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I. SKUNDO ESMĖ 

  

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) 

skundą dėl Kauno miesto savivaldybės (toliau vadinama ir – Savivaldybė) administracijos 

pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant klausimus, susijusius su teisės į viešojo transporto 

bilietų lengvatas įgyvendinimu bei būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų 

(toliau vadinama ir – kompensacijos) skyrimu.  

 

2. Pareiškėja skunde nurodo: 

2.1. „2015-04-07 kreipiausi į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių ir nurodžiau, kad 

2014 metų kovą pasinaudojau Kauno miesto savivaldybės suteikta lengvata ir kaip miesto gyventoja 

įsigijau metinį Kauno miesto transporto lengvatinį bilietą. Tam, kad galėčiau įsigyti bilietą, iš 

gyvenamosios vietos seniūnijos privalėjau gauti pažymą, kad esu Kauno miesto gyventoja, pateikti 

kitus teisę į lengvatą patvirtinančius dokumentus“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta). 

2.2. Galimybė „Internetu atlikti apmokėjimą už lengvatinio bilieto galiojimo pratęsimą 

dar vieneriems metams nesudaroma, senyvo amžiaus gyventojai verčiami pristatyti grynuosius 

pinigus bei pakartotinai pateikti analogiškus dokumentus, nors lengvatą patvirtinančios aplinkybės 

nekinta [...].“ 

2.3. „[...] kreipiausi į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių ir prašiau ištirti ir 

patikrinti, ar Kauno miesto savivaldybės reikalavimai nepažeidžia šiuolaikiškų žmogaus teisių [...], 

ar juose nėra biurokratizmo požymių, nesuteikiant galimybės elektroniniu būdu pratęsti bilieto 

galiojimą ir atlikti kitus būtinus, su tuo susijusius veiksmus.“ 

2.4.  „2015-05-08 kreipiausi į [...] Seimo kontrolierių ir nurodžiau, kad esu senyvo 

amžiaus, tačiau nuolat esu verčiama vaikščioti ir pateikti tapačius dokumentus, kurie patvirtina 

metų metais nekintančias aplinkybes [...], tam, kad gaučiau būsto šildymo išlaidų, geriamojo 

vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas.“ 

2.5. „Reikalavimas susijęs su atsiskaitymo kvitų ir paso ar asmens tapatybės kortelės 

pateikimu šiuo metu jau kas tris mėnesius.“ 

2.6. „Manau, kad tokie reikalavimai yra perdėti ir nėra jokių pagrindų, dėl kurių Kauno 

miesto savivaldybės administracija negalėtų tokios informacijos gauti iš viešųjų registrų, 

paprašydama mano sutikimo [...], o šilumą, energiją ir vandenį tiekiančios įmonės yra Kauno 

miesto savivaldybės kontroliuojamos ir savivaldybė galėtų kitais kanalais [...] pasitvirtinti, kad 

nesu skolininkė [...].“ 

2.7. „Dėl nurodytų [aplinkybių] kreipiausi į [...] Seimo kontrolierių ir prašiau ištirti ir 

patikrinti, ar Kauno miesto savivaldybės reikalavimai atitinka ir nepažeidžia šiuolaikiškų žmogaus 
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teisių [...], ar juose nėra biurokratizmo požymių, nesuteikiant galimybės elektroniniu būdu pateikti 

reikalaujamus dokumentus ir atlikti kitus būtinus su tuo susijusius veiksmus savivaldybės iniciatyva 

kitokiu (neprimityviu) būdu.“ 

2.8. Savivaldybės administracija „kaip įprasta, ignoruoja prašymus“ ir jokių atsakymų į 

abu persiųstus skundus nepateikė. 

 

3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo „atnaujinti [...] 2015-04-07 ir 2015-05-08 

skundų nagrinėjimus. 

 

 

II. TYRIMAS IR IŠVADOS 

 

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės 

 

4. Seimo kontrolierių įstaigoje buvo gauti ir nagrinėti du Pareiškėjos skundai, susiję su 

skunde nurodytomis aplinkybėmis. 

