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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS

PAZYMA
DEL SERGEJAUS MURAVJOVO SKUNDO

PRIES DRUSKININKU SAVIVALDYB4, ELEKTRENU SAVIVALDYB4,
KAUNO MIESTO SAVMLDYBE, KAZLV RUDOS SAVMLDYB4,
L AZDTJV RAJONO SAVTVALDYB4, NERINGOS SAVMLDYB4,

PRIENU RAJONO SAYIVALDYB4 IR ZARASU RAJONO SAVIVALDYBq

2019 m. geguZes 24 d. Nr. 4D-201912-228
Vilnius

SKUNDO ESME

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere 2019-02-21 gavo Sergejaus Muravjovo,
atstovaujandio ,,Transparency lnternational" Lietuvos skyriui (toliau vadinama - Parei5kejas),
skund4 del Druskininkq savivaldybes, Elektrenq savivaldybds, Kauno miesto savivaldybds, Kazlq
R[dos savivaldybes, Lazdij\ rajono savivaldybes, Neringos savivaldybes, Prienq rajono
savivaldybes ir Zarasq rajono savivaldybes pareiglnq veiksmq (neveikimo), nagrinejant

,,Transparency intemational" Lietuvos skyriaus (toliau vadinama ir - TILS) kreipimusis ir teikiant
informacij4, susijusi4 su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais.

2. PareiSkejas skunde, be kitq aplinkybiq, nurodo:
2.1. ,,Siekdami ivertinti, kaip Lietuvos savivaldybes rengia pirkimus vieSinimo

paslaugoms gauti, [TILS] kreipesi i savivaldybes, pra5ydamas pateikti, kiek le5q 2015-2018 m. jos
i5leido vieSinimo ar reklamos paslaugoms, kokioms imonems Sios le5os yra skiriamos ir kiek le5q
kiekviena i5 imoniq [...] gavo. Duomenq pra5eme analizuodami, kiek leSq savivaldybes skiria
vieSinimui, kas Sias leSas gauna ir kiek gavejai gali brlti susijg su politikais" (Siq ir kitq citatq kalba
netaisyta).

2.2. .,Pra5ym4 suteikti informacijos iSsiunteme 2018 m. lapkridio 8 d. Nors susisiekdme
su savivaldybemis ir Sios informacijos praSeme pakartotinai, Elektrenq, Kazlq RDdos, Neringos,
Lazdij\ rajono, Zarast4 raj. savivaldybes jos nepateike. Prienq raj., Druskininkq ir Kauno m.
savivaldybes pateike dali informacijos: jos atsiunte bendras sumas, tadiau neatsakd, kiek leSq ir
kuriai imonei jos skyr6."

2.3. ,,TILS mano, kad savivaldybes Siq informacij4 turejo pateikti pagal

Lietuvos Respublikos teises gauti informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq
istatym4. [...]."

a
1

aplinkybiq.
Parei5kejas Seimo kontrolieriaus pra5o iSsiaiSkinti del skunde nurodltq

4. Su skundu, be kita ko, pateikta:

4.1. TILS da
adresuotas Druskininku savivaldybei (kopiia). kuriame nurodvta:
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4.1.1.,,[...] patikslinu pra5ym4 (tik pirm4 klausim4), nes suprantu, kad vie5inimo
paslaugas savivaldybe gali uZsakyi ir per vieSqjq rySiq agenttiras.

1) Kiek 2015-2018 m. Jlsq savivaldybe skyre leSq visoms Ziniasklaidos priemondms ir
vie5qjq rySiq agentrJroms per vieSinimo ar reklamos uZsakymus? PraSome pateikti bendras sumas

atskirai viesinimo uZsakymams ir reklamos uZsakymams Ziniasklaidai ir sumas vieSqjq rySiq
agent[roms :uL2015 m.,2076 m.,2017 m. ir 2018 m.

2) Pra5ome atskirai nurodyti, kiek ir kuriai konkrediai Ziniasklaidos priemonei buvo skirta
leSq 2015 m.,2016 m.,2017 m.,2018 m. per vie5inimo ir I ar reklamos uZsakymus.

3) Jei Jlsq savivaldybe 2015-2018 m. skyre leSq Ziniasklaidos priemondms ne per

viesinimo ar reklamos uZsakymus, praSome nurodyi, kokiu kitu pagrindu buvo skirta, kiek ir
kokioms Ziniasklaidos priemonems. PraSome Siuos duomenis pateikti uZ kiekvienus metus

atskirai";
4.1.2. ,,Pra5ome nurodyi, kokias Ziniasklaidos priemones savivaldyb6 prenumeravo

2015 m., 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. Esant galimybei informacij4 pra5ome atsiqsti Excel
formatu. Pra5ome nurodyti, kada bltq galima tiketis Jiisq atsakymo. [...]";

4.2.

kreipimasi (kopii a), kuriame nurodyta :

4.2.1. ,,1...) [Savivaldybes] administracija visas paslaugas perka laikydamasi Lietuvos
Respublikos vieSqjq pirkimq istatymo, atsiZvelgiant i realq poreiki. Druskininkai - kurortas, tad
vieSinimo paslaugos ypatingai svarbios. Vie5inimo paslaugas sudaro dvi grupes - visuomends
informavimo (savivaldybes biudZeto leSos) ir kurorto ivaizdlio formavimo (vietines rinkliavos uZ

naudojimEsi kurorto vieS4ja turizmo ir poilsio infrastruktlra le5os):

2015 metais visuomenes informavimo paslaugq buvo nupirkta -uL3,6 t[kst. eurq, o rySiq
su visuomene ir ivaizdZio gerinimo paslaugq - 18,1 ttkst. eury.

2016 metais visuomenes informavimo paslaugq buvo nupirkta -uL25,7 tlkst. eury, o rySiq
su visuomene ir ivaizdZio gerinimo paslaugq -24,9 tlkst. eurq.

2017 metais visuomenes informavimo paslaugq buvo nupirkta -uL24,2 t[kst. eury, o rySiq
su visuomene ir ivaizdZio gerinimo paslaugq - 40,7 trlkst. eury.

2018 metais visuomenes informavimo paslaugq buvo nupirkta -uL21,4 tukst. eury, o rySiq
su visuomene ir ivaizdZio gerinimo paslaugq - 42,1tlkst. eurq.

Visos sutartys yra vie5inamos CVP IS";
4.2.2. ,,Savivaldybds administracijos prenumeruojami leidiniai: ,,Valstybds Zinios",

,,Savivaldybiq Zinios", ,,Reitingai", ,,Apskaitos ir audito mokesditl aktualijos", ,,Lietuvos r1rtas",

,,Lietuvo s Zinios",,,Gimtoj i kalba",,,Lietuvos sveikata" ;

4.3.

vedGiui (kopiia), kuriame nurodyta:
,,AdiU uZ atsakym4. Vis tik matau, kad Jlsq pateikta informacija nera pilna. Kaip ir

praSdme savo uZklausoje, i5siqstoje prieS 20 d. d., praSau. nurodykite. kurioms konkrediai
Ziniasklaidos priemonems ir kiek le5r+ buvo skirta kiekvienais metais nuo 2015 m. Adi[ Jums ir
laukiame atsakymo";

4.4.

veddio 2018-12-07 atsakvmas elektroniniu i Sio ra5to 4.3 punkte nurodyta 2018-12-06
kreipimasi (kopiia). kuriame nurodyta:

,,[...] kaip ir minejau pirmajame lai5ke. visos sutarlys yra vie5ai paskelbtos Centrineje
vieSqjq pirkimq informacineje sistemoje";
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4.5.

ved6iui (kopiia). kuriame nurodyta:
,,[...] pagal Lietuvos Respublikos teis€s gauti informacij4 iS valstybes ir savivaldybiq istaigq

istatym4, nurodyti informacijos Saltini ir atsisakyti suteikti informacijos galima tik tokiu atveju, kai
informacija pra5oma apimtimi jau yra paskelbta (t. y., kaip paskelbtas dokumentas). Centrineje
vieSqjq pirkimq informacineje sistemoje yra skelbiami visi pirkimai, tadiau nera skelbiamas mlsq
pra5omas dokumentas su agreguota informacija, kurios teiraujamds mes. Be to, Sioje sistemoje
nera galimybes filtruoti Jusq sudarytq sutardiq pagal vie5inimo iSlaidas. Del Sios prieZasties.

4.6.
miesto savivaldybei (kopiia). kuriame nurodyta:

4.6.1. TILS ,,[...] Siuo metu atlieka tyrim4 apie Lietuvos valstybeje veikiandi4 Ziniasklaid4
ir, remiantis Teises gauti informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq istatymu,
praSoma pateikti 5i4 informacij4:

1) Kiek 20152018 m. Jtsq savivaldybe skyre leSq visoms Ziniasklaidos priemonems ir
vieSqjq rySiq agentlroms per vie5inimo ar reklamos uZsakymus? Pra5ome pateikti bendras sumas
atskirai vie5inimo uZsakymams ir reklamos uZsakymams Ziniasklaidai ir sumas vieSqjq rySiq
agenturoms uZ 2015 m.,2016 m.,2017 m. ir 2018 m.

2) PraSome atskirai nurody.ti, kiek ir kuriai konkrediai Ziniasklaidos priemonei buvo skirta
leSq 201 5 m.,2016 m., 201 7 m., 2078 m. per vie5inimo irlar reklamos uZsakymus.

3) Jei J[sq savivaldybe 2015-2018 m. skyre le5q Ziniasklaidos priemondms ne per
vieSinimo ar reklamos uZsakymus, praSome nurodyti, kokiu kitu pagrindu buvo skirta, kiek ir
kokioms Ziniasklaidos priemonems. Pra5ome Siuos duomenis pateikti uZ kiekvienus metus
atskirai";

4.6.2. ,,Pra5ome nurodyi, kokias Ziniasklaidos priemones savivaldybd prenumeravo
2015 m., 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. Esant galimybei informacijq praSome atsiqsti Excel
formatu. PraSome nurodyti, kada bttq galima tiketis Jtsq atsakymo. [...]";

4.7.

kreipimasi (kopiia). kuriame nurodyta:
4.7.1.,,[...] siekdami atsakyti i JUsq klausimus, rinkome informacij4 i5 ivairiq Saltiniq. Vis

delto tokios strukturuotos info b[tent tokiais pjUviais, kaip j[s klausiate, taip greitai negalime

,,iSrinkti", tam reikia detalios keliq metq finansiniq duomenq studijos t aralizavimo, ypad nuo

2015 metq. Kadangi Savivaldybe yra perkandioji organizacija, visos sutarfys yra skelbiamos
vieSai, https://cvpp. eviesiejipirkimai.lt, kur galite rasti, su kokiais tiekejais ir kokioms sumoms

atlikta pirkimq ir pasiraSyta sutardiq";
4.7.2.,,Nuo 2017 metq esame idiegg informacing strateginio planavimo ir biudZeto

valdymo sistem4, kurioje jau esame nusimatg konkredi4 eilutE vieSinimui. Tadiau ir ten

neiSskiriamas vieSinimas ir reklama, o Ziniasklaidos priemondse spausdinama daug privalomos

informacijos, kuri susijusi su Savivaldybes paslaugomis (darbo skelbimai, ie5kant valstybes

tarnautojq, aukcionq paskelbimai, teisines pagalbos informacija ir panaSiai). Tokiu atveju

didZiausia biudZeto dalis i5 visq Ziniasklaidos priemoniq tenka ,,Kauno dienai", nes bttent dia ir
skelbiama visa 5i bltinoji informacija";

4.7.3.,,[...]. 2015 m. rugsejo 24 d. - 2018 m. rugsejo 24 d. suteiktq paslaugq verte

938 274,64 (su PVM) Eur. eia informacijos paruo5imas ir publikavimas nacionaliniuose, regionq

bei specializuotuose leidiniuose, informacijos sklaida TV, radijo kanalais, internete";

4.7.4.,,[...]. Kaupti duomenis taip detaliai, kad galetume juos analizuoti ivairiais pjuviais

savo skyriuje pradejome neseniai, tik 2018 metais (iki Siol s4skaitos apmokejimui raSomos labai
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ivairiai, uZ menesi ar bendrai uZ paslaug4 ir pan., nei5skiriant konkredios priemonds ar konkretaus
tikslo ar skelbiamo informacijos turinio. Dabar patys sau susira5ome, kad galetume efektyviau
analizuoti situacij4). AtsiZvelgiant i tai, kad kai kuri4 informacijq Savivaldybe privalo skelbti
Ziniasklaidoje (aukcionai, paskelbtos darbuotojq atrankos, teisine informacija, ivairus privalomi
ES paramos vieSinimo skelbimai ir pan.), o tam daZniausiai naudojamasi ,,Kauno dienos"
paslaugomis. Kitos Ziniasklaidos priemonds, kuriose skelbiama informacija: 2017 m. ,,Vakaro
Zinios", ,,Laikinoji sostind", ,,Veidas", ,,Lietuvos 4rtas", ,,Tau", ,,Extra fm", ,,Kas vyksta Kaune",

