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REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS 

 

N U T A R T I S  

 
2022 m. gegužės 13 d.   

Klaipėda 

 

Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjas Remigijus Arminas, 

rašytinio proceso tvarka spręsdamas pareiškėjo Pagėgių savivaldybės mero Vaido Bendaravičiaus 

skundo atsakovei Pagėgių savivaldybės tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Pagėgių 

savivaldybės administracijai dėl sprendimo dalies panaikinimo priėmimo klausimą, 

 

n u s t a t ė :  

 

 Pareiškėjas Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius (toliau – ir Pareiškėjas)  

kreipėsi su skundu į teismą prašydamas panaikinti Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 6 

d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Virginijaus Komskio atleidimo iš Pagėgių savivaldybės administracijos 

direktoriaus pareigų“ 3 punktą, kuriuo pavesta Pagėgių savivaldybės administracijos valstybės 

tarnautojai D. Alkimavičienei eiti Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, kol 

bus paskirtas Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius ir jai skirtas 40 proc. priedas prie jos 

pareiginės algos. 

 Reikalavimą panaikinti Tarybos sprendimo dalį Pareiškėjas grindžia jo, kaip mero, Vietos 

savivaldos įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nustatytos kompetencijos (siūlyti savivaldybės tarybai 

savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo kandidatūrą laikinai eiti savivaldybės 

administracijos direktoriaus pareigas, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius) 

pažeidimu. Teigia, kad Vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir VSĮ) 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte 

nustatyta, kad meras „reglamento nustatyta tvarka pristato, derina ir teikia savivaldybės tarybai 

savivaldybės administracijos direktoriaus kandidatūras, taip pat reglamento nustatyta tvarka gali 

siūlyti atleisti juos iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui. VSĮ 

29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „tol, kol savivaldybės administracijos direktorius ir direktoriaus 

pavaduotojas nepaskirti, savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas gali eiti mero ar laikinai 

mero pareigas einančio tarybos nario siūlymu savivaldybės tarybos paskirtas savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojas.“ Analogiškos nuostatos įtvirtintos Pagėgių savivaldybės 

tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 2 d. sprendimu 

Nr. T-144, 21.5. punkte, kuriame nurodyta jog „tol, kol administracijos direktorius ir jo 

pavaduotojas nėra paskirti, direktoriaus pareigas gali eiti mero ar laikinai mero pareigas einančio 

tarybos nario siūlymu savivaldybės tarybos paskirtas Savivaldybės administracijos valstybės 

tarnautojas.“ To paties Reglamento 234.4. punkte nustatyta, kad meras „pristato, derina (sutikusiam 

užimti pareigas kandidatui suteikia žodį prisistatyti ir atsakymams į Tarybos narių klausimus) ir 

teikia Savivaldybės tarybai Mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, Administracijos 

direktoriaus pavaduotojo (Administracijos direktoriaus siūlymu), Savivaldybės tarybos Kontrolės 

komiteto pirmininko pavaduotojo, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytais 

atvejais Kontrolės komiteto pirmininko ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme 

nustatytų Savivaldybės tarybos komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat Mero potvarkiu 

(teikimu) gali siūlyti atleisti juos iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas Administracijos direktoriui.“  
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 Teigiama, kad cituojamos VSĮ ir Reglamento nuostatos reiškia, kad būtent merui suteikiama 

išimtinė teisė teikti tarybai savivaldybės administracijos direktoriaus kandidatūrą, o tol, kol 

savivaldybės administracijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas nepaskirti, savivaldybės taryba 

į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas gali paskirti tik mero ar laikinai mero pareigas 

einančio tarybos nario pasiūlytą savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją. Pagėgių 

savivaldybės taryba, pavesdama D. Alkimavičienei, Pagėgių savivaldybės administracijos valstybės 

tarnautojai, eiti Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas 

Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, nesant Pareiškėjo siūlymo dėl šios kandidatūros, 

pažeidė VSĮ 29 straipsnio 3 dalį, taip pat VSĮ 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintą teisėtumo 

principą. Todėl ginčijamas Tarybos sprendimas, ta apimtimi, kiek juo pavesta Pagėgių savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojai D. Alkimavičienei eiti Pagėgių savivaldybės administracijos 

direktoriaus pareigas, kol bus paskirtas Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius ir jai 

skirtas 40 proc. priedas prie jos pareiginės algos, pripažintinas neteisėtu ir nepagrįstu.  