 

5. 2015-04-07 buvo gautas Pareiškėjos skundas dėl Savivaldybės administracijos 

pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant teisės į viešojo transporto bilietų lengvatas 

įgyvendinimo klausimus. Seimo kontrolierius 2015-04-16 raštu Nr. 4D-2015/2-496/3D-1000 

persiuntė Pareiškėjos skundą Savivaldybės administracijai, prašydamas atidžiai išnagrinėti jame 

keliamus klausimus, pagal kompetenciją imtis priemonių nurodytoms problemoms spręsti bei 

pateikti Pareiškėjai paaiškinimus.  

 

6. Savivaldybės administracija išnagrinėjo Pareiškėjos skundą ir 2015-04-30 raštu Nr. 

(33.208)R-2173 Seimo kontrolierių informavo, kad: „skundas išnagrinėtas ir imtasi priemonių 

skunde nurodytoms problemoms spręsti.“ Kartu Savivaldybės administracija pateikė Savivaldybės 

administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyriaus 2015-04-29 rašto Nr. 39-2-240 

Pareiškėjai kopiją, kuriame, be kita ko, nurodyta: 

6.1. „Kauno miesto savivaldybės administracija yra sudariusi viešųjų paslaugų teikimo 

sutartį su UAB „A“. Sutartimi nustatyta, kad UAB „A“ organizuoja ir yra atsakinga už bilietų ir 

e. bilietų kortelių gamybą, platinimą ir pardavimą.“ 

6.2. „Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 16 d. sprendimu 

Nr. T-6, šios rūšies bilietas aktyvuojamas tik nuo jo pardavimo momento ir galioja 365 kalendorines 

dienas, todėl išankstinis internetinis apmokėjimas negalimas. Siekiant įsitikinti, kad asmuo turi teisę 

į transporto lengvatą ar metų bėgyje nepakeitė gyvenamosios vietos, reikalaujama pateikti ne 

senesnę nei 2 mėnesių gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą ir dokumentą, įrodantį teisę į 

transporto lengvatą.“ 

6.3. „UAB „A“ įpareigoti kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su pašymu 

suteikti galimybę prisijungti prie gyventojų registro. Jeigu bus gautas leidimas, UAB „A“ galės 

nustatyti asmens deklaruojamą gyvenamąją vietą ir pažymos tokiu atveju pristatyti nebereikės.“ 

 

7. 2015-05-08 buvo gautas Pareiškėjos skundas dėl Savivaldybės administracijos 

pareigūnų galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), susijusių su socialinės paramos skyrimu. Seimo 

kontrolierius 2015-05-22 raštu Nr. 4D-2015/2-722/3D-1359 persiuntė skundą Savivaldybės 

administracijai prašydamas „atidžiai išnagrinėti skundą ir pateikti pareiškėjai motyvuotą ir teisės 

aktų nuostatomis pagrįstą atsakymą [...], kartu ir informuoti, kaip galėtų būti sprendžiama 

pareiškėjos skunde keliama problema dėl dokumentų, reikalingų socialinei paramai gauti, 

pateikimo; nurodyti, ar Savivaldybės administracija ketina imtis veiksmų (priemonių), kad būtų 
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sprendžiamas pareiškėjos skunde nurodytas klausimas; jeigu taip, informuoti, kokių veiksmų 

ketinama imtis; jeigu ne, motyvuotai paaiškinti, dėl kokių priežasčių.“ 

 

8. Atsakymą Pareiškėjai ir Seimo kontrolieriui Savivaldybės administracija pateikė 

2015-06-18 raštu Nr. (33.208)R-2864, kuriame išdėstė teisės aktų nuostatas, susijusias su būsto 

šildymo išlaidų, karšto vandens išlaidų ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimu 3 

mėnesiams, taip pat nurodė: 

8.1. „[...] kompensacijos gali būti skiriamos ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu 

nesikeičia bendrai gyvenančių asmenų sudėtis arba vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis, jų 

(jo) pajamos ir turtas.“ 

8.2. „[...] Jums buvo nustatyta teisė į kompensacijas, pagal vidutines 3 mėnesių pajamas, 

nuo 2015-02-01 iki 2015-04-30. Kadangi 2014 m. lapkričio mėnesį Jums buvo išmokėta pensijų 

kompensuojamoji suma, kompensacijos buvo paskirtos 3 mėnesiams.“ 

8.3. „atkreipiame dėmesį, kad prašymą-paraišką galima pateikti prisijungus prie SPIS – 

