LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS
PAŽYMA
DĖL X SKUNDO
PRIEŠ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
2015-06-08 Nr. 4D-2015/2-320
Vilnius
I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas)
skundą dėl Trakų rajono savivaldybės (toliau ir citatose vadinama – Savivaldybė) administracijos
pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant vandentiekio kolonėlės įrengimo Trakų miesto
kapinėse, esančiose [...] (toliau vadinama – Trakų miesto naujosios kapinės) klausimą.
2. Pareiškėjas skunde nurodo:
2.1. 2014-11-06 kreipėsi į Savivaldybės administracijos Trakų seniūną (toliau ir citatose
vadinama – Trakų seniūnas) Kęstutį Vilkauską, kad paaiškintų, kokiais kriterijais bei teisės aktais
buvo vadovaujamasi „[...] pasirenkant, Trakų m. kapinėse vandens tiekimo kolonėlės įrengimo
vietą“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).
2.2. Trakų seniūnas 2014-11-19 raštu Nr. 2-364 informavo:
„Vandentiekis į naująsias Trakų miesto kapines [...] buvo įvestas pagal UAB „A“
parengtą darbų sąmatą, suderinus su Trakų seniūnija. Vandentiekio tinklai pakloti suformuotame
kapinių sklype, nes laisvos valstybinės žemės šalia nėra.“
2.3. Gautame atsakyme nurodyta priežastis yra nepagrįsta, be to, atsakyme nebuvo
nurodyta „[...] jokio reglamento ar teisinio akto, kuriais Savivaldybė vadovavosi, vykdydama
įrengimo darbus. Trakų seniūno atsakymas surašytas atmestinai, nekonkrečiai, rašte nenurodytas
statybos techninis reglamentas, kuriuo vadovaujantis buvo vykdomi šie statybos darbai.“
2.4. Trakų miesto naujosios kapinės yra atvirame lauke, todėl, jo nuomone, „[...] tai ne
pats optimaliausias, kolonėlės įrengimui, vietos pasirinkimas. Mano prašymuose pateiktas buvo ne
vienas svarus argumentas, kad minėtos kolonėlės įrengimo vieta buvo pasirinkta neatsakingai,
galimai neatsižvelgiant į gretimai esančių kapaviečių sanitarines ir apsaugines zonas.“
2.5. Dėl skunde keliamo klausimo jis pakartotinai 2014-11-27 kreipėsi į Trakų seniūną,
o 2015-01-23 – į Savivaldybės merę, tačiau iki šiol (iki skundo pateikimo Seimo kontrolieriui
dienos) atsakymų nėra gavęs.
3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo:
„[...] išnagrinėti, ar šios vandentiekio kolonėlės įrengimo darbai ir vietos pasirinkimas
buvo vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais techniniais reglamentais bei
teisiniais aktais? Ar mūsų valdžios, aukščiau minėtų, atstovų veiksmai atitinka [...] Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo [...] 4 straipsnio vietos savivaldos
principams?“
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II. TYRIMAS IR IŠVADOS
Skundo tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės
4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, gavęs Pareiškėjo skundą, dėl informacijos ir
ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Savivaldybę ir Valstybinę teritorijų planavimo ir
statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – Inspekcija).
5. Iš Savivaldybės pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta:
5.1. „[...] vandentiekio tinklai ir vandens tiekimo kolonėlė Trakų miesto naujosiose
kapinėse [...] įrengti 2014 m. spalio mėn. Atlikus darbus Trakų seniūnija sulaukė Pareiškėjo [...]
