LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS

PAŽYMA
DĖL X SKUNDO
PRIEŠ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
2014-05-20 Nr. 4D-2014/2-356
Vilnius

I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – pareiškėjas)
skundą dėl Joniškio rajono savivaldybės (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė)
administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), teikiant piniginę socialinę paramą.
2014-03-28 buvo gautas skundo papildymo raštas.
2. Pareiškėjas skunde nurodo:
„2014 m. sausio mėn. sąskaitoje [...] nurodyta sumažinta už buto šildymą kompensacija,
nes pagal gautą raštą [pastaba: Savivaldybės administracijos 2014-02-25 raštas] aš nedalyvavau
2013 m. spalio 23 d. vykusiame susirinkime.
Bet tuo metu aš dalyvavau Vilniuje ir iki šiol vykstančiame „[...]“ mokyme [...].
Apie tai, kad negalėsiu dalyvauti 2013-10-13 [pastaba: tokia data nurodyta skunde]
susirinkime Savivaldybėje iš anksto informavau UAB A darbuotoją, atsakingą už renovaciją,
nuvykęs pas jį į darbo kabinetą asmeniškai bei parodęs būsimų kursų datas.
Namo renovacijai ne tik neprieštaravau, bet ir bendrame namo gyventojų susirinkime
buvau išrinktas mūsų namo atstovu renovacijai.
Kadangi mes su studentu sūnumi išgyvenam tik iš mano gaunamos neįgalumo bei
socialinės pensijos, dėl 2014-02-25 Nr. SR-207 priimto nutarimo mums su sūnumi neliko lėšų
maistui ir būtiniems, kas dieną vartojamiems vaistams“ (šių ir kitų citatų kalba netaisyta).
3. Seimo kontrolieriaus prašoma „atsakyti, kur [...] kreiptis dėl teisingos kompensacijos už
buto šildymą ir kompensavimo lėšų išmokėjimo bei patirtų nuostolių kompensavimo.“
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės
4. Prie skundo pridėtame Savivaldybės administracijos 2014-02-25 rašte Nr. SR-207,
atsakant į 2014-02-17 raštą Nr. GP-154, nurodyta:
„Remiantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymo [pastaba: toliau citatose ir tekste vadinama – Įstatymas] 7 straipsnio 5
dalimi, daugiabučio namo butų savininkai, kurie kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų,
turi dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto įgyvendinimo pagal Vyriausybės patvirtintą daugiabučių namų
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atnaujinimo (modernizavimo) programą ir dalyvauti įgyvendinant šį projektą. Informuojame, kad
UAB A pateikė Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui duomenis, kad
Jūs nedalyvavote svarstant ir priimant sprendimą 2013 m. spalio 23 d. susirinkime dėl daugiabučio
namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir nedalyvaujate įgyvendinant šį
projektą. Atsižvelgiant į tai ir remiantis minėto įstatymo 21 straipsnio 12 dalimi, Jums skiriamos
kompensuojamos būsto šildymui išlaidų dalis mažinama 50 procentų, todėl 2014 m. sausio mėnesio
sąskaitoje Jums yra nurodyta sumažinta būsto šildymo išlaidų kompensacija.
Informuojame, kad Jums nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidą kompensacija
nebus skiriama, iki bus įgyvendintas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas.
