TARPININKAVIMO PAŽYMA DĖL SKUNDO
PRIEŠ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĘ
2012-02-24 Nr. 4D-2012/4-255
Vilnius
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2012-02-20 gavo X (arba toliau – pareiškėjas)
skundą dėl Joniškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų.
Pareiškėjas skunde nurodė, kad:
1.1. 2012-01-12 prašymu kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas pateikti jam
informaciją apie projekto „Žagarės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“
(toliau – Projektas) vykdymą ir dokumentų kopijas;
1.2. Savivaldybės administracija 2012-02-07 raštu Nr. (7.71) R-31, kurį rengė Juridinio
skyriaus vedėja Agnė Poškaitė, pasirašė Savivaldybės administracijos direktorius Voldemaras
Bandžiukas, pateikė tam tikrą informaciją, tačiau neatsakė į dalį pateiktų klausimų ir nepridėjo
prašytų dokumentų kopijų;
1.3. prašymo 1 punkte buvo įrašytas klausymas: Koks Joniškio rajono savivaldybės
administracijos darbuotojas rengė viešojo pirkimo „Žagarės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra“ sąlygas ir specifikaciją? Jei šiame procese dalyvavo nevienas darbuotojas,
nurodykite visus procese dalyvaujančius darbuotojus, jų funkcijas ir atliktus veiksmus (citatų kalba
netaisyta).
Iš Savivaldybės 2012-02-07 rašto Nr. (7.71) R-31 turinio neaišku, ar jos darbuotojai
prisidėjo prie konkurso sąlygų ir specifikacijos rengimo, kas derino konkurso sąlygas su Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra;
1.4. prašymo 2 punkte buvo įrašytas klausymas: Jei šiame procese dalyvavo ne vienas
darbuotojas, nurodykite visus procese dalyvavusius darbuotojus, jų funkcijas ir atliktus veiksmus.
Savivaldybės administracija 2012-02-07 rašte Nr. (7.71) R-31 nurodė, kad konkurso
procedūras vykdė projekto statybos darbų viešųjų pirkimų komisija, sudaryta Savivaldybės
administracijos direktoriaus 2009-07-02 įsakymu Nr. A-611.
Pareiškėjas mano, kad toks atsakymas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintiems
informacijos teikimo principams;
1.5. prašymo 5 punkte buvo įrašytas klausymas: Koks Joniškio rajono savivaldybės
administracijos darbuotojas privalėjo kontroliuoti sutartis su uždarąja akcine bendrove „P“
vykdymą? Kokius veiksmus bei kokiais terminais šis darbuotojas turėjo atlikti užtikrindamas
tinkamą kontrolę? Jei sutarties vykdymą turėjo kontroliuoti keli darbuotojai, nurodykite kiekvieno
jų pareigas ir indėlį į šį procesą.
Atsakymo į šiuos klausimus jis negavo;
1.6. prašymo 6 punkte buvo įrašytas klausymas: Ar sutarties vykdymas turėjo būti
fiksuojamas dokumentuose (aktuose, patikrinimo protokoluose ir panašiai)? Jei taip pateikite
patvirtintas šių dokumentų kopijas.
Savivaldybės pareigūnai neatsakė į šiuos klausimus ir prašomų dokumentų kopijų nepateikė;
1.7. prašymo 8 punkte buvo įrašytas klausymas: Ar Joniškio rajono savivaldybės
administracija yra nutraukusi sutartį su uždarąja akcine bendrove „P“? Jei ne, tai dėl kokių
priežasčių. <...> nepateikta informacija, kodėl sutarties nutraukimo neinicijavo Joniškio rajono
savivaldybės administracija ir kokios to priežastys;
1.8. prašyme jis rašė pageidaujantis gauti sutarties dėl Projekto įgyvendinimo kopiją.
Savivaldybė sutarties kopijos nepateikė. Pareiškėjas mano, kad šiuo atveju taip pat buvo pažeistos
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatos;
1.9. pareiškėjas prašo:
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1.9.1. Pareikalauti, kad Joniškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus
vedėja Agnė Poškaitė ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Voldemaras
Bandžiukas paaiškintų savo veiksmus ir priimtus sprendimus, netinkamai nagrinėjant mano
prašymą.
