
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PETICIJŲ KOMISIJA 

 Gedimino pr. 11, LT-01103, Vilnius, tel. 8 706 63762, faks. 8 706 63895 

el. p.  LRVkanceliarija@lrv.lt ,   http://www.lrv.lt 

 

 

Vidaus reikalų ministerijai 

 

Kopija 

Gerb. Giedriui Jankauskui 

info@duomena.com 

 Nr.  

  

 

 

 

 

 

DĖL GIEDRIAUS JANKAUSKO KREIPIMESI IŠDĖSTYTŲ REIKALAVIMŲ IR 

SIŪLYMŲ  

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi ir 9 straipsnio 

11 dalimi, prašytume pateikti Komisijai išvadas dėl Giedriaus Jankausko kreipimesi išdėstytų 

reikalavimų ir siūlymų dėl teisės aktų pakeitimo, siekiant grąžinti Valstybės tarnybos departamentui 

prie Vidaus reikalų ministerijos imperatyvią pareigą tikrinti kitas valstybės įstaigas. 

            PRIDEDAMA. 16 lapų. 

 

 

Komisijos pirmininkė, teisingumo viceministrė                                                   Jurga Greičienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaiva Bernotaitė, tel. 8 706 63 762, el. p. vaiva.bernotaite@lrv.lt      

           

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:LRVkanceliarija@lrv.lt
http://www.lrv.lt/
mailto:vaiva.bernotaite@lrv.lt


LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA 
2021-01-18     Nr. PC-4 









 
 

From: LRV kanceliarija <lrv.kanceliarija@lrv.lt>  
Sent: Monday, January 18, 2021 2:32 PM 
To: LRVK raštinė <rastine@lrv.lt> 
Subject: FW: Peticija 
 
 
 

From: Giedrius Jankauskas <info@duomena.com>  
Sent: Monday, January 18, 2021 2:23 PM 
To: LRV kanceliarija <lrv.kanceliarija@lrv.lt> 
Subject: Peticija 
 
sveiki, 

 

siunčiu LR Vyriausybei Peticiją. Prašau patvirtinti gavimą. Prisegti 4 failai.  

 

dėkoju, 

Giedrius Jankauskas 

tel.+370 686 33893 

1. 2014 m. liepos 23 d. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Renatas 

Dūdys išdavėformuojamo ir pertvarkomo žemės sklypo (teritorija): Trakų r. sav., Senųjų Trakų 

sen., Šventininkų k., kadastrinis Nr. 7970/0003:349, plotas- 4,9205 ha, žemės sklypų formavimo 

ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus, Nr. AP3-2939. (Pridedama A B). 
 

2. Remiantis šio Skundo 1 punkte minėtais reikalavimais, UAB “Geodeziniai matavimai”, Vytauto 

g. 19, Trakai LT-21106, įmonės direktoriaus pavaduotojas, dabartinis Trakų rajono 

savivaldybės tarybos narys, dabartinis liberalų sąjūdžio narys Taryboje, į rajono Tarybą išrinktas 

Darbo partijos sąrašu- Rolandas Paškonis, 2014 m. parengė žemės sklypo formavimo ir 

pertvarkymo projektą, kadastrinis Nr. 7970/0003:349, plotas- 4,9205 ha. (Pridedama). 

Rolando Paškonio sutuoktinė Agneška Paškonienė užima Nacionalinės žemės tarnybos Trakų 

skyriaus vyr. specialistės pareigas. ( Pridedama ). 

 

3. Šio Skundo 2 punkte minėtas projektas buvo suderintas tame tarpe 2014 m. spalio 7 dieną su 

Trakų rajono savivaldybės administracijos vyriausiuoju architektu Povilu Montvila, 2014 m. spalio 

14 dieną su Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Trakų skyriaus vyriausiaja specialiste Gintare 

Tarulyte-Jasiūniene, su Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Trakų skyriaus vedėju Algiu 

Podrezu, 2014 m. lapkričio 28 dieną patikrinimo aktu Nr. TPA-(8.30.)-4002 Nacionalinės žemės 

tarnybos prie ŽŪM žemės tvarkymo departamento žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistė Asta 

Jovaišienė pritarė teikimui tvirtinti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kadastrinis 

Nr. 7970/0003:349 ( Pridedama ). 

 

4. Nustatyta, kad žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, kadastrinis Nr. 

7970/0003:349, plotas- 4,9205 ha, kaip to reikalauja žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo 

projekto rengimo reikalavimai, Nr. AP3-2939, nebuvo suderintas su Lietuvos geologijos tarnyba 

prie Aplinkos ministerijos. ( Pridedama ). 

 

5. 2017 metų sausio mėnesį sąžiningas sklypų įgijėjas Marius Žvinklys, priėmė nekilnojamojo 

turto prekybos įmonės Duomena savininko Giedriaus Jankausko pasiūlymą, įsigijo tris 
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žemės sklypusaukščiau minėtos teritorijos plote. 

 

6. 2017-03-08 dieną Trakų rajono savivaldybės administracija raštu Nr. AP3-898 atsisakė 

išduotispecialiuosius reikalavimus žemės sklypui, kadastrinis Nr. 7970/0003:1771, pagrindinė 

naudojimo paskirtis- kita, naudojimo būdas- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, 

sklypo plotas-0,1519 ha, kadangi visas sklypas patenka į naudingųjų iškasenų telkinių 

teritoriją. ( Pridedama ). 

  

7. 2017-05-23 d., pranešimu Nr. 2.S-(208722)-19805 Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus 

apylinkės prokuratūros šeštasis skyrius pradėjo Ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00291-17, pagal LR 

BK 228 str. 1 d. ( piktnaudžiavimas ) dėl galimai neteisėtų veiksmų rengiant, derinant ir tvirtinant 

formavimo ir pertvarkymo projektą, kadastrinis Nr. 7970/0003:349, plotas- 4,9205 ha, kuriame 

Giedrius Jankauskas pripažintas liudininku, Marius Žvinklys- nukentėjusiuoju. ( Pridedama ). 

Trakų raj. policijos komisariato vyr. tyrėja Jurgita Satkauskaitė neteisėtai atsisakė pradėti 

ikiteisminį tyrimą. ( Pridedama ). 