,,savaitraStis Kaunui", 2018 m. - ,,Vakaro Zinios", Laikinoji sostine", ,,Extra fm", ,,Kas vyksta
Kaune". Nelabai korekti5ka bUtq skirti vie5inimo ar reklamos iSlaidas. Visa informacija,
pateikiama Ziniasklaidoje, yra skirta informuoti visuomeng apie lykdom4 Savivaldybes veikl4 ir
teikiamas paslaugas, kaip numat5rta teises aktuose, reglamentuojandiuose Savivaldybiq veikl4 ir
informacijos teikim4. Be privalomos informacijos, visuomeng nuolat informuojame apie

savivaldybes iniciatlvas (nemokami sporto uZsiemimai, ivairios miesto 5vent6s, skatinimas
naudotis dviradiais, tapti globejais, dalyvauti kiemq atnaujinimo programose, teikti projektus,

Kaledq, valstybiniq Svendiq vieSinimas ir daugelis kiq iniciatyvq)";
4.7.5.,,[...]. Visq leSq, skirtq vie5inimui pagrindas - sutartis su paslaugos tiekeju, atrinktu

vykdant vieSuosius pirkimus (visas sutartis galite rasti prieinamas vie5ai
https://cvpp.eviesieiipirkimai.lt). Savivaldybe neturi galimybes skirti leSas kokiu nors kitu
pagrindu, kaip tik pirkdama paslaugas istatymq nustatSrtais b[dais";

4.7.6.,,[...]. 2015 m. - 14139,65 Lt - Kauno diena, Lietuvos rytas, Respublika, Verslo
Zinios, Valstybes Zinios, Mokesdiq Zinios, Savivaldybiq Zinios, Reitingai, Apskaitos audito ir
mokesdiq aktualijos, Buhalterija, Lietuvos aidas, Lietuvos sveikata, Lietuvos Zinios, Nemunas,
Zalioji Lietuva, Apskaitos ir mokesdiq apZvalga. Aviacijos pasaulis, Gimtoji kalba, Juristo
patarimai, Kultlros barai, Teises problemos, Veidas, Valstybe, Zvirbliq takas;

2016 m. - 3534,27 euro - Kas yra kas Lietuvoje 2015, Apskaitos audito ir mokesdiq
aktualijos, Lietuvos aidas, Lietuvos Zinios, Nemunas, Vakaro Zinios, Valstybe, Veidas, Verslo
Zinios, Kauno diena, Lietuvos r1tas, Savivaldybiq Zinios, Valstybes Zinios, Informaciniai
prane5imai;

2017 m. - 3805,51 euro - Apskaitos, audito ir mokesdiq aktualijos, Lietuvos rytas, Lietuvos
Zinios, Nemunas, Valstybe, Veidas, Kauno diena, Respublika, SavaitraStis Kaunui, Valstybes
Zinios, Verslo Zinios.

2018 m. - 3500 euro -Apskaitos, audito ir mokesdiq aktualijos, Lietuvos rytas, Lietuvos
Zinios, Nemunas, Valstybe, Veidas, Kauno diena, Respublika, SavaitraStis Kaunui, Savivaldybes
Zinios, Verslo Zinios";

4.8.
adresuotas Kauno miesto savivaldvbds admin ios Rv5iu su visuomene skvriaus vedeiui
(kopiia). kuriame nurodvta:

,,[...]. Adi[ uZ atsakym4. Ar galetumete, praSau, patikslinti, kiek savivaldybe yra i5leidusi
le5q vie5inimui ne nuo 2015 m. rugsejo 24 d., o nuo 2015 m. pradZios (kad bUtq aiSku, kiek
skiriama kasmet). Suprantu, kad leSq skirstymas pagal Liniasklaidos priemones uZtrunka, todel
mums svarbu suprasti, per kiek laiko tai galetumete atsiqsti? Jau gavome atsakymus i5 beveik visq
(liko vos kelios) savivaldybiq, kurios 5i4 informacij4 suagregavo";

4.9.
adresuotas Prienu raiono saviv vbei (kooiia). kuriame nurodvta:

4.9.I.,,[...] patikslinu praSym4 (tik pirm4 klausim4), nes suprantu, kad vieSinimo paslaugas
savivaldybe gali uZsakyti ir per vie5qjq rySiq age ras.

1) Kiek 2015-2018 m. J[sq savivaldybe skyre leSq visoms Ziniasklaidos priemon€ms ir
vieSqjq rySiq agent[roms per vie5inimo ar reklamos uZsakymus? Pra5ome pateikti bendras sumas
atskirai vieSinimo uZsakymams ir reklamos uZsakymams Ziniasklaidai ir sumas vieSqjq rySiq
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agentUroms:u22015 m.,2016 m.,2017 m. ir 2018 m.

2) Pra5ome atskirai nurodlti, kiek ir kuriai konkrediai Ziniasklaidos priemonei buvo skirta
le5q 201 5 m.,2016 m., 2017 m., 201 8 m. per vieSinimo ir I ar reklamos uZsakymus.

3) Jei Jlsq savivaldybe 2015-2018 m. skyre leSq Ziniasklaidos priemondms ne per
viesinimo ar reklamos uZsakymus, pra5ome nurodyti, kokiu kitu pagrindu buvo skirta, kiek ir
kokioms Ziniasklaidos priemon6ms. PraSome Siuos duomenis pateikti uZ kiekvienus metus

atskirai";
4.9.2.,,PraSome nurodyti, kokias Ziniasklaidos priemones savivaldybe prenumeravo

2015 m., 2076 m., 2017 m. ir 2018 m. Esant galimybei informacijq pra5ome atsiqsti Excel
formatu. Pra5ome nurodyti, kada brltq galima tiketis J[sq atsakymo. [...]";

4.10. Prienu raiono savivaldybes administraciios Bendroio skyriaus ved6io

kreipimasi (kopiia). kuriame nurodvta:
,,[...] praSome vadovaujantis Teises gauti informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq

ir istaigq istatymu pateikti praSym4 del informacijos pateikimo";
4.tt.

kuriame nurodyta:
,,[...] matau, kad dar nepateikete mums praSomos informacijos. Su Siuo laiSku siundiu ir

oficialq pra5ym4, pasiraSyt4 organizacijos vadovo. Tikiuosi, tai pagreitins atsakymo paruoSim4,

nes nuo pirmojo praSymo iSsiuntimo jau praejo daugiau nei 21 d. d. Kada bttq galima tiketis jusq
atsakymo?"

4.t2.

kreipimasi (kopiia). kuriame nurodyta:
,,[...] informacija perduota vykdymui";
4.t3.

kuriame nurodyta:
,,[...] adit, kad paraSete. Kada galima tiketis gauti i5 JDsq atsakym4? Ar pavyktq iki

trediadienio vakaro?"
4.t4. 

:

4.14.L ,,[...] patikslinu praSym4 (tik pirm4 klausim4), nes suprantu, kad vieSinimo

paslaugas savivaldybe gali uZsakyti ir per vieSqjq ry5iq agentlras.
1) Kiek 2015-2018 m. Jlsq savivaldybe skyre le5q visoms Ziniasklaidos priemondms ir

vieSqjq rySiq agentlroms per vieSinimo ar reklamos uZsakymus? PraSome pateikti bendras sumas

atskirai vie5inimo uZsakymams ir reklamos uZsakymams Ziniasklaidai ir sumas vieSqjq rySiq
agentfiromstL2015 m.,2016 m.,2017 m. ir 2018 m.

2) Pra5ome atskirai nurodyti, kiek ir kuriai konkrediai Ziniasklaidos priemonei buvo skirta

lesq 2015 m.,2016 m.,2017 m.,2078 m. per vieSinimo ir I at reklamos uZsakymus.

3) Jei J[sq savivaldybe 2015-2018 m. skyre lesq Ziniasklaidos priemonems ne per

viesinimo ar reklamos uZsakymus, praSome nurodyi, kokiu kitu pagrindu buvo skirta, kiek ir
kokioms Ziniasklaidos priemon€ms. Pra5ome Siuos duomenis pateikti uZ kiekvienus metus

atskirai";
4.14.2. ,,PraSome nurodlti, kokias Ziniasklaidos priemones savivaldybe prenumeravo

2015 m., 2076 m., 2017 m. ir 2Ol8 m. Esant galimybei informacij4 praSome atsiqsti Excel

formatu. Pra5ome nurodyti, kada bfltq galima tiketis Jusq atsakymo. [...]";



6

4.t5.

2018-12-12 kreipimasi (kopiia), kuriame nurodyta:
,,[...] pagal Lietuvos Respublikos vieSqjq pirkimq istatymo 86 straipsnio 9 dali perkandioji

organizac4a laimejusio dalyvio pasillym4, sudaryt4 pirkimo sutarti, preliminari4j4 sutartf ir Siq

sutardiq pakeitimus, ne vdliau kaip per 15 dienq nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties
sudarymo ar jq pakeitimo, bet ne veliau kaip iki pirmojo mokejimo pagal ji pradZios Vie5qjq
pirkimq tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrineje vieSqjq pirkimq informacineje
sistemoje. Internetinis adresas: http://www.cvpp.ltlindex.php?option:com_vptpublic&task-
sutartys&Itemid:109

Ten rasite vis4 informacij4 apie savivaldybes vieSinimo informacij4, kurios pageidaujate
laiSke";

4.t6.

rvSiams (kopii a). kuriame nurodvta.'
,,[...] Zinome, kad portale galima rasti pirkimus ir sutartis, tadiau tikslingai kreipiames i Jus

[...], nes norint portale surasti informacijos, reikia Zinoti konkredius pirkimus. Tad pakartotinai
praSome atsiqsti pra5om4 informacij4."

TYRIMAS IR ISVADOS

Tyrimui reikimingos faktinis aplinkybis

5. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 19 ir 20
straipsniais, Seimo kontroliere kreipesi i Druskininkq savivaldybg, Elektrenq savivaldybg, Kauno
miesto savivaldybg, Kazlq Rudos savivaldybg, Lazdijq rajono savivaldybg, Neringos savivaldybg,
Prienq rajono savivaldybg t Zarast4 rajono savivaldybE.

6.:
6.1. ,,[...] informuojame, kad Elektrenq savivaldybes administraclja2018 m. lapkridio

8 d. el. paStu administracija@elektrenai.lt gavo elektronini laiSk4 iS ITILS]."
6.2. Atsilvelgiant i metq pabaigoje padidejusi Elektrenq savivaldybes administracijos

darbuotojq darbo kruvi, atsakymas ITILS] nebuvo pateiktas del Zmogi5kojo faktoriaus. Siuo metu
atsakymas i ITILS] paklausim4 parengtas ir bus pateiktas."

7. :

,,Informacij4, susijusi4 su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais, ITILS] pateikeme
2018 m. gruodZio 19 d., tadiau del [TILS] techniniq prieZasdiq, siqsta informacija liko neitraukta i
bendr4 imt!. Si nesusipratim4 su ITILS] i5siai5kinome ir pretenzijq vieni kitiems neturime."

8.:
8.1. ,,[...] informuojame, kad 2015-aisiais viesinimo paslaugoms numatla ir i5leista

40 t[kst. eury. Informacijos vieSinimui regioniniame dienra5tyje skirta 38 tlkst. eury (pagal
galiojusi4 sutarti ldSos skirtos UAB ,,Vakary ekspresas") bei publikacijos apie Neringos kurort4
parengimui - 1700 eury (paslaugos teikejas UAB ,,Diena Media News").

2016-aisiais metais vieSinimui numatSrta ir i5leista 40 500 eury. Informacijos viesinimui
regioniniame dienraStyje skirta 38 ttkst. eury (1e5os pagal sutarti skirtos UAB ,,Vakary ekspresas")
bei TV laidos, reprezentacinio filmo apie KurSiq nerij4 sukDrimui (gamta, bendruomene) skirta
2500 eurq, leSos skirtos VSf ,,Baltq Atlantida".



7

2017-aisias numat),ta ir i5leista 39 tUkst. eury. Informacijos vieSinimui regioniniame
dienra5tyje 38 t[kst. eurq (leSos pagal sutarti skirtos UAB ,,Vakary ekspresas" bei publikacijos
parengimui ir i5spausdinimui laikra5tyje ,,Siandien" bei laikraSdio portale skirta 1000 eurq.

