
Laba diena,  
 
Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus rekomendacijas, nurodytas 2019 m. 
gegužės 27 d. pažymoje (Druskininkų savivaldybės administracijos gautoje 2019-07-01), 
teikiame atsakymą į jūsų pakartotinį prašymą. Dar kartą  paaiškiname, kad pagal Lietuvos 
Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 
(toliau – Įstatymas) nuostatas, viešojo administravimo institucijoms tenka pareiga pateikti tik 
tą pareiškėją dominančią informaciją, kurią jos turi.  
 
Taigi Druskininkų savivaldybės administracija (toliau – Administracija) 2018 m. gruodžio 5 d. ir 
gruodžio 7 d. pateikė informaciją  pilna apimtimi susistemintą pagal savivaldybės biudžete 
patvirtintas programas, priemones, finansavimo šaltinius bei ekonominės klasifikacijos 
straipsnius kaip to reikalauja šiuo metu galiojantys Lietuvos  Respublikos teisės aktai bei 
nurodė kur galima susipažinti su viešai pateikta prašoma informacija.  
 
Remiantis Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais, Administracija neturi galimybės 
pateikti informacijos jūsų prašoma požymius dėl šių priežasčių: 
1.informacinėje Finansų valdymo ir apskaitos sistemoje duomenys šiuo metu suvedami pagal 
LR teisės aktų reikalavimus atitinkančius požymius, todėl išskaidymas pagal jūsų pateiktas 
užklausas informacinėje sistemoje nevykdomas. 
2. administracijoje nėra techninių galimybių grupuoti ir gauti ataskaitas apie informaciją kuri 
patalpinta Viešųjų pirkimų tarnybos administruojamoje sistemoje jūsų prašomais požymiais 
kadangi ši sistema informacijos neleidžia agreguoti.  
3. atsižvelgiant į prašomos pateikti informacijos apimtį (ketverių metų trukmės laikotarpį ir per 
šį laikotarpį sukauptų dokumentų kiekį, taip pat kiekvieno iš dokumentų apimtį), kitokios 
informacijos, nei pateikė Druskininkų savivaldybės administracija, pateikimui reikėtų specialiai 
adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti dokumentus, todėl prašymo įgyvendinimas pareikalautų 
neproporcingai didelių darbo ir laiko sąnaudų. 
 
                Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo apie viešojo administravimo subjekto 
veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai gavimo dienos gali būti 
skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 
Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui (A. Mickevičiaus 8A, Kaunas). 
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