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsisakė atlikti tarnybinį patikrinimą dėl 

galimai neteisėtos Trakų raj. policijos komisariato vyr. tyrėjos Jurgitos Satkauskaitės veikos. 

( Pridedama ). 

 

8. 2017 m. lapkričio 15 d. Nr. 1KI-2-(11.28) Nacionalinės žemės tarnybos pateiktoje Išvadoje, dėl 

kurios motyvuojamosios dalies Pareiškėjai prašė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 235 str., 

konstatuota, kad Rolandas Paškonis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. FP-254), padarė šiurkštų 

pažeidimą, rengdamas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, kadastrinis Nr. 

7970/0003:349, plotas- 4,9205 ha, dėl jo veiksmų atsirado žala tretiesiems asmenims. 

( Pridedama ). 

 

9. Esant aukščiau įvardintai situacijai tretieji asmenys patyrė žalą. Marius Žvinklys- išlaidomis 

ir negautomis pajamomis, Giedrius Jankauskas- negautomis pajamomis ir žala reputacijai. 

 

10. Trakų rajono savivaldybės administracija atsisakė sudaryti su Pareiškėjais Taikos sutartį ir 

atsisakė kompensuoti dėl nuo galimos neteisėtos Trakų rajono savivaldybės administracijos 

vyriausiojo architekto Povilo Montvilos veikos kilusių Pareiškėjams nuostolių kompensavimo. 

 

11.  2018-02-19 d. Nacionalinė žemės tarnyba pranešimu Nr. 1SS-315-(8.5.) atsisakė atlikti 

tyrimą pagal Pareiškėjų prašymą, dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM tarnautojų atliktų 

galimai neteisėtų veiksmų, derinant ir tvirtinant sklypo projektą, motyvuodama tuo, jog nuo 

padarytos veikos praėjo trys metai. Tai yra neteisėta NŽT veika, bei absoliutus pasityčiojimas iš 
nukentėjusiųjų. ( Pridedama ).  

Nacionalinė žemės tarnyba atsisakė sudaryti su Pareiškėjais Taikos sutartį ir atsisakė kompensuoti 

Pareiškėjų turėtus nuostolius dėl galimai neteisėtos Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 

tarnautojų veikos. 

 

12.  UAB “Geodeziniai matavimai”, Vytauto g. 19, Trakai LT-21106, įmonės direktoriaus 

pavaduotojas, dabartinis Trakų rajono savivaldybės tarybos narys, dabartinis liberalų sąjūdžio 

narys Taryboje, į rajono Tarybą išrinktas Darbo partijos sąrašu- Rolandas Paškonis, atsisakė 

sudaryti su Pareiškėjais Taikos sutartį ir atsisakė kompensuoti Pareiškėjų turėtus nuostolius dėl 

galimai neteisėtos Rolando Paškonio veikos. 

  

13. a) Sąžiningi turto įgijėjai, įsigiję rinkos kaina vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 

naudojimo būdo žemės sklypus, sužinoję, jog negali realizuoti teisėtų lūkesčių į gyvenamojo būsto 

statybą visame ar dalyje sklypo, yra moralinėje ir finansinėje neviltyje. Jų pasitikėjimas Lietuvos 

Respublikos valdžios institucijomis sugniuždytas. 
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b) Iš faktų visumos matomi organizuotos nusikalstamos grupuotės požymiai, į kurios sudėtį 

galimai įeina Trakų rajono savivaldybės tarybos esami nariai ( dėl antro Tarybos nario yra duoti 

neskelbtini parodymai ikiteisminiame tyrime Nr. 02-2-00291-17 ) , Trakų rajono savivaldybės 

administracijos vadovaujantys tarnautojai, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Trakų ir 

centrinio skyriaus tarnautojai, kurių galimai neteisėta veika peržengia administracinės teisenos 

ribas. 

c) Buvusi žemės sklypų savininkė- Irena Madevič, po sklypų pirkimo-pardavimo sandorių iš 

Pareiškėjų sužinojusi, jog jos realizuotuose sklypuose (dalyje sklypų) vienbučių ir dvibučių 

gyvenamųjų pastatų statyba nėra galima, keletą kartų pokalbiuose užsiminė apie savižudybę. ( 

Informacija perduota ikiteisminiam tyrimui Nr. 02-2-00291-17 ). Pabrėžtina, kad Irena Madevič 

yra vienintelė liudytoja dėl galimai atliktos nusikalstamos veikos, - kyšininkavimo (LR BK 225 

str.), papirkimo (LR BK 227 str.) 

d) Nustatyta, kad Irenos Madevič sklypams pirkėjų paiešką tiesiogiai vykdė nustatytas dabartinis 

Trakų rajono savivaldybės tarybos narys. ( Informacija perduota ikiteisminiam tyrimui Nr. 02-2-

00291-17 ). 

e) Pareiškėjų surinktais nepatvirtintais duomenimis, dalis lėšų už realizuotus Irenos Madevič 

žemės sklypus pateko pas aukščiau minėtą galimą organizuotą nusikalstamą grupuotę. ( 

Informacija perduota ikiteisminiam tyrimui Nr. 02-2-00291-17 ). 

f) Pareiškėjų nustatyta, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius 

Kvedaravičius 2017-12-12 d. tirti galimai neteisėtą Trakų rajono savivaldybės administracijos 

vyriausiojo architekto Povilo Montvilos veiką tyrėju paskyrė Trakų rajono savivaldybės 

administracijos vyriausiąjį architektąPovilą Montvilą. ( Pridedama ). 

g) Pareiškėjams nustačius f) punkte nurodytą faktą, šis faktas buvo anuliuotas, Trakų rajono 

savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius 2018-01-10 d. pranešimu Nr. AP3-

135, pabandė nukreipti tyrimą melaginga kryptimi. Pareiškėjams sureagavus, buvo gauti 

skundžiami IšvadaNr. AP8-81 ir Pažyma Nr. AP3-554. 

h) Galimos organizuotos nusikalstamos grupuotės veikos ciniškumą tame tarpe iliustruoja 

teiginys skundžiamoje Išvadoje Nr. AP8-81: 

“Pažymėtina, kad Specialiosios žemės naudojimo sąlygos yra laikino pobūdžio ir gyvenamųjų 

namų statyba galima išeksploatavus naudingąsias iškasenas ar teisės aktų nustatyta tvarka 

panaikinus specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas.“ 

i) Pažymėtina, kad Pareiškėjas Giedrius Jankauskas, aktyviais teisiniais sisteminiais veiksmais 

siekdamas padėti nustatyti tiesą, 2017-11-28 d. sulaukė iš Trakų m. policijos komisariato vyr. 

tyrėjos Rasos Budrienės grasinančio laiško elektroniniu paštu, apie neva Pareiškėjo atliekamą 

nusikalstamą veiką, reglamentuotą LR BK 247 str. ( Pridedama ). Pažymėtina, kad šio Skundo 

kreipimosi dienai nei vienas iš Pareiškėjų nėra supažindintas/susipažinęs su jokiais atliekamo 

ikiteisminio tyrimo Nr. 02-2-00291-17 duomenimis. 