Jums pateikus prašymą Savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriui dėl sutikimo dalyvauti
įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, būsto šildymo išlaidų
kompensacija nebus mažinama, o teikiama pagal minėto įstatymo nuostatas.“
5. Siekdamas išsiaiškinti skunde aprašytas aplinkybes, Seimo kontrolierius 2014-03-20
raštu Nr. 4D-2014/2-356/3D-838 kreipėsi į:
5.1. Savivaldybės administracijos direktorių Eligijų Dargį, prašydamas:
atsakyti į toliau pateiktus klausimus, kartu informuojant, kokių veiksmų Savivaldybės
administracija ėmėsi, nurodant teisinius veiksmų (neveikimo) pagrindus, patvirtinant arba
paneigiant pareiškėjo aprašytas aplinkybes, pateikiant aplinkybes patvirtinančius dokumentus,
reikalingus pareiškėjo skundo nagrinėjimui ir pareigūnų veiklos (neveikimo) juridiniam vertinimui:
1) pateikti UAB A darbuotojo, kuris, kaip teigiama Savivaldybės administracijos 2014-0225 rašte (pažymos 4 punktas), pateikė Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos
skyriui duomenis, kad pareiškėjas nedalyvavo 2013-10-23 susirinkime svarstant ir priimant
sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir
nedalyvauja įgyvendinant šį projektą, rašytinį paaiškinimą, patvirtinant arba paneigiant tai, jog
pareiškėjas buvo atvykęs „į darbo kabinetą asmeniškai bei parodęs būsimų kursų datas“ ir
informavęs, kad negalės dalyvauti 2013-10-23 susirinkime;
2) Seimo kontrolieriui pateikti UAB A rašytinius duomenis (pateiktus Savivaldybės
administracijai), įrodančius, kad pareiškėjas nedalyvavo 2013-10-23 susirinkime svarstant ir
priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo;
Seimo kontrolieriui pateikti 2013-10-23 susirinkimo protokolo kopiją;
3) Seimo kontrolieriui pateikti UAB A rašytinius duomenis (pateiktus Savivaldybės
administracijai), įrodančius, kad pareiškėjas nedalyvauja įgyvendinant daugiabučio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projektą, t. y. atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą;
4) atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo 21 straipsnio 12 dalyje įtvirtinta, jog „jeigu bendrojo
naudojimo objekto valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius
savivaldybės administracijai pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad daugiabučio namo buto
savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo
susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą, ateinantį šildymo sezoną jo
bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui
skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, nuo kito šildymo
sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, iki bus įgyvendintas daugiabučio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projektas, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus, įskaitant atvejį,
kai dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
nebuvo pradėtas įgyvendinti“ (pažymos 11 punktas), paaiškinti, dėl kokių priežasčių ir kuo
vadovaujantis pareiškėjui 2014-02-25 rašte Nr. SR-207 buvo, be kita ko, nurodyta: „UAB A pateikė
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui duomenis, kad Jūs
nedalyvavote svarstant ir priimant sprendimą 2013 m. spalio 23 d. susirinkime dėl daugiabučio
namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir nedalyvaujate įgyvendinant šį
projektą. Atsižvelgiant į tai ir remiantis minėto įstatymo 21 straipsnio 12 dalimi, Jums skiriamos
kompensuojamos būsto šildymui išlaidų dalis mažinama 50 procentų, todėl 2014 m. sausio mėnesio
sąskaitoje Jums yra nurodyta sumažinta būsto šildymo išlaidų kompensacija. Informuojame, kad
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Jums nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidą kompensacija nebus skiriama, iki bus
įgyvendintas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas“ (pažymos 4 punktas);
5) paaiškinti, kuo vadovaujantis ir nuo kada prasideda šildymo sezono pradžia Joniškio
rajono savivaldybės teritorijoje; pateikti tai patvirtinančius dokumentus;
6) tuo atveju, jeigu šildymo sezono pradžia Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje
paprastai prasideda nuo atitinkamų metų rudens vidurio, motyvuotai paaiškinti, kada, Savivaldybės
administracijos manymu, prasideda ateinantis šildymo sezonas;
7) nurodyti, į kokį 2014-02-17 raštą Nr. GP-154 (pateikti jo kopiją Seimo kontrolieriui)
buvo atsakyta 2014-02-24 raštu Nr. SR-207;
8) nurodyti, kaip galėtų būti išspręsta pareiškėjo keliama problema;
5.2. Socialinės apsaugos ir darbo ministrę Algimantą Pabedinskienę, prašydamas:
1) pateikti motyvuotą nuomonę, ar tinkamai Savivaldybės administracija taikė Įstatymo
nuostatas, pareiškėjui kompensuojamą būsto šildymo išlaidų dalį sumažindama 50 procentų tą patį
šildymo sezoną (2014 m. sausio mėnesį), o ne ateinantį šildymo sezoną, kaip nurodyta šiame
įstatyme;
2) tuo atveju, jeigu Savivaldybės administracija pareiškėjo atveju netinkamai taikė
Įstatymo 21 straipsnio 12 dalies nuostatas, motyvuotai paaiškinti, kokių veiksmų galėtų imtis ši
Savivaldybė, kad būtų apginta galimai pažeista pareiškėjo teisė į piniginę socialinę paramą;
3) nurodyti, ar tuo atveju, jeigu pareiškėjas sutinka dalyvauti daugiabučio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekte, tačiau dėl pateisinamų priežasčių negali dalyvauti
susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto įgyvendinimo, tokia situacija gali būti vertinama kaip pareiškėjo atsisakymas dalyvauti
šiame projekte; jeigu negalėtų būti vertinama kaip pareiškėjo atsisakymas dalyvauti projekte,
tuomet pateikti nuomonę, ar Savivaldybės administracija turėtų kreiptis į pareiškėją, prašydama
nurodyti, ar jis sutinka (nesutinka) dalyvauti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekte.
6. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Algirdas Šešelgis 2014-04-04 raštu Nr. (15.335)SD-2390 Seimo kontrolieriui pateikė toliau nurodytą informaciją.
6.1. „Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 14 d.
įsakymu Nr. A-961, kuriuo pakeistas Savivaldybes administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d.
įsakymo Nr. A-943 „Dėl 2013–2014 metų šildymo sezono pradžios“ 1 punktas, Joniškio rajono
savivaldybėje 2013–2014 m. šildymo sezono pradžia paskelbta nuo 2013 m. spalio 16 d. [...].
Ministerijos specialistų nuomone, nustatant, kas laikytina „ateinančiu“ šildymo sezonu
Įstatymo 21 straipsnio 12 dalies prasme, pagrindinis kriterijus yra data, kada bendrojo naudojimo
objekto valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius savivaldybės
administracijai pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad daugiabučio namo buto savininkas, kuris
turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir
priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir
atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą.
Manytina, jog tuo atveju, kai savivaldybės administracijai minėti dokumentai pateikti
paskelbus šildymo sezoną Šilumos ūkio [įstatymo] 13 straipsnyje nustatyta tvarka, „ateinančiu“
šildymo sezonu turėtų būti laikomas ne jau prasidėjęs, bet kitas, po jo einantis šildymo sezonas.
Pavyzdžiui, 2013–2014 metų šildymo sezonas atitinkamoje savivaldybėje paskelbtas 2013
m. lapkričio 1 d., ir nors susirinkimas, kuriame asmuo nedalyvavo, įvyko 2013 m. lapkričio 15 d., t.
y. jau prasidėjus 2013–2014 metų šildymo sezonui, tačiau bendrojo objekto valdytojas arba
savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius savivaldybės administracijai pateikė
dokumentus, patvirtinančius, kad daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo
išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl
daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti
įgyvendinant šį projektą, jau pasibaigus metų 2013–2014 metų šildymo sezonui, asmeniui būsto
šildymo kompensacijos turėtų būti mažinamos 50 procentų ne 2013–2014, bet 20140–2015 metų
šildymo sezoną, o minėtos kompensacijos neteikiamos nuo 2015–2016 šildymo sezono, bet ne
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ilgiau kaip iki 2017–2018 metų šildymo sezono pabaigos – šie šildymo sezonai turėtų būti laikomi
„kitais“ šildymo sezonais Įstatymo 21 straipsnio 12 dalies prasme.
Tuo atveju, jei savivaldybės administracijai dokumentai pateikti dar nepaskelbus šildymo
sezono, „ateinančiu“ šildymo sezonu turėtų būti laikomas dar neprasidėjęs šildymo sezonas ir, tuo
atveju, jei asmeniui bus nustatyta teisė gauti būsto šildymo kompensaciją, minėta kompensacija
pradedama mažinti nuo jo pradžios.
Pavyzdžiui, 2013–2014 metų šildymo sezonas atitinkamoje savivaldybėje paskelbtas 2013
m. lapkričio 1 d., susirinkimas, kuriame asmuo nedalyvavo, įvyko 2013 m. balandžio 15 d., t. y. dar
neprasidėjus 2013–2014 metų šildymo sezonui, ir bendrojo objekto valdytojas arba savivaldybės
programos įgyvendinimo administratorius savivaldybės administracijai pateikė dokumentus,
patvirtinančius, kad daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų
kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl
daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti
įgyvendinant šį projektą, todėl asmeniui būsto šildymo kompensacijos turėtų būti mažinamos 50
procentų nuo 2013–2014 metų šildymo sezono pradžios, o minėtos kompensacijos neteikiamos nuo
2014–2015 šildymo sezono, bet ne ilgiau kaip iki 2016–2017 metų šildymo sezono pabaigos.“
6.2. „[...]. Ministerijos specialistų nuomone, tuo atveju, jei būtų nustatyta, jog Savivaldybės
administracija netinkamai taikė Įstatymo 21 straipsnio 12 dalies nuostatas, turėtų būti priimtas
naujas sprendimas dėl būsto šildymo kompensacijos teikimo, o individualus administracinis aktas,
apie kurį asmuo buvo informuotas Savivaldybės administracijos 2014 m. vasario 24 [pastaba:
vasario 25 d.] raštu Nr. SR-207, panaikintas. [...].“
6.3. „Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymų leidėjas negali nustatyti baigtinio pateisinamų
priežasčių sąrašo, kurioms esant būtų pateisinamas teisę į būsto šildymo kompensaciją turinčių
būstų savininkų nedalyvavimas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) procese, tačiau
įvertinant tai, kad visgi gali pasitaikyti atvejų, jog asmuo susirinkime nedalyvavo dėl pateisinamų
priežasčių (sirgo, yra neįgalus, buvo išvykęs ir pan.), bei siekiant užtikrinti nepasiturinčių gyventojų
teises, Įstatymo 23 straipsnio 3 dalies 8 punkte savivaldybės administracijai suteikta teisė,
patikrinus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius
buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, savivaldybės tarybos nustatyta tvarka minėtiems
asmenims iš Įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatytų lėšų skirti būsto šildymo išlaidų kompensaciją,
jeigu daugiabučio namo buto savininkas neatitinka šio įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatytų
reikalavimų, t. y. asmuo nedalyvavo svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl daugiabučio
namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo bei nedalyvavo įgyvendinant šį
projektą.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog galiojantis teisinis reguliavimas sudaro sąlygas
organizuoti balsavimą ir raštu. Teisės aktuose taip pat yra įtvirtintas atstovavimo institutas, todėl
asmens interesus minėtuose susirinkimuose gali atstovauti jų teisėti atstovai.“
6.4. „Ministerija norėtų atkreipti dėmesį į tai, jog siekiant išvengti situacijų, kai
nepasiturintys gyventojai-butų savininkai nedalyvauja daugiabučio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto įgyvendinimo procese ir dėl to netenka teisės į būsto šildymo
kompensaciją, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 1 d.
