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DĖL PAAIŠKINIMO PATEIKIMO

Nacionalinė  žemės  tarnyba  prie  Žemės  ūkio  ministerijos  (toliau  –  Nacionalinė  žemės
tarnyba) 2019-09-17 gavo Giedriaus Jankausko ir Mariaus Žvinklio (toliau – Pareiškėjai) 2019-09-
17 prašymą (toliau – Prašymas),  kuriuo prašoma paaiškinti,  kokio žemės sklypo (kadastro Nr.)
formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo, derinimo, tvirtinimo procesas buvo vertinamas 2019-
06-19 rašte Nr. 1SS-1171-(3.5.) ,,Dėl žalos atlyginimo“, taip pat remiantis kokiu imperatyviuoju
teisės  aktu  Nuolatinė  komisija  kvalifikacijos  pažymėjimų  turėtojų  veiklai  (toliau  –  Komisija)
įvertinti skyrė Rolandui Paškoniui poveikio priemonę – įspėjimą.

Atkreiptinas Pareiškėjų dėmesys, kad, kaip matyti iš Nacionalinės žemės tarnybos 2019-
06-19  rašto  Nr.  1SS-1171-(3.5.)  ,,Dėl  žalos  atlyginimo“  (1  psl.),  žemės  sklypo  (kadastro  Nr.
7970/0003:349) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo, derinimo, tvirtinimo procesas nebuvo
vertinamas.

Informuojame, kad, kaip nurodyta Nacionalinės žemės tarnybos 2019-04-24 rašte Nr. 1SS-
774-(3.5.)  ,,Dėl  Jūsų  2018-10-23  prašymo  nagrinėjimo“  (3  psl.),  Komisija,  skirdama  poveikio
priemonę Rolandui Paškoniui, vadovavosi  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
32(2)  straipsnio  1  dalies  1  punktu,  Nacionalinės  žemės  tarnybos  prie  Žemės  ūkio  ministerijos
nuolatinės komisijos žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, geodezininkų ir matininkų veiklai
įvertinti  darbo  reglamento,  patvirtinto  Nacionalinės  žemės  tarnybos  direktoriaus  2012-05-02
įsakymu  Nr.  1P-(1.3.)-154  ,,Dėl  Nacionalinės  žemės  tarnybos  prie  Žemės  ūkio  ministerijos
nuolatinės komisijos kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti sudarymo“, 3.3 papunkčiu.

Šis atsakymas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36
str., Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 5 str. 1
d., 6 str., 8 str. 1 d., Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d., 27 str.
1 d., 29 str. 1 d., 31 str. 1 d., turi teisę šį sprendimą per 1 mėnesį nuo jo įteikimo dienos apskųsti
Lietuvos  administracinių  ginčų  komisijai  (Vilniaus  g.  27,  01402  Vilnius)  arba  tiesiai  Vilniaus
apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius).

Direktoriaus pavaduotojas, 
pavaduojantis direktorių                                                                                               Algis Bagdonas
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