LIETUVOS RESPUBLIKOS
GENERALINIS PROKURORAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINĖS PROKURATŪROS VIEŠOJO
INTERESO GYNIMO SKYRIAUS NUOSTATŲ
PATVIRTINIMO
2018 m. birželio 21 d. Nr. I-205
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi,
14 straipsnio 1 dalimi:
1. T v i r t i n u pridedamus Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Viešojo
intereso gynimo skyriaus nuostatus.
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro
2012 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. I-172 „Dėl Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros
Viešojo intereso gynimo skyrius nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Generalinis prokuroras

Evaldas Pašilis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos generalinio
prokuroro 2018 m. birželio 21 d.
įsakymu Nr. I-205
LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINĖS PROKURATŪROS VIEŠOJO
INTERESO GYNIMO SKYRIAUS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus
nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Viešojo
intereso gynimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos teisinius pagrindus, pagrindinius uždavinius ir
funkcijas, struktūrą, valdymą, veiklos organizavimą ir kontrolę, bendradarbiavimo principus, taip
pat Skyriaus prokurorų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijas,
teises ir pareigas.
2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros (toliau – Generalinė
prokuratūra) padalinys, vykdantis Nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas.
3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos prokuratūros įstatymu (toliau – Prokuratūros įstatymas), Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos
tarptautinėmis sutartimis, generalinio prokuroro patvirtintais Lietuvos Respublikos prokuratūros ir
prokurorų kompetencijos nuostatais (toliau – Kompetencijos nuostatai), Rekomendacijomis dėl
viešojo intereso gynimo, generalinio prokuroro įsakymais, nurodymais, kitais norminiais teisės
aktais ir šiais nuostatais.
4. Skyrius gali turėti savo antspaudą su Lietuvos valstybės herbu, prokuratūros ženklu,
blankus ir kitą simboliką.
II SKYRIUS
SKYRIAUS STRUKTŪRA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
5. Skyriaus struktūrą, pareigybių sąrašą ir etatų skaičių tvirtina generalinis prokuroras.
6. Skyriui vadovauja Skyriaus vyriausiasis prokuroras.
III SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
7. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra:
7.1. organizuoti ir vykdyti viešojo intereso gynimą civilinės ir administracinės teisės
priemonėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje;
7.2. formuoti bendrą viešojo intereso gynimo civilinės ir administracinės teisės priemonėmis
praktiką Generalinėje prokuratūroje ir teritorinėse prokuratūrose.
8. Skyriaus, įgyvendindamas jo kompetencijai priskirtus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
8.1 itin svarbiais atvejais nagrinėja asmenų prašymus, skundus dėl galimo viešojo intereso
pažeidimo ir dėl jų priima sprendimus;
8.2. savo iniciatyva ir (ar) gavus informacijos apie galimą viešojo intereso pažeidimą renka
medžiagą ir priima sprendimą dėl viešojo intereso gynimo;
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8.3. esant pagrindui kreipiasi į teismą su ieškiniu, pareiškimu ar prašymu dėl galimai
pažeisto viešojo intereso gynimo, įstoja į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus
reikalavimus;
8.4. taiko kitas Prokuratūros įstatyme numatytas reagavimo priemones vykdant viešojo
intereso gynimo funkciją;
8.5. nagrinėja asmenų prašymus dėl proceso atnaujinimo administracinėse bylose ir priima
sprendimus;
8.6. nagrinėja asmenų prašymus dėl proceso atnaujinimo civilinėse bylose, užbaigtose
nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi), ir teikia generaliniam
prokurorui procesinio dokumento projektą;
8.7. dalyvauja visuose visų instancijų teismuose nagrinėjant bylas, pradėtas pagal
Generalinės prokuratūros prokuroro ieškinius, pareiškimus, prašymus arba pagal asmenų skundus
dėl Skyriaus prokuroro nutarimo;
8.8. pagal generalinio prokuroro įgaliojimą atstovauja valstybei (Generalinei prokuratūrai)