 Teikiant skundą Pareiškėjas prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, o būtent: 

laikinai sustabdyti 2022 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Virginijaus Komskio atleidimo iš 

Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų“ 3 punkto, kuriuo pavesta Pagėgių 

savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai D. Alkimavičienei eiti Pagėgių savivaldybės 

administracijos direktoriaus pareigas, kol bus paskirtas Pagėgių savivaldybės administracijos 

direktorius ir jai skirtas 40 proc. priedas prie jos pareiginės algos, galiojimą. 

 Pareiškėjo teigimu yra objektyviai būtina taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir 

laikinai sustabdyti Tarybos sprendimo dalies, kuria pavesta Pagėgių savivaldybės administracijos 

valstybės tarnautojai D. Alkimavičienei eiti Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 

pareigas, kol bus paskirtas Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius ir jai skirtas 40 proc. 

priedas prie jos pareiginės algos, galiojimą, kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje 

byloje.  

 Nurodoma, kad būtinybė taikyti šią reikalavimo užtikrinimo priemonę yra grindžiama 

tikėtina rizika, jog netaikius jos, Pagėgių savivaldybei gali būti padaryta didelė žala – teismui 

patenkinus Pareiškėjo skundą, atsirastų pagrindas kvestionuoti visus į Pagėgių savivaldybės 

administracijos direktoriaus pareigas paskirtos D. Alkimavičienės priimtus sprendimus, susijusius 

su savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijų įgyvendinimu. Tai ne tik sukurtų prielaidas 

materialinei žalai atsirasti (tretiesiems asmenims ginčijant neteisėtai į pareigas paskirto 

administracijos direktoriaus priimtus sprendimus ir reikalaujant atlyginti dėl to patirtus nuostolius), 

bet ir diskredituotų Pagėgių savivaldybės institucijas – tarybą, kaip savivaldos teisę įgyvendinančią 

instituciją, ir savivaldybės administracijos direktorių, kaip savivaldybės vykdomąją instituciją, kaip 

nesugebančias užtikrinti, kad sprendimai, kuriais įgyvendinami Vietos savivaldos įstatyme nustatyti 

įgaliojimai, būtų priimami laikantis teisėtumo principo.  

 

 Teismas 

 

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

 

 Pareiškėjo skundas atitinka esminius reikalavimus numatytus skundo formai ir turiniui 

(ABTĮ 24 – 25 str.), todėl priimamas.  

 Vadovaujantis ABTĮ 67 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 71 straipsniu, rengiantis administracinės 

bylos nagrinėjimui, atsakovė Pagėgių savivaldybės taryba įpareigojama pateikti atsiliepimą į 

skundą, įrodymus, pagrindžiančius atsiliepime nurodytus argumentus, visą savivaldybės tarybos 

2022 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-55 medžiagą, susijusią su sprendimo 3 punkto priėmimu.  

 Trečiajam suinteresuotam asmeniui siūloma pateikti atsiliepimą į skundą ir įrodymus, 

kuriais grindžiamas atsiliepimas 

 Pareiškėjas prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, todėl proceso šalims, tame tarpe ir 

pareiškėjui, siūloma pateikti nuomonę dėl bylos nagrinėjimo nuotoliniu būdu, naudojantis vaizdo 

konferencijų technologijomis.  

  Dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo  
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 Pareiškėjas prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, o būtent: laikinai sustabdyti 

2022 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Virginijaus Komskio atleidimo iš Pagėgių 

savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų“ 3 punkto, kuriuo pavesta Pagėgių savivaldybės 

administracijos valstybės tarnautojai D. Alkimavičienei eiti Pagėgių savivaldybės administracijos 

direktoriaus pareigas, kol bus paskirtas Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius ir jai 

skirtas 40 proc. priedas prie jos pareiginės algos, galiojimą. 

