PAŽYMA DĖL SKUNDO
PRIEŠ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĘ
2012-08-23 Nr. 4D-2012/4-715
Vilnius
I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2012-05-07 gavo X (toliau – pareiškėjas)
skundą dėl Joniškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo).
Pareiškėjas skunde nurodė, kad:
- 2012-04-19 prašymu kreipėsi į Savivaldybės tarybos Kontrolės ir audito tarnybą,
prašydamas pateikti auditų išvadų ir rekomendacijų kopijas;
- Savivaldybės kontrolierė Alma Žukauskytė 2012-04-23 elektroniniu laišku jam pranešė:
kadangi yra prašoma informacijos apie Savivaldybės administracijos Vidaus audito skyriaus darbą,
prašymas persiųstas administracijai;
- Savivaldybės mero priimamojo sekretorė Zita Kalinauskienė 2012-04-25 elektroniniu
paštu atsiuntė jam Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus statybos
rangos sutarčių vykdymo kontrolės vidaus audito 2011-07-19 ataskaitos Nr. (17.2) išrašą;
pareiškėjas prašė ne audito ataskaitų ir rekomendacijų išrašo, bet kopijų;
- Savivaldybės administracijos direktorius Voldemaras Bandžiukas 2012-04-27 raštu Nr.
(7.71) R-184 (raštą rengė Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja
Nijolė Samoškienė) pareiškėją informavo, jog negali pateikti prašomų audito išvadų ir
rekomendacijų kopijų, o vidaus audito ataskaitos išrašą jau yra pateikę;
- „Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų įstatymas užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir
įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 16 straipsnyje yra pateiktas baigtinis sąrašas
atvejų, kuomet įstaiga gali atsisakyti teikti prašomą informaciją. Atsižvelgdamas į minimo įstatymo
reikalavimus, raštu pateikiau prašymą gauti dokumentų kopijas, tačiau Savivaldybės administracija
be teisinio pagrindo ir argumentų atsisakė jas pateikti“ (šių ir kitų citatų kalba netaisyta).
Pareiškėjas prašo įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių V. Bandžiuką pateikti
jam prašomų dokumentų kopijas.
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
Nustatytos skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės
2. Iš skundo tyrimui pateiktų dokumentų nustatytos šios aplinkybės:
2.1. pareiškėjas 2012-04-19 prašymu kreipėsi į Savivaldybės tarybos Kontrolės ir audito
tarnybą. Prašyme buvo rašoma, jog Savivaldybės „administracijos direktoriaus 2011 m. veiklos
ataskaitos projekto 5 lentelėje nurodyta, kad per 2011 metus statybos skyriuje atlikote auditus, kurių
tema „statybos rangos sutarčių administravimo kontrolė“ ir pateikėte 4 rekomendacijas.
Atsižvelgdamas į tai ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, prašau pateikti man minėtų auditų išvadų ir
rekomendacijų kopijas. Kopijas galite pateikti ir elektroniniu paštu [...]“;
2.2. Savivaldybės kontrolierė A. Žukauskytė 2012-04-23 elektroniniu laišku pareiškėją
informavo, kad jo prašymas persiųstas nagrinėti Savivaldybės administracijai;
2.3. Savivaldybės mero priimamojo sekretorė Z. Kalinauskienė 2012-04-25 elektroniniu
laišku pateikė pareiškėjui Savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus Statybos rangos
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sutarčių vykdymo kontrolės vidaus audito 2011-07-19 ataskaitos Nr. (17.2) išrašą, patvirtintą
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiosios vidaus auditorės Zinaidos Staškuvienės;
2.4. Savivaldybės administracijos direktoriaus V. Bandžiuko 2012-04-27 rašte Nr. (7.71) R184 (raštą rengė N. Samoškienė), adresuotame X, nurodyta, kad Savivaldybė negali pateikti jam
prašomų 2011 metų auditų išvadų ir rekomendacijų kopijų. „Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos
dokumentų ir archyvų, teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
vietos savivaldos, vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo ir jų lydimųjų teisės aktų reguliavimu
Jums galime teikti tik Joniškio rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų [...] sukurtos informacijos /
dokumento nustatytąja tvarka parengtą ir patvirtintą dalį dėl to, kad:
1) pagal Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo [...], Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-117 patvirtintos Pavyzdinės
vidaus audito metodikos [...] 33 punkto, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo [...] 28
straipsnio 6 dalies reguliavimą subjektai, kuriems yra teikiamos vidaus auditų ataskaitos, yra
sureguliuoti konkrečiu ir baigtiniu sąrašu, į kurį Jūs, kaip pareiškėjas, nepatenkate;
2) pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų
ir įstaigų įstatymo [...] 1 straipsnio 2 dalies, 2 straipsnio 1 dalies, 2 straipsnio 2 dalies reguliavimą
Jūsų prašoma informacija yra Savivaldybės institucijų ir įstaigų disponuojamų vidaus audito
ataskaitų turinių neatskiriamos dalys; [...].“
Skundo tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
3. Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo:
2 straipsnio „Pagrindinės šio įstatymo sąvokos“ nuostatas:
„1. Viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo
administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti:
administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo
kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo
administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.