visų instancijų teismų procesuose civilinėse bylose dėl žalos, atsiradusios dėl galimai neteisėtų
ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų ir teismo veiksmų, atlyginimo;
8.9. pagal generalinio prokuroro įgaliojimą dalyvauja visų instancijų teismų procesuose
nagrinėjant bylas pagal generalinio prokuroro prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje;
8.10. vykdo aukštesniojo prokuroro funkcijas nagrinėjant asmenų skundus dėl apygardos
prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro nutarimo, kuriuo atsisakyta taikyti viešojo
intereso gynimo priemones;
8.11. prokurorų, vykdančių baudžiamojo persekiojimo funkciją, informacijos pagrindu
sprendžia dėl pagrįstumo teikti teismui ieškinį dėl žalos, padarytos nusikalstamais veiksmais,
atlyginimo, jeigu toks ieškinys nepateiktas baudžiamojo proceso tvarka arba teismo paliktas
nenagrinėtas, arba dėl pagrįstumo teikti teismui ieškinį, pareiškimą, prašymą dėl sandorių,
administracinių ar kitokių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais;
8.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktus, teikia pastabas ir
pasiūlymus dėl Generalinėje prokuratūroje iš kitų institucijų gautų teisės aktų projektų;
8.13. analizuoja, apibendrina prokurorų ir teismų praktiką dėl viešojo intereso gynimo
priemonių taikymo, rengia rekomendacijas, apibendrinimus, aiškinamuosius raštus;
8.14. atlieka apygardų prokuratūrų viešojo intereso gynimo funkcijos vykdymo
patikrinimus;
8.15. vadovauja studentų praktikai;
8.16. vykdo kitus generalinio prokuroro (jo pavaduotojo) pavedimus.
IV SKYRIUS
SKYRIAUS VYRIAUSIOJO PROKURORO TEISĖS IR PAREIGOS
9. Skyriaus vyriausiasis prokuroras organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus prokurorų,
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbą:
9.1. nustato Skyriaus prokurorų veiklos sritis vieniems metams;
9.2. užtikrina tolygų darbo krūvio Skyriaus prokurorams, valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, paskirstymą ir vykdo jo kontrolę;
9.3. vizuoja skyriaus prokurorų, vyriausiojo prokuroro padėjėjų parengtų procesinių
dokumentų, atsakymų į prašymus, pareiškimus, skundus, išvadų, kitų dokumentų, kuriuos pasirašo
generalinis prokuroras (jo pavaduotojas), projektus;
9.4. kontroliuoja, kaip Skyriaus prokurorai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis, vykdo generalinio prokuroro (jo pavaduotojo), Skyriaus vyriausiojo prokuroro
įsakymus, nurodymus, pavedimus;
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9.5. rengia dokumentus dėl skyriaus prokurorų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, tarnybos (darbo) vertinimo, rekomendacijas dėl paskatinimo ar drausminių
nuobaudų skyrimo, teikia pasiūlymus dėl tarnybinių patikrinimų atlikimo;
9.6. teikia pasiūlymus dėl Skyriaus prokurorų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, dalyvavimo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
9.7. sudaro Skyriaus prokurorų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, atostogų grafiką;
9.8. sudaro grafiką, pagal kurį Skyriaus prokurorai ir valstybės tarnautojai konsultuoja ir (ar)
priima pareiškėjus;
9.9. gali pavesti Skyriaus prokurorams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems
pagal darbo sutartis, atlikti bet kurią skyriaus kompetencijai priskirtą ir pareigybės aprašyme
numatytą užduotį.
10. Skyriaus vyriausiasis prokuroras:
10.1. gali kreiptis į kitus Generalinės prokuratūros padalinius su prašymu pateikti išvadą,
jeigu sprendžiant Skyriaus kompetencijos klausimus prireikia kitų teisės sričių specialiųjų žinių;
10.2. organizuoja metodinės pagalbos teikimą apygardų prokuratūrų ir Generalinės
prokuratūros prokurorams civilinės ir administracinės teisenos srityse;
10.3. organizuoja apygardų prokuratūrų viešojo intereso gynimo funkcijos vykdymo
patikrinimus;
10.4. teikia ataskaitas apie Skyriaus veiklos rezultatus;
10.5. skyriaus veiklos klausimais bendrauja su Generalinės prokuratūros Komunikacijos
skyriumi;
10.6. generalinio prokuroro (jo pavaduotojo) pavedimu vykdo Kompetencijos nuostatuose
numatytas funkcijas;
10.7. vykdo generalinio prokuroro (jo pavaduotojo) įsakymus, nurodymus, pavedimus.