 

14. Veika, atlikta/atliekama minėtos galimos organizuotos nusikalstamos grupuotės yra ypatingai 

ciniška ir pavojinga visuomenei. Grupuotė, galimai pasitelkdama turimus valdžios įgaliojimus, 

per eilę galimai neteisėtų koordinuotų administracinių veiksmų, apgaule tiesiogine tyčia savo ir 

kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, iš anksto žinodami, kad eilinis 

Lietuvos Respublikos pilietis nesugebės susiorientuoti 

jam paspęstuose administraciniuose/civiliniuose spąstuose, įsigys rinkos kaina žemės sklypą, 

būdamas įsitikinęs, jog įsigyja oficialiuose dokumentuose įtvirtintą gyvenamojo namo statybai 

tinkamą žemės sklypą. Faktų visuma patvirtino, kad galimos organizuotos nusikalstamos 

grupuotės planas suveikė, dalis sklypų “sėkmingai” realizuoti, galimai neteisėtu būdu pakėlus 

turto kainą daugeliu kartų. Naujų faktų visuma parodo, kad galima organizuota nusikalstama 

grupuotė perėjo prie koordinuotų galimai neteisėtų veiksmų, slėpdama galimai atliktą 

nusikalstamą veiką ir asmenis, šią veiką atlikusius. Ši veika nėra užkardyta iki šios dienos. 

  

15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018-03-12 d. atsisakė nagrinėti Pareiškėjų 

prašymą.   
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16.  LR Seimo kontrolieriaus institucija 2018-03-15 d. pateikė Pareiškėjams atsakymą. 

( Pridedama ).  

 

17.  2018-03-26 d. Valstybės tarnybos departamentas priima sprendimą inicijuoti galimo 

nusižengimo tyrimą. ( Pridedama ). 

 

18.  Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) 2018-04-03 dieną pradeda tarnybinio nusižengimo tyrimą. 

(Pridedama ). 

 

19.   2018-05-29 d. Valstybės tarnybos departamentas pateikė NŽT tyrimo išvadas, kuriose 

nustatyta, kad NŽT Trakų skyriaus vedėjas Algis Podrezas padarė tarnybinį nusižengimą, dėl kurio 

veiksmų kilo neigiamos pasekmės, tačiau Algis Podrezas nebuvo ir nebus nubaustas 

administracine tvarka, bei neteisėtos veikos padariniai nebus ištaisyti. Tai yra eilinis sisteminis 

valstybės institucijų išsityčiojimas iš nukentėjusiųjų LR piliečių. ( Pridedama ). 

Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštasis skyrius (Trakai) 2018-05-31 d. prideda Valstybės 

tarnybos departamento raštą Nr. 27D-1087 prie ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 02-2-00291-

17. ( Pridedama ). 

 

20.  Pareiškėjai per LR Seimo narę Agnę Bilotaitę perduoda medžiagą Seimo antikorupcijos 

komisijai, kurios tuometinis pirmininkas Vitalijus Gailius yra Liberalų sąjūdžio narys. 

Matininkas Rolandas Paškonis taip pat yra naujas Liberalų sąjūdžio narys Trakų raj. savivaldybės 

Taryboje. Kitas įtariamasis yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys 

Trakų raj. savivaldybės Taryboje. Iš Antikorupcijos komisijos gautas toks pradinis atsakymas. 

 

21. Vilniaus apygardos prokuratūra atsisako perimti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00291-17 

iš Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus (Trakai). Pareiškėjai mato ikiteisminio 

tyrimo Nr. 02-2-00291-17 galimo vilkinimo požymius. 

2018-05-21 d. gautas Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus (Trakai) pranešimas. 

( Pridedama). 

 

22.  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba du kartus atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą 

dėl galimai atliktos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. ( Priedas A ir Priedas B ).  

2018-07-25 d. gautas STT pranešimas. ( Pridedama ). 

 

23.  Pareiškėjai 2018-04-03 dieną informuoja LR Valstybės saugumo departamentą apie galimai 

atliekamas nusikalstamas veikas, kurios galimai kelia grėsmę LR nacionaliniam saugumui. 2018-

07-19 d. Pareiškėjai gauna atsakymą iš VSD. ( Pridedama ). 

 

24.  Pareiškėjai 2018-04-03 dieną informuoja LR Prezidento institucijos Teisės skyrių apie galimai 

atliekamas nusikalstamas veikas, kurios galimai kelia grėsmę LR konstitucinei teisinei santvarkai. 

2018-04-25 dieną gautas LR Prezidento kanceliarijos skyriaus atsakymas. ( Pridedama ). 

 

25.  Valstybės tarnybos departamentas 2018-04-18 dieną informuoja Pareiškėjus ir Lietuvos 

Respublikos Seimo kontrolierių, kad neturi teisinių įgaliojimų kvestionuoti galimai neteisėtą Trakų 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-12 dienos įsakymą Nr. K3-58, kuriuo 

galimai neteisėtai pripažinta, kad Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Povilas 

Montvila tarnybinio nusižengimo nepadarė. Tai akivaizdus sisteminis valstybės tarnautojų 

nebaudžiamumo įrodymas. (Pridedama ). Atkreiptinas dėmesys, kad 2018-03-12 data sutampa 

su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018-03-12 d. atsisakymu nagrinėti Pareiškėjų 

prašymą. Tai akivaizdūs galimai neteisėti veiksmai koordinuojant bendrą galimai neteisėtą 

poziciją. 
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26.  Pareiškėjai 2018-06-08 d. pakartotinai pasiūlo Nacionalinei žemės tarnybai pasirašyti Taikos 

sutartį tokiomis sąlygomis: 

       1) padengti Pareiškėjams 22 000 eur nuostolius, 

       2) a) pabučiuoti Lietuvos Respublikos valstybinę vėliavą arba 

           b) pabučiuoti Šventininkų kaime seno kuino užpakalį. 

