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                           SKUNDAS

Šiuo skundžiama 2019 m. gegužės 27 d. LR STT  ( specialiųjų tyrimų tarnybos ) pažyma Nr. 4-01-
4910, kuria atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą NŽT ( nacionalinės žemės tarnybos ) tarnautojų 
atžvilgiu, pagal LR BK 229 str.- tarnybos pareigų neatlikimas. ( Pridedama ).

1.   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, atstovaujančio nukentėjusįjį 
Marių Žvinklį, 2018-10-23 d. Prašyme Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui Laimonui Čiakui. 
( Pridedama ).

2.  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, kuriose kompetetingai atskleista ir nustatyta Nacionalinės žemės tarnybos 
vadovaujančių tarnautojų neteisėta veika.  ( Pridedama ).

3.  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, t.y. žalą Pareiškėjams. ( Pridedama ).
Šiuo tame tarpe Nacionalinės žemės tarnybos yra vienareikšmiai konstatuota, jog žemės sklypo, 
kadastrinis Nr. 7970/0003:349, paskirties keitimo projektas parengtas, suderintas, patvirtintas 
neteisėtai bei dėl šių veiksmų atsiradusi žala. 
Žalos dydį Pareiškėjai vertina bendra 50 000 eur ( penkiasdešimt tūkstančių eurų ) suma.
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4.  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.

5.  Pažymėtina, kad NŽT kaip institucija, NŽT direktoriaus bei NŽT direktoriaus pavaduotojo 
asmenyse, 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 bei galimai nusikalstama.

6.  2019 m. gegužės 27 d. LR STT  ( specialiųjų tyrimų tarnyba ) pažyma Nr. 4-01-4910, atsisakė 
pradėti ikiteisminį tyrimą NŽT ( nacionalinės žemės tarnybos ) tarnautojų atžvilgiu, pagal LR BK 229 
str.- tarnybos pareigų neatlikimas, motyvuodama tuo, jog nėra duomenų, pagrindžiančių nusikalstamos 
veikos atlikimą.

7.  Pažymėtina, kad LR BK 229 str.- tarnybos pareigų neatlikimas, dispozicijoje įtvirtinti du baigtiniai 
elementai: netinkamas tarnybos pareigų atlikimas ir dėl to kilusi žala.

8.  Pažymėtina, kad netinkamas NŽT tarnautojų tarnybos pareigų atlikimas, ko sinonimas- tarnybos 
pareigų neatlikimas, ir dėl to kilusi žala yra konstatuoti aukščiau šiame Skunde nurodytuose 
individualiuose teisės aktuose. Tuo būdu yra konstatuota veika,- netinkamas tarnybos pareigų atlikimas 
ir dėl to kilusi žala, kas patenka tame tarpe ir į LR BK reglamentacijos sritį.
LR BK 229 str. nėra nurodytos papildomos sąlygos, pasisakančios dėl atliktos veikos motyvų ir 
aplinkybių. Šie motyvai ir aplinkybės būtent ir nustatomos atlikus išsamų ikiteisminį tyrimą. Todėl LR 
STT atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Pareiškėjų pateiktus faktus apie jau atliktą ir 
konstatuotą galimai nusikalstamą NŽT vadovaujančių tarnautojų veiką prieštarautų Lietuvos 
Respublikos imperatyviosioms teisės normoms, reglamentuojančioms STT veiklą, t.y LR korupcijos 
prevencijos įstatymą, LR specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymą.

9.  Remiantis aukščiau išdėstytu, prašome Vilniaus apygardos prokuratūrą naikinti  2019 m. gegužės 
27 d. LR STT  ( specialiųjų tyrimų tarnybos ) pažymą Nr. 4-01-4910, kuria atsisakyta pradėti 
ikiteisminį tyrimą NŽT ( nacionalinės žemės tarnybos ) tarnautojų atžvilgiu, pagal LR BK 229 str.- 
tarnybos pareigų neatlikimas, bei įpareigoti LR STT iš naujo atlikti išsamų ikiteisminį tyrimą dėl 
NŽT tarnautojų tarnybos pareigų neatlikimo, realizuojant imperatyviąsias tarnybines instrukcijas dėl 
žemės sklypo, kadastrinis Nr. 7970/0003:349, paskirties keitimo projekto ir šio patvirtinto projekto 
materialių ir kitų neigiamų bei žalingų nukentėjusiesiems ir visuomenei pasekmių.

10.  Atsiradus naujoms teisines pasekmes turinčioms aplinkybėms, nurodytoms šiame Skunde, 
prašome prie galimo naujai pradėto ikiteisminio tyrimo pagal LR BK 229 str., pridėti (atnaujinti, 
apjungti) Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus (Trakai) nutrauktame ikiteisminiame tyrime 
Nr. 02-2-00291-17 konstatuotą medžiagą, kaip turinčią sisteminę rišamąją sąsają su nauju tyrimu. 

 


