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Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje (toliau – Generalinė prokuratūra) 2019-
08-01 gautas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus pagal
kompetenciją persiųstas Jūsų prašymas dėl Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų, Trakų rajono
savivaldybės  administracijos,  Trakų  rajono  savivaldybės  tarybos  nario  galimai  padarytų
nusikalstamų  veikų,  kuriuo  prašote  perduoti  medžiagą  Lietuvos  Respublikos  generalinės
prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriui, jog būtų imtasi įstatymuose imperatyviai nustatytų
veiksmų dėl viešojo intereso gynimo nuo galimos organizuotos nusikalstamos grupuotės tęstinės,
sisteminės,  organizuotos,  galimos  nusikalstamos  veikos  sunkinančiomis  aplinkybėmis,  bei
kvalifikavimo.  Pranešime  informuojate  naujai  išrinkto  Lietuvos  Respublikos  Prezidento  teisės
patarėjus  apie,  Jūsų  nuomone,  vieną  įžūliausių  nusikalstamų  veikų,  reglamentuotų  Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 228, 229 ir kituose straipsniuose. Nurodote, kad nuo 2014
metų  atliekamas  nusikalstamas  veikas  galimai  suplanavo  bei  realizavo  galimos  organizuotos
nusikalstamos grupuotės nariai: a) buvęs bei dabartinis Trakų rajono savivaldybės tarybos narys, b)
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Trakų skyriaus buvęs direktorius, NŽT esami direktorius,
direktoriaus pavaduotojas,  kiti  NŽT centrinio skyriaus  tarnautojai,  c)  Trakų rajono savivaldybės
administracijos  vadovaujantys  tarnautojai.  Nurodote,  jog  ši,  Jūsų  nuomone,  nustatyta  neteisėta,
galimai  nusikalstama  veika,  buvo  teisėtai,  tačiau  galimai  pridengta,  galimai  neteisėtais,
nusikalstamais veiksmais Vilniaus apylinkės prokuratūros šeštojo skyriaus (Trakai) vadovaujančių
prokurorų,  Vilniaus  regiono  apylinkės  teismo  Trakų  rūmų  teisėjos,  Vilniaus  apygardos  teismo
teisėjos. 

Susipažinus  su  Jūsų  prašymu  bei  ankstesnių  Jūsų  prašymų  nagrinėjimo  prokuratūroje
medžiaga, nustatyta, kad 2019-06-19 Generalinėje prokuratūroje, persiunčiant iš Vilniaus apygardos
prokuratūros, buvo gauti Jūsų ir Mariaus Žvinklio 2019-06-10 skundai dėl Lietuvos Respublikos
Specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau - STT) Administravimo valdybos viršininko Romualdo Gylio
2019-05-27  rašto  Nr.  4-01-4910,  kuriuo  atsisakyta  pradėti  ikiteisminį  tyrimą  pagal  Lietuvos
Respublikos  baudžiamojo  kodekso  229  straipsnį  dėl  Nacionalinės  žemės  tarnybos  tarnautojų
veiksmų (reg. Nr. AP-16161).

2019-06-26  Generalinės  prokuratūros  raštu  Nr.  17.2.-3039  šie  skundai  buvo  persiųsti
nagrinėti STT įpareigojant priimti išsamų ir motyvuotą proceso sprendimą Lietuvos Respublikos
baudžiamojo proceso kodekso numatyta tvarka.

2019-07-17  STT Administravimo  valdybos  vyresnysis  specialistas  Rolandas  Olšauskas
išnagrinėjęs  2019-06-10  Jūsų  ir  Mariaus  Žvinklio  skundus,  priėmė  nutarimą  atsisakyti  pradėti
ikiteisminį tyrimą.

Generalinėje  prokuratūroje  2019-07-25  gautas  Jūsų  ir  Mariaus  Žvinklio  skundas
(registracijos  Nr.  AP-20099),  kuriuo  buvo  prašoma  panaikinti  STT  Administravimo  valdybos
vyresniojo specialisto Rolando Olšausko 2019-07-17 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą,
medžiagos Nr. M-7-01-00044-19, bei pradėti tyrimą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos vadovaujančių tarnautojų atžvilgiu dėl veikos, numatytos BK 229 straipsnyje.
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Išnagrinėjus  šį  skundą 2019-08-02 prokuroro nutarimu,  2019-07-23 skundas  dalyje  dėl
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos 2019-07-17 nutarimo
atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą atmestas, o dalyje dėl nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr. 02-2-
00291- 17 atnaujinimo pagal kompetenciją perduotas nagrinėti  Vilniaus apygardos prokuratūrai.
Taip pat minėtame nutarime išaiškinant jog nutarimas per septynias dienas nuo jo nuorašo gavimo
dienos gali būti skundžiamas Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui.

Atsižvelgiant į tai, kad Generalinei prokuratūrai teikiamuose skunduose iš esmės nurodėte
analogiškas  aplinkybes,  kurias  nurodėte  prašyme  (pridėtoje  internetinio  puslapio  nuorodoje:
http://www.e-sodybos.lt/sodybos-houses-60-km-aplink-around-vilnius-10/lt/page6.html),  teiktame
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, kuri minėtą prašymą persiuntė pagal kompetenciją
Generalinei prokuratūrai ir dėl kurių yra priimtas procesinis sprendimas,  skundžiamas ikiteisminio
tyrimo teisėjui,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  generalinio  prokuroro  2014-10-03 įsakymu
patvirtinto  Asmenų  aptarnavimo  Lietuvos  Respublikos  prokuratūroje  tvarkos  aprašo  (Lietuvos
Respublikos generalinio prokuroro 2018 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. I-208 redakcija) (toliau -
Aprašas) 53.4 punktu, kuriame nurodyta, kad jeigu yra žinoma, kad pareiškimas yra pateiktas dėl
prokurorų ar prokuratūros darbuotojų atsakymų, kuriuos pagal apskundimo tvarką asmuo turi teisę
skųsti  tik  teismui,  išaiškiname,  kad  Lietuvos  Respublikos  Prezidento  kanceliarijos  Asmenų
aptarnavimo  skyriaus  pagal  kompetenciją  persiųstas  Jūsų  pareiškimas  paliekamas  nenagrinėtu,
kadangi  dėl  analogiškų  aplinkybių  yra  priimtas  2019-08-02  nutarimas,  kuris  yra  skundžiamas
tiesiogiai teismui. 

Vadovaujantis  Aprašo  68  punktu,  išaiškiname,  kad  sprendimas  palikti  Jūsų  skundą
nenagrinėtu gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui. 
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