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                 Lietuvos teisininkų draugija (toliau – ir LTD), remiantis LTD Statutu, yra atkurta 
1920-1940 metais Lietuvoje gyvavusi teisininkų organizacija, tęsianti pažangias jos veiklos 
tradicijas ir savo veiklą siejanti su dabarties visuomenės atgimimo siekiais. LTD vienija Lietuvos 
teisininkus tokiems pagrindiniams tikslams: aktyviai dalyvauti kuriant teisinę Lietuvos valstybę, 
stiprią pilietinę visuomenę; dalyvauti teisėkūroje ir valstybės vadyme įtvirtinant demokratinius 
valdymo pagrindus ir kuriant bei tobulinant juos atitinkančius įstatymus, kitus teisės aktus; siekti 
visapusiško, pilnaverčio ir realaus žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo, ginti žmogaus teises, 
laisves ir teisėtus interesus; stiprinti teisės mokslo ir teisinės praktikos ryšius, rūpintis mokslinių 
rekomendacijų įdiegimu į teisėkūrą ir teisinę praktiką; padėti formuoti gyventojų teisinę sąmonę. 

                   Kad Lietuvos teisininkų draugija kryptingai ir nuosekliai dirba, siekdama minėtų tikslų 
įgyvendinimo, patvirtina taip pat ir tik ką pasibaigęs 2019 07 04 - 05 d. d. Lietuvos Respublikos 
Seime vykęs jau VI-asis Pasaulio lietuvių teisininkų kongresas „Žmogus ir teisinė valstybė: Lietuva 
globaliame pasaulyje”. 
 
Faktologija dėl LR Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo keitimo chronologine tvarka 
 
                 2017-05-25 Seimas priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos 
komisijos įstatymo Nr. X-1666 6 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-385 (įsigaliojo 2017-
06-01), kuriuo nusprendė pakeisti 6 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip: „2. Po vieną kandidatą į 
VTEK narius Seimui teikia Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, du 
kandidatus – Lietuvos teisininkų draugija.“ Šiai nuostatai pritarė Seimo Valstybės valdymo ir 
savivaldybių komitetas (2017-05-03 išvada Nr. 113-P-18 ), atsižvelgęs į 2017-04-05 Teisės ir 
teisėtvarkos komiteto pasiūlymą, pateiktą įvertinus 2017-04-03 Mykolo Romerio universiteto 
Teisės fakulteto nuomonę. 
                   2019-06-27 Seimas priėmė svarstymui Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 
įstatymo Nr. X-1666 pakeitimo įstatymo projektą (nauja redakcija) (Nr. XIIIP-3168(3)), kurio 7 
straipsnio 2 dalyje nustatyta: „2. Po vieną kandidatą į VTEK narius Seimui teikia Respublikos 
Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, du kandidatus – Lietuvos teisininkų 
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draugija ir Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų taryba.“. Šis įstatymo pakeitimo įstatymas 
įsigaliotų 2020-01-01. 
                 2019 m. gruodžio mėn. baigsis Savivaldybių asociacijos prezidento teikto VTEK nario, 
paskirto 2014 metais, kadencija. Šiuo metu galiojantis VTEK įstatymas suteikia LTD teisę pateikti 
Seimui kandidatūrą į VTEK narius rugsėjo mėnesį (likus ne mažiau trims mėnesiams iki minėto 
VTEK nario kadencijos pabaigos). 2019-07-09 Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkėje (r-4 
klausimas) numatytas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo  
Nr. X-1666 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3609 pateikimas. Šiuo projektu 
siūloma išdėstyti minėtą nuostatą taip: „Po vieną kandidatą į VTEK narius Seimui teikia 
Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, du kandidatus – Lietuvos 
teisininkų draugija ir Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų taryba."  
 
 

Lietuvos teisininkų draugijos pozicija bei faktiniai ir teisiniai argumentai dėl tikrųjų įstatymo 
pakeitimo įstatymo projektu galimai siekiamų tikslų 

 
            
               Lietuvos teisininkų draugija, susipažinusi su įstatymo pakeitimo įstatymo projekto turiniu 
bei teikiamu projektu viešai deklaruojamais/siekiamais tikslais, teikia savo poziciją. 
 