 ( Pridedama ).  

Nacionalinė žemės tarnyba 2018-07-24 d. pakartotinai atsisako sudaryti su Pareiškėjais Taikos 

sutartį. (Pridedama ). 

 

27.   2018-07-05 d. Pareiškėjai gavo iš Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus (Trakai) 

pranešimą, kad ikiteisminis tyrimas Nr. 02-2-00291-17 yra nutrauktas, nes nepadaryta veika, 

turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. ( Pridedama ). 

Pareiškėjai 2018-07-26 d. apskundė apylinkės prokuratūros pranešimą. ( Pridedama ). 

 

28.  2018-08-20 d. Pareiškėjai gavo iš Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus (Trakai) 

vyriausiojo prokuroro pavaduotojo pranešimą, kad ikiteisminis tyrimas Nr. 02-2-00291-17 yra 

nutrauktas teisėtai ir dėl visko yra kalti tik Pareiškėjai. ( Pridedama ). 

Pareiškėjai 2018-08-30 d. apskundė Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus (Trakai) 

vyriausiojo prokuroro pavaduotojo pranešimą. ( Pridedama ). 

 

29.  2018-09-12 d. Pareiškėjai gavo Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėjos 

Nutartį, kad dėl visko yra kalti patys Pareiškėjai, o valstybės tarnautojai nusikaltimo nepadarė. 

( Pridedama ). 

2018-09-19 d. Pareiškėjai apskundė Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėjos Nutartį 

Vilniaus apygardos teisme. ( Pridedama ). 

 

30. Vilniaus apygardos teismas 2018-10-17 d. neskundžiama Nutartimi pribaigė Pareiškėjus. 

(Pridedama ). 

 

31.  2018 m. spalį Pareiškėjai informuoja JAV ambasados Vilniuje politinį skyrių apie šią situaciją. 

 

32.  2018-11-02 dieną portalas 15min.lt publikuoja straipsnį šia tema. ( Pridedama ). 

 

33.  Neteisėtą veiklą atlikęs (nustatyta NŽT tyrime) matininkas Rolandas Paškonis Liberalų 

Sąjūdžio keliamas kandidatu Nr. 5 pagal sąrašą 2019 m. rinkimuose ir pakartotinai patenka į 

Trakų rajono savivaldybės tarybą. ( Pridedama ). 

 

34.  Nacionalinė žemės tarnyba 2018-11-06 d. atsisako vykdyti įstatymuose nustatytą pareigą dėl 

matininko Rolando Paškonio nustatytų pažeidimų pašalinimo. Tai yra nusikalstamos veikos 

požymiai- LR BK 229 str. ( tarnybos pareigų neatlikimas ). ( Pridedama ). 

 

35.  Pagal Pareiškėjų prašymą ( A ir B ) ,LR Seimo kontrolierė Milda Vainiutė 2018-11-13 

d. pradeda tyrimą Nr. 4D-2018/1-1454/3D-3031 dėl NŽT imperatyvių tarnybos pareigų neatlikimo 

ir teisingumo atstatymo sabotavimo. ( Pridedama ). 2019-02-06 dieną tyrimą perima Seimo 

kontrolierius, buvęs LR Konstitucinio Teismo teisėjas, Augustinas Normantas. ( Pridedama ).  

Pareiškėjai 2019-03-01 d. prašo Seimo kontrolierių Augustiną Normantą tarpininkauti LR 

generalinėje prokuratūroje dėl ikiteisminio tyrimo Nr. 02-2-00291-17 atnaujinimo/revizavimo. 

( Pridedama ). 

 

36.  2019-03-26 d. Seimo kontrolierius Augustinas Normantas pateikia Pažymą, kad NŽT esami ir 

buvę tarnautojai atliko eilę neteisėtų veikų. ( Pridedama ). 

2019-04-16 d. NŽT vadovybė iškviečiama į LR Seimo kontrolierių įstaigą pokalbiui. ( Pridedama ). 
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37.  2019-04-24 d. NŽT informuoja, kad atsisako vykdyti Pareiškėjų prašymą ir LR Seimo 

kontrolieriaus Augustino Normanto rekomendacijas. ( Pridedama ). 

2019-04-09 d. LR ŽŪM viceministras Evaldas Gustas imperatyviai nurodo NŽT direktoriui, kad NŽT 

realizuotų 2019-03-26 d. Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto rekomendacijas. 

( Pridedama ). 

2019-04-29 d. NŽT direktoriaus pavaduotojas Algis Bagdonas nurodo, kad atsisako vykdyti LR 

ŽŪM viceministro Evaldo Gusto imperatyvų nurodymą, realizuoti 2019-03-26 d. Seimo 

kontrolieriaus Augustino Normanto rekomendacijas. ( Pridedama ). 

Šiuo NŽT tarnautojų atlikta neteisėta veika. 

 

38.  2019-04-25 d. Pareiškėjai kreipiasi į LR Seimo kontrolierių Augustiną Normantą dėl 

imperatyvių teisės normų užtikrinimo NŽT atžvilgiu. ( Pridedama ). 

 

39.  2019-04-25 d. Pareiškėjai kreipiasi į STT dėl ikiteisminio tyrimo inicijavimo prieš NŽT pagal 

LR BK 229 str.- tarnybos pareigų neatlikimas. ( Pridedama ). 

2019-05-27 d. STT informuoja Pareiškėjus, jog atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą prieš NŽT. 

(Pridedama ).  

2019-05-31 d. Pareiškėjai skundžia STT atsakymą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. 

(Pridedama ) 

2019-06-10 d. Pareiškėjai skundžia STT atsakymą Vilniaus apygardos prokuratūrai. ( Pridedama ). 