2. Administracinis reglamentavimas – viešojo administravimo subjekto veikla, apimanti
norminių administracinių aktų priėmimą įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti.
3. Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas viešojo administravimo subjekto
savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, dokumentų, personalo, turimų materialinių ir
finansinių išteklių valdymas), kad jis galėtų atlikti viešąjį administravimą.“
4. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 28 straipsnio „Savivaldybės
centralizuota vidaus audito tarnyba“ nuostatas:
„[...]. 6. Vidaus audito tarnyba savo funkcijas įgyvendina atlikdama vidaus auditus ir jų
rezultatų pagrindu formuluodama rekomendacijas. Vidaus auditoriai atlikto audito ataskaitas
pateikia savivaldybės administracijos direktoriui ir audituotų subjektų vadovams. Šie turi priimti
sprendimus dėl vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo. Be to, atliktų vidaus auditų ataskaitos
gali būti teikiamos savivaldybės tarybai, savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, merui ir
savivaldybės kontrolieriui, kai jie raštu to prašo.
[...].
8. Vidaus audito tarnyba savo veikloje vadovaujasi Vidaus kontrolės ir vidaus audito
įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą.“
5. Pagal Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 1 straipsnio
„Įstatymo paskirtis“ nuostatas:
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„Šis Įstatymas nustato pagrindinius vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, ir vidaus
audito funkcionavimo viešajame juridiniame asmenyje, kuris valdo, naudoja valstybės ir
savivaldybės turtą ir juo disponuoja (toliau – viešasis juridinis asmuo), teisinius pagrindus, tikslus
bei viešojo juridinio asmens vadovo kompetenciją siekiant, kad veiktų šio Įstatymo
reglamentuojama vidaus kontrolė.“
6. Pagal nuo 2000-05-23 iki 2003-11-24 galiojusio Lietuvos Respublikos teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo:
2 straipsnio „Valstybės ir savivaldybių įstaigų pareiga teikti informaciją“ nuostatas:
„Valstybės ir savivaldybių įstaigos privalo teikti informaciją apie savo veiklą. Atsisakyti
suteikti informaciją galima tik tuomet, kai tai būtina demokratinei visuomenei ir yra svarbiau už
asmens teisę gauti informaciją.“;
3 straipsnio „Pagrindinės šio įstatymo sąvokos“ nuostatas:
„1. Informacija – vieša ir privati informacija, kuria disponuoja valstybės ar savivaldybių
įstaigos ir kurią šio įstatymo nustatyta tvarka asmuo turi teisę gauti.
2. Oficialus dokumentas – rašytinis, grafinis, garsinis regimasis, kompiuterinės
informacijos ar kitoks dokumentas, kuris yra susijęs su įstaigos veikla, įtrauktas į tos įstaigos
apskaitą ir yra arba šios įstaigos sukurtas, arba jos gautas.
3. Pareiškėjas – Lietuvos Respublikos pilietis, asmuo be pilietybės ar užsienio valstybės
pilietis.“;
4 straipsnio „Įstaigų pareiga informuoti apie savo veiklą“ 1 dalies nuostatas:
„1. Kiekviena įstaiga privalo informuoti visuomenę apie savo veiklą.“
7. Pagal nuo 2012-05-03 galiojančio Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo:
1 straipsnio „Įstatymo tikslas ir taikymas“ 3 dalies nuostatas:
„1. Šis įstatymas užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei
savivaldybių( )institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims.
2. Šis įstatymas sudaro palankias sąlygas asmenims gauti valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų disponuojamą informaciją ir panaudoti ją komerciniams ar nekomerciniams
tikslams.
3. Šis įstatymas, išskyrus jo 7 straipsnyje nustatytą privačios informacijos teikimą ir viešojo
administravimo funkcijų vykdymą, netaikomas:
1) informacijai, kurios tvarkymas yra veikla, nesusijusi su valstybės ir savivaldybių
institucijoms ar įstaigoms teisės aktais pavestų funkcijų vykdymu, išskyrus informaciją apie
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų darbo užmokestį; [...].“;
3 straipsnio „Įstaigų pareiga teikti informaciją“ 1 dalies nuostatas:
1. Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio
įstatymo nustatyta tvarka.“;
16 straipsnio „Atsisakymas teikti informaciją“ nuostatas:
1. Prašymas, pateiktas nesilaikant šio įstatymo nustatytų reikalavimų, įstaigos vadovo ar jo
įgalioto asmens rašytiniu pavedimu ar rezoliucija gali būti netenkinamas.
2. Įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu:
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1) pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai
būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis;
2) prašymo turinys yra nekonkretus;
3) tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos;
4) prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta; tokiu atveju įstaiga per 5 darbo dienas
nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos nurodo pareiškėjui jos paskelbimo šaltinį;
5) įstaiga tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia pasikeitus įstaigos
funkcijoms.
3. Jeigu įstaiga atsisako pateikti informaciją, pareiškėjui išsiunčiamas apie tai pranešimas,
kuriame nurodoma atsisakymo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. [...].“
8. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo:
1 straipsnio „Įstatymo paskirtis“ 1 dalies nuostatas:
„1. Šis įstatymas nustato administracinių bylų dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių
santykių, nagrinėjimo tvarką.“;
20 straipsnio „Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija“ 3 dalies
nuostatas:
„3. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuoja vienodą administracinių teismų
praktiką taikant įstatymus.“
9. Pagal 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 nuostatas:
„41. Atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį:
[...].
41.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą
informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir
įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; [...].“
10. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003-06-16 sprendime (administracinė
byla Nr. A8-559/2003) yra aiškinamas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (sprendime – Įstatymas) nuostatų
taikymas:
„Byloje kilęs ginčas dėl materialinės teisės normos – teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybių įstaigų įstatymo (toliau Įstatymas) – skirtingo aiškinimo ir taikymo, t.y. pareiškėjas,
remdamasis šia teisės norma, grindžia savo teisę gauti atitinkamą informaciją iš atsakovo, o
atsakovas, pateikdamas priešingą minėtos teisės normos aiškinimą, atsisako tenkinti pareiškėjo
prašymą.
Vienas iš teisės normų aiškinimo būdų – įstatymo leidėjo ketinimų ir tikslų nustatymas. Iš
aiškinamojo rašto, rengiant Įstatymo projektą, matyti, kad Įstatymo projektas buvo parengtas
siekiant nustatyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnyje įtvirtintos informacijos laisvės
svarbaus komponento – teisės gauti informaciją – įgyvendinimo tvarką (1998-05-28 aiškinamasis
raštas Nr. P-1211).
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2002 m. spalio 23 d. nutarime, aiškindamas
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnį, nurodė, kad „asmens konstitucinė laisvė
nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją yra neatskiriamai susijusi su Konstitucijos
preambulėje skelbiamu atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiu.
Atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekį išreiškia konstitucinis
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teisinės valstybės principas – universalus principas, kuriuo grindžiama visa Lietuvos teisės sistema
ir pati Konstitucija.“ Minėtame nutarime Konstitucinis Teismas taip pat nurodė, kad „konstitucinė
laisvė nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas yra vienas iš atviros, teisingos,
darnios pilietinės visuomenės, demokratinės valstybės pagrindų.“
Apibendrinant darytina išvada, kad Įstatymo tikslas yra įgyvendinti Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 25 straipsnyje įtvirtintą asmens laisvę nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti
informaciją, bei kad ši laisvė yra realizuojama remiantis atviros, teisingos, darnios pilietinės
visuomenės ir teisinės valstybės principais. Aiškinant Įstatymo normas turi būti atsižvelgiama į tai,
kad tiek kiekvienos normos atskirai, tiek visų normų visumoje paskirtis yra įgyvendinti minėtus
konstitucinius principus, tuo pačiu užtikrinti tinkamą asmens informacijos laisvės realizavimą.
Iš Įstatymo 3 straipsnio 1, 7, 8 dalyse pateiktų sąvokų matyti, kad viešąją informaciją sudaro
visa informacija, kuria disponuoja valstybės ar savivaldybių įstaigos, išskyrus privačią informaciją
apie asmeninį ir šeimos gyvenimą, asmens sveikatą, su asmens garbe ir orumu susijusią informaciją
bei informaciją, sudarančią valstybės, tarnybos, profesinę, komercinę ar banko paslaptį. Todėl
vertinant Įstatymo 2 straipsnyje nustatytą pareigą valstybės ir savivaldybių įstaigoms teikti
informaciją apie savo veiklą, darytina išvada, kad šios įstaigos asmeniui privalo teikti apie savo
veiklą visą informaciją, kuri atitinka viešosios informacijos sąvoką. Pastaroji sutampa ir su atviros,
teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės principais.