2018-aisiais numalrta 50 ttkst. eurq, o iSleista apie 4l ttkst. eury (duomenis patikslinus
2019 m. geguZes 2 d.). Informacijos vieSinimui regioniniame dienraStyje iSleista apie 38 tfikst.
eurq (UAB,,Vakary ekspresas", su kuriuo gruodZio 5-qq, atsiZvelgiant iivykusi vieS4ji pirkimq,
sudaryta nauja sutartis, kurios vertd metams 28 tlkst. eurq). 2018-aisiais sudaryta reklamos sutartis
del laidq ir straipsniq suktrimo ir transliavimo, spausdinimo bei talpinimo paslaugq Lietuvos ryto
grupeje - 9500 eury (sutartis dar neigyvendinta ir uZ paslaugas neatsiskaityta). 2018-qjq metq
pabaigoje, veliau nei buvo renkama informacija, buvo nupirkta Naujametiniq renginiq anonsinio
klipo transliavimo paslauga, kuriai iSleista 2800 eurq Neringos savivaldybes biudZeto leSq, o
paslaug4 teike VSf Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

Minetais laikotarpiais Neringos savivaldybd prenumeravo leidini ,,Savivaldybiq Zinios"
bei Zumal4,,MiSkai".

8.2. ,,[...] ITILS] paklausimas buvo gautas ir uZregistruotas 2018 m. lapkridio 8 d.

Informacij4 nagrineti ir atsakym4 suteikti nukreipta Neringos savivaldybes administracijos
vyriausiajai specialistei (atstovei spaudai, rySiams su visuomene) [...]."

8.3. ,,[...] atsakymas [TILS] buvo teikiamas 2019 m. gruodZio 19 d. el. paStu. Tenka
apgailestauti, kad teikiant atsakym4 ivyko klaida ivedant el. pa5to adres4 (del specialisto
neapdairumo duomenys siqsti el. pa5tu administracija@transparency.lt), o paSto sistema apie tai
neinformavo [...]."

8.4. ,,Neringos savivaldybes administracija nuosekliai laikosi Lietuvos Respublikos
teises gauti informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq istatymo nuostatq.
Atkreipiame demesi itai, kad praejusiq 2018 m. gruodZio menesi panaS[s duomenys buvo
pateikti, t. y., informacija apie vieSinimui skirtas leSas spaudoje, radijuje, televizijoje, intemete,
lauko reklamos priemonese 2016-2018 metais, Vyriausiajai tarnybines etikos komisijai."

8.5. ,,[...] uZ informacijos pateikim4 atsakingas asmuo (qriausioji specialiste (atstove
spaudai, rySiams su visuomene) pateike paaiSkinim4, kad klaidos pateikiant informacij4 padarytos

del neapdairumo, itakoto Zenkliai padidejusio darbo kruvio. AtsiZvelgiant i tai, kad veiksmai,
susijg su informacijos pateikimu, nebuvo piktybiSki, rryr. specialisto papra5yta skirti atsakingesni
demesi uZduodiq atlikimui."

8.6.

:

8.6.1.,,[...] siundiame duomenis del le5q Ziniasklaidos priemondms ir atsipra5au, kad taip
uZdelseme:

2016 m. numatyta ir i5leista apie 40 500 eury:
1) informacijos vie5inimui r gioniniame dienraStyje 38 tUkst. eury; UAB ,,Vakarq

ekspresas";
2) TV laidos, reprezentacinio filmo apie KurSiq nerij4 suklrimas (gamta,

bendruomene) - 2500 eurq (igyvendino VSf ,,Baltq Atlantida");
2017 m. - numaMa ir i5leista 39 tlkst. euru
informacijos vieSinimui regioniniame dienra5tyje 38 tlkst. eurq. UAB ,,Vakarq

ekspresas";
publikacijos parengimas ir i5spausdinimas laikraStyl'e ,,Siandien" bei portale - 1000 eurq;

2018 m. numagrta 50 tlkst.. iSleista apie 38 tlkst. eury:
informacijos viesinimui regioniniame dienraStyje kol kas iSleista apie 38 tlkst. eury. UAB

,,Vakary ekspresas". Siais metais sudaryta reklamos sutartis del laidq ir straipsniq sukurimo ir
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transliavimo, spausdinimo bei talpinimo paslaugq Lietuvos ryto grupeje - 9500 eury (sutartis dar
neigyvendinta)";

8.6.2.,,Kaip matote, didZioji dalis viesinimui skirtq le5q skiriama informacijos vie5inimui
regioniniame dienraStyje paslaugai - du kartus per savaitg regioniniame dienra5tyje spausdinama

Neringos savivaldybes, jos istaigq informacija bei bendruomeniq iniciatyvos. Tokia informacijos
spausdinimo paslauga perkama, ivertinus tai, kad Neringa neturi vietines Ziniasklaidos priemon€s.

Visus tris metus paslaug4 igyvendino UAB ,,Vakary ekspresas", laimddavgs vieSqlq pirkimq
konkursus."

9.:
9.1. ,,1...) Lazdijq rajono savivaldybes administracija ITILS 2018-11-08] kreipim4si

gavo 2018 m. lapkridio 8 d. el. pa5tu viesieji.rysiai@lazdijai.lt. Kreipim4si pavesta nagrineti

Svietimo, kulturos ir sporto skyriaus vieSqjq rySiq,ryr. specialistei [...]."
9.2. ,,[...]. Gavus ir iSnagrinejus kreipim4si, buvo renkama informacija ir ruo5iamas

atsakymas i pateiktus klausimus."
9.3. ,,[...] atsakymas iSsiqstas 2018 lapkridio 14 d. el. paStu [...]."
9.4. ,,[...]. Patvirtiname, kad visa reikalinga informacija yra suformuluota [2018-11-14]

atsakyme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises gauti informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq
institucijq ir istaigq istatymo l5 straipsnio 2 ir 3 punktu [...]."

9.5. ,,[...]. [Lazdijq savivaldybes administracija] neiZvelgia atsakingo darbuotojo
netinkamq veiksmq, nes atsakymas i kreipim4si buvo iSsiqstas teises aktq nustatlrta tvarka, jame

nurodyta, kur galima rasti vieSai prieinam4 informacij4. Jei paklausejui informacija vis dar aktuali
ir reikalinga, ipareigosime atsaking4 darbuotoj4 pateikti reikiamus duomenis."

9.6. ,,[...]. Pakartotinas [TILS] kreipimasis buvo gautas 2018-12-06 el. pa5tu

viesieji.rysiai@lazdljai.lt. Kreipimasis nebuvo uZregistruotas dokumentq sistemoje, tad nebuvo
pavestas konkrediam asmeniui. Kadangi i pirmai kreipim4si atsake Svietimo, kultfros ir sporto
skyriaus vieSqjq rySiq specialiste [...], tai antrasis kreipimasis (2018-12-06) el. laiSku buvo
tiesiogiai adresuotas j ai."

9.7. ,,Gavus antrqji kreipim4si (2018-12-06) jis nebuvo nagrinejamas, nes vadovq
sprendimu, buvo laikomasi pirmojo atsakymo nuostatq. I antrqji kreipim4si atsakymas nebuvo
pateiktas, motyvuojant tuo, kad paklausejui uZteks informacijos, kuri pateikta pirmajame
atsakyme."

10. :

10.1. ,,[...]. ITILS] darbuotojos [...] paklausimas elektroniniu pa5tu 2018-11-08 4.33 val.
bei patikslintas paklausimas 2018-11-08 6.09 buvo pateiktas rajono Zarasy rajono savivaldybei
elektroniniu paStu bei perduotas uZregistruoti darbuotojui, dirbandiam ,,vieno langelio" principu."

70.2. ,,Darbuotojas, dirbantis ,,vieno langelio" principu, pateikt4 paklausim4 nuskenavo ir
ikele i dokumentq valdymo sistem4, tadiau ikeliant i sistem4, dokumentas per klaid4 buvo ikeltas
kartu su kitu ra5tu su priedais (anketa socialines paramos klausimais) ir suformuotas kaip vienas
pavedimas bei pateiktas lykdl.ti Socialines paramos skyiaus atsakingiems specialistams, kurie,
pateikg informacij4 pagal jq kompetencijai priskirt4 ra5t4, kit4 dokument4 - ITILS] paklausim4
traktavo kaip fkelt4 per klaid4. Deja, bet del nurodltq aplinkybiq ipaklausim4 atsakyta nebuvo."

10.3. ,,[...] patvirtinti teiginio, kad ,,nors susisiekeme su savivaldybemis ir jos
informacijos pra5dme pakartotinai t .] Zarasq, raj. savivaldybes jos nepaterke" lZarasq rajono
savivaldybe negali], nes kokiu bDdu buvo susisiekta, skunde nenurodya (kitq paklausimq Siuo

klausimu elektroniniu pa5tu ndra gauta ir registruota). Jei galimai buvo kalbeta telefonu (tas

nenurodya skunde), Zarast4 rajono savivaldybei tokie duomenys ndra Zinomi."
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10.4. ,,[...]. Po gauto raSto i5 Seimo kontrolieriaus, Zarat4 rajono savivaldybes
administracija operatyviai susisieke su ITILS] darbuotoja [...], kuri nurodd, kad praSyta
informacija jiems tyrimui vis dar aktuali ir reikalinga, todel informavome, kad informacij4
pateiksime imanomai greidiau. Surinkta, apibendrinta pra5oma informacija ITILS] jq
pageidaujamu formatu buvo pateikta2019-04-05 el. paStais [...]."

10.5.,,Atsilvelgtarfi itai, kas i5destlrta, uZtikiname, kad atsakymas i2018-11-08 ITILS]
darbuotojos paklausim4 nebuvo pateiktas del paklausimo registravimo klaidos, o Siam faktui
paai5kejus, visa pra5oma informacija buvo operatyviai pateikta. [...]."

11. :

11.1.,,[...]. Prienq rajono savivaldybes administracijos [...] Bendrojo skyriaus vedeja el.
pa5tu uZklausim4 gavo 2078-11-08, 2018-11-09 paraSe atsakym4 ir papraSe vadovaujantis Teises
gauti informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq istatymu pateikti pra5ym4 del
informacij os pateikimo. "

lT.2.,,Yadovaujantis Teises gauti informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq ir
istaigq istatymo (toliau - istatymas) 12 straipsniu, pateiktas el. pa5tu uZklausimas nebuvo priimtas
nagrineti ir vadovaujantis mineto istatymo 12 str.4 p., buvo papra5yta pateikti [statymo nustatyta
tvarka pra5ym4."

71.3. ,,12018-11-08 kreipimasisl nebuvo nagrinetas del [paZymos 11.2 punkte] nurodyq
prieZasdiq. Prienq rajono savivaldybes administracija per 1 darbo dien4 el. paStu informavo

ITILS], del kokiq prieZasdiq nebus pateikiama informacija."
11.4. ,,L2018-12-12 TILS pra5ymasl buvo gautas el. paStu 2018-12-12. Pra5ymas

uZregistruotas 2018-12-17 Dokumentq valdymo sistemoje ir inicijuotas vykdyti Prienq rajono
savivaldybes administracijos Buhalterijos skyriaus vedejai [...]. PaZymime, kad praSymai turi bUti
siundiami el. paSto adresais, kurie yra paskelbti Savivaldybes svetaineje adresu
http://www.prienai.ltlgo.php/lit/Asmenu-aptamavimas. PraSymas buvo uZregistruotas
2018-12-17, kadangi Prienq rajono savivaldybes Bendrojo skyriaus vedeja atostogavo ir griZusi i5
atostogq 2018 -L2-17 pra5ym4 persiunte sekretoriatui uZregistruoti. "

11.5. ,,Prienq rajono savivaldybes administracijos Buhalterijos skyriaus vedeja parenge

atsakym4, kuris buvo pateiktas el. paStu [...] 2018-12-19 (raSto Nr. (7.a2)-R3-3820). Pateiktas
atsakymas nebuvo i5samiai parengtas, kadangi Buhalterijos skyriuje nera kaupiami praSyme

nurodyi duomenys, buvo pateikta ta informacija, kuria skyrius disponuoja. Atsakymas buvo
pateiktas per 2 darbo dienas nuo praSymo uZregistravimo dienos ir per 4 darbo dienas nuo praSymo

gavimo dienos. Atsakymas buvo pateiktas teises aktq nusta$ta tvarka."
11.6. ,,[TILS darbuotojo 2018-12-17 kreipimasis] el. paStu buvo persiqstas vykdyojui,

kuris atsakym4 pateike iki pra5omos datos (atsakymas i5siqstas 2018-12-19 14.17 val.). PaZymime,

kad ITILS darbuotojo 2018-12-17 kreipimasis] nebuvo nagrindtas, kadangi buvo pateiktas

atsakymas."
11.7.,,Prienq rajono savivaldybes administracijos darbuotojai nepaZeide fstatymo

nuostatq, praSoma informacija buvo pateikta teises aktq nustat5rta tvarka ir terminais. Del

informacijos i5samumo - Prienq rajono savivaldybes administracija isipareigoja ateityje, teikdama

duomenis, parengti iSsamius atsakymus ir ra5tuose nurodyti informacij4, kuri nebus pateikta del

tam tikrq aplinkybiq."
11.8. Prienu raiono b6s administraciios 2018-12-19 Nr. (7.42.)-R3-

3820. adresuotame TILS (kopiia). nurodvta:

,,Pateikiame informacrj4 apie 2015-2018 m. Prienq rajono savivaldybes skirtas le5as

Ziniasklaidos priemonems, vie5qjq rySitt agent[roms per vieSinimo ar reklamos uZsakymus pagal

pried4. [...]."
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t2. :

12.1.,,Druskininkq savivaldybes administracija t..],,Transparency Intemational"
Lietuvos skyriaus (toliau - TILS) Kreipim4si Nr. 1 del informacijos, susijusios su vie5inimo bei
reklamos paslaugq pirkimais, gavo 2018 m. lapkridio 8 d. elektroniniu paStu. [vertinus Kreipimosi
Nr.1 turini, jis buvo nukreiptas Finansq ir apskaitos bei Dokumentq ir informacijos skyriams."

