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DĖL JŪSŲ LAIŠKŲ 

 

Gerbiamasis Aringai Kristoforai Gorodecki, 

Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkei, Ministrei Pirmininkei, Seimo komitetui,  

Seimo nariams ir kitiems adresuotame kreipimesi pakartotinai pateikėte pasiūlymus ir 

įžvalgas dėl, Jūsų teigimu, Lietuvoje esančių slaptų Rusijos Federacijos karinių objektų ir 

religinio pobūdžio pastebėjimus.   

Kadangi Krašto apsaugos ministerija pagal kompetenciją ne kartą raštu
1
 yra pateikusi 

Jums atsakymus, Jūsų laiškų šiai ministerijai pakartotinai nesiųsime
2
. 

Dėkojame, kad kreipėtės. 

 

1
 Krašto apsaugos ministerijos 2021 m. kovo 3 d. raštas Nr. 12IS-34 „Dėl viešo kreipimosi dėl „slaptų“ Rusijos 

karinių bazių Lietuvoje panaikinimo“. 
2 
Prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo, 

kito įstatymų nustatytą specialų statusą turinčio fizinio asmens sprendimu gali būti nenagrinėjamas, jeigu 

paaiškėja, kad dėl to paties klausimo atsakymą yra pateikęs arba sprendimą yra priėmęs viešojo administravimo 

subjektas, į kurį kreiptasi, arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas ir asmuo nepateikia naujų 

duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą 

sprendimą. 

 

Šis atsakymas per 1 (vieną) mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Vyriausybės 

kanceliarijai (Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 

Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių 

ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka 

 

Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja                                                   Gitana Vaškelienė  

 

 

 

 

 

Dalius Labanauskas, tel. 8 706 61 814, el. p. dalius.labanauskas@lrv.lt 
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Pateikto prašymo / skundo nagrinėjimo tikslu, įgyvendinant teisės aktuose įtvirtintas prievoles, Jūsų asmens duomenis tvarko 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau – LRVK) (juridinio asmens kodas 188208831, veikianti adresu: 

Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius, el. p. LRVkanceliarija@lrv.lt, tel. 8 706 63 711), kuri yra Jūsų duomenų valdytoja. Pateikti 

asmens duomenys bus saugomi LRVK dokumentacijos planuose ar informacinių sistemų valdymo dokumentuose nustatytą 

terminą. Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti teikiami institucijoms ar įstaigoms, kompetentingoms spręsti Jūsų 

prašyme / skunde keliamus klausimus, kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti LRVK įpareigoja teisės aktai, 

LRVK pasitelktiems duomenų tvarkytojams. Jūs turite teisę kreiptis į LRVK ir prašyti, kad ši leistų susipažinti su Jūsų 

asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba apribotų duomenų tvarkymą. Dėl LRVK veiksmų, susijusių su Jūsų asmens 

duomenų tvarkymu, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie 

asmens duomenų tvarkymą ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimą galite rasti LRVK interneto svetainėje www.lrvk.lt, 

skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga“. Dėl asmens duomenų tvarkymo ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galite 

kreiptis į LRVK anksčiau nurodytais kontaktais arba į LRVK duomenų apsaugos pareigūną el. p. dap@lrv.lt. 
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