Esant šioms aplinkybėms atsakovo argumentai, teigiant, kad jis privalo teikti tik
informaciją, kuri susijusi su viešuoju administravimu ir neprivalo teikti informacijos, kuri
susijusi su vidaus administravimu, yra nepagrįsti.
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 3 dalyse pateiktos viešojo ir vidaus
administravimo sąvokos apibūdina viešojo administravimo subjekto veiklos kryptis, kuriose gali
pasireikšti jo veikla apskritai. Todėl Įstatymo 2 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies prasme
viešojo administravimo subjekto veikla apima tiek viešąjį, tiek vidaus administravimą, t.y. Įstatyme
numatyta pareiga teikti informaciją apie savo veiklą yra platesnė sąvoka už viešojo ir vidaus
administravimo sąvokas.
Analizuojant Įstatymo normas matyti, kad Įstatymu asmeniui yra garantuota teisė
gauti, o valstybės ir savivaldybių įstaigoms numatyta pareiga pateikti trejopo pobūdžio
informaciją: viešąją informaciją apie valstybės ir savivaldybių įstaigų veiklą, įskaitant ir
veiklą vidaus administravimo srityje; privačią informaciją apie save, t.y. privačią informaciją
apie asmenį, kuris kreipėsi tokios informacijos gavimo reikalu ir oficialius dokumentus
(Įstatymo 2, 4, 6, 7, 10 straipsniai).“
Skundo tyrimo išvados
11. Išanalizavus šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes, pažymos 3–9 punktuose nurodytą
teisinį reglamentavimą bei pažymos 10 punkte pacituotą Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2003-06-16 sprendimą, konstatuotina:
Iš skundo tyrimo metu nustatytų aplinkybių matyti, kad pareiškėjas 2012-04-19 prašymu
prašė pateikti Savivaldybės Statybos skyriuje 2011 metais atlikto audito išvadų ir rekomendacijų
kopijas, t. y. prašė informacijos (dokumentų), susijusios su Savivaldybės vidaus administravimo
veikla (Savivaldybės viešojo ir vidaus administravimo sąvokos, veiklos kryptys apibūdinamos
pažymos 3 punkte pacituoto Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnyje).
Savivaldybės pareigūnai, gavę pirmiau nurodytą pareiškėjo 2012-04-19 prašymą,
vadovaudamiesi 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 41.2 punktu, turėjo pateikti prašomą
informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir
įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodyti atsisakymo tai padaryti priežastis, vadovaujantis šio
įstatymo nuostatomis.
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Tačiau Savivaldybės pareigūnai pareiškėjui 2012-04-19 raštu prašytų 2011 metais atlikto
audito išvadų ir rekomendacijų kopijų nepateikė, o atsisakymą pateikti prašomą informaciją ir
dokumentų kopijas pagrindė pažymos 2.4 punkte pacituotomis Vietos savivaldos įstatymo 28
straipsnio 6 dalies, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo (ir šio įstatymo įgyvendinamųjų
teisės aktų) nuostatomis.
Seimo kontrolierius pažymi, kad Savivaldybės pareigūnai atsisakymo teikti pareiškėjui
prašomą informaciją negalėjo grįsti pažymos 2.4 punkte nurodytomis Vietos savivaldos įstatymo 28
straipsnio 6 dalies, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo (ir šio įstatymo įgyvendinamųjų
teisės aktų) nuostatomis, kadangi šių teisės aktų nuostatos reglamentuoja Savivaldybės vidaus
audito tarnybos veiklą, tikslus, bet ne informacijos teikimo tvarką.
Seimo kontrolierius, apibendrinęs pirmiau nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad
Savivaldybės pareigūnai pažeidė pareiškėjo teisę gauti informaciją, ir pareiškėjo skundą pripažįsta
pagrįstu.
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Joniškio rajono savivaldybės
pareigūnų veiksmų pripažinti pagrįstu.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 14
punkto nuostata, Seimo kontrolierius rekomenduoja Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriui Voldemarui Bandžiukui užtikrinti, kad Savivaldybės pareigūnai:
13.1. vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka pateiktų X 2012-04-19 prašyme
nurodytą informaciją ir dokumentų kopijas arba šio įstatymo 16 straipsnyje nustatyta tvarka
atsisakytų pateikti šią informaciją ir dokumentų kopijas.
13.2. ateityje asmenims prašomą informaciją visada teiktų arba atsisakytų teikti,
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.
Apie pateiktų rekomendacijų vykdymą Seimo kontrolierių informuoti iki 2012-09-24.

Seimo kontrolierius
Dalia Masalskienė, 8 706 65148

Augustinas Normantas