12.2. ,,Druskininkq savivaldybes administracija ruoSdama atsakym4 i Kreipim4si Nr. 1,

atsiZvelge i jo turini ir ivertino, kokius praSomus duomenis Druskininkq savivaldybes
administracrja turi ir gali pateikti."

72.3. ,J TILS Kreipim4si Nr. 1 pateiktas [pazymos 4.2 punkte nurodytas] atsakymas
(toliau - Atsakymas Nr. 1) t...1. PaaiSkiname, kad Druskininkq savivaldybes administracija pateike
informacij4, tokia apimtimi, koki4 j4 susistemintq turejo. Taip pat papildomai nurod6, kur dalis
praSomos informacijos yra vieSai paskelbta. Informacineje Finansq valdymo ir apskaitos sisternoje
duomenys suvedami pagal LR teises aktq reikalavimus atitinkandius poZymius, t. /., pagal:

savivaldybes biudZete patvirtintas programas, priemones, finansavimo Saltinius bei ekonomines
klasifikacijos straipsnius. Pagal Kreipim4si Nr. 1 pateiktas uZklausas i5skaidymas informacineje
sistemoj e techni5kai negalimas. "

12.4. ,,Dntskininkq savivaldybes administracija Atsakym4 Nr. 1 i Kreipim4si Nr. 1

pateike teises aktq nustatlrta tvarka ir terminais - atsakymas pateiktas 2018 m. gruodZio 5 d. (per
20 d. d.) [...]."

12.5. ,,Druskininkq savivaldybes administracija TILS pakartotini Kreipim4si Nr. 2 del
informacijos, susijusios su vie5inimo bei reklamos paslaugq pirkimais, elektroniniu paStu gavo

2018 m. gruodZio 7 d. Ikeipimasis Nr. 2 buvo nukreiptas Dokumentq ir informacijos skyriui."
12.6. ,,Druskininkq savivaldybes administracija, garusi pakartotini TILS Kreipim4si

Nr. 2, pateike [paZymos 4.4 punkte nurodyt4] atsakym4 [...] (toliau - Atsakymas Nr. 2)."
12.7. ,,Paai5kiname, kad Druskininkq savivaldybes administracija pateike informacij4

tokia apimtimi, koki4 j4 susistemint4 turejo. Druskininkq savivaldybes administracija informacijos
apie atskiras Ziniasklaidos priemones nesistemina."

12.8. ,,Druskininkq savivaldybes administracija Atsakym4 Nr. 2 pateike teises aktq
nustatyta tvarka ir terminais - 2018 m. gruodZio 7 d. (Lietuvos Respublikos teises gauti
informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq ir lstaigq istatymo 14 str.)."

I2.9. ,,TILS Kreipim4si Nr. 3 Druskininkq savivaldybes administracija gavo 2018 m.
gruodZio 12 d. Druskininkq savivaldybes administracija, ivertinusi, kad TILS jau treEi4 kart4
pateikia tokio pat turinio praSym4 (Kreipimasis Nr. 2 ir Kreipimasis Nr. 3 pateikti t4 padi4 dien4),
pakartotinai neatsake i paklausim4, nes ijijau buvo atsakya."

12.10.,,PaZymdtina, kad pagal Lietuvos Respublikos teises gauti informacij4 iS valstybes
ir savivaldybiq institucijq ir istaigq istatymo nuostatas, vieSojo administravimo institucijoms tenka
pareiga pateikti tik t4 parei5kej4 dominandi4 informacij4, kuri4 jis turi. Druskininkq savivaldybes
administracija [TILS] pateike vis4 turim4 informacij4 bei nurode, kur galima susipaZinti su jau
vie5ai pateikta ITILS] pra5oma informacija. Druskininkq savivaldybes administracijoje nera
techniniq galimybiq grupuoti ir gauti ataskaitas ITILS] praSoma apimtimi, kadangi praSomi
duomenys vie5inami Vie5qjq pirkimq tarnybos administruojamoje sistemoje. T4 patvirtina ir pats
Parei5kejas savo skunde nurodydamas, kad sistema, kurioje sukelta jo pra5oma informacija,
neleidZia agreguoti informacijos jq praSoma apimtimi, ir reikalauja 5i4 informacij4 susisteminti
Druskininkq savivaldybes administracijai, kas, atsiZvelgiant i praSomos pateikti informacijos
apimti (ketveriq metq trukmes laikotarpi ir per Si laikotarpi sukauptq dokumentq kiekf, taip pat
kiekvieno i5 dokumentq apimti), praSymo igyvendinimas pareikalautq neproporcingai dideliq
darbo ir laiko sqnaudq, specialiai apdorojant didelius duomenq kiekius. [...]."
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13. I5 Kauno miesto savivaldvb6s paaiSkinimu ir dokumentr"r nustaMa
13.1. ,,Kauno m. savivaldybes administracijos [...] Ry5iq su visuomene skyrius (toliau -

Skyrius) yra gavQs [pazymos 4.6 punkte nurodyt4] [2018-11-08] kreipim4si. I klausim4 atsake
Skyriaus vedeja [...]."

13.2. ,,Gavus 12018-11-08 kreipim4sil, iSnagrineti turimi dokumentai, duomenq bazds,
sutartys su paslaugq tiekejais ir pateikta informacija [...] ITILS] darbuotojui bei motyvuotai
paaiSkinta, kodel informacija pateikiama ne TlLS praSomais ,,pjlviais" ir detalumu. [...]."

13.3.,,TILS buvo pateikti atsakymai i[paZymos 4.6.1 punkto 1-3 papunkdiuose]
pateiktus klausimus. Atsakyme pateikti motyvai, kodel nera galimybes pateikti informacij4
praSomais pjuviais, kai paslaugos teikejas pateikia bendr4 s4skait4 uZ mdnesi, nedetalizuodamas,
kokiais tikslais publikuota informacija t4 menesi. Taip pat atsakyme pabreLla, kad visa informacija
apie savivaldybes rykdomus pirkimus, pasira5ytas sutartis 1ra prieinama vie5ai. [...]."

13.4. ,,Skyrius gavo [paZymos 4.8 punkte] nurodyt4 pakartotini 12018-12-12l kreipim4si
[...] iS TILS darbuotojo. Klausimas buvo atsiqstas Skyriaus vedejai [...]."

13.5.,,U2klausa del informacijos, esandios 12018-12-12 kreipimesil patikslinimo,
telefonu buvo perduota darbuotojams, dirbantiems su s4skaitq apmokejimu. lnformacijai, kurios
buvo klausiama, surinkti, bltina skirti didelius ZmogiSkuosius ir laiko iSteklius (2015, 2016
metais, kol nebuvo idiegtos informacijos valdymo sistemos, buvo kaupiamos tik popierines
s4skaitos, tad kiekvien4 kartq, skirtingam uZklausejui paklausus, vis4 informacij4 reikia rinkti
rankiniu b[du, nagrinejant kiekvien4 s4skait4 (12 story bylq uZ I metus ). Kreipimesi Nr. 2 nebuvo
ai5kiai numat5rtas atsakymo pateikimo terminas, todel, esant dideliam Kauno miesto savivaldybes
darbuotojq uZimtumui (kalendoriniq metq pabaiga), informacijos rinkimas tikslinant Si4 uZklaus4,
nebuvo tarp prioritetiniq darbq. TILS darbuotojai daugiau nesusisieke su Kauno miesto
savivaldybe del informacijos patikslinimo, tad buvo nusprgsta, kad pakanka [pateiktq] atsakymq

[...], juolab [...] buvo atsakyta geranoriSkai ir argumentuotai, kodel sudetinga pateikti duomenis
pagal pateiktE uZklausq. Patikslinus informacij4 pagal uZklausq Kreipimesi Nr. 2, suma, sumokdta
uZ suteiktas vieSinimo Ziniasklaidos priemonese fpaslaugas] - 1064478,82 Eur (su PVM). [...].
Atsakymas i 12018-12-12 kreipim4sil nepateiktas nusprendus, kad TILS pakako paai5kinimq ir
atsakymq, pateiktq atsakant i 12018-11-08 kreipim4sil."

13.6. ,,Gavus TILS uZklausas, identif,rkuota keletas problemq, kurias Kauno miesto
savivaldybe sprendZia:

- detaliq duomenq kaupimo ir atsekamumo problema. Jau atsakant iTILS [2018-11-08
kreipim4si] buvo paiymeta, kad paslaugq teikejq s4skaitos duomenq baz€se kaupiamos
neiSskiriant konkrediq Ziniasklaidos priemoniq, o ir vienoje Ziniasklaidos priemoneje informacija
publikuojama ivairiais tikslais tiek pristatant Kauno miesto savivaldybes veikl4, tiek
publikuojant privalomus aukcionq, ES paramos vieSinimo skelbimus ir pan. TILS klausimas ,,[...]
kiek ir kuriai konkrediai Ziniasklaidos priemonei buvo skirta le5q [...] per vieSinimo ir / ar

reklamos uZsakymus" y-ra netikslus ir nekorektiSkai suformuluotas. NeaiSku, kaip atskirti, kas

laikoma ,,vieSinimo ar reklamos uZsakymu", o kas visuomends informavimu apie Kauno miesto

savivaldybes veikl4, privalomus skelbti skelbimus (kaip aukcionai) ir pan. Taip pat norime
pabreZti, kad Kauno miesto savivaldybes veikla vieSinama ne tik per Ziniasklaidos priemones, bet

ir internete, lauko reklamoje ir panaSiai. Todel siekiant tiksliai atsakyti i tokio pobldZio klausim4,

reikia skirti nemaZai papildomq Kauno miesto savivaldybes ZmogiSkqj,+ ir laiko resursq rankiniu
bfldu iSrinkti iS 5 metus kauptq s4skaitq tikslias detales - kokiq konkrediai Ziniasklaidos priemoniq

ir kokia apimtimi paslaugos apmoketos. Identifikavg detaliq duomenq kaupimo problem4,

kiekvien4 s4skait4 Skyrius fiksuoja ir savo vidiniame registre, detaliai apraSo, kokiam konkrediai

proj ektui i5laidos priskirtinos;
- atsakymq i uZklausas kontrole. Kauno miesto savivaldybes oficialiai gautos uZklausos

registruojamos duomenq valdymo sistemoje, kuri sudaro galimybg kontroliuoti uZklausq atsakymq
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terminus. 12018-12-12 kreipimasis] buvo atsiqstas paprastu el. paStu, tad del susiklosdiusiq
auk5diau ivardintq aplinkybiq liko neatsakytas. Skyrius sustiprino atsakymq i uZklausas pateikimo
kontrolE uZklausos siundiamos elektroniniu pa5tu, ne perduodamos telefonu, kontrolei
naudojamos turimos informacines technologijos (,,Outlook" programos priminimai, laiSkq
Zymejimas, kaip lpatingai svarbiq ir pan.). [...]."

14.
papildvmo dokumentai. kuriuose nurodoma. iog:

I4.1. ,,[...]. Norime prane5ti, kad Zarat4 raj. savivaldybe su mumis jau susisieke ir
paLadejo informacij4 pateikti kit4 savaitg."