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos [...]. Asmenų registracija dėl piniginės socialinės 

paramos taip pat vykdoma Kauno miesto Socialinės paramos skyriaus internetinėje svetainėje [...].“  

 

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai 

  

9. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai: 

9.1. Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama ir – Įstatymas):  

12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų 

piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo 

administravimo srityje. [...]“; 

22 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: 1) pripažinti 

skundą pagrįstu; 2) atmesti skundą; 3) nutraukti skundo tyrimą. [...].“ 

9.2. Viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ): 

3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais 

principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų 

įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame 

įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų 

įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; [...]; 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis 

principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo 

funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba 

priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų 

nustatyta, tikslų“; 

14 straipsnis – „1. Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal 

Vyriausybės patvirtintas taisykles.“ 

9.3. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 

(toliau vadinama – Teisės gauti informaciją įstatymas): 

4 straipsnis „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; [...].“ 

9.4. Valstybės tarnybos įstatymo: 

3 straipsnis – „2. Valstybės tarnautojų veiklos svarbiausi etikos principai yra šie: 

1) pagarba žmogui ir valstybei. Valstybės tarnautojas privalo gerbti žmogų ir pagrindines jo 
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teises bei laisves, Konstituciją, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, įstatymus, kitus teisės aktus ir 

teismų sprendimus; [...].“ 

9.5. Vietos savivaldos įstatymo: 

6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) 

savivaldybių funkcijos: [...]; 33) keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio 

keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas; [...]; 43) socialinės pašalpos ir 

kompensacijų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams įstatyme, teikimas.“ 

9.6. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, 

įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Asmenų 

aptarnavimo taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. 

nutarimu Nr. 875 (redakcija, galiojusi iki 2015-09-01), nustatyta: 

30 punktas – „Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo 

institucijoje.“ 

 

Tyrimo išvados 

 

10. Atsižvelgiant į Pareiškėjos skunde nurodytas ir tyrimo metu nustatytas aplinkybes 

bei teisinį reglamentavimą, tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos šių dalių atskirai: 

10.1. dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant teisės į 

viešojo transporto bilietų lengvatas įgyvendinimo klausimus; 

10.2. dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant 

klausimus, susijusius su būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimu. 

 

Dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo)  

sprendžiant teisės į viešojo transporto bilietų lengvatas įgyvendinimo klausimus 

 

11. Iš skundo turinio ir papildomų dokumentų nustatyta, kad: 

11.1. Pareiškėja 2014-04-07 pateikė Seimo kontrolieriui skundą dėl Savivaldybės 

administracijos veiksmų (neveikimo), sprendžiant su teisės į viešojo transporto bilietų lengvatas 

įgyvendinimu susijusius klausimus; 

11.2. Seimo kontrolierius 2015-04-16 persiuntė Pareiškėjos skundą Savivaldybės 

administracijai, prašydamas išnagrinėti jame keliamus klausimus; 

11.3. Savivaldybės administracija raštu Seimo kontrolierių 2015-04-30 informavo, kad 

Pareiškėjos skundas išnagrinėtas ir imtasi priemonių skunde nurodytoms problemoms spręsti; 

11.4. Savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyrius atsakymą 

pateikė 2015-04-29 raštu, t. y. praėjus 9 darbo dienoms nuo Pareiškėjos skundo persiuntimo 

Savivaldybės administracijai dienos; 

11.5. Savivaldybės administracijos rašte išaiškintos priežastys, kodėl yra reikalaujama 

pateikti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą, ir nurodyta, kad UAB „A“ (kuri organizuoja ir 

yra atsakinga už bilietų ir e. bilietų kortelių gamybą, platinimą ir pardavimą) įpareigota kreiptis į 

Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su prašymu suteikti galimybę prisijungti prie Gyventojų 

registro; 

11.6. Savivaldybės administracijos pareigūnų teigimu, raštas siųstas paštu, Pareiškėjos 

nurodytu adresu; duomenų apie tai, jog rašto nebuvo įmanoma pateikti gavėjai, nėra; 

11.7. Pareiškėjos teigimu, Savivaldybės administracijos atsakymo ji negavo. 

 

12. Įvertinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad negalima vienareikšmiškai teigti, jog 

Savivaldybės administracija nesiėmė jokių priemonių teisės aktų nustatyta tvarka pateikti atsakymą 
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į Pareiškėjos skundą ir taip pažeidė Pareiškėjos teisę į gerą viešąjį administravimą, todėl ši skundo 

dalis yra atmestina. 

