PAŽYMA DĖL SKUNDO
PRIEŠ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĘ
2012-03-23 Nr. 4D-2012/4-322
Vilnius
I.

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2012-03-05 gavo X (toliau – pareiškėjas)
skundą dėl Joniškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų.
Pareiškėjas skunde nurodė, kad:
1. 2012-02-17 prašymu kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas paaiškinti:
1.1. Kodėl konkurso dokumentus rengė uždaroji akcinė bendrovė „V“, o ne Joniškio rajono
savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų arba kitas skyrius (darbuotojas)? (šios ir kitų citatų
kalba netaisyta).
1.2. Kas uždarajai akcinei bendrovei „V“ sumokėjo už konkurso dokumentų parengimą
(Joniškio rajono savivaldybės administracija ar kita institucija, įstaiga, bendrovė)?
1.3. Kiek buvo sumokėta uždarajai akcinei bendrovei „V“ už konkurso dokumentų
parengimą?
2. 2012-02-21 raštu kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas:
2.1. Nurodyti konkrečius darbus (jų rezultatus) Žagarės mieste ir atskiruose Žagarės
gatvėse, kurie yra baigti bei padaryti tinkamai pagal 2010 m. rugpjūčio 9 d. Trišalę Žagarės
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros rangos sutartį Nr. (7.64) A13-26.
2.2. Pateikti užbaigtus darbus (jų rezultatus) patvirtinančių dokumentų kopijas.
2.3.Nurodyti konkrečius darbus ir jų atlikimo terminus Žagarės mieste ir atskirose Žagarės
gatvėse, kuriuos turės padaryti naujai parinktas rangovas.
3. 2012-02-27 raštu kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas nurodyti:
3.1. Kokią dalį darbų savais ištekliais atliko uždaroji akcinė bendrovė „P“ ir kokia tų darbų
vertė?
3.2. Kokią dalį darbų atliko subrangovas (-ai) ir kokia darbų vertė?
3.3. Kiek ir kokios vertės darbų liko neatlikta?
4. Savivaldybės administracijos direktorius Voldemaras Bandžiukas 2012-03-01 raštu Nr.
(7.71) R-91 (raštą rengė administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji
specialistė Rita Lelionienė) pranešė, kad, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi,
pareiškėjo 2012-02-17, 2012-02-21 ir 2012-02-27 prašymus persiuntė uždarajai akcinei bendrovei
„J“.
5. Pareiškėjas Seimo kontrolierių prašo:
5.1. Pareikalauti, kad Savivaldybės administracijos direktorius V. Bandžiukas ir
savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė R.
Lelionienė paaiškintų savo veiksmus ir priimtus sprendimus, nepagrįstai persiunčiant jo prašymus.
5.2. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių V. Bandžiuką nedelsiant išsamiai ir
tiksliai atsakyti į jo prašymuose suformuluotus klausimus.
5.2.1. Pateikti prašytų dokumentų kopijas, o jei to padaryti neturi teisės, aiškiai ir tiksliai
nurodyti įstatymus (jų straipsnius, dalis, punktus), kurių pagrindu dokumentų kopijų pateikti negali.
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
Nustatytos skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės
6. Iš skundo tyrimui pateiktų dokumentų nustatyta, kad:
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6.1. pareiškėjas Savivaldybės administracijos direktoriui 2012-02-17, 2012-02-21, 2012-0227 prašymuose (kopijos pateiktos) prašė pateikti pažymos 1–3 punktuose nurodytą informaciją
(dokumentus);
6.2. Savivaldybės administracijos direktorius V. Bandžiukas 2012-03-01 raštu Nr. (7.71)R91 (raštą rengė R. Lelionienė) – (į X 2012-02-17, 2012-02-21, 2012-02-27 prašymus) pareiškėją
informavo:
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių
įstaigų įstatymo <...> 13 straipsnio 1 dalimi, informuojame, kad Jūsų 2012-02-17, 2012-02-21,
2012-02-27 prašymai yra persiųsti uždarajai akcinei bendrovei „J“ (Joniškio rajono savivaldybės
administracijos 2012-02-27 rašto Nr. (7.71) R-78, 2012-03-01 rašto Nr. (7.71) R-91), nes vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Žagarėje projekto apskaitą tvarko minėta
bendrovė (Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 14 d. Įsakymas
Nr. A-671 „Dėl Priemonės „VP3-3.1-AM-01 vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra“ projektų apskaitos“).
Skundo tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
7. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnį:
Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra:
1) atstovaujamosios demokratijos;
<...>;
5) atsakingumo savivaldybės bendruomenei. Savivaldybės tarybos nariai (toliau – tarybos
nariai) už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei;
6) savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo.
<...>;
8) bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo. Savivaldybės
institucijų priimti sprendimai bendruomenės interesais neturi pažeisti įstatymų garantuotų atskirų
gyventojų teisių;
9) savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus.
Savivaldybės institucijos sudaro sąlygas savivaldybės gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant ir
svarstant sprendimų projektus, organizuojant apklausas, susirinkimus, sueigas, viešą peticijų
nagrinėjamą, skatina kitas pilietinės iniciatyvos formas. Savivaldybės institucijos diegia savivaldos
principus švietimo, kultūros ir kitose įstaigose, remia asociacijų iniciatyvas, susijusias su viešųjų
savivaldybės reikalų tvarkymu;
10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo
subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems
sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma;
11) viešumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ar jų
atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais
sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės
institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų
darbą;
12) žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo. Savivaldybės institucijų ar valstybės
tarnautojų priimami sprendimai turi nepažeisti žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių, lygių galimybių.
8. 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.
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9. 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 dalį:
1. Įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio
įstatymo nustatyta tvarka. <...>;
4 straipsnį „Informacijos teikimo principai“:
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;
13 straipsnį „Prašymų persiuntimas“:
1. Jeigu prašoma informacija yra kitoje įstaigoje, prašymas persiunčiamas kitai
kompetentingai įstaigai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos, ir
apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas pareiškėjas. Persiųstą
prašymą gavusi įstaiga informaciją pareiškėjui pateikia šio įstatymo 14 straipsnyje nustatytais
terminais. Jei pareiškėjas kreipėsi žodžiu, įstaiga iš karto turi informuoti pareiškėją ir nurodyti, į
kokią įstaigą pareiškėjas turėtų kreiptis dėl pageidaujamos informacijos ir tos įstaigos duomenis
ryšiui palaikyti. <...>;
16 straipsnį „Atsisakymas teikti informaciją“:
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;
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. <...>.
Skundo tyrimo išvados
10. Išanalizavus šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir pažymos 7–9 punktuose nurodytą
teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad:
10.1. Savivaldybės pareigūnai, gavę pareiškėjo 2012-02-17, 2012-02-21, 2012-02-27
prašymus, 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 punkto nuostata, turėjo
pateikti pareiškėjui prašomą informaciją (dokumentus) Lietuvos Respublikos teisės gauti
informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodyti
atsisakymo tai padaryti priežastis;
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10.2. tačiau Savivaldybės pareigūnai neįvykdė pažymos 10.1 punkte nurodytų teisės aktų
nuostatų reikalavimų, o tik 2012-03-01 raštu Nr. (7.71) R-91 pareiškėją informavo, kad jo 2012-0217, 2012-02-21, 2012-02-27 prašymai Savivaldybės administracijos 2012-02-27 raštu Nr. (7.71) R78 ir 2012-03-01 raštu Nr. (7.71) R-91) yra persiųsti UAB „J“, nes vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros Žagarėje projekto apskaitą tvarko minėta bendrovė;
10.3. pažymėtina ir tai, kad Savivaldybės pareigūnai pareiškėjo prašymus UAB „J“
persiuntė ir apie tai pareiškėją informavo, pažeisdami Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją
iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatytus terminus;
10.4. apibendrinus pažymos 10.2 ir 10.3 punktuose nurodytas aplinkybes, pareiškėjo
skundas pripažintinas pagrįstu.
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies
1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Joniškio rajono savivaldybės
administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažinti pagrįstu.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 14
punkto nuostata, Seimo kontrolierius rekomenduoja Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriui Voldemarui Bandžiukui nurodyti Savivaldybės pareigūnams:
12.1. išnagrinėti pareiškėjo 2012-02-17, 2012-02-21, 2012-02-27 prašymus ir pateikti jam
prašomą informaciją (dokumentus) Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar
savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodyti atsisakymo tai padaryti
priežastis;
12.2. ateityje teikti asmenims informaciją arba atsisakyti ją teikti, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu.
Apie rekomendacijų vykdymą prašytume Seimo kontrolierių informuoti iki 2012-04-23.

Seimo kontrolierius
Dalia Masalskienė, 8 706 65148

Augustinas Normantas