telefono skambučio. Pilietis buvo nepatenkintas dėl vandens kolonėlės įrengimo šalia giminės
kapavietės. Su seniūnu buvo sutarta susitikti vietoje ir aptarti padėtį. Susitikimo metu buvo
paaiškinta, kad laisvos valstybinės žemės šalia kapinių sklypo nėra, visi įrengimo darbai atlikti
kapinių žemės sklypo ribose, vandens kolonėlė įrengta stengiantis neužtverti pravažiavimo kelio, o
visa kita teritorija bus skirta įrengti naujoms kapavietėms.“
5.2. Savivaldybės administracijos Trakų seniūnijoje 2014-11-06 gautas ir užregistruotas
(reg. Nr. 3-47) Pareiškėjo 2014-11-06 prašymas:
„[...] nurodyti, kokiais techniniais reglamentais buvo vadovaujamasi, įrengiant vandens
tiekimo sistemą? Pagal kokį techninį projektą buvo vykdomi šie darbai? Su kokiomis institucijomis
buvo derinami šie darbai?“
Trakų seniūnija į Pareiškėjo 2014-11-06 prašymą atsakė 2014-11-19 raštu Nr. 2-364
(atsakymo turinys nurodytas pažymos 2.2 punkte).
5.3. Trakų Seniūnijoje 2014-11-27 gautas ir užregistruotas (reg. Nr. 3-53) Pareiškėjo 201411-27 pakartotinis kreipimasis.
Į Pareiškėjo 2014-11-27 pakartotinį kreipimąsi „[...] nebuvo atsakyta, nes Seniūnija jį
traktavo kaip pamąstymus apie Seniūnijos darbo trūkumus ir kaip siūlymą „atsakingiau vykdyti
savo darbą“, raštu jokios informacijos pateikti prašoma nebuvo.“
5.4. Pareiškėjas „[...] 2015-01-23 (reg. 2015-01-23 Nr. MP6-12) [...] kreipėsi į
Savivaldybės merą dėl nurodytos kolonėles įrengimo kapinėse. Pareiškėjo prašymas Savivaldybės
administracijos Priimamajame užregistruotas elektroninėje informacinėje sistemoje, kaip gautas
Savivaldybės mero. Tačiau prašymas, perdavus Savivaldybės merui vizavimui, atgal į Priimamąjį
atžymėti apie jo pavedimą ir perdavimą nagrinėti atitinkamam padaliniui negrįžo ir todėl
išnagrinėtas nebuvo, šiai dienai liko neišnagrinėtas, rašto originalo nerasta [...].“
5.5. „Vandentiekio kolonėlės įrengimui nebuvo naudojamas gręžinys jos buvimo vietoje ar
šalia. Vanduo iki kolonėlės imamas vamzdžiais nuo magistralinio vandentiekio, esančio už kelių
šimtų metrų šalia kelio Trakai–Lentvaris. Vanduo kolonėlėje skirtas techniniam naudojimui
kapaviečių gėlių laistymui.“
5.6. „[...] vandentiekio įvedimo darbai Trakų miesto naujosiose kapinėse [...] atlikti pagal
UAB „A“ parengtą sąmatą, suderinus su Trakų seniūnija. Tai, kad laisvos valstybinės žemės šalia
nėra, įrodo Nacionalinės žemės tarnybos 2010-07-27 raštas Nr.45 [...] bei kapinių užlaidojimo
planas [...]. Taip pat iš pateikiamos ortofotonuotraukos matyti, kad faktiškai laisvos žemės kapinėse
nėra, dalys kapinių, kur nuotraukoje yra kaip laisva žemė, šiai dienai yra beveik pilnai užlaidota.“
5.7. „Vandens tiekimo kolonėlė įrengta 5 metrų atstumu nuo Pareiškėjo giminių kapavietės
[...]. Specialių reikalavimų vandens kolonėlės įrengimui kapinėse nėra.