2019-06-26 d. LR generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo 

departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Darius Valys pateikia Pareiškėjams ir STT 

atsakymą. ( Pridedama ). 

 

40.  2019-06-19 d. NŽT direktorius L. Čiakas atsisakė Pareiškėjams atlyginti žalą. ( Pridedama ). 

 

41.  2019-07-18 d. STT informuoja Pareiškėjus, jog pakartotinai atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą 

prieš NŽT pagal LR BK 229 str. ( Pridedama ). 

2019-07-23 d. Pareiškėjai skundžia STT atsisakymą bei prašo Generalinę prokuratūrą 

atnaujinti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00291-17. ( Pridedama ). 

2019-08-05 d. Generalinė prokuratūra informuoja Pareiškėjus, kad: 

a) atsisako kelti ikiteisminį tyrimą pagal BK 229 str. prieš NŽT tarnautojus; ( Pridedama ). 

b) perduoda medžiagą dėl ikiteisminio tyrimo Nr. 02-2-00291-17 sprendimo Vilniaus apygardos 

prokuratūrai. ( Pridedama ). 

Pareiškėjai informuoja LR Prezidento Gitano Nausėdos kanceliariją apie esamą situaciją. 

( Pridedama ).  

2019-08-06 d. Generalinė prokuratūra pateikia atsakymą Pareiškėjams dėl LR Prezidento 

informacijos persiuntimo. ( Pridedama ). 

 

42.  2019-08-14 d. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo 

skyriaus prokurorė Žana Sokolovska ( ta pati prokurorė, priėmusi 2018-07-05 d. sprendimą 

nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00291-17 ) atsisako atnaujinti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-

00291-17. ( Pridedama ). 

2019-10-04 d. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus 

vyr. prokuroro pavaduotojas Darius Maleckas ( tas pats prokuroras, priėmęs 2018-08-20 d. 

sprendimą patvirtinti nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00291-17 ) atsisako 

atnaujinti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00291-17. ( Pridedama ). 

2019-10-29 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų ikiteisminio tyrimo teisėja Česlava 

Malinovska atsisako tenkinti Pareiškėjų skundą. ( Pridedama ). 

2019-11-26 d. Vilniaus apygardos teismas atsisako nagrinėti Pareiškėjų skundą. ( Pridedama ). 

 

43.  2019-09-25 d. Pareiškėjai kreipiasi į LR generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir 

korupcijos tyrimo departamento vyriausiąjį prokurorą Martyną Jovaišą dėl ikiteisminio tyrimo 
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pradėjimo pagal LR BK 182 str.- sukčiavimas. ( Pridedama ). 

2019-10-07 d. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus 

vyr. prokuroro pavaduotojas Darius Maleckas ( tas pats prokuroras, priėmęs 2019-10-04 d. 

sprendimą patvirtinti nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00291-17 ) atsisako pradėti ikiteisminį 

tyrimą, pagal LR BK 182 str. ( Pridedama ). 

Tai yra teisinio genocido požymiai. 

 

44.   2019-10-02 d. Valstybės tarnybos departamentas prie LR VRM pranešė, kad NŽT pabaigė 

tyrimą dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, kadastrinis Nr. 7970/0003:349, 

teisėtumo, konstatuotajant, kad NŽT Trakų skyriaus vyr. specialistė Gintarė Tarulytė- Jasiūnienė 

taip pat atliko neteisėtus veiksmus, dėl kurių atsirado neigiamos pasekmės. ( Pridedama ). 

2019-10-07 d. Pareiškėjai kreipiasi į NŽT dėl imperatyviai įtvirtintos teisinės atsakomybės 

pritaikymo Gintarei Tarulytei- Jasiūnienei. ( Pridedama ). 

2019-10-10 d. NŽT atsisako pritaikyti imperatyviai įtvirtintą teisinę atsakomybę Gintarei Tarulytei- 

Jasiūnienei. ( Pridedama ). 

 

45.  2019-10-17 d. NŽT direktoriaus pavaduotojas Algis Bagdonas pateikė Pareiškėjams 

melagingą atsakymą dėl atsisakymo atlyginti žalą, melagingai nurodydamas Pareiškėjų 

prašomą atlyginti sumą, t.y. Pareiškėjai siekė gauti iš NŽT 30 000 eur (ne 62 000 eur) 

kompensaciją. ( Pridedama ).  

2019-10-24 d. NŽT pateikė Pareiškėjams atsakymo korekciją. ( Pridedama ). 

2019-11-28 d. NŽT direktorius Laimonas Čiakas pakartotinai atsisakė atlyginti Pareiškėjams žalą 

bei pasiūlė Pareiškėjams išsikasti duobę ir ten realizuoti gyvenamojo namo statybą. 

( Pridedama ). 

2020-01-30 d. LR ŽŪM atsisakė atlyginti Pareiškėjui žalą. ( Pridedama ).  

 

46.  2019-09-17 d. Pareiškėjai kreipiasi į NŽT direktorių Laimoną Čiaką, prašydami NŽT 

imperatyviai laikytis Viešojo administravimo įstatymo. ( Pridedama ). 

2019-10-17 d. NŽT direktoriaus pavaduotojas Algis Bagdonas pateikė Pareiškėjams atsakymą, 

melagingai nurodydamas NŽT pritaikytus teisės aktus matininko R. Paškonio atžvilgiu. 

( Pridedama ).   

 

47.  2019-09-18 d. Pareiškėjai kreipiasi į NŽT personalo skyrių, prašydami NŽT realizuoti 

imperatyvią pareigą dėl teisinės atsakomybės pritaikymo NŽT tarnautojams, atlikusiems 

neteisėtus veiksmus, konstatuotus LR Seimo kontrolieriaus. ( Pridedama ). 

2019-10-16 d. NŽT direktoriaus pavaduotojas Algis Bagdonas, atsisako pritaikyti teisinę 

atsakomybę NŽT tarnautojams, dėl LR Seimo kontrolieriaus nustatytų pažeidimų. ( Pridedama ).  

 

48.  2019-09-18 d. Pareiškėjai prašo LR ŽŪM ministrą Andrių Palionį realizuoti įstatymu įtvirtintą 

pareigądėl teisinės atsakomybės pritaikymo NŽT direktoriui Laimonui Čiakui, dėl LR Seimo 

kontrolieriaus nustatytų pažeidimų. ( Pridedama ). 

