priimti raðytinius asmenø praðymus. Priimant asmenø praðymà pa-
tikslinama jo esmë, patikrinama, ar pateikti visi dokumentai, kuriø reikës 
sprendimui priimti, prireikus praðoma pateikti papildomus dokumentus. Ið 
asmens negalima reikalauti papildomos informacijos, kuri yra tos vieðojo 
administravimo institucijos ir kitø institucijø informacinëse sistemose bei 
registruose ir kurià institucija gali gauti tarnybinës pagalbos tvarka674; 

2) suteikti asmeniui informacijà apie praðomo klausimo sprendimo 
vieðojo administravimo institucijoje procedûrà; 

3) priimti administraciná sprendimà asmeniui rûpimu klausimu pagal 
vieðojo administravimo institucijos vadovo nustatytà kompetencijà. Pasitai-
ko atvejø, kai asmens praðomas klausimas ið karto neiðsprendþiamas. Tada 
„vieno langelio“ aptarnavimo tarnyba priima raðytiná jo praðymà ir per-
duoda já spræsti kompetentingiems vieðojo administravimo institucijos pa-
daliniams. Su praðymu kreipæsis asmuo privalo bûti informuojamas, kada ir 
kaip (telefonu, paðtu ar kita ryðiø priemone) jam bus praneðta, ar rûpimas 
klausimas iðspræstas; 

4) jeigu vieðojo administravimo institucija pagal savo kompetencijà 
neprivalo iðspræsti asmeniui rûpimà klausimà, paaiðkinti jam, kuri instituci-
ja kompetentinga spræsti ðá klausimà. Tuomet „vieno langelio“ aptarnavi-
mo tarnyba privalo nurodyti tos institucijos adresà, telefonà ir persiøsti as-
mens praðymà nagrinëti kompetentingai institucijai. Jeigu nëra vieðojo ad-
ministravimo institucijos, kuri pagal savo kompetencijà turëtø nagrinëti 
asmens praðymà, tada praðymas gràþinamas pareiðkëjui nurodant gràþini-
mo prieþastá; 

5) iðduoti asmeniui uþpildyti reikiamus dokumentus, prireikus padëti 
juos uþpildyti; 

6) teikti paþymas ir kitus oficialius dokumentus, taip pat asmens pra-
ðomà informacijà apie vieðojo administravimo institucijos veiklà Lietuvos 
Respublikos teisës gauti informacijà ið valstybës ir savivaldybiø ástaigø ásta-

                                                 

674 Tarnybinë pagalba – tai vieðojo administravimo institucijos pareiga teikti informacinæ ir 
kitokià pagalbà (pvz., dokumentus) kitai vieðojo administravimo institucijai pastarosios pra-
ðymu. 
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tymo nustatyta tvarka675. „Vieno langelio“ aptarnavimo tarnyba asmeniui 
gali suteikti tik tokià informacijà, kuri nepaþeistø kitø asmenø teisiø ir tei-
sëtø interesø, kuri nëra valstybës, tarnybos, komercinë ar banko paslaptis ir 
kuri nepakenktø valstybës saugumo, gynybos interesams, uþsienio politikos 
interesams, baudþiamajam persekiojimui bei nepaþeistø valstybës teritori-
jos vientisumo ar vieðosios tvarkos. 
 
 

5.3.3. Pilieèiø ir kitø asmenø aptarnavimo  

telefonu vieðojo administravimo  

ir kitose institucijose tvarka 
 

Taupydamas asmenø ir valstybës tarnautojø laikà vieðojo administra-
vimo institucijos vadovas gali priimti vienà ið ðiø administraciniø sprendi-
mà:  

1) paskirti valstybës tarnautojà, atsakingà uþ asmenø aptarnavimà te-
lefonu; 

2) ásteigti specialià aptarnavimo telefonu tarnybà. Pageidautina, kad 
speciali aptarnavimo telefonu tarnyba turëtø atskirà telefono linijà ir leng-
vai ásimenamà telefono numerá.  

Vieðojo administravimo institucijos pareigûno, atsakingo uþ asmenø 
aptarnavimà telefonu, arba specialios aptarnavimo telefonu tarnybos pa-

grindinis uždavinys – orientuoti asmená, kuris kreipiasi á vieðojo administra-
vimo institucijà, kad operatyviai ir kvalifikuotai bûtø iðspræstas jo keliamas 
klausimas. Taigi vieðojo administravimo institucijos pareigûnas, atsakingas 
uþ asmenø aptarnavimà telefonu, privalo gebëti trumpai ir suprantamai 
paaiðkinti: 

– ar ði vieðojo administravimo institucija kompetentinga spræsti as-
meniui rûpimà klausimà; 

– kuriuos dokumentus (paþymà, pareiðkimà, kitus dokumentus) ir 
kaip (asmeniðkai ar paðtu) reikia pateikti, kad asmens klausimas 
bûtø iðnagrinëtas ir iðspræstas; 

– á kurià kità vieðojo administravimo institucijà asmuo gali kreiptis, 
jeigu ði institucija nekompetentinga spræsti asmeniui rûpimo klau-
simo, nurodyti tos institucijos adresà bei telefono numerá. 

Vieðojo administravimo institucijos pareigûnas, atsakingas uþ asmenø 
aptarnavimà telefonu, turi laikytis ðiø taisykliø:  

– pakelti telefono ragelá prieð treèià skambutá;  
                                                 

675 Valstybës þinios. 2000. Nr. 10–236. 
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– prisistatyti skambintojui – pasakyti vieðojo administravimo institu-
cijos pavadinimà, savo pareigas ir pavardæ; 

– atidþiai iðklausyti asmená, prireikus papraðyti patikslinti kreipimosi 
esmæ;  

– aiðkiai ir tiksliai atsakyti á asmens klausimus; 
– pasistengti ið karto atsakyti á klausimà. Jei reikia laiko iðsamiam at-

sakymui parengti, privalo tiksliai nurodyti kito pokalbio telefonu ar 
kita ryðiø priemone laikà; 

– ramiai kalbëtis, mandagiai atsisveikinti. 
Apibendrinat galima teigti, kad pilieèiø ir kitø asmenø kreipimosi á 

atitinkamà vieðojo administravimo ar kità institucijà procedûra garantuoja 
pilieèiø ir kitø asmenø teisæ á teisingà ir neðaliðkà jø praðymø, pareikðimø, 
pasiûlymø bei skundø nagrinëjimà vieðojo administravimo ar kitoje institu-
cijoje. Kartu tokia pilieèiø kreipimosi á atitinkamà vieðojo administravimo 
subjektà procedûra uþtikrinamas teisëtumas vieðojo administravimo srityje, 
o pilieèiams ir kitiems asmenims, patyrusiems nuostoliø dël neteisëtos ad-
ministracinës veiklos, teikiama kompensacija. 
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