11. Skyriaus vyriausiojo prokuroro rašytiniai ir žodiniai pavedimai darbo organizavimo ir
drausmės klausimais yra privalomi visiems Skyriaus prokurorams, valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.
12. Laikinai nesant Skyriaus vyriausiojo prokuroro, jo funkcijas vykdo generalinio
prokuroro įsakymu paskirtas Skyriaus prokuroras.
V SKYRIUS
SKYRIAUS PROKURORO TEISĖS IR PAREIGOS
13. Skyriaus prokuroras:
13.1. vykdo generalinio prokuroro (jo pavaduotojo) įsakymus, nurodymus, pavedimus,
Skyriaus vyriausiojo prokuroro nurodymus, pavedimus, atsako už pavestas veiklos sritis;
13.2. generalinio prokuroro (jo pavaduotojo), Skyriaus vyriausiojo prokuroro pavedimu
vykdo Kompetencijos nuostatuose numatytas funkcijas;
13.3. teikia teismams procesinius dokumentus (ieškinius, prašymus, atsiliepimus, dublikus,
triplikus, apeliacinius, atskiruosius ir kasacinius skundus bei atsiliepimus į šiuos skundus);
13.4. teismui atmetus prokuroro ieškinį, pareiškimą, prašymą ar jų reikalavimus patenkinus
iš dalies, pateikia Skyriaus vyriausiajam prokurorui argumentuotą išvadą dėl teismo sprendimo
(nutarties) neskundimo, jeigu teismo sprendimas (nutartis) yra pagrįstas ir teisėtas;
13.5. generalinio prokuroro (jo pavaduotojo) ar Skyriaus vyriausiojo prokuroro pavedimu
teikia jiems ir (ar) kitiems padaliniams su Skyriaus kompetencija susijusias rašytines ar žodines
teisines išvadas;
13.6. teikia pasiūlymus Skyriaus vyriausiajam prokurorui dėl Skyriaus veiklos ar kitais
skyriaus kompetencijos klausimais;
13.7. dalyvauja mokymo ir kvalifikacijos kėlimo renginiuose;

4
13.8. pagal Skyriaus vyriausiojo prokuroro sudarytą grafiką priima ir žodžiu konsultuoja
pareiškėjus;
13.9. vykdo kitus su prokuratūros veikla susijusius Skyriaus vyriausiojo prokuroro
pavedimus;
13.10. vykdo savo darbo apskaitą, organizuoja duomenų pateikimą į Informacinę
prokuratūros sistemą (IPS);
13.11. duoda pavedimus ir užduotis vyriausiojo prokuroro padėjėjams, kai Skyriaus
vyriausiasis prokuroras paveda kartu nagrinėti pareiškimą ar skundą.
14. Skyriaus prokurorai, besispecializuojantys atskirų teisinių santykių srityse, atsako už
prokuroro veiklos praktikos, taip pat teismų praktikos šioje veiklos srityje kaupimą, apibendrinimų
atlikimą, metodinės pagalbos teikimą.
VI SKYRIUS
SKYRIAUS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL
DARBO SUTARTIS, TEISĖS IR PAREIGOS
15. Skyriaus valstybės tarnautojai:
15.1. vykdo Skyriaus vyriausiojo prokuroro pavedimus ir užduotis;
15.2. vykdo Skyriaus prokuroro pavedimus ir užduotis tais atvejais, kai Skyriaus
vyriausiasis prokuroras paveda kartu nagrinėti pareiškimą ar skundą.
16. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo Skyriaus vyriausiojo prokuroro
pavedimus ir užduotis.
17. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijos
nustatytos jų pareigybių aprašymuose.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Skyriaus sudėtis, pareigybės ir jų etatų skaičius, taip pat uždaviniai ir funkcijos, veiklos
organizavimas keičiami teisės aktų nustatyta tvarka generalinio prokuroro sprendimu.
________________________