2019-10-22 d. LR Žemės ūkio ministerijos viceministras Petras Narkevičius atsisako pritaikyti 

teisinę atsakomybę NŽT direktoriui Laimonui Čiakui dėl LR Seimo kontrolieriaus nustatytų 

pažeidimų. (Pridedama ). 

2019-11-07 d. Pareiškėjai prašo LR ŽŪM ministrą Andrių Palionį realizuoti įstatymu įtvirtintą 

pareigą dėl teisinės atsakomybės pritaikymo ŽŪM viceministrui Petrui Narkevičiui, pažeidusiam 

Valstybės tarnybos įstatymo 28 straipsnio 1 dalį. ( Pridedama ).  

2019-11-15 d. LR ŽŪM informuoja, kad atsisako nagrinėti Pareiškėjų 2019-11-07 d. Prašymą. 

(Pridedama ).  

 

49.  2019-11-29 d. LR Seimo kontrolierė Milda Vainiutė atsisako tirti Pareiškėjų skundą. 

( Pridedama ). 
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2019-12-18 d. Valstybės tarnybos departamentas pateikė Pareiškėjams atsakymą. ( Pridedama ). 

2020-01-30 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pateikia Pareiškėjams atsakymą. 

( Pridedama ). 

 

50.  2019-12-10 d. Pareiškėjai gavo atsakymą iš LR VSD. ( Pridedama ). 

2019-12-11 d. Pareiškėjai gavo atsakymą iš LR STT. ( Pridedama ). 

2019-12-31 d. Pareiškėjai gavo atsakymą iš LR Seimo kanceliarijos. ( Pridedama ). 

2019-12-31 d. Pareiškėjai gavo atsakymą iš LR Vyriausybės kanceliarijos. ( Pridedama ).  

 

51.  Nuo 2020-01-01 d. įsigaliojo LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, priimtas 

2019-06-06 d. Aktualus 109 str. ( Pridedama ). 

Šiuo įstatymu, LR Seimas, susipažinęs su nenubaustos čia minimos organizuotos nusikalstamos 

grupuotės neteisėta veika, įtraukė 109 str. 2 dalies 4 punktą. 

 

52.  Nuo 2020-01-01 d. iš NŽT atimta (panaikinta) jurisdikcija žemės sklypų paskirties keitimui. 

(Pridedama ). 

2019-05-30 d. priimtas Žemės įstatymo Nr. I-446 32 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. 

XIII-2149 ir Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 16, 19, 20 ir 28 straipsnių pakeitimo 

įstatymas Nr. XIII-2148. Šiuo, LR Seimas, susipažinęs su nenubaustos čia minimos organizuotos 

nusikalstamos grupuotės neteisėta veika, panaikino NŽT įgaliojimus dėl žemės paskirties keitimo. 

 

53.  2020-01-31 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas atsisako priteisti Pareiškėjams žalą 

dėl valstybės tarnautojų atliktos neteisėtos veikos. ( Pridedama ). 

2020-02-10 d. Pareiškėjai kreipiasi į Lietuvos Vyriausiąjį administracinį teismą. ( Pridedama ). 

2021-01-06 d. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas naikina Vilniaus apygardos 

administracinio teismo sprendimą ir įpareigoja nagrinėti bylą iš naujo. ( Pridedama ).  

 

54.  2020-01-29 d. Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrius atsisako ginti 

galimai pažeistą viešą interesą. ( Pridedama ). 

2020-03-06 d. Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė atsisako ginti 

galimai pažeistą viešą interesą. ( Pridedama ). 

 

55.  2020-02-05 d. Pareiškėjai kreipiasi į Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą dėl LR 

žemės ūkio ministro Andriaus Palionio nušalinimo nuo pareigų bei dėl kreipimosi į Konstitucinį 

Teismą. (Pridedama ). 

2020-03-02 d. Prezidentas perduoda klausimą Vyriausybei. ( Pridedama ). 

2020-03-27 d. Vyriausybės kanceliarija pateikia atsakymą. ( Pridedama ). 

2020-03-31 d. LR Teisingumo ministerija pateikia atsakymą. ( Pridedama ). 

2020-04-01 d. Prezidento kanceliarija pateikia atsakymą. ( Pridedama ). 

2020-10-29 d. LR Seimo kontrolierius pateikia atsakymą. ( Pridedama ). 

 

56.  2020-03-23 d. Pareiškėjai Marius Žvinklys, Vladimiras Samsonovas/Tatjana Samsonova 

kreipiasi į Teismą dėl 2 sklypų pirkimo-pardavimo sutarčių panaikinimo, bei restitucijos natūra 

pritaikymo. (Pridedama ). 

 

57.  2020-12-04 d. STT atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą prieš Ireną Madevič ir kitus asmenis, 

pagal LR BK 189 str.- nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas. ( Pridedama ). 

 

 

http://www.e-sodybos.lt/out_data/vtdatsakymas2019gruodis.pdf
http://www.e-sodybos.lt/out_data/vtekatsakymas2020vasaris.pdf
http://www.e-sodybos.lt/out_data/vsdatsakymas2019gruodis.pdf
http://www.e-sodybos.lt/out_data/sttatsakymas2019gruodis.pdf
http://www.e-sodybos.lt/out_data/lrseimokanceliarija2019gruodis.pdf
http://www.e-sodybos.lt/out_data/lrvyriausybeskancel2019gruodis.pdf
http://www.e-sodybos.lt/out_data/istatymasnuo2020-01-01-1.pdf
http://nzt.lt/go.php/lit/Isigaliojo-nauja-zemes-sklypu-formavimo-ir-pertvarkymo-projektu-rengimo-tvarka/1
http://www.e-sodybos.lt/out_data/negiamas2020vasaris.pdf
http://www.e-sodybos.lt/out_data/skundasltvyriausadmteism2020vasarisa.pdf
http://www.e-sodybos.lt/out_data/2021-01-06nutartis-bylojea-3635-662-2020a.pdf
http://www.e-sodybos.lt/out_data/atsisakymas2020vasaris.pdf
http://www.e-sodybos.lt/out_data/prokuatmetimas2020kovas.pdf
http://www.e-sodybos.lt/out_data/prasymasdelministronusalinimo2020vasaris.pdf
http://www.e-sodybos.lt/out_data/jankauskui-zvinkliui-1d-535atsakymas2020kovas.pdf
http://www.e-sodybos.lt/out_data/atsakymas2020kovas.pdf
http://www.e-sodybos.lt/out_data/atsakymastm2020kovas.pdf
http://www.e-sodybos.lt/out_data/atsakymas2020balandis.pdf
http://www.e-sodybos.lt/out_data/atsakymas2020spalis.pdf
http://www.e-sodybos.lt/out_data/2020-04-10---ieskinysa.pdf
http://www.e-sodybos.lt/out_data/nutarimas_atsisakyti_pradeti_it2020gruodis.pdf