14.2. ,,[...] su Kazlq Rtdos savivaldybe i5siaiSkinome, kad jie praSyt4 informacij4 siunte,
tadiau del keliq techniniq prieZasdiq, deja, jos siqsta informacija liko neitraukta i bendr4 imti. Si
nesusipratim4 su Kazlq R[dos savivaldybe jau aptareme ir priekaiStq vieni kitiems neturime. [...]."

Skundo tyrimui reikimingi teisis aktai

15. Lietuvos Respublikos istatymai ir kiti teises aktai:
15.1. Istatymai:
15.1.1 . Seimo kontrolieriq jstatyme nustatyta:
2 straipsnio I dalis - ,,Biurokratizmas - tokia pareigtno veika, kai vietoj reikalq

sprendimo i5 esmes laikomasi nereikalingq ar iSgalvotq formalumq, nepagristai atsisakoma sprgsti
pareiguno kompetencijai priklausandius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo
pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmeni apie jo teises,
s4moningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat
laikomas toks pareigunq darbas, kai nevykdomi arba blogai rykdomi istatymai ar kiti teises aktai."

12 straipsnio I dalis - ,,Seimo kontrolieriai tiria pareiSkejq skundus del pareiglnq
piktnaudZiavimo, biurokratizmo ar kitaip paLeidiiam4 Zmogaus teisiq ir laisviq vieSojo
administravimo srityj e."

22 straipsnio 3 dalis ,,Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu i5nyksta
skundZiamos aplinkybes arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos
iSsprendZiamos gera valia, taip pat kitais Sio istatymo nustat5rtais atvejais."

15.1.2.Teis€s gauti informacijq ii valstybes ir savivaldybiy institucij4 ir istaig4 istatyme
nustatyta:

4 straipsnio I dalis - ,,Institucijos privalo teikti parei5kejams ar jq atstovams (toliau -
parei5kejas) dokumentus, i5skyrus Sio istatymo ir kitq istatymq nustafitus atvejus."

l2 straipsnis - ,,[...]. 4. Institucija, nustadiusi, kad parei5kejo praSyme nurodyti duomenys
yra nei5samls ar netikslts, per 3 darbo dienas nuo pra5ymo gavimo dienos kreipiasi i pareiSkej4,
kad Sis patikslintq praSym4, ir nurodo, kokiq duomenq praSyme nepakanka ir kur juos gauti, o kai
praSyme pateikti duomenys netiksltis, i5aiSkina pateiktq duomenq netikslumus ir kaip juos
pa5alinti. 5. Visi raStu, iskaitant elektroning form4, institucijai pateikti praSymai turi buti pasira5yti
pareiSkejo arba jo atstovo. Elektronines formos praSymas turi bfiti pasiraSltas elektroniniu paraSu,
kuriam Lietuvos Respublikos istatymais ar Europos S4jungos teises aktais yra suteikta lygiaverte
raSytiniam paraSui teisine galia, arba suformuotas elektroninemis priemonemis, kurios leidlia
uZtikrinti teksto vientisum4 ir nepakeidiamum4."

15 straipsnis - ,,1. Institucija atsisako pateikti pareiSkejui dokumentus, jeigu: t...]
2) praSomi dokumentai yra paskelbti institucijos interneto svetaindje, visuomenes informavimo
priemonese, taip pat naudojant elektronines priemones; tokiu atveju per 3 darbo dienas nuo
praSymo gavimo institucijoje dienos pareiSkejui nurodomas jq paskelbimo Saltinis; 3) pagal
pareiSkejo praSym4 reiketq specialiai adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti dokumentus ir tai b[tq
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susijg su neproporcingai didelemis darbo ir laiko s4naudomis; [...]. 2. Jeigu institucija nustato Sio

straipsnio 1 dalyje nurodytus atsisakymo pateikti dokumentus pareiSkejui pagrindus, ji per 3 darbo
dienas nuo pra5ymo gavimo institucijoje dienos priima sprendim4 del atsisakymo pateikti
dokumentus parei5kejui. Nustadiusi, kad yra pagrindas atsisaklti pateikti jam dokumentus,
institucija [...] apie tai privalo praneSti pareiSkejui, nurodyi teisini pagrind4 ir informuoti apie Sio

sprendimo apskundimo tvark4. [...]."
1 5. 1.3. Visuomends informavimo jstatyme nustatyta:
6 straipsnis -,,1. Kiekvienas asmuo turi teisg gauti iS valstybes ir savivaldybiq institucijq

bei istaigq, kitq biudZetiniq istaigq vie54jE informacij4 apie jq veikl4, oficialius jq dokumentus
(kopijas), taip pat informacij4, kuri4 mindtos istaigos turi apie ji pati. 2. Valstybes ir savivaldybiq
institucijos bei istaigos turi informuoti visuomeng apie savo veiklq. 3. Valstybes ir savivaldybiq
institucijos bei istaigos privalo Teises gauti informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq istaigq
istatymo bei kitq istatymq nustatlrta tvarka teikti vie5Ei4 informacij4, taip pat turim4 privadi4
informacij4, i5skynrs istatymq nustat5rtus atvejus, kai privati informacija neteikiama. [...]."

I 5 .l .4. Viei oj o admini s tr av imo j s t atyme nustatyla;
j straipsnis ,,Vie5ojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi Siais

principais: i...1; 1) istatymo virSenybes. Sis principas rei5kia, kad vie5ojo administravimo subjektq

igaliojimai atlikti vieS4ji administravim4 turi b[ti nustagrti teises aktuose, o veikla turi atitikti
Siame istatyme i5destSrfus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susijQ su asmenq teisiq ir
pareigq igyvendinimu, visais atvejais turi buti pagristi [statymais; t...]; l3) iSsamumo. Sis principas
rei5kia, kad vie5ojo administravimo subjektas i praSym4 ar skund4 turi atsakyti aiSkiai ir
argumentuotai, nurodydamas visas praSymo ar skundo nagrinejimui itakos turejusias aplinkybes ir
konkredias teises aktq nuostatas, kuriomis rdmdsi vertindamas praSymo ar skundo turini."

15.2. Vvriausvb6s ir ministeriiu teis6s aktai:
15.2.I. Vyriausybes 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Praiymq ir skund4

nagrin|jimo ir osmenU aptarnavimo viefojo administravimo subjehuose taisykldse
reglamentuojama:

25 punktas - ,,Pra5ymai, i5skyrus pra5ymus, i kuriuos, nepaLeidLiant asmens, kuris
kreipiasi, kitq asmenq ar institucijos interesq, galima atsakyi t4 padi4 darbo dien4, turi blti
iSnagrinejami per 20 darbo dienq nuo praSymo gavimo institucijoje dienos. Administracines
procedlros atliekamos laikantis Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo istatymo 31

straipsnyj e nustatytrt terminq."
26 punktas - ,,Jeigu praSymo nagrinejimas susijgs su komisijos sudarymu, posedZio

suSaukimu ar kitais atvejais, del kuriq atsakymo pateikimas asmeniui gali uZtrukti ilgiau kaip 20

darbo dienq nuo pra5ymo ir visq reikiamq dokumentq gavimo institucijoje dienos, institucijos
vadovas ar jo fgaliotas asmuo turi teisg pratEsti 5i termin4 dar iki 20 darbo dienq. Pratgsus

Taisykliq 25 punkte nustalrtE praSymo nagrinejimo termin4, institucija per 2 darbo dienas nuo

institucijos vadovo ar jo igalioto asmens tokio sprendimo priemimo dienos i5siundia asmeniui

prane5im4 raStu ir nurodo pra5ymo nagrinejimo pratgsimo prieZastis."

32 punktas - ,,f praSymus atsakoma [...] tokiu btdu, kokiu buvo pateiktas praSlmas, arba

tokiu bldu, kuris buvo nurodyas praSyme. [...]."
35 punktas - ,,Atsakymai i praSymus parengiami atsiZvelgiant i jo turini: 1...) 35.2. i

pra5ym4 pateikti institucijos turim4 informacij4 atsakoma pateikiant praSom4 informacij4 Lietuvos

Respublikos teises gauti informacijq i5 valstybes ar savivaldybiq institucijq ir istaigq istatymo
nustatlta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti prieZastys; [...]."

38 punktas - ,,Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti pra5om4 administracinE

paslaug4, informacij4, priimti administracini sprendim4 prieZastys, arba institucijos siundiamame

praneSime apie asmens praSymo ar skundo nenagrinejimo prieZastis asmuo ar jo atstovas turi blti
informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarkE, nurodant institucijos (-q), kuriai (-ioms)
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gali bUti paduotas skundas, pavadinim4 (-aus) ir adres4 (-us), taip pat termin4 (-us), per kuri (-iuos)
gali blti pateiktas skundas. Persiundiant praSym4 ar skund4 nagrineti kitai kompetentingai
institucijai ir informuojant apie tai asmeni ar jo atstov4. praneSime asmeniui nurodyti minetos
apskundimo tvarkos nereikia."

Tyrimui reiki minga teismq praktika

16. Lietuvos vyfiausiojs adnql4istracinio teismo ptaktika
16.1.

byla Nr. As02-1605/2012). be kita ko. nurod)rta:

,,[...]. [...] kiekviena vieSojo administravimo institucija yra saistoma bendryjq, be kita ko,
konstituciniq teises principq (teisines valstybes, valdZios istaigos tamauja Zmon6ms, teises
virSenybes, draudimo diskriminuoti, asmenq lygybes prie5 istatym4, proporcingumo ir kt.) bei gero

administravimo, atsakingo valdymo principq (teisetumo, objektyvumo, nepiktnaudZiavimo
valdLia, skaidrumo ir kt.)."

t6.2.
b)rla Nr. As02-940/2013). be kita ko. nurodyta:

,,[...]. Atsakovas, nepriimdamas administracinio sprendimo paZeide teises aktq
reikalavimus, kuriais vieSojo administravimo subjektui nustatomi proceduriniai terminai
sprendimo priemimui, tokie terminai yra skirti uZtikrinti, kad administracinis procesas neb[tq
pernelyg uZtEsiamas, o vieSojo administravimo subjektai ivykdltq jiems pavest4 kompetencijq.
Minetq terminq paZeidimas nedaro administracinio sprendimo negaliojandiu ar neatleidZia vie5ojo
administravimo subjekt4 nuo pareigos priimti administracini sprendim4, tadiau sprendimo
nepriemimo atveju, suinteresuotam asmeniui suteikia teisg kreiptis i teism4 su skundu del vieSojo
administravimo subjekto vilkinimo priimant administracini sprendim4, [...]. [...]."

16.3. Lietuvos vyriausioio administracinio teismo praktika, taikant Lietuvos Respublikos
tersmo

teisejr+ 2016 m. birZelio I d. pasitarime). be kita ko. nurod),ta:

,,[...]. [...] praleidus istatyme ar kitame teises akte nustatyt4 administracinio sprendimo
priemimo termin4, galima konstatuoti vie5ojo administravimo subjekto neveikim4, tai suteikia
teisg asmeniui ginti savo teises kreipiantis su skundu del neveikimo (Siais aspektais Lr. 2012 m.
geguZes 24 d. nutarti administracineje byloje Nr. A520-232712012;' 2013 m. birZelio 13 d.
sprendim4 administracineje byloje Nr. A502-94012013; 2012 m. sausio 27 d. nutarti
administracineje byloje Nr. ,4.602-11012012; [...]). Minetq terminq paZeidimas neatleidZia vieSojo
administravimo subjekt4 nuo pareigos priimti administracini sprendim4 Q:t.2013 m. spalio 8 d.
sprendim4 administracineje byloje Nr. A602-1 189/2013). [...]."