[pastaba: balandžio 2 d.] įsakymu Nr. [pastaba: A1-178] „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei
paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo naujais punktais papildyti Prašymoparaiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 ir SP-4 (A) formų informaciniai lapeliai juose
nurodant, kad asmenys, kreipdamiesi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos, privalo dalyvauti
susirinkime, kuriame yra svarstomas ir priimamas sprendimas dėl namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto įgyvendinimo, nes priešingu atveju minėta kompensacija bus mažinama,
o vėliau visai nutraukiamas kompensacijos teikimas.
Siekiant išvengti Įstatymo taikymo praktinių problemų, ministerija šiuo metu rengia ir
artimiausiu metu pateiks Įstatymo 21 straipsnio 12 dalies pakeitimo projektą, kuriuo bus aiškiau
reglamentuoti juose reguliuojami teisiniai santykiai.“
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7. Savivaldybės administracijos direktorius E. Dargis 2014-04-11 raštu Nr. (3.7)S-804
Seimo kontrolieriui pateikė toliau nurodytą informaciją ir paaiškinimus (kartu su informaciją
patvirtinančiais dokumentais) dėl pareiškėjo skunde aprašytų aplinkybių. Seimo kontrolierių
įstaigoje 2014-05-07 buvo gauta papildoma informacija.
7.1. „Įstatymo 7 straipsnio 5 punktas įpareigoja daugiabučio namo butų savininkus, kurie
kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą
susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo [...] ir
dalyvauti įgyvendinant šį projektą. Apie sutikimą dalyvauti projekte buto savininkas pasirašo
vardiniame biuletenyje.
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, gavęs iš UAB A butų
savininkų susirinkimo protokolo kopiją, atsižvelgdamas į buto savininko, kuris kreipiasi
kompensacijos, dalyvavimą susirinkime ir pareikštą nuomonę, taiko minėto įstatymo 21 straipsnio
12 dalyje nurodytą sankciją. Pateikiame UAB A 2014-04-03 rašto Nr. (1.7) SD-136 kopiją, kuriame
nurodyta, kad pil. X atsisakė atlikti vardinį balsavimą, t. y. išreikšti savo nuomonę dėl dalyvavimo
projekte. [...]. Nedalyvavimas ir vardinio balsavimo biuletenio nepasirašymas yra traktuojamas kaip
atsisakymas dalyvauti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte. X atveju tai matyti
iš UAB A pateiktos protokolo kopijos ir pateiktos informacijos. X buvo ne kartą informuotas, kad
turi pareikšti savo nuomonę apie dalyvavimą projekte raštu, tačiau tai daryti jis atsisakė.“
7.2. „Ateinantis šildymo sezonas – tai yra artimiausias šildymo sezonas, kuris vyksta
priimant sprendimą dėl daugiabučio atnaujinimo. Savivaldybės administracijos direktoriaus 201310-04 įsakymu Nr. A-943 2013–2014 metų šildymo sezono pradžia paskelbta 2013 m. spalio 21 d.
Šiuo atveju šildymo sezono pradžia beveik sutapo su daugiabučio namo, ..., susirinkimo data.