1.9.2. Įpareigoti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorių Voldemarą
Bandžiuką nedelsiant išsamiai ir tiksliai atsakyti į mano prašyme suformuluotus klausimus, į
kuriuos neatsakė 2012 m. vasario 7 d. raštu Nr. (7.71)R-31.
1.9.3. Įpareigoti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorių Voldemarą
Bandžiuką pateikti mano prašytų dokumentų kopijas, o jei to padaryti neturi teisės, aiškiai ir
tiksliai nurodyti įstatymus (jų straipsnius, dalis, punktus), kurių pagrindu dokumentų kopijų pateikti
negali.
1.9.4. Siūlyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui skirti nusižengusiems
pareigūnams tarnybines (drausmines) nuobaudas, jei nustatysite, kad nagrinėdami mano prašymą
jie elgėsi biurokratiškai ir pažeidė įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus.
2. Išanalizavęs X skundo turinį bei tyrimui pateiktas pareiškėjo 2012-01-12 prašymo „Dėl
informacijos pateikimo“ ir Savivaldybės administracijos direktoriaus V. Bandžiuko 2012-02-07
rašto Nr. (7.71)R-31 (rengė A. Poškaitė) kopijas, Seimo kontrolierius konstatuoja:
2.1. vietos savivalda yra grindžiama atsakingumo savivaldybės bendruomenei, savivaldybės
gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, veiklos skaidrumo, viešumo ir
reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo ir
kitais principais (Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnis);
2.2. 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 41.2. punktą, 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;
2.3. teisę asmenims gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, šios teisės
įgyvendinimo tvarką užtikrina Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
Pagal šio įstatymo:
3 straipsnio „Įstaigų pareiga teikti informaciją“ 1 dalies nuostatą:
1. Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio
įstatymo nustatyta tvarka. <...>;
4 straipsnio „Informacijos teikimo principai“ nuostatas:
Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais:
1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės
aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija;
2) tikslumo, reiškiančio, kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos
disponuojamą informaciją;
3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais
įstatymais ar kitais teisės aktais;
4) objektyvumo, reiškiančio, kad įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai teikdami
informaciją turi būti nešališki ir objektyvūs;
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:
1) pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai
būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis;
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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. <...>.
3. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymas numato Seimo kontrolieriui galimybę
tarpininkauti tarp pareiškėjo ir skundžiamos institucijos ir netirti skundo iš esmės (Seimo
kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalis). Netirdamas skundo iš esmės Seimo kontrolierius turi
teisę institucijoms teikti pasiūlymus, kad nebūtų pažeidinėjamos žmogaus teisės ir laisvės (Seimo
kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 21 punktas). Atsižvelgdamas į tai, siekdamas, kad
pareiškėjo keliami klausimai būtų kuo operatyviau išspręsti, ir vadovaudamasis Seimo kontrolierių
įstatymo 19 ir 22 straipsniu Seimo kontrolierius X skundo tyrimą nutraukia ir Savivaldybės
administracijos direktoriui Voldemarui Bandžiukui rekomenduoja:
3.1. Dar kartą išnagrinėti X Savivaldybei pateiktą 2012-01-12 prašymą „Dėl informacijos
pateikimo“ ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatomis, pateikti pareiškėjui prašomą informaciją
arba atsisakyti ją teikti, atsižvelgus į šio įstatymo 16 straipsnio nuostatas.
4. Prašytume iki 2012-03-23 informuoti Seimo kontrolierių ir pareiškėją apie šios pažymos
3.1 punkte nurodytų rekomendacijų vykdymą. Papildomai paaiškiname, kad Seimo kontrolierius,
įvertinęs jam duotą Savivaldybės atsakymą, turi teisę pradėti tyrimą savo iniciatyva dėl galimo
pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo.
5. Pareiškėjui paaiškiname, kad, jeigu jo netenkintų Savivaldybės atsakymas, jis turi teisę
paduoti skundą Seimo kontrolieriui.

Seimo kontrolierius
Dalia Masalskienė, 8 706 65148
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