Pareiškėjo pretenzijos dėl vandentiekio kolonėlės įrengimo jos buvimo vietoje, mūsų
manymu, yra nepagrįstos.“
6. Iš Inspekcijos pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta:
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6.1. Inspekcijos „Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus
(toliau vadinama – Skyrius) vyr. specialistas Vigantas Piragis 2015-04-07 atliko įrengtos vandens
kolonėlės Trakų miesto naujosiose kapinėse [...] (žemės sklypo kadastrinis Nr. [...]) (toliau
vadinama – Sklypas), patikrinimą, kuriame dalyvavo ir Pareiškėjas. Patikrinimo metu buvo
surašytas statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktas Nr. SPA-534, atlikta fotofiksacija.“
6.2. „Išnagrinėjus kapinių Sklypo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko
išrašą (reg. Nr. 79/6209) (toliau – NTR išrašas) nustatyta: Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis –
kita, naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro
naudojimo) teritorijos, matavimų tipas – žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus. Kadastriniai matavimai atlikti 2012-03-14. NTR išraše nurodyta, kad nuosavybės teise
šį Sklypą valdo Lietuvos Respublika. Patikėjimo teise Sklypą valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie
ŽŪM [Žemės ūkio ministerijos]. NTR išrašo 7 punkte nurodyta, kad Sklypu panaudos sutarties
pagrindu naudojasi Savivaldybė.“
6.3. „Veikla kapinėse vykdoma vadovaujantis „Laidojimo, kapinių priežiūros ir lankymo
Trakų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašu“, kurį Trakų rajono savivaldybės taryba
patvirtino 2011-12-29 sprendimu Nr. S1-296. Šio aprašo 4 punkte nustatyta, kad už aprašo
įgyvendinimą atsako Savivaldybės seniūnai.“
Trakų seniūno pavaduotojas V. Ūsas patikrinimo metu informavo, kad „2014 metų spalio
mėn. seniūnija organizavo vandens kolonėlės įrengimą Trakų miesto kapinėse. Pakloto
polietileninio vandentiekio vamzdžio išorės skersmuo – 32 mm. Vandens kolonėlė įrengta 5,07 m
atstumu nuo Pareiškėjo šeimos kapavietės. Atstumas nuo vandens kolonėlės iki artimiausios
kapavietės sudaro 3,60 m [...].“
6.4. „Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ [...]
priedo II-os lentelės 2.1 punktą vandentiekio tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo mažesnis
kaip 50 mm, priskiriami I grupės nesudėtingų statinių kategorijai. Minėto reglamento 14 punkte
nustatyta, kad nesudėtingo statinio projektą privaloma rengti, kai pagal statybos techninį reglamentą
STR „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalingi rašytiniai pritarimai statinio projektui. Šio
reglamento 6 priedo 2.1 punkte nurodyta, kad rašytiniai pritarimai supaprastintam statybos projektui
statant I-os grupės nesudėtingą statinį privalomi kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje. Kadangi Sklypas nėra kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo
vietovėje, todėl statant nesudėtingą 1 gr. statinį – vandentiekio vamzdyną su vandens kolonėle
neprivaloma rengti statinio projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.“
Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai
7. Lietuvos Respublikos įstatymai
7.1. Vietos savivaldos įstatymo:
6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos)
savivaldybių funkcijos: [...]; 41) [...] kapinių priežiūros organizavimas.“
7.2. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo:
4 straipsnis – „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; [...].“
7.3. Viešojo administravimo įstatymo:
7.3.1. 21 straipsnis – „1. Pagrindas pradėti administracinę procedūrą yra: 1) asmens
skundas; [...].“
7.3.2. 34 straipsnis – „1. Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros
sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, [...] raštu pranešama
apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos
skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros
sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka.“
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8. Kiti teisės aktai
8.1. 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 (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės):
41 punktas – „Atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: [...]; 41.4. į
kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos
veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į
tam tikrą padėtį, informuojama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus,
nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi
atsakoma laisvos formos raštu.“
8.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-812 patvirtinto
statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (toliau vadinama – STR
„Nesudėtingi statiniai“:
8.2.1. 14 punktas – „Nesudėtingo statinio projektą privaloma rengti, kai pagal statybos
techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ [...] reikalingi rašytiniai pritarimai
statinio projektui.“
8.2.2. II lentelės 2 punktas – „Inžineriniai tinklai: 2.1. Vandentiekio tinklai, kurių išorinis
vamzdžio skersmuo mažesnis kaip 50 mm priskiriamas l grupės nesudėtingiems statiniams.“
8.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr.D1-826 patvirtinto
statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (toliau
vadinama – STR „Statybą leidžiantys dokumentai“:
6 priedo 2 punktas – „Rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui privalomas:
2.1. statant I grupės nesudėtingą statinį – kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo
vietovėje; [...].“
8.4. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011-12-29 sprendimu Nr. Sl-296 patvirtinto
Laidojimo, kapinių priežiūros ir lankymo Trakų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo
(toliau vadinama – Aprašas):
4 punktas – „Už Aprašo įgyvendinimą atsako Trakų rajono savivaldybės administracijos
seniūnijų seniūnai.“
Išvados
9. Atsižvelgiant į Pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes, išskirtinos šios skundo dalys:
9.1. dėl Pareiškėjo kreipimųsi nagrinėjimo Trakų rajono savivaldybėje ir Trakų rajono
savivaldybės Trakų seniūnijoje;
9.2. dėl vandentiekio kolonėlės įrengimo Trakų miesto naujosiose kapinėse.