Mažinant būsto šildymo kompensaciją X buvo vadovautasi protingumo principu, nes būtų nelogiška
kompensaciją mažinti atėjus dar kitam šildymo sezonui. Reikia įvertinti ir tai, kad X balsas buvo
lemiamas spendžiant klausimą dėl daugiabučio, kuriame jis gyvena, įtraukimo į atnaujinimo
(modernizavimo) programą ir jis nebus atnaujinamas.“ „Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
vadovavosi LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 7 str. 5 dalies
ir 21 str. 12 dalies nuostatomis ir UAB A pateikta Daugiabučio namo, ..., butų ir kitų patalpų
savininkų 2013-10-23 protokolo Nr. 1 kopija.“
7.3. „Šiuo metu, t. y. 2014-03-31, Savivaldybės administracija yra gavusi X prašymą,
kuriame jis raštu nurodo, kad sutinka dalyvauti daugiabučio namo, esančio ..., atnaujinimo
(renovacijos) projekte. Kadangi X sutikimas buvo lemiamas priimant sprendimą dėl šio namo
įtraukimo į Vyriausybės patvirtintą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, šiuo
metu Savivaldybės administracijos direktorius yra įpareigojęs UAB Joniškio butų ūkį pakartotinai
organizuoti ... daugiabučio namo butų savininkų susirinkimą. Atsižvelgiant į tai, kad X pateikė jo
nedalyvavimą susirinkime pateisinančius dokumentus ir raštu pareiškė savo nuomonę dalyvauti
daugiabučio namo atnaujinimo projekte, būsto šildymo kompensacija jam bus atstatyta nuo šildymo
sezono pradžios ir nebus mažinama.“
7.4. „Informuojame, kad kyla nemažai klausimų, taikant Lietuvos Respublikos piniginės
socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 7 straipsnio 5 dalies ir 21 straipsnio 12
dalies nuostatas. Įstatyme nenumatytos jokios išimtys, nėra jokių poįstatyminių aktų, kurie
paaiškintų, kaip elgtis, kai asmuo nedalyvauja susirinkime dėl pateisinamos priežasties,
nenumatytas mechanizmas, kaip buto savininkas gali pareikšti savo nuomonę dėl dalyvavimo
daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte jau po susirinkimo. [...].“
8. Iš Savivaldybės administracijos ir pareiškėjo Seimo kontrolieriui pateiktų papildomų
dokumentų taip pat nustatyta:
8.1. Pareiškėjas 2014-02-17 kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl kompensacijos už
šildymą, prašydamas informuoti, „kodėl sausio mėn., sąskaita kvitas [...] už buto šildymą net 289,60
Lt“. Pareiškėjo kreipimasis Savivaldybės administracijoje gautas 2014-02-17 ir registruotas Nr. GP154. Į šį kreipimąsi Savivaldybės administracija atsakė 2014-02-25 raštu Nr. SR-207 (pažymos 4
punktas).
8.2. Savivaldybės administracija 2014-03-18 raštu Nr. (3.63)R-125 pareiškėją informavo:
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„[...] UAB A pateikė Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriui
2013 m. spalio 23 d. daugiabučio namo, ..., butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą Nr.
1 [...] ir [...] dalyvių sąrašą [...], kuriame matyti, kad Jūs nedalyvaujate įgyvendinant daugiabučio
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą. Jūs turite galimybę susipažinti su minėtais
dokumentais, atvykęs į Socialinės paramos ir sveikatos skyrių ir pareikšti raštu savo nuomonę dėl
daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo.“
8.3. Pareiškėjo 2014-03-24 rašte Savivaldybės administracijai, be kita ko, nurodyta:
„Susipažinęs su Savivaldybės administracijos 2014-03-04 rašte Nr. SR-240 bei 2014-03-13
rašte Nr. (1D-1065)-2D-1499 pateikta informacija, iš jų turinio supratau, kad jeigu aš pateiksiu
Savivaldybės administracijos direktoriui prašymą dėl sutikimo dalyvauti įgyvendinant daugiabučio
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, man buto šildymo kompensacija nebus mažinama.
