PAŽYMA DĖL SKUNDO
PRIEŠ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ
2013-06-27 Nr. 4D-2013/2-459
Vilnius
I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X ir kitų sodininkų bendrijos „S“ narių
(toliau vadinama – pareiškėjai) kolektyvinį skundą dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos
(toliau vadinama – Savivaldybė) pareigūnų neveikimo, nesprendžiant klausimų, susijusių su kelių
priežiūra.
2. Pareiškėjai skunde nurodo:
2.1. 2012 metų vasaros pabaigoje sodininkų bendrijų „S“ ir „V“ narių susirinkimuose
apsvarsčius klausimą dėl ... gatvės dalies remonto, buvo nutarta kreiptis į Savivaldybę su prašymu
suremontuoti ... gatvės dalį, einančią tarp bendrijų iki pat miško ir/ar spręsti klausimą dėl Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo pagal programas.
Sodininkų bendrijų „S“ ir „V“ pirmininkai Y ir Z 2012-09-18 raštu (gauta 2012-09-25, reg.
Nr. MP4-1247) kreipėsi į Savivaldybę dėl Trakų rajono ... kaimo Lentvario seniūnijos ... gatvės
dalies remonto darbų inicijavimo.
Kelis mėnesius nesulaukus atsakymo, 2013-01-04 raštu Nr. MP4-2 į Savivaldybę kreipėsi
sodininkų bendrijos valdybos nariai, tačiau nepaisant pakartotinio kreipimosi dėl ... gatvės dalies
remonto nei problemos sprendimo, nei atsakymų į pirmiau nurodytus raštus nesulaukta;
2.2. neaišku, dėl kokių priežasčių ignoruojami sodininkų bendrijų prašymai dėl gatvės
remonto klausimo sprendimo;
2.3. sodininkų bendrija „S“ savo lėšomis kasmet remontuoja sodininkų bendrijos teritorijoje
esančias gatves;
2.4. negavus atsakymų į pirmiau nurodytus klausimus, sodininkų bendrijos negali planuoti
sumanytų darbų dėl kitų gatvelių remonto bendrijos lėšomis, siekiant pagerinti aplinką bei
važiavimo sąlygas;
2.5. visą žiemą nuolat bendrijos teritorijoje gyvenantys žmonės turėjo vargti, važinėdami
klampia ir duobėta Savivaldybei priklausančia gatve;
2.6. sodininkų bendrijos teritorijoje gyvenantys pagyvenę žmonės nuolat baiminasi, kad
greitoji medicinos pagalba, gavusi iškvietimą dėl skubios pagalbos, nespės atvykti laiku;
2.7. Savivaldybės administracijos pareigūnams nesiimant veiksmų spręsti pirmiau nurodytus
klausimus, atsakyti į pateiktus kreipimusis raštu, žeminamas sodininkų bendrijos narių orumas,
pažeidžiamos jų teisės.
3. Pareiškėjai prašo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus padėti išspręsti išdėstytus
klausimus.
4. Vadovaujantis 2010-06-10 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-897 „Dėl
Augustino Normanto paskyrimo Seimo kontrolieriumi“, pareiškėjų skundus dėl savivaldybių
institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklos nagrinėjo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius
Augustinas Normantas, o Lietuvos Respublikos Seimo 2013-04-23 nutarimu Nr. XII-257 „Dėl
Raimondo Šukio paskyrimo Seimo kontrolieriumi“ šių skundų tyrimas perduotas Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolieriui Raimondui Šukiui.
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
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5. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, atsižvelgdamas į skunde nurodytas aplinkybes,
2013-04-05 raštu Nr. 4D-2013/4-459/3D-991 kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas
pateikti oficialiai patvirtintomis dokumentų kopijomis pagrįstą informaciją.
Tyrimo metu atlikta Savivaldybės administracijos direktorės Astos Kandratavičienės 201304-29 raštu Nr. AP3-1740 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos analizė.
6. Atsižvelgiant į skunde nurodytas ir tyrimo metu paaiškėjusias aplinkybes, tyrimą tikslinga
atlikti, išskiriant šiuos klausimus:
1) dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų, nagrinėjant kreipimusis,
susijusius su ... gatvės remontu;
2) dėl ... gatvės remonto.