 Akcentuojama, kad būtinybė taikyti šią reikalavimo užtikrinimo priemonę yra grindžiama 

tikėtina rizika, jog netaikius jos, Pagėgių savivaldybei gali būti padaryta didelė žala – teismui 

patenkinus Pareiškėjo skundą, atsirastų pagrindas kvestionuoti visus į Pagėgių savivaldybės 

administracijos direktoriaus pareigas paskirtos D. Alkimavičienės priimtus sprendimus, susijusius 

su savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijų įgyvendinimu. Tai ne tik sukurtų prielaidas 

materialinei žalai atsirasti (tretiesiems asmenims ginčijant neteisėtai į pareigas paskirto 

administracijos direktoriaus priimtus sprendimus ir reikalaujant atlyginti dėl to patirtus nuostolius), 

bet ir diskredituotų Pagėgių savivaldybės institucijas – tarybą, kaip savivaldos teisę įgyvendinančią 

instituciją, ir savivaldybės administracijos direktorių, kaip savivaldybės vykdomąją instituciją, kaip 

nesugebančias užtikrinti, kad sprendimai, kuriais įgyvendinami Vietos savivaldos įstatyme nustatyti 

įgaliojimai, būtų priimami laikantis teisėtumo principo.  

Pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu 

arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti 

užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo 

pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai 

atitaisoma didelė žala. Jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės 

gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais 

teisiniais santykiais. 

Taigi reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymui būtina nustatyti 2 sąlygas: 1) proceso 

dalyvis tikėtinai pagrindžia, t. y. prima facie (liet. iš pirmo žvilgsnio), reikalavimo pagrįstumą; 2) 

nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, 

t. y. kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016, 

2018 m. sausio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-19-575/2018). Reikalavimo užtikrinimo 

priemonių taikymas taip pat turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir 

proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010, 

2018 m. liepos 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-518-662/2018). 

ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punktu, kuris suteikia teismui teisę laikinai sustabdyti 

ginčijamo individualaus administracinio akto galiojimą, yra įgyvendinta asmenų teisė prašyti 

laikinosios apsaugos administraciniuose ginčuose. Šios normos paskirtis suponuoja tai, kad 

paprastai ji taikoma šalies, kuri, įgyvendindama dispozityvumo principą, prašo laikinosios 

apsaugos, prašymu bei kartu suponuoja šalies, teikiančios tokį prašymą, pareigą įrodyti savo 

prašymo pagrįstumą, t. y. pareigą įrodyti, kad neatidėliotinas administracinio sprendimo įvykdymas 

gali nepataisomai paveikti asmens interesus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

2017 m. birželio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-587-602/2017, 2018 m. gruodžio 4 d. 

nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-827-624/2018). 

Teismas konstatuoja, kad Pareiškėjo pateiktame skunde yra pakankamai argumentų, kurie 

sudaro pagrindą prima facie (liet. iš pirmo žvilgsnio) Tarybos sprendimo dalį ginčyti kaip neteisėtą. 

Todėl pripažintina, kad pirmoji būtina reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo sąlygą yra 

įvykdyta – tikėtinai pagrįstas Pareiškėjo reikalavimo panaikinti Tarybos sprendimo dalį 

pagrįstumas. 

Teismas taipogi konstatuoja, kad Pareiškėjas įvykdė ir antrąją reikalavimo užtikrinimo 

priemonės taikymui būtiną sąlygą, t. y. pateikė argumentų, kurie pagrindžia, kad nesiėmus 

užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. 

