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DĖL JŪSŲ KREIPIMOSI PRIPAŽINIMO PETICIJA 

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės peticijų komisija 2021 m. 

balandžio 16 d. posėdyje sprendė Jūsų kreipimosi dėl teisės aktų pakeitimo, siekiant grąžinti 

Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos imperatyvią pareigą tikrinti 

kitas valstybės įstaigas, pripažinimo peticija klausimą.  

Siunčiame Jums Lietuvos Respublikos Vyriausybės peticijų komisijos 2021 m. balandžio 

16 d. posėdžio protokolo Nr. 35-3 išrašą. 

PRIDEDAMA. 2 lapai.  

  

Pagarbiai 

 

Komisijos pirmininkė, teisingumo viceministrė                                         Jurga Greičienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaiva Bernotaitė, tel. 8 706 63 762, el. p. vaiva.bernotaite@lrv.lt  
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

2021-04-16 Nr. 35-3 

       Vilnius 

DARBOTVARKĖ: 

G. Jankausko kreipimosi dėl teisės aktų pakeitimo, siekiant grąžinti Valstybės tarnybos 

departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos imperatyvią pareigą tikrinti kitas valstybės 

įstaigas pripažinimo peticija klausimas.  

SVARSTYTA.  

G. Jankausko (toliau – Pareiškėjas) kreipimosi dėl teisės aktų pakeitimo, siekiant 

grąžinti Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – 

Departamentas) imperatyvią pareigą tikrinti kitas valstybės įstaigas, pripažinimo peticija 

klausimas.  

Pareiškėjo teigimu, jis ne kartą kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio 

ministerijos (toliau – Tarnyba) ir Žemės ūkio ministeriją dėl valstybės tarnautojų, 

vadovaujančių valstybės tarnautojų (Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo, žemės ūkio 

viceministro, Žemės ūkio ministerijos kanclerės) tarnybinės atsakomybės taikymo. 

Pareiškėjas teigia, kad priimti teisės aktai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. 

gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1286 „Dėl Valstybės tarnybos departamento statuso ir 

pavadinimo pakeitimo“ ir 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“) užkirto kelią Departamentui atlikti 

anksčiau teisės aktais nustatytą imperatyvią pareigą revizuoti atitinkamos institucijos veiklą, 

todėl neliko nė vienos nepriklausomos valstybinės institucijos (išskyrus administracinį 

teismą), turinčios jurisdikciją kontroliuoti valstybės tarnautojų vykdomą veiklą. 

Pareiškėjas prašo:  

1. Ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 

1286 „Dėl Valstybės tarnybos departamento statuso ir pavadinimo pakeitimo“ ir 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“ atitinka Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės, teismų priimtus teisės aktus dėl valdžios padalijimo, kompetencijos, valstybinių 

įstaigų kontrolės, taip pat atitikties demokratinės valstybės teisės principams. 

2. Stabdyti nurodytų teisės aktų galiojimą. 

3. Perduoti kreipimesi pateiktą medžiagą apie Tarnybos ir Žemės ūkio ministerijos 

vadovaujančių tarnautojų vykdomus sisteminius neteisėtus veiksmus žemės ūkio ministrui. 

Išvadą dėl kreipimesi išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo pateikė Vidaus 

reikalų ministerija. 

Vidaus reikalų ministerijos nuomone, Vyriausybė 2021 m. kovo 10 d. posėdyje pritarė 

Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo 

planui, kurio 9.3.2 ir 9.3.3 priemonėse yra numatyta parengti valstybės tarnybos pertvarkos 

koncepciją bei įsteigti Valstybės tarnybos valdymo kompetencijų centrą. Koncepcijoje bus 

apsispręsta dėl naujo valstybės tarnybos valdymo modelio, jo įgyvendinimo mechanizmo ir 

konkrečių priemonių valstybės tarnybos reformai įgyvendinti, taip pat bus išgryninti 

Valstybės tarnybos valdymo kompetencijų centro įgaliojimai, atliekamos funkcijos ir jų 

apimtis.  

Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje peticija apibrėžta kaip 

rašytinis pareiškėjo kreipimasis į Seimą, Vyriausybę ar vietos savivaldos valdžios ir valdymo 

institucijas su reikalavimais ir siūlymais spręsti klausimus dėl šio įstatymo 3 straipsnio 1 
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dalyje nurodytų klausimų, kai tam reikia priimti naują teisės aktą, pakeisti, papildyti ar 

pripažinti netekusiu galios galiojantį teisės aktą ir kai peticijų komisijos tokį kreipimąsi 

pripažįsta peticija. Be to, tam, kad kreipimasis būtų pripažintas peticija, jame iškeltų 

reikalavimų ir siūlymų nagrinėjimas turi priklausyti jį įregistravusios institucijos 

kompetencijai ir turi nebūti Peticijų įstatymo 9 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų aplinkybių. 

Komisija atkreipia dėmesį, kad administracinis teismas sprendžia viešojo 

administravimo srities ginčus, nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas 

teisės aktas, ar viešojo administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar teisės 

aktas arba veiksmas (neveikimas) neprieštarauja tikslams ir uždaviniams, dėl kurių institucija 

buvo įsteigta ir gavo įgaliojimus (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo 3 straipsnis). 

Norminių administracinių aktų teisėtumo principui įgyvendinti naudojamas 

administracinės justicijos institutas. Administracinių bylų teisenos įstatyme įtvirtinta 

administracinių teismų kompetencija nagrinėti normines administracines bylas – atlikti 

konkretaus norminio administracinio akto (ar jo dalies) atitikties aukštesnės galios teisės 

aktams (teisės aktui ar jo daliai) tyrimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 117 straipsnio 

1 dalis). 

Komisijos nuomone, atkreiptinas dėmesys, kad Peticijų įstatymas nenumato įstatymo 

galiojimo sustabdymo. Peticijų įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje numatyta tik teisės akto 

pakeitimo, papildymo ar galiojančio teisės akto pripažinimo netekusiu galios galimybė. 

Komisijos nuomone, įvertinus Vidaus reikalų ministerijos išvadą, kreipimesi 

išdėstytus reikalavimus ir siūlymus, kreipimasis neatitinka Peticijų įstatyme įtvirtintos peticijų 

sąvokos, nes nereikalaujama „priimti naują teisės aktą, pakeisti, papildyti ar pripažinti 

netekusiu galios galiojantį teisės aktą“. Pareiškėjo kreipimasis jo paties prašymu ir 

vadovaujantis Peticijų įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi persiunčiamas nagrinėti Žemės ūkio 

ministerijai. 

 

NUTARTA (bendru sutarimu): 

1.  Vadovaujantis Peticijų įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 2 punktu, nepripažinti 

Pareiškėjo kreipimosi peticija. 

2.  Vadovaujantis Peticijų įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi, kreipimąsi persiųsti nagrinėti 

Žemės ūkio ministerijai. 

3.  Pranešti Pareiškėjui Komisijos sprendimą. 

 

 

Posėdžio pirmininkė       Jurga Greičienė 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                            Vaiva Bernotaitė  
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