Tyrimas bus atliekamas ir tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos šio skundo dalies
atskirai.
Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų, nagrinėjant kreipimusis,
susijusius su ... gatvės remontu
Nustatytos tyrimui reikšmingos aplinkybės
7. Savivaldybės administracijoje 2012-09-25 buvo gautas Sodininkų bendrijų „S“ ir „V“
pirmininkų Y ir Z 2012-09-18 kreipimasis (reg. Nr. MP4-1247; toliau vadinama – pirmasis
kreipimasis), adresuotas Savivaldybės merui V. Kapočiui ir Savivaldybės administracijos direktorei
A. Kandratavičienei. Kreipimesi nurodyta:
„Mūsų SB „S“ ir „V“ yra ... kaimo teritorijoje, per kurią eina pagrindinė kaimo gatvė, t. y. ...
g-vė, kuri prasideda minėto kaimo pradžioje ir, kirsdama mūsų sodininkų bendrijas, baigiasi ties
mišku. Mūsų sodininkų bendrijos, kartu su ... kaimo bendruomene puoselėja ir prižiūri aplinką ir
rūpinasi tiek gamtos grožio išsaugojimu minėtoje teritorijoje, tiek gyventojų interesais ir reikmėmis.
Iki šiol sodininkų bendrijos teritorijoje esančias gatveles ir minėtą gatvę (t. y. ... gatvės dalį
einančią tarp mūsų bendrijų) remontuodavome savo lėšomis, tačiau, mūsų bendrijoms
neužtenka lėšų kapitaliniam šios gatvės dalies remontui, t. y. asfaltinės dangos padengimui, o
jis yra būtinas, nes:
a)
Bendrijų teritorijoje yra nuolat gyvenančių asmenų ir šeimų, kurioms būtina
užtikrinti kokybišką transporto priemonių pravažiavimą, važiuojant į darbą ir vežant vaikus į
mokyklą ir darželius (žiemos metu ... gatvės dalis, einanti tarp bendrijų, būna užpustyta ir
neįmanoma jos nei išvalyti, nei pravažiuoti, o rudenį – lyjant lietums per susidariusias pelkes
klimpsta visos mašinos, nes esant kalnuotai vietovei, vanduo nuolat išplauna žvyrą, kuriuo
bendrijos priverstos nuolat užpildyti duobes ir samdyti reikiamą techniką);
b)
Kadangi bendrijos narių daugumą sudaro pagyvenę žmonės su sveikatos sutrikimais,
tenka kviesti greitąją medicinos pagalbą būtinosios pagalbos suteikimui, o lietums išplovus ...
gatvės pabaigą, darosi neįmanoma pravažiuoti, be to, susidariusios duobės neleidžia išvystyti
reikiamo greičio greitosios medicinos pagalbos automobiliui ir taip sukeliama grėsmė žmonių
gyvybėms;
c)
Šią vasarą sodininkų bendrijoje įvykus keliems gaisrams, gaisrinių darbas irgi
buvo apsunkintas dėl pravažiavimo, ko pasekoje galėjo užsiliepsnoti ir gretimi sodo namai ir/ar
žūti žmonės;
d)
Didelis viešasis interesas, nes ... gatvės pabaigoje yra vandens tvenkinys, prie kurio
atvažiuoja aplinkinių rajonų gyventojai su lengvaisiais automobiliais ir sukelia stulpus dulkių
ir t. t..
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašome suremontuoti ... gatvės dalį, einančią tarp
sodininkų bendrijų „S“ ir „V“, padengiant ją asfaltine danga ir įtraukti dėl kapitalinio
remonto į planus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti, kaip padaryta
Valuose.“
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8. Dėl pirmojo kreipimosi Savivaldybės administracijos direktorė A. Kandratavičienė 201304-29 raštu Nr. AP3-1740 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui paaiškino:
„Sodininkų bendrijų „S“ ir „V“ 2012-09-18 raštas „Dėl ... kaimo Lentvario sen. Trakų raj. ...
gatvės dalies remonto“ Savivaldybėje gautas ir užregistruotas 2012-09-25, registracijos Nr. MP 41247, nukreiptas Statybos ir ūkio plėtros vyriausiajam specialistui Aidui Rakauskui 2012-09-27.