 

13. Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėja galimai negavo Savivaldybės administracijos 

atsakymo, Savivaldybės administracijai rekomenduotina nedelsiant pakartotinai pateikti Pareiškėjai 

atsakymą, siunčiant jį tokiu būdu, kad būtų gautas rašto įteikimo asmeniui fakto patvirtinimas, kartu 

papildomai pateikiant Pareiškėjai informaciją apie tai, ar UAB „A“ įgyvendino Savivaldybės 

pavedimą. 

 

Dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant klausimus, 

susijusius su būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimu 

 

14. Iš skundo turinio ir papildomų dokumentų nustatyta: 

14.1. Pareiškėja 2015-05-08 pateikė Seimo kontrolieriui skundą dėl Savivaldybės 

administracijos veiksmų (neveikimo), sprendžiant klausimus, susijusius su kompensacijų skyrimu; 

14.2. Seimo kontrolierius 2015-05-22 persiuntė Pareiškėjos skundą Savivaldybės 

administracijai, prašydamas išnagrinėti keliamus klausimus bei informuoti, kaip galėtų būti 

sprendžiama Pareiškėjos skunde keliama problema dėl dokumentų, reikalingų kompensacijoms 

gauti, pateikimo, taip pat informuoti, ar Savivaldybės administracija ketina imtis veiksmų 

(priemonių) ir kokių, kad būtų sprendžiamas Pareiškėjos skunde nurodytas klausimas (šios pažymos 

7 punktas); 

14.3. Savivaldybės administracija 2015-06-18 raštu Nr. (33.208)R-2864, t. y. praėjus 19 

darbo dienų nuo skundo persiuntimo Savivaldybės administracijai dienos, pateikė atsakymą 

Pareiškėjai ir Seimo kontrolieriui (šios pažymos 8 punktas);  

14.4. Savivaldybės administracijos rašte išdėstytos teisės aktų nuostatos, susijusios su 

būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimu 3 mėnesiams, taip pat 

pateikta informacija, kad prašymą-paraišką kompensacijai gauti galima pateikti internetu; 

14.5. Savivaldybės administracijos pareigūnų teigimu, raštas siųstas paštu, Pareiškėjos 

nurodytu adresu; duomenų apie tai, jog rašto nebuvo įmanoma pateikti gavėjai, nėra; 

14.6. Pareiškėjos teigimu, Savivaldybės administracijos atsakymo ji negavo. 

Įvertinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad negalima vienareikšmiškai teigti, jog 

Savivaldybės administracija nesiėmė jokių priemonių teisės aktų nustatyta tvarka pateikti atsakymą 

į Pareiškėjos skundą. 

 

15. Nepaisant to, kad Savivaldybė atsakymą Pareiškėjai ir Seimo kontrolieriui pateikė 

nepažeisdama teisės aktuose nustatytų terminų, pažymėtina, kad viešojo administravimo subjektai, 

nagrinėdami asmenų skundus, prašymus ir kreipimusis, privalo laikytis ir kitų, teisės aktuose 

nustatytų, reikalavimų atsakymo turiniui ir teikiamos informacijos išsamumui. 

 

16. VAĮ ir Teisės gauti informaciją įstatyme (šios pažymos 9.2 ir 9.3 punktai) įtvirtinti 

viešojo administravimo subjektų veiklos, asmenų skundus, prašymų ar kreipimųsi nagrinėjimo, 

informacijos teikimo principai, numatantys, kad asmenims, kurie kreipėsi, turi būti teikiama visa 

įstaigos turima, teiktina ir prašymo ar kreipimosi turinį bei teisėtumo principo reikalavimus 

atitinkanti informacija. Tokiu būdu siekiama užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 

įtvirtintos nuostatos, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, tinkamą įgyvendinimą. 

