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Priedas- Prašymas prie Giedriaus Jankausko 2018-11-06 d. Prašymo LR Seimo kontrolierei; 2018-11-
13 dienos Seimo kontrolierės Mildos Vainiutės rašto Nr. 4D-2018/1-1454/3D-3031; bei 2019-02-06 d. 
Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto rašto Nr. 4D-2018/1-1454/3D-376, bei  2019-03-26 d. 
Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto Pažymos Nr. 4D-2018/1-1454/3D-768.

                                                      Vilnius-Klaipėda, 2019-04-25 d.

1.   Dėkojame gerb. LR Seimo kontrolierių Augustiną Normantą dėl realaus ( ne formalaus ) požiūrio į 
mūsų skundą dėl NŽT tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų tęstinės galimos neteisėtos veikos. 

2.   2019-04-24 d. gavome Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavaduotojo Algio Bagdono raštą 
Nr. 1SS-774- (8.5.), kuriame konstatuota, jog NŽT atsisako vykdyti imperatyviai teisės aktuose 
nustatytus veiksmus, prašytus atlikti Pareiškėjo Giedriaus Jankausko 2018-10-23 d. Prašyme 
Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui Laimonui Čiakui. ( Pridedama ).

3.  2019-04-24 d. Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavaduotojo Algio Bagdono rašte Nr. 1SS-
774- (8.5.), konstatuota, jog Nacionalinė žemės tarnyba visiškai atsisako vykdyti LR Seimo 
kontrolieriaus Augustino Normanto 2019-03-26 d. Pažymoje Nr. 4D-2018/1-1454/3D-768 nurodytas 
Rekomendacijas.

4.  Pažymėtina, kad Valstybės tarnybos departamento tyrimo 2018-05-29 d. gautoje Išvadoje  Nr. 27D-
1087, NŽT direktoriaus 2018 m. gegužės 9 d. Įsakymu Nr. 1PS1-429-(2.1.) konstatuota, kad NŽT 
Trakų skyriaus vedėjas Algis Podrezas pažeidė Žemėtvarkos planavimo dokumentų tikrinimo taisyklių 
70 punktą, tai sukėlė neigiamas pasekmes. ( Pridedama ).
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Šiuo tame tarpe Nacionalinės žemės tarnybos yra vienareikšmiai konstatuota, jog žemės sklypo, 
kadastrinis Nr. 7970/0003:349, paskirties keitimo projektas parengtas, suderintas, patvirtintas 
neteisėtai.
Pažymėtina, jog šis nustatytas teisinis faktas nėra paneigtas išskirtinę teisę turinčio nagrinėti 
administracinės teisės santykius- LR administracinio teismo.

5.  Pažymėtina, kad matininko Rolando Paškonio neteisėta veika ir sukėlusios žalą šios neteisėtos 
veikos pasekmės, rengiant žemės sklypo, kadastrinis Nr. 7970/0003:349, paskirties keitimo projektą, 
konstatuota tame tarpe 2017 m. lapkričio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos pateiktoje Išvadoje Nr. 
1KI-2-(11.28). ( Pridedama ).
Pažymėtina, jog šis nustatytas teisinis faktas nėra paneigtas išskirtinę teisę turinčio nagrinėti 
administracinės teisės santykius- LR administracinio teismo.

6.  Pažymėtina, kad 2017 m. lapkričio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos pateiktoje Išvadoje Nr. 1KI-
2-(11.28), nėra konstatuota, kad matininkas Rolandas Paškonis teisėtai parengė žemės sklypo, 
kadastrinis Nr. 7970/0003:349, paskirties keitimo projektą.

7.  Pažymėtina, kad NŽT kaip institucija, tuos pačius teisinius faktus dėl žemės sklypo, kadastrinis Nr. 
7970/0003:349, paskirties keitimo projekto, traktuoja sąmoningai skirtingai-kardinaliai priešingai, 
priklausomai nuo skirtingo laikotarpio, kas savo esme yra neteisėta. 

8.  Remiantis aukščiau išdėstytu, prašome gerb. LR Seimo kontrolierių Augustiną Normantą užtikrinti, 
jog remiantis imperatyviai teisės aktuose įtvirtintomis normomis, būtų atliktas Seimo kontrolieriaus 
Augustino Normanto 2019-03-26 d. Pažymoje Nr. 4D-2018/1-1454/3D-768 nurodytų Rekomendacijų 
Nacionalinei žemės tarnybai realizavimas pilna apimtimi.

9.  Kadangi Nacionalinės žemės tarnybos atitinkami tarnautojai sistemiškai atlieka galimą nusikalstamą 
veiką, - tarnybos pareigų neatlikimą ( LR BK 229 str. ), prašome LR Seimo kontrolierių Augustiną 
Normantą inicijuoti ikiteisminį tyrimą atitinkamose teisėsaugos institucijose.

10.  Papildomai prašome LR Seimo kontrolierių Augustiną Normantą informuoti LR Žemės ūkio 
ministeriją, Valstybės tarnybos departamentą bei bet kurią valstybės instituciją, kurių kompetencijoje 
yra Nacionalinės žemės tarnybos vadovaujančių tarnautojų, atitinkamų NŽT skyrių vadovų tolimesnis 
užimamų atitinkamų valstybės tarnybos pareigų tęsimo klausimas.

11.  Pareiškėjų, remiantis pateiktais teisiniais faktais, manymu, Nacionalinės žemės tarnybos 
atitinkamų vadovaujančių tarnautojų sisteminė, tęstinė, neteisėta, galimai nusikalstama veika yra 
ypatingai ciniška, kelianti pavojų visuomenei, diskredituojanti Valstybės tarnautojo institutą, ši veika 
privalo būti užkardyta bei galimai neteisėtą veiką atlikę/atliekantys valstybės tarnautojai bei jų 
veiksmai kvalifikuoti remiantis LR teisės aktuose imperatyviai nustatytomis normomis. 