Tyrimo išvados pateikiamos dėl kiekvienos iš šių skundo dalių atskirai.
Dėl Pareiškėjo kreipimųsi nagrinėjimo
Trakų rajono savivaldybėje ir Trakų rajono savivaldybės Trakų seniūnijoje
10. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį
reglamentavimą, pacituotą pažymos 7–8 punktuose, susijusį su Savivaldybės administracijos
pareigūnų veiksmais (neveikimu) nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis, konstatuotina:
10.1. Trakų seniūnija Pareiškėjo 2014-11-06 prašymą suteikti informaciją išnagrinėjo
pažeidžiant Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4
straipsnį, reglamentuojantį, kad įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi informacijos
išsamumo principu, reiškiančiu, jog pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo
prašymo turinį atitinkanti informacija (pažymos 7.2 punktas), nes Trakų seniūnijos 2014-11-19
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raštu Nr. 2-364 Pareiškėjui nebuvo atsakyta į visus 2014-11-06 prašyme nurodytus klausimus (pvz.:
kokiais techniniais reglamentais buvo vadovaujamasi, įrengiant vandens tiekimo sistemą) ir (arba)
nebuvo nurodytos priežastys, dėl kurių Trakų seniūnija negali pateikti prašomos informacijos
(pažymos 2.2, 5.2 punktai);
10.2. Trakų seniūnija, pažeisdama Prašymų nagrinėjimo taisyklių 41.4 punktą,
reglamentuojantį, kad į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu,
pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos
ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, informuojama apie valstybės tarnautojų
piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių
pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisvos formos raštu (pažymos 8.1 punktas),
neparengė atsakymo į Pareiškėjo 2014-11-27 kreipimąsi (pažymos 5.3 punktas);
10.3. Savivaldybė, pažeisdama Viešojo administravimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalį,
reglamentuojantį, kad asmens skundas yra pagrindas pradėti administracinę procedūrą (pažymos
7.3.1 papunktis), bei pažeisdama šio įstatymo 34 straipsnio 1 dalį, reglamentuojantį, kad asmeniui,
dėl kurio pradėta administracinė procedūra, raštu pranešama apie priimtą administracinės
procedūros sprendimą, nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės
aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo
apskundimo tvarka (pažymos 7.3.2 papunktis), Pareiškėjo 2015-01-23 skundo neišnagrinėjo ir
nepateikė jam atsakymo (pažymos 5.4 punktas).
11. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Pareiškėjo 2014-11-06, 2014-1127 ir 2015-01-23 kreipimaisi Savivaldybėje bei Trakų seniūnijoje nebuvo išnagrinėti teisės aktų
nustatyta tvarka, todėl Pareiškėjo skundo dalis dėl jo kreipimųsi nagrinėjimo Savivaldybėje ir Trakų
seniūnijoje pripažintina pagrįsta.