Atsakingai pareiškiu ir informuoju Jus, kad aš sutinku dalyvauti įgyvendinant daugiabučio
namo, ..., atnaujinimo (modernizavimo) projektą. Artimiausiu metu atvyksiu į Savivaldybės
administraciją, kad užpildyti Jūsų nustatytos formos prašymą dėl sutikimo dalyvauti įgyvendinant
daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą. [...].“
8.4. Pareiškėjas 2014-03-28 prašyme Savivaldybės administracijai nurodė: „renovacijai
pritariu ir sutinku joje dalyvauti, todėl prašau atstatyti kompensaciją už šildymą ir karštą vandenį.“
8.5. Savivaldybės administracija 2014-03-31 raštu Nr. (3.63)R-150 pareiškėją informavo:
„Atsakydami į Jūsų 2014-03-24 kreipimąsi informuojame, kad faktas, jog jūs buvote
išrinktas daugiabučio gyvenamojo namo atstovu renovacijai, dar neįrodo, kad Jūs sutinkate
dalyvauti įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą. Šį savo
sprendimą Jūs turėjote patvirtinti dalyvaudamas daugiabučio namo butų savininkų susirinkime ir
pasirašyti vardinį balsavimo biuletenį. Žinodamas, kad susirinkime dalyvauti negalėsite, Jūs turėjote
galimybę iš anksto raštu pareikšti nuomonę dėl susirinkime svarstomų klausimų apie tai informavęs
susirinkimo organizatorių ir užpildęs vardinio balsavimo biuletenį. Butų ir kitų patalpų savininkai
iki susirinkimo įteikę užpildytą vardinio balsavimo biuletenį susirinkimo organizatoriui, laikomi
dalyvaujančiais susirinkime, registruojami dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo
rezultatus. Jūs šia galimybe nepasinaudojote. [...]. Jei nėra Jūsų raštiško sutikimo dalyvauti
daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte ir nėra užpildytas vardinio balsavimo
biuletenis, laikoma, kad Jūs atsisakote dalyvauti vykdant projektą. [...].
Gavus Jūsų 2014-03-28 prašymą, UAB A yra pavesta pakartotinai organizuoti daugiabučio
namo, kuriame gyvenate, butų savininkų susirinkimą. Projekto administratoriui pateikus
susirinkimo protokolą Savivaldybės administracijai, sumažinta kompensacijas už šildymą bus
atstatyta ir nemažinama.“
8.6. UAB A 2014-04-03 rašte Nr. (1.7)SD-136 Savivaldybės administracijai, be kita ko,
nurodė:
„[...] X [...] buvo atvykęs į UAB Joniškio butų ūkį ir žodžiu informavo, kad vyks į kursus ir
negalės dalyvauti 2013-10-23 [...] gyventojų susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo
(modernizavimo). Pareiškėjui pasiūlėme iš anksto atlikti balsavimą, įteikiant vardinį balsavimo
biuletenį. [...]. Pareiškėjas atsisakė atlikti vardinį balsavimą ir išėjo iš kabineto. [...].“
8.7. Savivaldybės administracija 2014-04-16 raštu Nr. (3.63)R-160 pareiškėją informavo,
kad „būsto šildymo kompensacija atstatyta nuo šildymo sezono pradžios ir nebus mažinama“.
Tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos
9. Seimo kontrolierių įstatymo:
22 straipsnis „Seimo kontrolieriaus sprendimai“ – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą,
priima sprendimą: [...]; 3) nutraukti skundo tyrimą. [...]. 3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo
metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos
problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais. [...].“
10. Šilumos ūkio įstatymo:
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2 straipsnis „Pagrindinės šio įstatymo sąvokos“ – „[...]; 27. Šildymo sezonas – laikotarpis,
kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu pagal statybos
techniniais reglamentais apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir galima
baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą. [...].“
11. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo:
7 straipsnis „Teisė į kompensacijas“ – „[...]; 5. Daugiabučio namo butų savininkai, kurie
kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, turi dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą
susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo pagal
Vyriausybės patvirtintą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją
atitinkančią savivaldybės tarybos patvirtintą programą, jeigu toks sprendimas svarstomas ir
priimamas, ir dalyvauti įgyvendinant šį projektą.“
21 straipsnis „Piniginės socialinės paramos skyrimas“ – „[...]; 12. Jeigu bendrojo
naudojimo objekto valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius
savivaldybės administracijai pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad daugiabučio namo buto
savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo
susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą, ateinantį šildymo sezoną jo
bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui
skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, nuo kito šildymo
sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, iki bus įgyvendintas daugiabučio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projektas, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus, įskaitant atvejį,
kai dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
nebuvo pradėtas įgyvendinti.“
12. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams
atnaujinti (modernizuoti) įstatymo:
15 straipsnis „Sprendimų dėl atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo ir
finansavimo priėmimo ir vykdymo tvarka“ – „1. Sprendimą dėl atnaujinimo (modernizavimo)
projekto įgyvendinimo pagal Vyriausybės patvirtintą programą ar ją atitinkančias savivaldybių
programas ir investicijų plano patvirtinimo, lėšų skolinimosi atnaujinimo (modernizavimo)
projektui (ar jo daliai) parengti ir įgyvendinti ir kreditavimo sutarties sąlygų butų ir kitų patalpų
savininkai priima balsų dauguma Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo
tvarka. [...]. 4. Dėl būsto šildymo išlaidų kompensavimo nepasiturintiems gyventojams pagal
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą bendrojo
naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius butų ir
kitų patalpų savininkų sprendimo dėl atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo
protokolo išrašą teikia savivaldybės administracijai.“
13. Viešojo administravimo įstatymo:
8 straipsnis „Individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai ir pranešimas apie
individualaus administracinio akto priėmimą“ – „1. Individualus administracinis aktas turi būti
pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio
priemonės turi būti motyvuotos. 2. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai
suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka.