 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS 

RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

 

2018 m. gruodžio 31 d. Nr. 1V-983 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 

8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl 

įstaigų prie ministerijų“ 2 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 

„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 23.8 papunkčiu 

ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimą Nr. 

1286 „Dėl Valstybės tarnybos departamento statuso ir pavadinimo pakeitimo“ ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos 

Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ 3.2 papunktį: 

1. T v i r t i n u  Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos nuostatus (pridedama). 

2. Šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Vidaus reikalų ministras  Eimutis Misiūnas 



 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2018 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr. 1V-983 

 

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos (toliau – Departamentas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos (toliau – Ministerija), kurios paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką valstybės 

tarnybos srityje ir aptarnauti šios politikos formavimą ir įgyvendinimą. 

2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos 

Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymu, 

kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos 

Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko 

potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais 

ir kitais teisės aktais. 

3. Departamento savininkė yra valstybė. Departamento savininko teises ir pareigas 

(išskyrus sprendimų dėl Departamento reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) 

įgyvendinanti institucija yra Ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Departamento 

veiklą, priima sprendimą dėl Departamento buveinės pakeitimo, sprendžia kitus teisės aktuose 

jos, kaip Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, 

kompetencijai priskirtus klausimus. 

4. Departamentas yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto ir kitų 

valstybės pinigų fondų lėšų. Departamento veiklai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos 

teisėtai gautos lėšos. 

5. Departamentas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis 

sąskaitą banke, taip pat antspaudą ir blanką su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. 

Departamento buveinės adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, Lietuvos Respublika. 

6. Departamento vieši pranešimai skelbiami Departamento interneto svetainėje 

(http://vtd.lrv.lt) ir kitose visuomenės informavimo priemonėse, o teisės aktų nustatytais 

atvejais – ir kituose oficialiuose teisės aktų skelbimo šaltiniuose. 

7. Departamento nuostatai keičiami vidaus reikalų ministro įsakymu. 

 

II SKYRIUS 

DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS 

 

8. Departamento veiklos tikslas – įgyvendinti valstybės politiką valstybės tarnybos 

srityje ir aptarnauti šios politikos formavimą ir įgyvendinimą. 

9. Departamentas, siekdamas šių nuostatų 8 punkte nurodyto veiklos tikslo, atlieka 

šias funkcijas: 
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9.1. vidaus reikalų ministrui pavedus rengia arba dalyvauja rengiant Vyriausybės 

nutarimų ir norminių vidaus reikalų ministro įsakymų, susijusių su valstybės tarnyba, 

projektus; 

9.2. analizuoja valstybės tarnautojų karjeros poreikius ir teikia Ministerijai, valstybės 

ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų teisės į karjerą 

įgyvendinimo, dėl gabių asmenų pritraukimo į valstybės tarnybą ir jų veiksmingo 

panaudojimo valstybės tarnyboje skatinimo; 

9.3. dalyvauja kuriant žmogiškųjų išteklių valdymo standartus valstybės tarnyboje; 

9.4. analizuoja užsienio valstybių patirtį valstybės tarnybos valdymo klausimais ir 

teikia pasiūlymus Ministerijai žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje tobulinimo 

klausimais; 

9.5. teikia Ministerijai pasiūlymus dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių 

teisės aktų pažeidimų prevencijos priemonių; 

9.6. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo 

susijusių teisės aktų taikymo klausimais; 

9.7. vykdo valstybės tarnybos valdymo gerosios patirties sklaidą; 

9.8. stebi visuomenės informavimo priemonių skelbiamą informaciją apie valstybės 

tarnybą ir žmogiškųjų išteklių valdymą valstybės tarnyboje, tiria šią informaciją, jeigu yra 

pagrįstų duomenų apie galimą pažeidimą, ir teikia vidaus reikalų ministrui išvadas; 

9.9. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų skundus ir prašymus Valstybės tarnybos 

įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais; 

9.10. vidaus reikalų ministro pavedimu rengia ir valstybės ir savivaldybių 

institucijoms ir įstaigoms teikia rekomendacijas dėl Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo 

susijusių teisės aktų įgyvendinimo arba apibendrina valstybės tarnybos valdymo ir 

žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje gerąją patirtį; 

9.11. kasmet rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui ataskaitas apie Valstybės 

tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų taikymą ir įgyvendinimą valstybės ir 

savivaldybių institucijose ir įstaigose; 

9.12. atlieka Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnyje, 17 straipsnio 7 dalyje ir 

27 straipsnio 14 dalyje nustatytas funkcijas ir veiksmus. 

10. Departamentas taip pat atlieka šias funkcijas: 

10.1. pagal kompetenciją tvarko Valstybės tarnautojų registrą ir Valstybės tarnybos 

valdymo informacinę sistemą; 

10.2. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja informacijos apie laisvas pareigas 

tarptautinėse organizacijose ir institucijose, Europos Sąjungos institucijose ir įstaigose, 

Europos Komisijos ar Tarybos įsteigtose institucijose, Europos Komisijos ir Europos 

Sąjungos valstybių narių bendrai įsteigtose organizacijose (konsorciumuose), civilinėse 

tarptautinėse operacijose ar misijose, užsienio valstybių institucijose sklaidą, organizuoja 

pretendentų į pareigas užsienio institucijose ir delegavimo rezervą atrankas ir juos atrenka; 

10.3. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja informacijos apie valstybės tarnautojų 

kvalifikacijos tobulinimo tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose galimybes sklaidą, o 

prireikus organizuoja valstybės tarnautojų, siunčiamų tobulinti kvalifikaciją tarptautinėse ar 

užsienio valstybių institucijose, atrankas;  

