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DĖL SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJŲ (SIŪLYMŲ) ĮGYVENDINIMO 

 

VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau – VMU), išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos Seimo 

kontrolieriaus 2020 m. liepos 10 d. surašytą pažymą Nr. 4D-2020/1-717 (toliau – Pažyma), 

teikia informaciją apie šioje Pažymoje nurodytų rekomendacijų (siūlymų), pateiktų VMU 

direktoriui, išnagrinėjimą ir įgyvendinimą. 

 

1) Siūloma atkreipti dėmesį, kad „Pareiškėjos Prašymas valstybės įmonėje 

Valstybinių miškų urėdijoje užregistruotas nesilaikant Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. 

įsakymu Nr. V-118, 10 punkto nuostatų“. 

VMU nesutinka su šiuo nustatytu pažeidimu. Pažymime, jog vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso 123 straipsnio 1 dalies 4 punktu, sekmadienis ir pirmadienis – 

krikščionių Velykų (pagal vakarietiškąją tradiciją)  dienos yra laikomos švenčių dienomis, 

kuriomis paprastai nedirbama. Kadangi VMU administracija nevykdo nepertraukiamos 

gamybos, 2020 m. balandžio 13 d., kurią buvo švenčiama Šv. Velykų antroji diena, VMU 

administracija nedirbo, todėl neturėjo jokių galimybių užregistruoti pareiškėjos (toliau – 

Pareiškėja) prašymo. Atsižvelgiant į tai, Pareiškėjos 2020 m. balandžio 13 d. pateiktas 

prašymas buvo užregistruotas sekančią VMU administracijos darbo dieną, t. y.  2020 m. 

balandžio 14 d. Kaip ir nurodyta Pažymoje, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių 10 

punkte nustatyta, jog dokumentai įstaigoje registruojami vieną kartą – paprastai tą dieną, 

kai jie gaunami. 

 

2) Siūloma atkreipti dėmesį, kad „valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija 

sprendimą atsisakyti suteikti Pareiškėjai informaciją priėmė pažeidžiant Teisės gauti 

informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje 

nustatytą trijų darbo dienų terminą“ bei “Rašte, pateiktame atsakant į Pareiškėjos Prašymą, 

nenurodė išsamaus priimto sprendimo (pateikto atsakymo) apskundimo tvarkos, ir tuo buvo 

pažeistos Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo 

subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 

d. nutarimu Nr. 875, 38 punkto nuostatos“. Siūloma “imtis veiksmų, kad ateityje pirmiau 

minėti pažeidimai nepasikartotų“. 

Siekdamas, kad ateityje nustatyti pažeidimai nepasikartotų, VMU direktorius 2020 m. 

liepos 27 d. įsakymu Nr. ĮS-97 (pridedama įsakymo kopija tik pirmam adresatui)  papildė 

VMU dokumentų valdymo tvarkos aprašą, patvirtintą VMU direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. 

įsakymu Nr. ĮS-97 „Dėl Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos dokumentų valdymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis dėl skundų ir prašymų nagrinėjimo terminų bei 
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prievolės nurodyti raštuose priimtų sprendimų apskundimo  tvarką. Taip pat 2020 m. liepos 

9 d. susirinkimo metu VMU vadovams buvo priminta apie skundų ir prašymų nagrinėjimo 

terminus ir tvarką. 

 

3) Siūloma išbraukti VMU direktoriaus „2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. ĮS -97 

patvirtintą Dokumentų valdymo tvarką iš valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos 

neskelbtinų dokumentų sąrašo“. 

Atkreipiame Seimo kontrolieriaus dėmesį, jog VMU nėra paslapčių subjektas , kaip tai 

numatyta Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme, todėl šio įstatymo 

nuostatos nėra taikomos VMU veikloje. VMU direktorius, vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsniu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 25 

straipsniu ir Lietuvos Respublikos komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymu  

patvirtino VMU Komercinių paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos sąrašą , kuriame 

nėra vardinami priimti vidaus teisės aktai, o nurodoma kokia informacija yra laikoma 

komercine paslaptimi, o kokia - konfidencialia. Pagal VMU vidaus teisės aktus, 

konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri yra viešai paskelbta.  Atsižvelgiant į 

Seimo kontrolieriaus argumentus ir įvertinus, kad VMU dokumentų valdymo tvarkos 

apraše, patvirtintame VMU direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. ĮS-97, nėra 

informacijos, priskiriamos komercinėms paslaptims  ar kitai labiau saugotinai VMU 

informacijai, VMU priėmė sprendimą paskelbti šį aprašą savo internetinėje svetainėje , kur 

rugpjūčio mėn. galėsite su juo susipažinti. 

 

4) Seimo kontrolieriaus Pažymos 11 punkte teigiama, jog  „VMU Seimo kontrolieriui 

pateikta informacija, kad „[...] Pareiškėją informavome, kad su viešai skelbiama informacija 

apie dalį rekreacinių objektų ji gali susipažinti :“[...] VMU internetinėje svetainėje, [...] Lietuvos 

Savivaldybių [...] internetinėse svetainėse“ [...] neatitinka tikrovės, nes įvertinus Specialisto 2020 m. 

balandžio 14 d. ir 2020 m. balandžio 15 d. el. paštu pateiktų raštų turinį nustatyta, kad Pareiškėjai 

buvo suteikta informacija tik apie rekreacinius objektus, kuriuos galima rasti tinklalapyje 

www.pamatykLietuvoje.lt“. 

Nesutinkame su tokiu Seimo kontrolieriaus vertinimu (pasisakymu) ir pažymime, kad 

VMU 2020 m. birželio 19 d. rašto Nr. 1.16-S-20-934 5 punkte buvo nurodyta, jog VMU, 

gavusi Pareiškėjos 2020 m. gegužės 23 d. el. laišką, 2020 m. gegužės 29 d. raštu Nr. 1.16-

S(E)-744 pateikė atsakymą, kuriuo Pareiškėja papildomai buvo informuota apie priežastis, 

dėl kurių VMU atsisako Pareiškėjai pateikti prašomą informaciją apie rekreacinių objektų 

koordinates bei apie kitą papildomai minėtame rašte nurodytą informacija, tame tarpe ir apie tai, kur 

Pareiškėja gali susipažinti su viešai skelbiama informacija apie dalį rekreacinių objektų. Seimo 

kontrolieriui teiktame 2020 m. birželio 19 d. rašte Nr. 1.16-S-20-934 VMU atkartojo Pareiškėjai 

rašyto atsakymo turinį, taip pat pridėjo Pareiškėjai teikto atsakymo kopiją. VMU niekada neteigė, 

jog 2020 m. balandžio 14 d. ar 2020 m. balandžio 15 d. raštais teikė Pareiškėjai informaciją apie tai, 

kad ji gali susipažinti su viešai paskelbta informacija apie dalį rekreacinių objektų VMU interneto 

svetainėje bei Lietuvos savivaldybių internetų svetainėse.   

PRIDEDAMA: 4 lapai. 

 

Direktorius           