[...].“
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų
prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir
kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių:
44 punktas – „Asmuo, nesutinkantis su institucijos atsakymu į jo prašymą, arba tuo atveju,
jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, turi teisę paduoti
skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė
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procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo (Žin.,
1999, Nr. 13-310) nustatyta tvarka Administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka
Administraciniam teismui. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip
pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti
skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių
įstatymo (Žin., 1998, Nr. 110-3024; 2004, Nr. 170-6238) nustatyta tvarka.“
15. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117 patvirtintų
Dokumentų rengimo taisyklių:
37 punktas – „Gauto dokumento registracijos žymą sudaro dokumentą gavusios įstaigos
pavadinimas (gali būti sutrumpintas), žodis „Gauta“, dokumento gavimo data ir registracijos
numeris. Žyma išdėstoma dokumento pradžioje viršutinės paraštės dešinėje pusėje [...].“
38 punktas – „Gauto dokumento nuorodą sudaro žodis „Į“, dokumento, į kurį atsakoma,
data ir registracijos numeris, pvz.:
Į 2011-07-02 Nr. 2-156
Jei gauto dokumento registracijos numerio nėra, nurodoma dokumento data ir dokumento
rūšies pavadinimas, pvz.:
Į 2011-08-23 prašymą
Jei gauto dokumento datos ir registracijos numerio nėra, nurodoma dokumento gavimo
data, pvz.:
Į 2011-09-16 gautą prašymą.“
57 punktas – „Siunčiamų dokumentų [...] rekvizitai yra šie: herbas arba prekių ženklas,
dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys, adresatas, dokumento pavadinimas
(raštuose – antraštė), dokumento data, registracijos numeris, gauto dokumento nuoroda
(atsakomuosiuose dokumentuose), dokumento tekstas, parašas, dokumento rengėjo nuoroda.“
Teismų praktika
16. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio ginčų
nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas (I dalis):
„[...]. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutartyje
administracinėje byloje Nr. AS146-423/2008 konstatuota, kad Viešojo administravimo įstatymo 8
straipsnio, nustatančio individualaus administracinio akto bendruosius reikalavimus, 2 dalyje
nurodyta, jog individualiame administraciniame akte turi būti nurodyta akto apskundimo tvarka.
[...]. Įstatymo reikalavimas, kad individualiame administraciniame akte turi būti nurodyta akto
apskundimo tvarka, nustato pareigą individualų administracinį aktą priimančiam viešojo
administravimo subjektui sprendime nurodyti tokius duomenis, iš kurių be papildomų informacijos
šaltinių (įstatymų, poįstatyminių teisės aktų) ir laiko sąnaudų pareiškėjui, nepriklausomai nuo jo
išsilavinimo, amžiaus, būtų visiškai aišku kokiai institucijai (institucijos pavadinimas, adresas) ir
per kokį terminą (nurodant, ar terminas skaičiuojamas nuo sprendimo priėmimo, ar nuo
individualaus akto gavimo dienos) gali būti paduotas skundas. Administracinio akto apskundimo
tvarkos neišaiškinimas tinkamai nesiderina su geru viešuoju administravimu bei Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje įtvirtintu principu, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, gali
suvaržyti asmens teisę kreiptis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją ar teismą.
[...].“
Tyrimo išvados
17. Pažymėtina, kad skundo tyrimo metu skundžiamos aplinkybės išnyko – pareiškėjas
Savivaldybės administracijos 2014-04-16 raštu buvo informuotas, kad „būsto šildymo
kompensacija atstatyta nuo šildymo sezono pradžios ir nebus mažinama“ (pažymos 8.7 papunktis).
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Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
3 dalimi, kurioje numatyta, jog skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos
aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos
gera valia (pažymos 9 punktas), pareiškėjo skundo tyrimas yra nutraukiamas.