Tyrimo iivados

17. AtsiZvelgiant i tyrimo metu nustafrtas aplinkybes, iSvados teikiamos atsakingq
pareiglnq veiksmus vertinant atskirai Siais aspektais:

17.1. del Druskininkq savivaldybes pareiglnq veiksmq (neveikimo), nagrinejant TILS
kreipimusis ir teikiant informacij4, susijusi4 su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais;

17.2. del Elektrenq savivaldybes pareig[nq veiksmq (neveikimo), galimai nepateikus
atsakymo i TILS kreipim4si del informacijos, susijusios su vieSinimo bei reklamos paslaugq
pirkimais;

17.3. del Kauno miesto savivaldybes pareiglnq veiksmq (neveikimo), nagrinejant TILS
kreipimusis ir teikiant informacij4, susijusi4 su vie5inimo bei reklamos paslaugq pirkimais;

o
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17.4. del Kazlq Rudos savivaldybes pareigtnq veiksmq (neveikimo), galimai nepateikus
atsakymo i TILS kreipim4si del informacijos, susijusios su vie5inimo bei reklamos paslaugq
pirkimais;

17.5. del Lazdij\ rajono savivaldybes pareiglnq veiksmq (neveikimo), galimai
nepateikus atsakymo i TILS kreipim4si del informacijos, susijusios su vie5inimo bei reklamos
paslaugq pirkimais;

17.6. del Neringos savivaldybes pareigunq veiksmq (neveikimo), galimai nepateikus
atsakymo i TILS kreipim4si del informacijos, susijusios su viesinimo bei reklamos paslaugq
pirkimais;

17.7. del Prienq rajono savivaldybes pareiglnq veiksmq (neveikimo), nagrinejant TILS
kreipimusis ir teikiant informacij4, susijusi4 su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais;

17.8. del Zarasq rajono savivaldybes pareigDnq veiksmq (neveikimo), galimai nepateikus
atsakymo i TILS kreipim4si del informacijos, susijusios su vieSinimo bei reklamos paslaugq
pirkimais;

Dil Druskininky savivaldybis pareigfrnry veiksmy @eveikimo),
nagrinijant TILS kreipimusis ir teikiant informacijq,

susijusiq su vieiinimo bei reklamos paslaugry pirkimais

18. Seimo kontroliere gavo Parei5kejo (TILS) skund4 del Druskininkq savivaldybes
pareiglnq galimai netinkamq veiksmq (neveikimo), nagrinejant TILS kreipimusis ir teikiant
informacijE, susijusi4 su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais.

Del Parei5kejo skunde nurodytq aplinkybiq Seimo kontroliere kreipesi i Druskininkq
savivaldybg.

19. I5 tyrimo metu Seimo kontrolierei pateiktos informacijos (dokumentq) nustat5rta,
jog Druskininkq savivaldybe 201 8-1 1-08 elektroniniu pa5tu gavo TILS 2018-1 1-08 kreipim4si del
informacijos, susijusios su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais, pateikimo (paZymos 4.1 ir
12.1 punktai). AtsiZvelgiant itai, Druskininkq savivaldybes administracija,nepaileisdama Pra5ymq
ir skundq nagrinejimo ir asmenq aptarnavimo vie5ojo administravimo subjektuose taisykliq (toliau
vadinama - Taisykles) 25 punkte itvirtinto 20 darbo dienq termino ir Taisykliq 32 punkte
reglamentuojamos tvarkos, 2018-12-05 elektroniniu paStu pateike atsakym4 i pirmiau minet4 TILS
20 1 8- 1 1 -0 8 kreipim4si (paZymos 1 2.4 punktas).

Vis delto Seimo kontrolierd, tyrimo metu ivertinusi 2018-12-05 atsakymo turini, nustatd,

kad jame i5 esmes pateikiama tik dalis TILS praSomos informacijos, t. y., nurodyta, kiek leSq

visuomends informavimo paslaugoms ir kiek leSq rySiq su visuomene r lvaizdLio gerinimo
paslaugoms Druskininkq savivaldybe sk1,re 2015,2016,2017 bei 2018 metais, tadiau nepateikta
informacija (nedetalizuojama), kurioms konkredioms visuomenes informavimo (Ziniasklaidos)

priemondms pirmiau minetos leSos buvo skirtos (pazymos 4.2punktas). I5 2018-12-05 atsakymo

turinio paaiSkejo, jog Druskininkq savivaldybes administracija atsisakym4 pateikti Siuos duomenis

i5 esmes motyvavo tuo, kad ,,vrsos sutqrtys yra vieiinamos CVP IS' (paLymos 4.2.1 punktas).

Tyrimo metu Seimo kontrolierei pateiktuose paaiSkinimuose Druskininkq savivaldybes

administraclja paiym{1o, kad ji ,,[...J pateik1 informacijq, tokia apimtimi, kokiq jq susistemintq

tltrejo", taip pat ,,nurode, kur dalis praiomos informacijos yra vieiai paskelbta" ir kad ,,pagal

[2015-11-08 lveipimesiJ pateiktas uiklausas iiskaidymas iffirmacindje sistemoie techniikai
negalimas", t pan. (paZymos 12.3, 12.10 punktai). PaZymetina, jog Siuos paaiSkinimus

Druskininkq savivaldybes administracija pateike tik Seimo kontrolierei skundo tyrimo metu.

Seimo kontrolierds isitikinimu, vadovaujantis Teises gauti informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq

institucijq ir istaigq lstatymo 15 straipsnio 2 dalies, Taisykliq 35.2 punkto nuostatomis, taip pat
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remiantis gero administravimo, atsakingo valdymo principais, Druskininkq savivaldybes

administracijai 2018-12-05 atsakyme bltq buvg tikslinga paaiSkinti TILS, del kokiq konkrediq
prieZasdiq negalima pateikti dalies TILS praSomos informacijos, kad TILS b[tq aiSkfis

informacijos nepateikimo mot),vai. Be to, pirmiau mindtame Druskininkq savivaldybes

administracijos 2018-12-05 atsakyme ndra nurodyto teisinio pagrindo, kuriuo remiantis atsisakoma

pateikti dal[ pra5omos informacijos, taip pat nenurodyta atsakymo apskundimo tvarka, kaip to
reikalaujama Teises gauti informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq istatymo 15

straipsnio 2 dalies nuostatose (paZymos 15.1.2 punktas). AtsiZvelgiant itai, kas i5dest5rta,

Druskininkq savivaldybes administracij ai teiktina rekomendacij a.

Tyrimo metu taip pat nustat5rta, jog Druskininkq savivaldybeje 2018-12-07 buvo gautas

pakartotinis 2018-12-06 TILS kreipimasis elektroniniu pa5tu del informacijos, susijusios su

vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais, pateikimo, kuriuo buvo praSoma patikslinti, kurioms

konkredioms Ziniasklaidos priemondms buvo skirtos leSos 2015-2018 metq laikotarpiu
visuomenes informavimo paslaugoms ir rySiq su visuomene ir ivaizdLio gerinimo paslaugoms

pirkti (paZymos 4.3 ir 12.5 punktai). AtsiZvelgiant i tai, Druskininkq savivaldybes administracija
2018-12-07 elektroniniu paStu pateike TILS atsakym4, kuriuo i5 esmds atsisake pateikti praSom4

informacij4, pakartodama ankstesniame 2018-12-05 atsakyme i5destyt4 pozicijq, t. y., jog ,,[...],
visos sutartys yra vieiai paskelbtos Centrinije vieiqjry pirkimq informacinije sistemoje" (paZymos

4.4 punktas). Tyrimo metu Druskininkq savivaldybes administracija paaiSkino Seimo kontrolierei,
kad 2018-12-07 pateike TILS informacij4 ,,tokia apimtimi, koki4 j4 susistemint4 turejo", ir kad

,,Druskininkq savivaldybes administracija informacijos apie atskiras Ziniasklaidos priemones

nesistemina" (pazymos 12.7 punktas). Akcentuotina, jog Siuos paai5kinimus Druskininkq

savivaldybes administracija pateike tik Seimo kontrolierei skundo tyrimo metu. Siame kontekste

Seimo kontroliere paiymi, jog Druskininkq savivaldybes administracija, 2018-12-07 atsakymu

atsisakydama pateikti TILS pra5omus duomenis, vadovaujantis Teises gauti informacij4 i5

valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq istatymo 15 straipsnio 2 dalies nuostatomis,

Taisykliq 35.2 punkto nuostatomis, taip pat turejo nurodyti teisini pagrind4, kuriuo remiantis

atsisakoma pateikti dali pra5omos informacijos, paai5kinti motpus (prieZastis), del ko praSoma

informacija (os dalis) negali btti pateikta, bei atsakymo apskundimo tvark4, tadiau to neatliko.

Seimo kontroliere tyrimo metu taip pat nustate, jog TILS, susipaZings su Druskininkq
savivaldybes administracijos 2018-12-07 atsakymu, 2018-12-11 elektroniniu paStu papildomai
kreipesi i 5i4 savivaldybg, pakartodamas praSym4 pateikti 2018-12-06 kreipimesi nurodyt4

informacij4 @aZymos 4.5 punktas). I5 Seimo kontrolierei pateiktq paaiSkinimq nustatl4a, kad
pirmiau minet4 TILS 2018-12-11 kreipim4si Druskininkq savivaldybes administracija gavo 2018-

12-12, tadiau i 5i kreipim4si jokio atsakymo nepateike (pazymos 12.9 punktas), kas vertintina
kritiSkai Taisykliq 25 ir 32 punktuose itvirtintq nuostatq, taip pat atsakingo valdymo, gero

administravimo principq prasme. Taigi, Druskininkq savivaldybes administracijai teiktina
rekomendacija.

20. Apibendrinant, konstatuotina, jog Parei5kejo (TILS) skundo dalis del Druskininkq
savivaldybes administracijos pareiglnq veiksmq (neveikimo), nagrinejant TILS kreipimusis ir
teikiant informacij4, susijusi4 su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais, yra pripaZintina
pagrista pagal paLymos 19 punkte pateiktas iSvadas.

Dil Elektrdnry savivaldybis pareigilnry veiksmry @eveikimo),
galimai nepateikus atsakymo iTILS kreipimqsi dil informacijos,

susijusios su vieiinimo bei reklamos paslaug4 pirkimais

21. Seimo kontroliere gavo PareiSkejo (TILS) skund4 del Elektrdnq savivaldybes
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pareigunq veiksmq (neveikimo), galimai nepateikus atsakymo i TILS kreipim4si del informacijos,
susijusios su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais.

Del PareiSkejo skunde nurodytq aplinkybiq Seimo kontroliere kreipesi i Elektrenq
savivaldybes administracij 4.

22. Seimo kontroliere paiymi,jog Teises gauti informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq
institucijq ir istaigq istatymo 4 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad institucijos privalo teikti
pareiSkejams ar jq atstovams dokumentus (informacij4), iSskyrus Sio istatymo ir kitq istatymq
nustatytus atvejus.

Taip pat atkreiptinas ddmesys i Taisykliq 32 punkto nuostatas, kuriomis vadovaujantis i

buvo nurodytas pra5yme. To paties teises ako 25 punkte nurodyta, jog praSymai, iSskyms
pra5ymus, i kuriuos, nepaZeidLiant asmens, kuris kreipiasi, kitq asmenr4 ar institucijos interesq,
galima atsakyti tq pailq darbo dien4, turi bflti iSnagrinejami per 20 darbo dienq nuo praSymo
gavimo institucijoje dienos. Atitinkamai, jeigu praSymo nagrinejimas susijgs su komisijos
sudarymu, posedZio suSaukimu ar kitais atvejais, del kuriq atsakymo pateikimas asmeniui gali
uZtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienq nuo praSymo ir visq reikiamq dokumentq gavimo institucijoje
dienos, institucijos vadovas ar jo igaliotas asmuo turi teisE pratgsti 5i termin4 dar iki 20 darbo
dienq, o 25 imo

(Taisykliq
26 punktas).

I5 tyrimo metu Seimo kontrolierei pateiktos informacijos (paaiSkinimq) nustatyta, jog
Elektrenq savivaldybes administracija 2018-11-08 elektroniniu pa5tu gavo TILS (Parei5kejo)
kreipim4si del informacijos, susijusios su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais, pateikimo
(paZymos 6.1 punktas), tadiau atsakymas i minet4 kreipim4si teises aktq nustatyta tvarka ir

punktuose itvirtintos nuostatos. Tyrimo metu Elektrenq savivaldybes administracija Seimo
kontrolierei nepateike jokios informacijos apie tai, kad TILS (PareiSkejo) 2018-11-08 kreipimosi
nagrinejimo terminas Sioje savivaldybeje butq buvEs pratgstas, kaip tai reglamentuojama Taisykliq
26 punkte. AtsiZvelgiant i tai, darytina iSvada, jog minetas terminas nebuvo pratEstas. Tyrimo
metu Seimo kontrolierei pateiktuose paaiSkinimuose Elektrenq savivaldybes administracija
nurod6, kad, ,,atsiZvelgiant j metry pabaigoje padidejusj Elehrinry savivaldybis administracijos
darbuotojtl darbo lvuvj, atsal<ymas ITILS] nebuvo pateihas del Zmogiikojo faktoriaus" ir kad

,*iiuo metu atsalEmas i ITILS] paklausimq parengtas ir bus pateiktas" (paZymos 6.2 punktas).