Dėl atsakymo šiuo klausimu buvo bendrauta telekomunikacijos priemonėmis su interesantu,
kurio vardo ir pavardės dėl ilgo laiko tarpo nuo bendravimo įvardinti tiksliai negalima. Buvo
paaiškinta, kad rajono vietinės reikšmės keliai remontuojami Kelių priežiūros ir plėtros programos
lėšomis, kurios paskirstomos seniūnijoms einamųjų metų pradžioje, kai objektų sąrašas
apsvarstomas komisijoje „Dėl Trakų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos
finansavimo, objektų parinkimo ir lėšų jiems paskirstymo“ ir tvirtinamas Savivaldybės taryboje,
todėl skirti lėšų šios gatvės remontui 2012 metais nebuvo galimybės.
Atsakymas dėl nurodytų priežasčių neišsiųstas pareiškėjams.“
9. Savivaldybės administracijoje 2013-01-07 buvo gautas 2013-01-03 sodininkų bendrijos „S“
valdybos narių kreipimasis, adresuotas Savivaldybės merui (reg. Nr. MP4-2; toliau vadinama –
antrasis kreipimasis). Šiame kreipimesi nurodyta:
„Informuojame, kad mūsų, t. y. SB „S“ ir SB „V“ pirmininkai 2012-09-18 raštu Nr. (2012-925 Nr. MP4-1247) kreipėsi sodininkų bendrijų narių vardu dėl ... kaimo Lentvario sen., ... gatvės
dalies, esančios tarp minėtų bendrijų remonto ir kitų klausimų, tačiau atsakymas iki šiol negautas.
Kadangi artėja pavasario darbai ir norime pradėti planuoti tiek finansinius tiek
organizacinius klausimus dėl kitų gatvių, priklausančių mūsų bendrijoms, remonto darbų,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, prašome
išnagrinėti prieš 4 mėnesius pateiktą prašymą ir apie priimtus sprendimus atsakyti raštu
ankstesniame rašte nurodytu adresu.“
Ant kreipimosi yra Savivaldybės mero rezoliucija: „Gerb. Kandratavičienei, kodėl
neatsakyta, išsiaiškinti, parengti atsakymo projektą.“
10. Dėl antrojo kreipimosi Savivaldybės administracijos direktorė A. Kandratavičienė 201304-29 raštu Nr. AP3-1740 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui paaiškino:
„Sodininkų bendrijos „S“ 2013-01-03 raštas „Dėl ... kaimo Lentvario sen. Trakų raj. ... gatvės
dalies remonto“ Savivaldybėje gautas ir užregistruotas 2013-01-07, registracijos Nr. MP 4-2,
nukreiptas Statybos ir ūkio plėtros skyriaus vyriausiajam specialistui Aidui Rakauskui 2013-01-09.
Remiantis anksčiau išdėstytu paaiškinimu [žr. pažymos 8 punktą], taip pat raštu nebuvo
informuoti SB „S“ valdybos nariai.“
11. Savivaldybės administracijos direktorė A. Kandratavičienė 2012-03-16 raštu Nr. AP31154 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių informavo:
„Reikalavimai savivaldybei pateikiamus prašymus ir skundus nagrinėti griežtai
prisilaikant pareiškimų, skundų nagrinėjimo terminų, administracinių procedūrų vykdymo
terminų, nuolat aptarinėjami pasitarimuose su savivaldybės administracijos skyrių vedėjais,
skyrių specialistais. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-03-08 įsakymu Nr. P2-200
„Dėl asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo kokybės kontrolės“
savivaldybės administracijos skyrių vedėjams duoti tam tikri įpareigojimai dėl skundų
nagrinėjimo, teisės aktais nustatytų pareiškimų, skundų nagrinėjimo terminų pažeidimo
išvengimo.“
Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
12. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas:
5 straipsnio 3 dalis:
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„Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.“
13. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas:
4 straipsnio 1 dalies 6 punktas:
„1. Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra:
[...]
6) savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo.
Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų
veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.“
14. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatas:
30 straipsnio 1 dalis:
„1. [...]
Tarnybinė nuobauda neskiriama, jeigu nuo nusižengimo padarymo dienos praėjo 6 mėnesiai,
išskyrus atvejus, kai tarnybinis nusižengimas nustatomas atliekant auditą, piniginių ar kitokių
vertybių reviziją (inventorizaciją) arba kai Seimo kontrolierius atlieka tyrimą, taip pat kai
atliekamas tarnybinis ar kitas kompetentingos institucijos patikrinimas, tiriamas tarnybinis
nusižengimas šio straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais. Šiais atvejais tarnybinė nuobauda skiriama
ne vėliau kaip per trejus metus nuo nusižengimo padarymo dienos.“
15. Pagal 2002-06-25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 977 patvirtintos
Tarnybinių nuobaudų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos (2010-07-14 Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1029 redakcija su pakeitimais) nuostatas:
„3. [...]
Gavus oficialią informaciją, tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas per 5 darbo dienas
nuo šios informacijos gavimo.“
16. Pagal 1999-06-17 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII1234 (2006-06-27 įstatymo Nr. X-736 redakcija su pakeitimais) nuostatas:
1 straipsnis:
„Šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad
visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo
administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administravimo procedūros
organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų
veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų
asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą [...].“
2 straipsnio 1 ir 15 dalys:
„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.“
[...]
15. Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame
nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.“
14 straipsnio 1 dalis:
„1. Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės
patvirtintas taisykles.“
19 straipsnis:
„1. Administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami
privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto
veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde
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ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros
sprendimą.“
21 straipsnio 1 dalis:
„1. Pagrindas pradėti administracinę procedūrą yra:
1) asmens skundas;
2) valstybės politiko, pareigūno ar valstybės tarnautojo pranešimas;
3) kito asmens pranešimas.“
23 straipsnio 5 dalis:
„5. Draudžiama persiųsti skundą nagrinėti viešojo administravimo subjektui, jo
administracijos padaliniui arba perduoti nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui,
kurių veiksmai yra skundžiami.“
17. 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:
„5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į
instituciją prašant administracinės paslaugos – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją,
nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą; nustatytąja tvarka pateikti institucijos turimą
informaciją; priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą
nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreiškiama institucijos valia; atlikti kitus teisės aktuose
nustatytus veiksmus.
Prašymo nagrinėjimas – valstybės tarnautojo veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą,
įregistravimą, esmės nustatymą, atsakymo parengimą ir išsiuntimą (įteikimą) asmeniui.
Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu, raštu ar elektroniniu būdu asmeniui teisės
aktų nustatyta tvarka suteikta administracinė paslauga, pateikta informacija, įteikta prašomo
administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstyta institucijos nuomonė apie asmens kritiką,
pasiūlymus ar pageidavimus.“
„30. Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo
institucijoje.
39. Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas,
jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.
„40. Atsakymas į prašymą parengiamas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas
išsiunčiamas (įteikiamas) asmeniui, o kitas lieka institucijoje.“
Teismų praktika
18. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarime byloje Nr. 51/0126/02-19/03-22/03-26/03-27/03 konstatavo:
„[...] Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės
ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės
tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti
jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų. Konstitucinis Teismas 2000-0630 nutarime konstatavo, kad valstybės institucijos, pareigūnai turi saugoti, ginti žmogaus teises ir
laisves; ypač svarbu, kad, vykdydami jiems patikėtas funkcijas, jie patys nepažeistų žmogaus
teisių ir laisvių [...].