18. Tačiau Seimo kontrolierius pažymi, kad, nors skundo tyrimo metu skundžiamos
aplinkybės išnyko, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad:
18.1. pagal Dokumentų rengimo taisyklių nuostatas, siunčiamų dokumentų
(atsakomuosiuose dokumentuose) vienas iš rekvizitų yra gauto dokumento nuoroda, be to,
siunčiamuose dokumentuose (atsakomuosiuose dokumentuose) neturi būti nurodoma gauto
dokumento registracijos žyma (pažymos 15 punktas).
Tačiau Savivaldybės administracijos 2014-02-24 rašte Nr. SR-207, kuriuo, kaip nustatyta
skundo tyrimo metu, buvo atsakyta į pareiškėjo 2014-02-17 kreipimąsi (taigi, tai atsakomasis
dokumentas), nurodyta gauto dokumento registracijos žyma Nr. GP-154 (pažymos 4 punktas ir 8.1
papunktis), t. y. pareiškėjo kreipimosi registracijos numeris Savivaldybės administracijoje, nors
tokios žymos dokumente neturi būti.
Taip pat tyrimo metu nustatyta, kad Savivaldybės administracija ne visuose siunčiamuose
dokumentuose (atsakomuosiuose dokumentuose pareiškėjui) nurodo gauto dokumento nuorodas
(pažymos 8.5, 8.7 papunkčiai).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad buvo pažeisti Dokumentų rengimo
taisyklių reikalavimai.
Seimo kontrolierius pažymi, kad kiekviename institucijos teikiamame atsakyme turi būti
pateikta gauto dokumento nuoroda, nes nuorodos pateikimas svarbus dėl to, jog būtų žinoma, į kokį
konkretų kreipimąsi yra atsakoma (ypač jeigu asmuo yra pateikęs ne vieną kreipimąsi), be to, kad
nebūtų sudaroma prielaidų teigti, jog į tam tikrą kreipimąsi apskritai nėra atsakyta (gavęs atsakymą
be šios nuorodos asmuo (arba institucija) gali teigti, kad jam nebuvo pateiktas atsakymas į jo
konkretų kreipimąsi). Gauto dokumento nuorodos pateikimas svarbus ir dėl tinkamo dokumentų
archyvavimo;
18.2. tyrimo metu nustatyta, kad Savivaldybės administracija atsakomuosiuose
dokumentuose pareiškėjui (tiek individualiame administraciniame akte, tiek atsakymuose į
prašymus) nenurodo atsakymų apskundimo tvarkos (pažymos 4 punktas ir 8.1, 8.5, 8.7 papunkčiai).
19. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, atsižvelgdamas į pažymoje nurodytą teisinį
reglamentavimą bei teismų taikomą praktiką, Seimo kontrolierius daro išvadą, kad tikslinga siūlyti
Savivaldybės administracijos direktoriui atkreipti dėmesį į pažymos 18 punkte išdėstytus
pažeidimus ir užtikrinti, kad visuose Savivaldybės administracijos siunčiamuose dokumentuose
(atsakomuosiuose dokumentuose) būtų rašoma gauto dokumento nuoroda, taip pat, kad nebūtų
nurodoma gauto dokumento registracijos žyma; kad atsakymuose būtų nurodoma apskundimo
tvarka, kaip to reikalaujama teisės aktuose.
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:
X skundo dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo),
teikiant piniginę socialinę paramą, tyrimą nutraukti.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1
dalies 1 ir 14 punktais, Seimo kontrolierius rekomenduoja:
21.1. Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Algimantai Pabedinskienei:
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atsižvelgiant į tai, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Seimo kontrolierių
informavo, jog „ministerija šiuo metu rengia ir artimiausiu metu pateiks Įstatymo 21 straipsnio 12
dalies pakeitimo projektą, kuriuo bus aiškiau reglamentuoti juose reguliuojami teisiniai santykiai“
(pažymos 6.4 papunktis), informuoti apie šio projekto rengimo tarpinius ir galutinius rezultatus.
21.2. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui Eligijui Dargiui:
1) užtikrinti, kad Joniškio rajono savivaldybės administracijos atsakomuosiuose
dokumentuose pareiškėjams būtų nurodoma atsakymų apskundimo tvarka;
2) užtikrinti, kad visuose Joniškio rajono savivaldybės administracijos siunčiamuose
dokumentuose (atsakomuosiuose dokumentuose) būtų įrašoma gauto dokumento nuoroda, taip pat,
kad nebūtų nurodoma gauto dokumento registracijos žyma, kaip to reikalaujama teisės aktuose.
22. Vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi, prašyčiau šias
rekomendacijas išnagrinėti ir apie jų nagrinėjimo galutinius rezultatus informuoti iki 2014-06-30.

Seimo kontrolierius

Raimondas Šukys