10.4. Tarnybinio paso įstatymo ir vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka išduoda, 

keičia, skelbia negaliojančiais tarnybinius pasus, organizuoja jų sunaikinimą; 

10.5. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas. 
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III SKYRIUS 

DEPARTAMENTO TEISĖS 

 

11. Departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas jam pavestas 

funkcijas, turi teisę: 

11.1. nemokamai gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, valstybės 

tarnautojų informaciją; 

11.2. pagal kompetenciją informuoti valstybės ir savivaldybės institucijas ar įstaigas 

apie būtinybę pašalinti Valstybės tarnybos įstatymo ir susijusių teisės aktų pažeidimus, prašyti 

pateikti informaciją apie teisės aktų pažeidimų pašalinimą; jeigu šios institucijos ar įstaigos 

pažeidimų nepašalina, turi teisę pranešti apie tai aukštesnės pagal pavaldumą institucijos ar 

įstaigos vadovui, savivaldybių institucijų ir įstaigų atveju – ir Vyriausybės atstovui, prireikus 

– ir vidaus reikalų ministrui; 

11.3. teikti pasiūlymus vidaus reikalų ministrui dėl Departamento veiklos tobulinimo; 

11.4. bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, užsienio 

valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, pagal kompetenciją 

sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais 

asmenimis. 

 

IV SKYRIUS 

DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

12. Departamento veikla organizuojama vadovaujantis vidaus reikalų ministro 

patvirtintu metiniu veiklos planu, kuris rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo 

metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu 

Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Departamento metinis veiklos 

planas skelbiamas Ministerijos interneto svetainėje. Kaip vykdomas Departamento metinis 

veiklos planas, vertina Ministerijos Vidaus audito skyrius. 

13. Departamento administracijos padalinių veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja 

Departamento direktoriaus tvirtinami Departamento darbo reglamentas, Departamento 

administracijos padalinių nuostatai, Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymai. 

14. Departamento administracijos struktūrą tvirtina vidaus reikalų ministras. 

15. Departamentui vadovauja direktorius, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta 

tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras. Departamento direktorius 

yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui. Departamento direktoriaus 

laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Departamento direktoriaus pavaduotojas, o jo nesant – 

vidaus reikalų ministro paskirtas Departamento valstybės tarnautojas. 

16. Departamento direktorius: 

16.1. tiesiogiai atsako už Departamentui pavesto veiklos tikslo įgyvendinimą bei 

funkcijų atlikimą; 

16.2. atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose; 

16.3. užtikrina įstatymų, tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Seimo 

ir Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, vidaus reikalų ministro įsakymų ir 
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kitų teisės aktų vykdymą, vidaus reikalų ministro, viceministrų ir Ministerijos kanclerio 

pavedimų įgyvendinimą; 

16.4. organizuoja Departamento veiklą, kad būtų pasiektas Departamento veiklos 

tikslas ir atliekamos Departamento funkcijos; 

16.5. pasirašo įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą; 

16.6. tvirtina Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašą, 

neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Departamentui patvirtinto didžiausio 

leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus, Departamento valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Departamento valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planą ir kitus vidaus administravimo teisės aktus, nustato 

direktoriaus pavaduotojo administravimo sritis; 

16.7. vadovaudamasis Valstybės tarnybos įstatymu, kitais teisės aktais, priima į 

pareigas ir atleidžia iš jų Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, skatina juos ir 

skiria jiems pašalpas, skiria valstybės tarnautojams tarnybines nuobaudas; 

16.8. pasirašo ieškininius pareiškimus, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius, 

kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus, taip pat sutartis (susitarimus), sudaromas 

(sudaromus) pagal Departamento kompetenciją, ir organizuoja jų vykdymą; 

16.9. atsako už Departamento finansinės atskaitomybės sudarymą ir duomenų 

pateikimą laiku valstybės institucijoms ir įstaigoms; 

16.10. užtikrina racionalų ir taupų valstybės biudžeto asignavimų bei turto naudojimą, 

veiksmingą Departamento vidaus kontrolės sistemos sukūrimą; 

16.11. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. 

17. Departamento direktorius turi pavaduotoją, kurį Valstybės tarnybos įstatymo 

nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius. Departamento 

direktoriaus pavaduotojas kuruoja Departamento direktoriaus priskirtų Departamento 

administracijos padalinių veiklą ir yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Departamento 

direktoriui. 

18. Departamento valstybės tarnautojų statusą, darbo apmokėjimo sąlygas ir socialines 

garantijas nustato Valstybės tarnybos įstatymas ir kiti teisės aktai. Departamento darbuotojų 

statusą, darbo apmokėjimo sąlygas ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos darbo 

kodeksas ir kiti teisės aktai. 

 

V SKYRIUS 

DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ 

 

19. Departamento metinio veiklos plano įgyvendinimą kontroliuoja Departamento 

direktorius. 

20. Departamento vidaus auditą atlieka Ministerijos Vidaus audito skyrius. 

21. Departamento valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos 

valstybės kontrolė. 

22. Departamento finansų kontrolę atlieka subjektai, nurodyti Departamento 

direktoriaus tvirtinamose finansų kontrolės taisyklėse. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
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23. Departamentas pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo, Lietuvos 

Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka. 

________________________ 



 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 
 

NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO STATUSO IR PAVADINIMO 

PAKEITIMO 

 

2018 m. gruodžio 12 d. Nr. 1286 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 8 punktu, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Pakeisti Valstybės tarnybos departamento statusą – iš Vyriausybės įstaigos į įstaigą 

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir pavadinimą – iš „Valstybės tarnybos 

departamentas“ į „Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos“. 

2. Nustatyti, kad kituose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose pateiktos 

nuorodos į Valstybės tarnybos departamentą reiškia nuorodas į Valstybės tarnybos 

departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. 

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 31 d. 

nutarimą Nr. 1323 „Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos statuso ir pavadinimo pakeitimo, Valstybės tarnybos departamento 

nuostatų, Personalo valdymo komisijos sudėties ir Personalo valdymo komisijos nuostatų 

patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. 

4. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 

 

 

 

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas 
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