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DĖL JŪSŲ PRAŠYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI  
 

Gerbiamieji Giedriau Jankauskai ir Mariau Žvinkly, 
 

susipažinome su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos persiųstų Jūsų prašymu 

nušalinti žemės ūkio ministrą nuo pareigų ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą 

dėl išaiškinimo, ar vidaus reikalų ministro įsakymas
i
 neprieštarauja Lietuvos Respublikos 

Konstitucijai. 

Dėl Vyriausybės nario nušalinimo pagrindų. Norėtume paaiškinti, kad ministrų 

atsakomybę ir atskaitomybę nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas (toliau –  

Įstatymas). Įstatyme įtvirtinti pagrindai, kuriems esant ministras privalo atsistatydinti, pvz., kai 

nepasitikėjimą juo slaptu balsavimu pareiškia daugiau kaip pusė Seimo narių
ii
. Ministro 

nušalinimas nuo pareigų dėl galimai netinkamai atliekamų vidaus administravimo funkcijų 

Įstatyme nenumatytas. Vyriausybės kanceliarija yra Jums paaiškinusi
iii

 valstybės įstaigų ir jų 

darbuotojų veiksmų ar neveikimo, priimamų sprendimų pagrįstumo apskundimo tvarką. Taip pat 

primename, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į 

teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas
iv

.  

Dėl ministro įsakymo atitikties Konstitucijai. Vyriausybės kanceliarija Jūsų prašymą 

persiuntė
v
 Teisingumo ministerijai, prašydama atsakyti Jums dėl ministrų įsakymų atitikties 

aukštesnės galios teisės aktams vertinimo tvarkos, suinteresuotų subjektų ir galimybių asmenims 
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kreiptis į administracinį teismą dėl minimo teisės akto konstitucingumo. Apie atsakymą 

Teisingumo ministerija informuos ir Vyriausybės kanceliariją.  

Kartu norėtume atkreipti dėmesį, kad Konstitucija laiduoja asmenims peticijų teisę, t. y. 

asmuo Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nustatyta tvarka gali pateikti kreipimąsi peticijų 

komisijai dėl teisės akto pakeitimo, papildymo, pripažinimo netekusiu galios ar naujo priėmimo. 

Pažymėtina, kad kreipimąsi gali pasirašyti vienas asmuo, tačiau siūlomas teisinis reguliavimas 

turėtų būti aktualus ir didesnei daliai visuomenės. Kreipimąsi dėl vidaus reikalų ministro 

įsakymo tobulinimo reikėtų pateikti Vyriausybės Peticijų komisijai (Gedimino pr. 11, Vilnius, el. 

p. LRVkanceliarija@lrv.lt).  

 

 

 

                                                 
i
 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1V-983 ,,Dėl Valstybės 

tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“. 
ii
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 10 straipsnis. 

iii
 Vyriausybės kanceliarijos 2019 m. gruodžio 31 d. raštas Nr. PSA-1186. 

iv 
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 5 straipsnio 1 dalis. 

v
 Vyriausybės kanceliarijos 2020 m. kovo 13 d. raštas Nr. PSA-315. 

 

 

 

 

 

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos 

administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui 

(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo arba Lietuvos 

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka. 

 
 

Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja                      Gitana Vaškelienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida Nagurnaitė, tel. 8 706 63 772, el. p. vida.nagurnaite@lrv.lt 
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