Pabrėžtina, kad tam, jog būtų pritaikytas reikalavimo užtikrinimo priemonės, nebūtina, kad žala turi 

https://www.infolex.lt/ta/23225
https://www.infolex.lt/tp/1991463
https://www.infolex.lt/tp/1346251
https://www.infolex.lt/tp/1565382
https://www.infolex.lt/tp/172275
https://www.infolex.lt/tp/1629424
https://www.infolex.lt/ta/23225
https://www.infolex.lt/tp/1991463
https://www.infolex.lt/tp/1495420
https://www.infolex.lt/tp/1671060
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pasireikšti būtinai asmeniškai pareiškėjui. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju žala gali 

pasireikšti ir Savivaldybei. Tokia žala šiuo atveju gali pasireikšti tiek Savivaldybės patiriamais 

finansiniais nuostoliais tuo atveju, jei priimti administracijos direktoriaus sprendimai dėl jo 

paskyrimo tvarkos pažeidimo būtų pripažinti neteisėtais, tiek iškilus abejonėms dėl laikino pareigų 

ėjimo pavedimo valstybės tarnautojui legitimumo ir jo priimtų sprendimų teisėtumo, dėl ko gali būti 

padaryta neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma žala visai Savivaldybės veiklai. Atsižvelgiant į tai, 

teismas pripažįsta, kad pareiškėjo prašoma reikalavimo užtikrinimo priemonė – ginčijamo Tarybos 

Sprendimo 3 punkto galiojimo laikinas sustabdymas, šiuo atveju yra adekvati siekiamam tikslui, 

nepažeidžia proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso. 

Įvertinus aukščiau išdėstytą teismas konstatuoja, kad tikslinga taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 

dalyje numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę ir laikinai, iki teismo procesinio sprendimo 

įsiteisėjimo, sustabdyti šioje byloje skundžiamo Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 6 d. 

sprendimo Nr. T-55 „Dėl Virginijaus Komskio atleidimo iš Pagėgių savivaldybės administracijos 

direktoriaus pareigų“ 3 punkto galiojimą. 

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 

straipsnio 1 dalimi, 67 straipsnio 1 ir 2 dalimi, 70 ir 71 straipsniais, 107 – 108 straipsniais,  

 

n u t a r i a : 

 

pareiškėjo Pagėgių savivaldybės mero Vaido Bendaravičiaus skundą atsakovei Pagėgių 

savivaldybės tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Pagėgių savivaldybės administracijai dėl 

sprendimo dalies panaikinimo, priimti nagrinėti.  

Pareiškėjo Pagėgių savivaldybės mero Vaido Bendaravičiaus prašymą dėl reikalavimo 

užtikrinimo priemonės taikymo tenkinti.  

Taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – ginčijamo akto dalies galiojimo laikiną 

sustabdymą, ir iki procesinio sprendimo šioje administracinėje byloje įsiteisėjimo, laikinai 

sustabdyti Pagėgių savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Virginijaus 

Komskio atleidimo iš Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų“ 3 punkto, kuriuo 

pavesta Pagėgių savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai D. Alkimavičienei eiti Pagėgių 

savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, kol bus paskirtas Pagėgių savivaldybės 

administracijos direktorius ir paskirtas 40 proc. priedas prie jos pareiginės algos, galiojimą. 

Nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pavesti vykdyti Pagėgių 

savivaldybės tarybai ir Pagėgių savivaldybės administracijai, nutartį vykdant skubiai.  

Įpareigoti atsakovę Pagėgių savivaldybės tarybą per dvidešimt kalendorinių dienų nuo 

skundo nuorašo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į skundą, įrodymus, pagrindžiančius 

atsiliepime nurodytus argumentus, visą savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. 

T-55 medžiagą, susijusią su sprendimo 3 punkto priėmimu. 

Trečiajam suinteresuotam asmeniui Pagėgių savivaldybės administracijai nustatyti 

dvidešimties kalendorinių dienų terminą nuo skundo nuorašo įteikimo dienos pateikti atsiliepimui į 

skundą, įrodymus, pagrindžiančius atsiliepime nurodytus argumentus.  

Įpareigoti proceso šalis pateikti nuomonę dėl bylos nagrinėjimo teismo posėdyje nuotoliniu 

būdu, naudojantis vaizdo konferencijų programa.   

Bylą skirti  nagrinėti teismo posėdyje baigus pasirengimo bylos nagrinėjimui stadiją.  

Nutarties dalis dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo per 7 kalendorines dienas 

nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam 

administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmus. 

 

 

Teisėjas                     Remigijus Arminas  