[…] Konstitucinis Teismas 2004-07-01 nutarime ir 2004-11-05 išvadoje konstatavo, kad
Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdžios atsakomybė visuomenei –
teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos
tarnauja žmonėms [...] taip pat teisės aktuose reglamentavus piliečių prašymų ir skundų
nagrinėjimo procedūrą ir kt. (Konstitucinio Teismo 1999-05-11 nutarimas, 2004-11-05 išvada)
[...].“
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Išvados
19. Apibendrinant tyrimo informaciją, susijusią su kreipimųsi nagrinėjimu Savivaldybėje,
konstatuotina:
19.1. Pirmasis kreipimasis vertintinas kaip prašymas priimti sprendimą dėl ... gatvės remonto
(žr. pažymos 7 ir 17 punktus);
19.2. Antrasis kreipimasis vertintinas kaip skundas dėl Savivaldybės administracijos
pareigūnų neveikimo, nevykdant teisės aktų reikalavimo išnagrinėti prašymą per 20 darbo dienų
terminą ir pateikti atsakymą raštu (žr. pažymos 9 ir 16 punktus).
19.3. Įstatymų leidėjas prašymo nagrinėjimą apibrėžęs kaip valstybės tarnautojo veiklą,
apimančią ne tik asmens prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą, bet ir atsakymo
parengimą ir išsiuntimą (įteikimą) asmeniui (žr. pažymos 17 punktą). O gavus informaciją apie
pareiškėjo pažeistas teises, turi būti pradėta administracinė procedūra (žr. pažymos 16
punktą);
19.4. Nors ir pirmasis, ir antrasis pareiškėjų kreipimaisi registruoti Savivaldybės
administracijoje, paskirti nagrinėti nustatyta tvarka, tyrimo metu nebuvo gauta duomenų,
patvirtinančių atsakymų raštu į juos pateikimą besikreipusiems asmenims (žr. pažymos 7-10
punktus).
Be to, negauta duomenų, patvirtinančių, kad gavus antrąjį kreipimąsi, kuris vertintinas
kaip skundas, būtų buvusi inicijuota administracinė procedūra (žr. pažymos 16 punktą), kurios
metu būtų buvę išnagrinėti už pirmojo kreipimosi išnagrinėjimą ir atsakymo parengimą atsakingų
asmenų veiksmai (neveikimas).
20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad dėl Savivaldybės administracijos
pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant pažymoje nurodytus kreipimusis, buvo pažeisti
galiojančių teisės aktų reikalavimai (žr. pažymos 16 ir 17 punktus), atsakingo valdymo
principas (žr. pažymos 12 ir 18 punktus) ir pareiškėjų teisė į tinkamą viešąjį administravimą
(žr. pažymos 16 punktą). Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo
22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, X ir kitų sodininkų bendrijos „S“ narių kolektyvinio skundo
dalis dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų, nagrinėjant
kreipimusis, susijusius su ... gatvės remontu, pripažintina pagrįsta.
21. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis,
Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai jau buvo įspėti dėl tinkamo skundų nagrinėjimo
Savivaldybėje užtikrinimo (žr. pažymos 11 punktą). Todėl po 2012-03-08 įsakymo Nr. P2-200
„Dėl asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo kokybės kontrolės“ besikartojantys
pažeidimai turi būti įvertinti tarnybinių patikrinimų metu.
22. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorei tikslinga siūlyti:
22.1. inicijuoti tarnybinį patikrinimą dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų, atsakingų už
2012-09-25 ir 2013-01-07 Savivaldybėje gautų atitinkamai 2012-09-18 ir 2013-01-03 kreipimųsi
nagrinėjimą, atsakymų parengimą, už pavedimų išnagrinėti šiuos kreipimusis laiku įvykdymo
kontrolę, veiksmų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pagal Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas,
Seimo kontrolieriui atlikus tyrimą ir nustačius pažeidimą, tarnybinės nuobaudos skyrimui nustatytas
trejų metų nuo nusižengimo padarymo terminas (žr. pažymos 14 punktą);
22.2. užtikrinti (priimant įsakymą), kad ateityje Savivaldybės administracijoje į visus raštu
pateiktus registruotus asmenų prašymus atsakymai būtų pateikiami raštu, nepažeidžiant 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 reikalavimų.