               Lietuvos teisininkų draugijos nuomone, įstatymo pakeitimo įstatymo projektu bus 
pasiekti ne viešai deklaruojamieji tikslai (Įstatymo projekto Nr. XIIIP-3609 aiškinamajame rašte 
nurodyta, kad: „Siekiant aktyvesnio pilietinės visuomenės įsitraukimo į valstybės valdymą ir 
pasitikėjimo priimamais sprendimais didinimo siūloma įtraukti nevyriausybinio sektoriaus atstovus 
į svarbių valstybės institucijų formavimo procesą.“ Šiuo aspektu pažymėtina, kad Nacionalinė 
nevyriausybinių organizacijų taryba nėra nevyriausybinė organizacija, ji yra patariamoji 
institucija, užtikrinanti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir 
įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką, todėl nuostata, kad kandidatą į 
VTEK narius teikia Taryba visiškai nedera su Tarybos paskirtimi ir funkcijomis), o  visiškai 
kitas rezultatas, t.y. būtų nustatyta tokia tvarka, kuri leistų sumažinti į VTEK deleguojamųjų 
LTD teikiamų kandidatų - nepriklausomų teisininkų skaičių (lyginant su šiuo metu 
galiojančiu teisiniu reglamentavimu), tuo pačiu padidinant vykdomosios valdžios įtaką VTEK 
veiklai (pagal Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų Tarybos nuostatus ir sudėtį tvirtina 
Vyriausybė, pusę jos narių sudaro vykdomosios valdžios institucijų atstovai, todėl nuostata, kad 
kandidatą į VTEK narius teikia Taryba sudaro prielaidas nepagrįstai didinti vykdomosios valdžios 
įtaką formuojant VTEK (du VTEK nariai iš penkių iš esmės būtų deleguoti Vyriausybės ir (ar) 
Ministro Pirmininko), lyginant su kitais konstituciniais subjektais (Respublikos Prezidentu ir Seimo 
Pirmininku), kurie yra ne mažiau atsakingi už valstybės valdymą) panaikinti LTD teisę deleguoti 
antrą asmenį į VTEK nė karto ta teise LTD taip ir nepasinaudojus nuo pat 2017 05 25 d., kai 
minėta teisė įstatyme LTD buvo suteikta (kaip jau minėta, Šiai nuostatai pritarė Seimo Valstybės 
valdymo ir savivaldybių komitetas (2017-05-03 išvada Nr. 113-P-18 ), atsižvelgęs į 2017-04-05 
Teisės ir teisėtvarkos komiteto pasiūlymą). Tai vertintina ir LTD, kaip juridinio asmens, teisėtų 
lūkesčių pažeidimu. 
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Kad LTD pozicija dėl galimų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto tikrųjų tikslų 
(didinti vykdomosios valdžios įtaką VTEK veiklai) yra pagrįsta, papildomai patvirtina ir 
Nevyriausybinių organizacijų tarybos statusas ir sudėtis: 
 
 Nevyriausybinių organizacijų taryba (toliau – Taryba) yra patariamoji institucija, 
užtikrinanti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant 
nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką. Taryba: 1) teikia pasiūlymus Vyriausybei, kitoms 
valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, formuojančioms ir įgyvendinančioms 
nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką, dėl nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos ir 
jos įgyvendinimo prioritetų; 2) teikia pasiūlymus Vyriausybei, kitoms valstybės ir savivaldybių 
institucijoms ir įstaigoms dėl nevyriausybinių organizacijų programų ir priemonių finansavimo 
prioritetų; 3) kas dveji metai viešai skelbia nevyriausybinių organizacijų būklės Lietuvos 
Respublikoje ataskaitą; 4) atlieka kitas Tarybos nuostatuose numatytas funkcijas. Tarybos nuostatus 
tvirtina Vyriausybė. Tarybos sudėtį tvirtina Vyriausybė socialinės apsaugos ir darbo ministro 
teikimu. (Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 ir 7 straipsniai). 
Tarybą techniškai aptarnauja ir pirmąjį Tarybos posėdį šaukia Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija. Jeigu Tarybos pirmininku išrenkamas valstybės institucijos ar įstaigos atstovas, 
pavaduotoju turi būti renkamas nevyriausybinių organizacijų atstovas. Jeigu Tarybos pirmininku 
išrenkamas nevyriausybinių organizacijų atstovas, pavaduotoju turi būti renkamas valstybės 
institucijos ar įstaigos atstovas. Pasibaigus metams, pirmininkas ir pavaduotojas perrenkami 
rotacijos principu – vienus metus pirmininku turi būti išrinktas valstybės institucijos ar įstaigos, o 
kitus – nevyriausybinių organizacijų atstovas. 
                     2014 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 641 patvirtinta ši 
Tarybos sudėtis: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos deleguotas atstovas; Lietuvos 
Respublikos kultūros ministerijos deleguotas atstovas; Lietuvos savivaldybių asociacijos deleguotas 
atstovas; 10 (dešimt) nevyriausybinių organizacijų deleguotų atstovų; Lietuvos Respublikos 
Prezidento kanceliarijos deleguotas atstovas; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos deleguotas atstovas; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos deleguotas 
atstovas; Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos deleguotas atstovas; Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos deleguotas atstovas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 
deleguotas atstovas; Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos deleguotas atstovas. 

 
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nėra aišku, kodėl būtent Nevyriausybinių organizacijų 

tarybai siūloma suteikti teisę teikti VTEK nario kandidatūrą, kokiais objektyviais kriterijais 
remiantis buvo atrinktas šis subjektas. 

 
            Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Lietuvos teisininkų draugijos nuomone, 
Nevyriausybinių organizacijų tarybai neturėtų būti suteikti jai nebūdingi įgaliojimai, kurie 
nėra susiję su Tarybos paskirtimi ir funkcijomis. 
 
 
pagarbiai, 
Lietuvos teisininkų draugijos 
pirmininkas dr. Arnas Paliukėnas 
 
 


