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DĖL NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO

Nacionalinė  žemės  tarnyba  prie  Žemės  ūkio  ministerijos  (toliau  –  Nacionalinė  žemės
tarnyba) 2018-09-16 gavo Giedriaus Jankausko (toliau – Pareiškėjas) 2019-10-25 pasiūlymą „Dėl
taikos  sutarties  sudarymo“  (toliau  –  Pasiūlymas),  kuriuo  nuostolius  vertina  bendrai  62000  Eur
sumai, kuri susideda iš 30000 Eur tiesioginių išlaidų ir 32000 Eur negautų pajamų, tačiau vertina
galutine 30000 Eur suma ir Nacionalinei žemės tarnybai siūloma sumokėti jam tenkančią 10000 Eur
sumą.

Pareiškėjas  Pasiūlymu  siūlo  Nacionalinei  žemės  tarnybai  sumokėti  patirtus  nuostolius,
kurie atsirado dėl, Pareiškėjo nuomone, neteisėtų valstybės tarnautojų veiksmų. Pareiškėjas nurodo,
kad Nacionalinė žemės tarnyba pripažino, jog jos tarnautojai padarė teisės normų pažeidimus, kurie
sukėlė  neigiamas  pasekmes  (Nacionalinės  žemės  tarnybos  2018-05-09 įsakymas  Nr.  1PS1-429-
(2.1.)  ,,Dėl  Algio  Podrezo  galimo  tarnybinio  nusižengimo  tyrimo“,  Valstybės  tarnybos
departamento prie Lietuvos Respublikos  vidaus reikalų ministerijos 2019-10-02 raštas Nr.  27D-
1749 ,,Dėl informacijos pateikimo“). Be to, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2019-04-
19  raštu  Nr.  3IN-317(8.1E)  ,,Dėl  Lietuvos  Respublikos  Seimo  kontrolieriaus  pažymos
rekomendacijų“ (toliau – Raštas) prašė užtikrinti, kad Nacionalinė žemės tarnyba imtųsi Lietuvos
Respublikos žemės įstatyme nustatytų veiksmų R. Paškonio atžvilgiu.    

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Nacionalinė žemės tarnyba 2018-02-26 raštu Nr. 1SS-386-
(3.5.)  ,,Dėl  pasiūlymo  sudaryti  taikos  sutartį  nagrinėjimo“,  2018-07-24  raštu  Nr.  1SS-1490-
(3.5.)  ,,Dėl  taikos  sutarties  sudarymo“,  2019-06-19  raštu  Nr.  1SS-1171-(3.5.)  ,,Dėl  žalos
atlyginimo“, 2019-07-29 raštu Nr. 1SS-1441-(3.5.) ,,Dėl nuostolių atlyginimo“ ir 2019-10-17 raštu
Nr. 1SS-2009-(5.59 E.) ,,Dėl nuostolių atlyginimo“ pateikė atsakymus į analogiškus Jūsų prašymus.

Nacionalinė  žemės  tarnyba  pažymi,  jog,  kaip  matyti  iš  tarnybinio  nusižengimo tyrimo
medžiagos, Pareiškėjo nurodyti valstybės tarnautojai padarė procedūrinius teisės aktų pažeidimus,
tačiau tai nesukėlė neigiamų pasekmių žemės sklypo (kadastro Nr. 7970/0003:349) savininkams,
nes  išeksploatavus  karjerą,  statyba  žemės  sklypų  formavimo  ir  pertvarkymo  projektu  naujai
suformuotose žemės sklypuose bus galima,  kaip numatyta Trakų rajono savivaldybės  teritorijos
(toliau – Teritorija) bendrajame plane ir Teritorijos gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir
statinių išdėstymo specialiajame plane. Pareiškėjo nurodyti teisės pažeidimai buvo vertinami pagal
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tarnybos teisės reikalavimus, tačiau teritorijų planavimo teisės aspektu pažeidimai nebuvo nustatyti.
Nacionalinė  žemės  tarnyba  neturi  teisinio  pagrindo spręsti  dėl  žalos  atlyginimo,  nes  tarnybinio
nusižengimo tyrimo metu  nebuvo nustatyta  jos  tarnautojų veiksmų,  kurie,  Pareiškėjų nuomone,
sukėlė žalą.

Nacionalinė žemės tarnyba taip pat  informuoja,  kad dėl  Rašte  nurodytu rekomendacijų
Jums  buvo  atsakyta  2019-04-24  raštu  Nr.  1SS-774-(8.5.)  ,,Dėl  Jūsų  2018-10-23  prašymo
nagrinėjimo“.

Vadovaujantis  išdėstytu,  Nacionalinė  žemės  tarnyba  neturi  teisinio  pagrindo  tenkinti
Giedriaus Jankausko 2019-10-25 pasiūlymo (prašymo).

Šis  sprendimas,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos
įstatymo 29 str. 1 d., 31 str. 1 d., nuo įteikimo dienos per 1 mėnesį gali būti skundžiamas Vilniaus
apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius).

Direktorius                                                                                                                  Laimonas Čiakas
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