Pažymėtina ir tai, kad Įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog Seimo kontrolieriaus siūlymą 

(rekomendaciją privalo nagrinėti institucija ir įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas 

(rekomendacija) adresuojamas, ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių. 

Pabrėžtina, kad, nevykdant Seimo kontrolieriaus rekomendacijų, yra pažeidžiamas Valstybės 
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tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas vienas iš pagrindinių valstybės tarnautojų veiklos 

etikos principų – pagarbos valstybei principas (pažymos 9.4 punktas). 

 

17. Iš Seimo kontrolieriui pateikto Savivaldybės administracijos atsakymo (šios 

pažymos 8 punktas) nustatyta, kad Savivaldybės administracija neatsakė į Pareiškėjos skunde 

keliamus klausimus, susijusius su dokumentų, reikalingų kompensacijoms gauti, pateikimu; taip pat 

neįvykdė Seimo kontrolieriaus 2015-05-22 rašte Nr. 4D-2015/2-722/3D-1359 teiktų rekomendacijų, 

t. y.: 

17.1. nenurodė, kaip galėtų būti sprendžiama Pareiškėjos skunde keliama problema dėl 

dokumentų, reikalingų socialinei paramai (kompensacijai) gauti, pateikimo; 

17.2. nenurodė, ar Savivaldybės administracija ketina imtis veiksmų (priemonių), kad būtų 

sprendžiamas Pareiškėjos skunde nurodytas klausimas; 

17.3. neinformavo, kokių veiksmų Savivaldybės administracija planuoja imtis, taip pat 

nepaaiškino savo veiksmų (neveikimo) tuo atveju, jeigu jokių priemonių neplanuoja imtis. 

 

Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Savivaldybės administracijos pareigūnai 

Pareiškėjos skundą nagrinėjo neatidžiai, todėl Pareiškėjai ir Seimo kontrolieriui pateiktas atsakymas 

yra neišsamus ir nemotyvuotas (t. y. jame nėra pateikta išsami, tiksli, įstaigos turima ir teisės 

aktuose įtvirtintus principus atitinkanti informacija), taip pat jame neišnagrinėtos Seimo 

kontrolieriaus pateiktos rekomendacijos. 

 

18. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Pareiškėjos teisė į tinkamą 

viešąjį administravimą pažeista, todėl skundo dalis dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų 

veiksmų (neveikimo), sprendžiant klausimus, susijusius su būsto šildymo, geriamojo ir karšto 

vandens išlaidų kompensacijų skyrimu, pripažintina pagrįsta. 

 

 

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS 

 

19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 

dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dalį dėl Savivaldybės administracijos 

pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant teisės į viešojo transporto bilietų lengvatas 

įgyvendinimo klausimus atmesti. 

 

20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 

dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dalį dėl Savivaldybės administracijos 

pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant klausimus, susijusius su būsto šildymo, geriamojo ir 

karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimu, pripažinti pagrįsta. 

 

 

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS 

 

21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 

dalies 14 punktu, Seimo kontrolierius rekomenduoja Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriui: 

21.1. imtis priemonių, kad pakartotinis atsakymas Pareiškėjai į jos 2015-04-07 skundą 

būtų pateiktas nedelsiant, užtikrinant rašto įteikimo fakto patvirtinimą, kartu papildomai pateikiant 

informaciją, ar UAB „A“ įgyvendino Savivaldybės pavedimą (jei pavedimas neįvykdytas, nurodyti 

priežastis);  
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21.2. imtis priemonių, kad būtų dar kartą įvertintas (išnagrinėtas) Pareiškėjos 

2015-05-08 skundas, ypatingai atsižvelgiant į šios pažymos 2.4–2.6 ir 17 punktuose nurodytas bei 

kitas turinčias reikšmės aplinkybes, ir būtų pateiktas išsamus, motyvuotas ir teisės aktų nuostatomis 

pagrįstas atsakymas Pareiškėjai. 

 

 

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 

informuoti iki 2015-11-27.  

 

 

 

Seimo kontrolierius              Raimondas Šukys 