Dėl vandentiekio kolonėlės įrengimo Trakų miesto naujosiose kapinėse
12. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį
reglamentavimą, pacituotą pažymos 7–8 punktuose, susijusį su Savivaldybės pareigūnų veiksmais
(neveikimu) įrengiant vandens kolonėlę Trakų miesto naujosiose kapinėse, konstatuotina:
12.1. kapinių priežiūros organizavimas, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6
straipsnio 1 dalies 41 punktu (pažymos 7.1 punktas), yra viena iš savarankiškųjų Konstitucijos ir
įstatymų nustatytų (priskirtų) savivaldybių funkcijų;
12.2. UAB „A“ parengė vandentiekio tinklų įvedimo (vandens kolonėlė) darbų Trakų
miesto naujosiose kapinėse sąmatą, kuri, vadovaujantis Aprašo 4 punktu, reglamentuojančiu, kad
seniūnijų seniūnai yra atsakingi už kapinių priežiūrą (pažymos 8.4 punktas), buvo suderinta su
Trakų seniūnu (pažymos 5.6 punktas);
12.3. Trakų miesto naujosiose kapinėse įrengti vandentiekio tinklai (vandens kolonėlė),
vadovaujantis STR „Nesudėtingi statiniai“ priedo II lentelės 2.1 punktu, reglamentuojančiu, kad
vandentiekio tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo mažesnis kaip 50 mm, priskiriami I grupės
nesudėtingų statinių kategorijai (pažymos 8.2.2 papunktis), nes atliekant vandentiekio įvedimo
(vandens kolonėlės) darbus pakloto polietileninio vandentiekio vamzdžio išorės skersmuo – 32 mm
(pažymos 6.3 punktas);
12.4. kapinių Sklypas nėra kultūros paveldo objekto teritorijoje arba vietovėje (pažymos
6.2 punktas), todėl vandentiekio tinklų įvedimo (vandens kolonėlės statybos), kaip nesudėtingo I
grupės statinio, projektas neprivalėjo būti rengiamas, nes, vadovaujantis STR „Nesudėtingi
statiniai“ 14 punktu, nesudėtingo statinio projektą privaloma rengti, kai reikalingi rašytiniai
pritarimai statinio projektui (pažymos 8.2.1 papunktis), o pagal STR „Statybos leidžiantys
dokumentai“ 6 priedo 2 punktą rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui privalomas,
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kai I grupės nesudėtingas statinys statomas kultūros paveldo objekto teritorijoje ir (arba) kultūros
paveldo vietovėje (pažymos 8.3 punktas);
12.5. Inspekcijos Skyrius 2015-04-07 atliko vandens tinklų įrengimo (vandens kolonėlės)
Trakų miesto naujosiose kapinėse patikrinimą (dalyvavo ir Pareiškėjas), kurio metu teisės aktų
pažeidimų nebuvo nustatyta (pažymos 6.1, 6.4 punktai).
13. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, nėra teisinio pagrindo Savivaldybės
administracijos pareigūnų veiksmuose (neveikime) konstatuoti piktnaudžiavimą ir (arba)
biurokratizmą, todėl Pareiškėjo skundo dalis dėl vandentiekio kolonėlės įrengimo Trakų miesto
naujosiose kapinėse atmestina.
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:
X skundo dalį dėl jo kreipimųsi nagrinėjimo Trakų rajono savivaldybėje ir Trakų rajono
savivaldybės Trakų seniūnijoje pripažinti pagrįsta.
15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:
X skundo dalį dėl vandentiekio kolonėlės įrengimo Trakų miesto naujosiose kapinėse
atmesti.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1
dalies 14, 17 punktais, Seimo kontrolierius rekomenduoja Trakų rajono savivaldybės
administracijos direktoriui:
16.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Pareiškėjo kreipimaisi Trakų rajono savivaldybės
administracijoje ir Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijoje išnagrinėti
pažeidžiant teisės aktų nuostatas, ir imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų kreipimaisi Trakų
rajono savivaldybės administracijoje, jos struktūriniuose padaliniuose būtų nagrinėjami
nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų;
16.2. teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėti Pareiškėjo 2014-11-06, 2014-11-27 ir 201501-23 kreipimusis ir pateikti Pareiškėjui atsakymus į juos.
Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių informuoti iki 2015-07-10.

Seimo kontrolierius

Raimondas Šukys