7
Dėl ... gatvės remonto
Nustatytos tyrimui reikšmingos aplinkybės
23. Savivaldybės administracijos direktorė A. Kandratavičienė 2013-04-29 raštu Nr. AP31740 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui paaiškino, kad atsižvelgiant į pareiškėjų prašymą
dėl ... gatvės, ... kaime, Lentvario seniūnijoje, remonto, įrengiant asfaltbetonio dangą,
įtrauktas į remontuotinų objektų sąrašą 2013 metams.
Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
24. Pagal 1994-07-07 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 (2008-0915 įstatymo Nr. X-1722 redakcija su pakeitimais) nuostatas:
6 straipsnio 1 dalies 32 punktas:
„Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos:
[...]
32) savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus
eismo organizavimas.“
25. Pagal 1995-05-11 Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 (2002-10-03 įstatymo Nr.
IX-1113 redakcija su pakeitimais) nuostatas:
4 straipsnio 3 dalis:
„3. Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms.“
6 straipsnis:
„1. Keliai numeruojami ir pavadinimai jiems suteikiami sudarant kelių sąrašus.
[...]
4. Vietinės reikšmės kelių sąrašus tvirtina savivaldybių tarybos.“
7 straipsnis:
„Savivaldybės renka, inventorizuoja, tvarko ir saugo duomenis apie vietinės reikšmės kelius.“
9 straipsnis:
„[...]
Vietinės reikšmės viešųjų kelių kategorijas nustato savivaldybės.“
Išvados
26. Apibendrinant tyrimo informaciją, susijusią su ... gatvės remonto klausimo sprendimu,
konstatuotina, kad tik Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui pradėjus pareiškėjų skundo tyrimą,
buvo inicijuotas skunde nurodytos problemos sprendimas – ... gatvė, ... kaime, Lentvario
seniūnijoje, įtraukta į remontuotinų objektų sąrašą 2013 metams (žr. pažymos 23 punktą).
27. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir
17 straipsnio 4 dalį, skundo tyrimo metu paaiškėjus, kad jis nagrinėtinas kitoje institucijoje, tyrimas
nutraukiamas.
Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjų skunde nurodytas ... gatvės remonto klausimas spręstinas
Savivaldybėje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 17 straipsnio 1 dalies 6
punktu, 17 straipsnio 4 dalimi, bei 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, X ir kitų sodininkų bendrijos
„S“ narių kolektyvinio skundo dalies dėl ... gatvės remonto tyrimas nutrauktinas.
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI
28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies
1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X ir kitų sodininkų bendrijos
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„S“ narių kolektyvinio skundo dalį dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos pareigūnų
veiksmų, nagrinėjant kreipimusis, susijusius su ... gatvės remontu, pripažinti pagrįsta.
29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies
3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X ir kitų sodininkų bendrijos
„S“ narių kolektyvinio skundo dalies dėl ... gatvės remonto tyrimą nutraukti.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies
14, 15 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius siūlo:
– Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorei – dėl tarnybinio patikrinimo –
inicijuoti tarnybinį patikrinimą dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų, atsakingų už 2012-0925 ir 2013-01-07 Savivaldybėje gautų atitinkamai 2012-09-18 ir 2013-01-03 kreipimųsi
nagrinėjimą, atsakymų parengimą, už pavedimų išnagrinėti šiuos kreipimusis laiku įvykdymo
kontrolę, veiksmų (pagal Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, Seimo kontrolieriui atlikus tyrimą
ir nustačius pažeidimą, tarnybinės nuobaudos skyrimui nustatytas trejų metų nuo nusižengimo
padarymo terminas);
– Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorei – dėl pažeidimų pašalinimo –
pašalinti pažeidimą, raštu atsakant į 2012-09-25 ir 2013-01-07 Savivaldybėje gautus atitinkamai
2012-09-18 ir 2013-01-03 kreipimusis.
– Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorei – užtikrinti (priimant įsakymą),
kad ateityje Savivaldybės administracijoje į visus raštu pateiktus registruotus asmenų prašymus
atsakymai būtų pateikiami raštu, nepažeidžiant 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
reikalavimų.
Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių informuoti
raštu iki 2013-07-31.

Seimo kontrolierius
Aurelija Sandaitė, 8 706 65120

Raimondas Šukys