Taigi, darytina i5vada, jog TILS penkis mdnesius nuo mindto 2018-i1-08 kreipimosi pateikimo
dienos nebuvo (nera) pateiktas atsakymas i 5i praSym4, kas taip pat vertintina kriti5kai atsakingo
valdymo, gero administravimo principq prasme (paZymos 16.1 punktas). Seimo kontroliere
akcentuoja, jog LmogiSkqjq iStekliq (didelio darbo kr[vio) problemos neatleidZia Elektrenq
savivaldybes administracijos nuo pareigos laikyis teises aktuose itvirtintq reikalavimq, taip pat ir
tq, kurie susijg su praSymq (skundq) nagrinejimo terminais. Siame kontekste taip pat atkreiptinas

d6mesys, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje 1Ta konstatavgs, jog

,,[...J terminai yra skirti uZtilcrinti, kad administracinis procesas nebutq pernelyg uitgsiamas, o

vieiojo administravimo subjektai jvykdytry jiems pavestq kompetencUq", ir kad ,,[...] praleidus

lstatyme ar kitame teis€s ahe nustatytq administracinio sprendimo pri2mimo terminq, galima

konstatuoti vieiojo administravimo subjekto neveikimq, tai suteikia teisg asmeniui ginti savo teises

lcreipiantis su skundu d\l neveikimo" (paLamos 16.2 ir 16.3 punktai).

AtsiZvelgiant i tai, kas iSdestyta, dary.tina i5vada, jog Elektrenq savivaldybes

administracijos pareiglnq veiksmai, teises aktq nustatyta tvarka ir terminais nepateikus atsakymo i
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TILS 2018-11-08 kreipim4si, nagrinejamu atveju lailqtini buvg netinkamais, tokiu btdu buvo
paZeistos Taisykliq 25,26,32 punktq nuostatos, taip pat atsakingo valdymo, gero administravimo
principai. Taigi, Elektrenq savivaldybes administracijai teiktinos rekomendacijos.

23. Apibendrinant, konstatuotina, jog Parei5kejo (TILS) skundo dalis del Elektrenq
savivaldybes administracijos pareiglnq veiksmq (neveikimo), nepateikus atsakymo i TILS
kreipim4si del informacijos, susijusios su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais, yra
pripaZintina pagrista pagal paLrymos 22 punkte pateiktas i5vadas.

Ddl Kouno miesto savivaldybis pareigfrnry veiksmq (neveikimo),
nagrinijant TILS kreipimusis ir teikiant informacijq,

susijusiq su vieiinimo bei reklamos paslaugy pirkimais

24. Seimo kontroliere gavo PareiSkejo (TILS) skund4 del Kauno miesto savivaldybes
pareigtinq galimai netinkamq veiksmq (neveikimo), nagrinejant TILS kreipimusis ir teikiant
informacijq, susijusi4 su vie5inimo bei reklamos paslaugq pirkimais.

Del PareiSkejo skunde nurodytq aplinkybiq Seimo kontroliere kreipesi i Kauno miesto

savivaldybg.

25. I5 tyrimo metu Seimo kontrolierei pateiktos informacijos (dokumentq) nustatl'ta,
kad Kauno miesto savivaldybe TILS 2018-11-08 kreipim4si del informacijos, susijusios su

viesinimo bei reklamos paslaugq pirkimais, pateikimo, gavo elektroniniu paStu (paiymos 4.6 t
13.1 punktai). AtsiZvelgiant itai, Kauno miesto savivaldybes administracija20lS-12-12 pateike

atsakym4 ipirmiau minet4 TILS 2018-11-08 kreipim4si (paZymos 4.7 punktas).
Seimo kontroliere, tyrimo metu ivertinusi 2018-12-12 atsakymo turini, nustate, kad jame i5

esmds pateikiama tik dalis TILS praSytos informacijos, t. y., nurodlta, kiek leSq Kauno miesto
savivaldybe skyre visoms Ziniasklaidos priemondms bendrai, teikdama vie5inimo (reklamos)

uZsakymus laikotarpiu nuo 2015-09-24 iki 2018-09-24 (paZymos 4.7.3 punktas), paai5kinta, kokiu
pagrindu 1e5os buvo skirtos Ziniasklaidos priemonems (paZymos 4.7.5 punktas), taip pat pateikta
informacija, kokius Ziniasklaidos leidinius Kauno miesto savivaldybe prenumeravo 2015-2018
metq laikotarpiu (pazymos 4.7.6 punktas). Seimo kontrolierd nustatd, jog Siame 2018-12-12
atsakyme Kauno miesto savivaldybes administracija nepateike informacijos, kurioms konkredioms
visuomends informavimo (Ziniasklaidos) priemonems pirmiau minetos leSos buvo skirtos, ir
nurodd Sios pra5omos informacijos nepateikimo faktini pagrind4 (motyr,us) (pazymos 4.7.14.7.2,
4.7.4 p:urktai). Vis delto, atsisakydama pateikti dali praSomos informacijos, Kauno miesto
savivaldybes administracija turejo nurodyti ir teisini pagrind4, kuriuo remdamasi atsisake pateikti
dali praSomos informacijos, bei informuoti apie atsakymo apskundimo tvark4, kaip tai
reglamentuojama Teises gauti informacij4 i5 valstyb6s ir savivaldybiq institucijq ir istaigq istatymo
15 straipsnio 2 dalyje itvirtintose nuostatose, tadiau to neatliko.

Tyrimo metu taip pat nustatSrta, jog Kauno miesto savivaldybes administracijos
2019-12-12 atsakymas i TILS 2018-11-08 kreipim4si buvo pateiktas paveluotai, t. y., paZeidliant
Taisykliq 25 punkte reglamentuojamq 20 darbo dienq termin4 @azymos 15.2.1punktas). Tlrimo
metu Kauno miesto savivaldybes administracija Seimo kontrolierei nepateike jokios informacijos
apie tai, kad TILS 2018-11-08 kreipimosi nagrinejimo terminas Sioje savivaldybeje bltq buvgs
pratgstas, kaip tai reglamentuojama Taisykliq 26 punkte. Taigi, darytina iSvada, jog minetas
terminas nebuvo pratgstas.

Tyrimo metu taip pat nustatyta, jog Kauno miesto savivaldybeje buvo gautas pakartotinis
elektroniniu paStu 2018-12-12 pateiktas TILS kreipimasis del informacijos, susijusios su
vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais, kuriuo buvo praSoma patikslinti (papildyti) pirmiau
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minet4 Kauno miesto savivaldybes administracijos 2018-12-12 atsakym4 $aZymos 4.8 ir 13"4
punktai). Kauno miesto savivaldybes administracija tyrimo metu paaiSkino Seimo kontrolierei,
kad, atsiZvelgiant i pakartotini TILS 2018-12-12 kreipim4si, informacija ,,[...J telefonu buvo
perduota darbuotojams, dirbantiems su sqskait4 apmokejimu", ir kad ,,atsaltymas j [2018-12-12
lcreipimqsiJ nepateihas nusprendus, kad TILS pakako paaiikinimy ir atsalqtm4, pateikt4 atsakant j
[2018-1]-08 lcreipimqsiJ". Kauno miesto savivaldybes administracija tyrimo metu Seimo
kontrolierei pateiktuose paai5kinimuose taip pat nurodd, jog ,patil<slinus informacijq pagal
uZklausq [TILS 2018-12-12 lcreipimqsiJ, sumo, sumolc€ta uZ suteihas vieiinimo Ziniasklaidos
priemonese - 1064478,82 Eur (su PVM)" (paZymos 13.5 punktas). PaZymetina, kad 5i informacija
buvo pateikta tik Seimo kontrolierei skundo tyrimo metu.

Tai, jog Kauno miesto savivaldybes administracija nepateike TILS jokio atsakymo i
2018-12-12 praSym4, vertintina kriti5kai Taisykliq 25,32,35.2 punktuose itvirtintq nuostatq, taip
pat gero administravimo, atsakingo valdymo principq prasme. Kauno miesto savivaldybes
administracija tyrimo metu Seimo kontrolierg informavo, jog ,Sustiprino atsalqtmq ! uZklausas
pateikimo kontrolg - uZklausos siuniiamos elehroniniu paStu, ne perduodamos telefonu, kontrolei
naudojamos turimos tnformacinds technologijos (,,Outlook" programos priminimai, laiih4
fiimejimas, kaip ypatingai svarbi4 ir pan.)" (paZymos 13.6 punktas). Vis delto, Seimo kontrolieres
isitikinimu, reikalingos papildomos priemonds Kauno miesto savivaldybes administracijos veiklai
vieSojo administravimo srityje gerinti, kad ateityje panaSaus pob[dZio paZeidimq bltq iSvengta.
AtsiZvelgiant i tai, kas iSdestlrta. Kauno miesto savivaldybes administracijai teiktinos
rekomendacijos.

26. Apibendrinant, konstatuotina, jog Parei5kejo (TILS) skundo dalis del Kauno miesto
savivaldybes administracijos pareig[nq veiksmq (neveikimo), nagrinejant TILS kreipimusis ir
teikiant informacij4. susijusi4 su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais, pripaZintina pagrista
pagal parymos 25 punkte pateiktas i5vadas.

Ddl Kazlry Rildos savivaldybis pareigilnry veiksmq (neveikimo),
galimai nepateikus atsakymo iTILS kreipimqsi dil informacijos,

susijusios su vieiinimo bei reklamos paslaugq pirkimais

27. Seimo kontroliere gavo PareiSkejo (TILS) skund4 del Kazlq R[dos savivaldybes
pareiglnq veiksmq (neveikimo), galimai nepateikus atsakymo i TILS kreipim4si ddl informacijos,
susijusios su vie5inimo bei reklamos paslaugq pirkimais.

Del Parei5kejo skunde nurodytq aplinkybiq Seimo kontroliere kreipesi i Kazlq Rldos
savivaldybes admini stracij 4.

28. I5 Sios savivaldybes tyrimo metu pateiktos informacijos (dokumentq) nustatl.ta, jog
informacij4, susijusi4 su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais, Kazlq Rudos savivaldybe
pateike TILS 2018-12-19, bet del TILS techniniq klifdiq ,,siqsta informacija liko neitraukta i
bendr4 imti". Tyrimo metu pateiktoje informacijoje Kazlq Rfldos savivaldybe taip pat paZymejo,

kad 5i4 probleming situacij4 su TILS i5siai5kino ir pretenzijq vieni kitiems neturi (paZymos 7

punktas).
Tyrimo metu Seimo kontrolieriq istaigoj e 2019-04-04 gauti PareiSkejo (TILS) skundo

papildymo dokumentai, i5 kuriq turinio taip pat nustat5rta, kad pirmiau minet4 nesusipratim4 del

negautos informacijos Kazlq R[dos savivaldybe ir PareiSkejas (TILS) i5sprende gera valia
(pazymos 1 4.2 punktas).

AtsiZvelgiant i tai, kas iSdestlta, darytina i5vada, jog PareiSkejo (TILS) skunde keliamos

problemos, susijusios su Kazlq Rldos savivaldybes pareigtnq veiksmais (neveikimu), nepateikus



20

atsakymo i TILS kreipim4si del informacijos, susijusios su vieSinimo bei reklamos paslaugq
pirkimais, buvo i5sprgstos gera valia.

29. Apibendrinus pirmiau nurodytas iSvadas, konstatuotina, kad PareiSkejo skundo
dalies del Kazlq Rldos savivaldybes pareigfinq veiksmq (neveikimo), nepateikus atsakymo i TILS
kreipim4si del informacijos, susijusios su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais, tyrimas yra
nutrauktinas, nes, vadovaujantis Seimo kontrolieriq istatymo 22 straipsnio 3 dalimi, skundo
tyrimas nutraukiamas, jei, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos
iSsprendZiamos gera valia.

Dhl Lazdijry rajono savivaldybis pareigilnry veiksmry @eveikimo),
nagrinijant TILS kreipimusis ir teikiant informocijq,

susijusiq su vieiinimo bei reklamos paslaugq pirkimais

30. Seimo kontroliere gavo Parei5kejo (TILS) skund4 del Lazdijq rajono savivaldybes
pareiglnq veiksmq (neveikimo), nagrinejant TILS kreipimusis ir teikiant informacijE, susijusi4 su

vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais.
Del Parei5kejo skunde nurodytq aplinkybiq Seimo kontroliere kreipesi i Lazdijq rajono

savivaldybes administrac ij 4.

31. Seimo kontroliere paiymi,jog Teises gauti informacij4 iS valstybes ir savivaldybiq
institucijq ir istaigq istatymo 4 straipsnio 1 dalyle reglamentuojama, kad institucijos privalo teikti
pareiSkejams ar jr+ atstovams dokumentus (informacij4), iSskyrus Sio istatymo ir kitq istatymq
nustatlrtus atvejus. To paties teises akto 15 straipsnio 1 dalyje itvirtinti pagrindai, kada institucija
gali atsisakyti pateikti parei5kejui dokumentus (informacu4), vienas kuriq - jeigu pra5omi
dokumentai (informacrja) yra paskelbti institucijos intemeto svetaindje, visuomends informavimo
priemonese, taip pat naudojant elektronines priemones. Tokiu atveju per 3 darbo dienas nuo
pra5ymo gavimo institucijoje dienos pareiSkejui turi buti nurodomas jq paskelbimo Saltinis. Tuo
atveju, jeigu institucija nustato Sio straipsnio 1 dalyje nurodytus atsisakymo pateikti dokumentus
parei5kejui pagrindus, ji per 3 darbo dienas nuo praSymo gavimo institucijoje dienos priima
sprendim4 del atsisakymo pateikti dokumentus pareiSkejui. Nustadiusi, kad yra pagrindas
atsisakyti pateikti jam dokumentus, institucija apie tai privalo praneSti parei5kejui, nurodyi teisini
pagrind4 ir informuoti apie Sio sprendimo apskundimo tvark4 @azymos 15.1.2 punktas).

I5 tyrimo metu Lazdijq rajono savivaldybes administracijos Seimo kontrolierei pateiktos
informacijos (paaiSkinimq) nusta[ta, jog Sioje savivaldybeje 2018-11-08 elektroniniu pa5tu buvo
gautas TILS 20i8-11-08 kreipimasis del informacijos, susijusios su vie5inimo bei reklamos
paslaugq pirkimais, pateikimo (pazymos 4.14 ir 9.1 punktai). AtsiZvelgiant i tai, Lazdijq rajono
savivaldybes atsakingas pareiglnas 2018-ll-14 elektroniniu paStu pateike TILS atsakym4
(paZymos 4.15 ir 9.3 punktai). Seimo kontroliere, tyrimo metu ivertinusi pirmiau mineto
2018-11-14 atsakymo turini, nustatd, jog atsakyme i5 esm6s atsisakoma pateikti TILS pra5om4
informacij4, motyl'uojant tuo, jog TILS praSomi pateikti duomenys yra paskelbti Centrineje
vieSqiq pirkimq informacineje sistemoje, atsakyme pateikiant nuorod4 i Sios informacinds sistemos
internetini puslapi. Visq pirma paZymetina, jog tyrimo metu Seimo kontrolierei kilo abejoniq del
pirmiau minetos nuorodos pateikimo tikslingumo, kadangi, TILS neZinant, kokius konkredius
vieSuosius pirkimus, susijusius su viesinimo bei reklamos paslaugomis, r,ykde Lazdlj\ rajono
savivaldybe, Centrineje vieSqjq pirkimq informacineje sistemoje rasti aktuali4 informacij4 bltq
sudetinga. Seimo kontroliere taip pat paLymr, jog Lazdijq rajono savivaldybe. atsisakydama
pateikti TILS 2018-11-08 kreipimesi pra5om4 informacij4, nesilaike Teises gauti informacij4 i5
valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq istatymo 15 straipsnio I dalies 2 punkte itvirtinto
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3 darbo dienq termino ir atsakym4 TILS pateike paveluotai. Tyrimo metu Seimo kontrolierei
pateiktuose paaiSkinimuose Lazdijq rajono savivaldybes administracija paiymejo, kad ,,[...J visa
reikalinga informacija yra suformuluota [2018-11-14J atsalqtme, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisds gatrti informacijq i3 valstyb€s ir savivaldybi4 institucijq ir istaigry istatymo
l5 straipsnio 2 ir j punktu" (pazymos 9.4 punktas), tadiau Siuos paai5kinimus (aktualias teises
aktq nuostatas) mineta savivaldybe pateike tik Seimo kontrolierei tyrimo metu. Seimo kontroliere
nustat€, jog pirmiau minetas 2018-11-14 atsakymas neatitinka Teises gauti informacij4 i5 valstybes
ir savivaldybiq institucijq ir istaigq istatymo 15 straipsnio 2 dalyje iwirtintq reikalavimq: jame
ndra nurodyto teisinio pagrindo, kuriuo remiantis atsisakoma pateikti informacij4, taip pat
nenurodyta atsakymo apskundimo tvarka. AtsiZvelgiant i tai, kas iSdestlrta, Lazdijr4 rajono
savivaldybes administracijai teiktina rekomendacija.

I5 tyrimo metu Seimo kontrolierei pateiktos informacijos (dokumentq) taip pat nustatlrta,
kad TILS, susipaZinus su Lazdijq rajono savivaldybes administracijos 2018-11-14 atsakymu,
2018-12-06 papildomai kreipesi i 5i4 savivaldybg, pakartotinai pra5ydamas pateikti informacij4,
susijusi4 su vie5inimo bei reklamos paslaugq pirkimais (paZymos 4.16 punktas). I5 tyrimo metu
Lazdijr+ rajono savivaldybes pateiktq paaiSkinimq nustatyta, jog pirmiau mineto TILS 2018 -12-06
kreipimosi Lazdij\ rajono savivaldybe nenagrinejo ir jokio atsakymo nepateike (paZymos 9.7
punktas), kas vertintina kritiSkai Taisykliq 25 ir 32 punktuose itvirtintq nuostatq, taip pat atsakingo
valdymo, gero administravimo principq prasme. AtsiZvelgiant i tai, kas iSdestl.ta,Lazdij4 rajono
savivaldybes administracij ai teiktinos rekomendacijos.

32. Apibendrinant konstatuotina, jog Parei5kejo (TILS) skundo dalis del Lazdijq rajono
savivaldybes administracijos pareigunq veiksmq (neveikimo), nagrinejant TILS kreipimusis ir
teikiant informacij4, susijusi4 su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais, pripaZintina pagrista
pagal paiymos 31 punkte pateiktas i5vadas.

Dil Neringos savivaldybis pareigilnry veiksmry @eveikimo),
galimai nepateikus atsakymo iTILS kreipimqsi dil informacijos,

susijusios su vieiinimo bei reklamos paslaugry pirkimais

33. Seimo kontroliere gavo PareiSkejo (TILS) skund4 del Neringos savivaldybes
pareigflnq veiksmq (neveikimo), galimai nepateikus atsakymo i TILS kreipim4si d6l informacijos,
susijusios su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais.

Del Parei5kejo skunde nurodyq aplinkybiq Seimo kontroliere kreipesi i Neringos
savivaldybes administracij 4.

34. Tyrimo metu nustatlta, jog Neringos savivaldybe 2018-11-08 elektroniniu pa5tu

gavo TILS 2018-11-08 kreipim4si del informacijos, susijusios su vie5inimo bei reklamos paslaugq

pirkimais, kuris buvo nukreiptas nagrineti Neringos savivaldybes administracijos vyriausiajam
specialistui (atstovui spaudai, rySiams su visuomene) (paZymos 8.2 punktas).

IS tyrimo metu Seimo kontrolierei pateiktos informacijos (dokumentq) nustatyta, jog i TILS
2018-11-08 kreipim4si Neringos savivaldybes administracija atsakym4 parenge paieidLiarfi
Taisykliq 25 punkte itvirtin4 20 darbo dienq termin4, t. y., tik 2019-12-19 (pa:Zymos 8.6 punktas).

Tyrimo metu Neringos savivaldybes administracija Seimo kontrolierei nepateike jokios

informacijos apie tai, kad TILS 2018-11-08 kreipimosi nagrinejimo terminas Sioje savivaldybeje

b[tq buvgs pratEstas, kaip tai reglamentuojama Taisykliq 26 punkte. AtsiZvelgiant i tai, darytina

iSvada, jog minetas terminas nebuvo pratgstas. AtsiZvelgiant i tai, Neringos savivaldybes

administracijai teiktina rekomendacija.
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Remiantis Neringos savivaldybes administracijos Seimo kontrolierei pateiktais
paaiSkinimais, pirmiau mindtas 2019-12-19 atsakymas TILS teiktas 2019-12-19 elektroniniu paStu,

tadiau del technines klaidos buvo nurodytas klaidingas elektroninio pa5to adresas, todel atsakymo i
2018-11-08 kreipim4si elektroniniu pa5tu TILS negavo (paZymos 8.3 punktas). Tyrimo metu
pateiktoje informacijoje Neringos savivaldybes administracija taip pat nurod6, jog, atsiZvelgiant i
ivykusi nesusipratim4, atsakingo specialisto buvo papraSlta,,skirti atsakingesni demesi uZduodiq
atlikimui" (paZymos 8.5 punktas). AtsiZvelgiant i tai, kas i5destyta, Neringos savivaldybes
administracijai tikslinga imtis papildomq priemoniq, kad ateityje pana5aus pobUdZio techniniq
klaidq bltq iSvengta, todel teiktina rekomendacija.

35. Apibendrinant, konstatuotina, jog Parei5kejo (TILS) skundo dalis del Neringos
savivaldybes administracijos pareigflnq veiksmq (neveikimo), nepateikus atsakymo i TILS
kreipim4si del informacijos, susijusios su vie5inimo bei reklamos paslaugq pirkimais, yra
pripaZintina pagrista pagal paLymos 34 punkte pateiktas iSvadas.

Ddl Prien4 rajono savivaldybis pareigfrnry veiksmq @eveikimo),
nagrinijant TILS kreipimusis ir teikiant informacijq,

susijusiq su vieiinimo bei reklamos paslaugq pirkimais

36. Seimo kontroliere gavo Parei5kejo (TILS) skund4 del Prienq rajono savivaldybes
pareigunq galimai netinkamq veiksmq (neveikimo), nagrinejant TILS kreipimusis ir teikiant
informacij4, susijusi4 su vie5inimo bei reklamos paslaugq pirkimais.

Del Parei5kejo skunde nurodltq aplinkybiq Seimo kontroliere kreipesi i Prienq rajono
savivaldybes administracij 4.

37. Teises gauti informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq istatymo
12 straipsnio 4 dalyje reglamentuojama, jog institucija, nustadiusi, kad parei5kejo praSyme

nurodyti duomenys yra nei5samls ar netiksl[s, per 3 darbo dienas nuo pra5ymo gavimo dienos turi
kreiptis i pareiSkej4, kad Sis patikslintq praSym4, ir nurodyi, kokiq duomenq praSyme nepakanka
ir kur juos gauti, o kai pra5yme pateikti duomenys netikslls, iSai5kinti pateiktq duomenq
netikslumus ir kaip juos pa5alinti.

Seimo kontroliere taip pat paiymi,jog biurokratizmu laikltina tokia pareiglno veika, kai
vietoje reikalq sprendimo i5 esmes laikomasi nereikalingq ar i5galvotq formalumq, nepagristai
atsisakoma sprgsti pareiglno kompetencijai priklausandius klausimus, vilkinama priimti
sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti
asmeni apie jo teises, s4moningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.).
Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareiglnq darbas, kai nelykdomi arba blogai vykdomi

istatymai ar kiti teises aktai (paiymos 1 5. I .1 punktas).
Tyrimo metu Seimo kontrolier€ nustatd, jog Prienq rajono savivaldybe 2018-11-08

elektroniniu pa5tu gavo TILS 2018-11-08 kreipim4si del informacijos, susijusios su viesinimo bei
reklamos paslaugq pirkimais, pateikimo (paZymos 11.1 punktas). Atsakydamas i pirmiau minet4
2018-11-08 kreipim4si, Prienq rajono savivaldybes administracijos Bendrojo skyriaus vedejas
2018-11-09 elektroniniu paStu kreipesi i TILS, praSydamas ,,[...J pateihi praiymq del informacijos
pateikimo" (paZymos 4.10 punktas). Tyrimo metu Seimo kontrolierei pateiktuose paaiSkinimuose
Prienq rajono savivaldybes administracija nurodd, jog2018-11-08 kreipimasis elektroniniu pa5tu
nebuvo priimtas nagrineti ir, vadovaujantis Teises gauti informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq
institucijq ir istaigq istatymo 12 straipsnio 4 dalies nuostatomis, buvo papraSyta pateikti praSym4
(pazymos 11.2 punktas). Visq pirma paLymetina, jog konkreti teises akto nuostata, kuria
vadovaujantis buvo papraSl'ta TILS pateikti praSym4 del informacijos, susijusios su vie5inimo bei
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reklamos paslaugq pirkimais, buvo nurodyta tik atsakyme Seimo kontrolierei tyrimo metu. Be to,
2018-11-09 atsakyme ndra nurodyta (paaiSkinta), del kokiq konkrediq prieZasdiq yra reikalinga
patikslinti TILS 2018-11-08 kreipim4si, kokie netikslumai buvo nustatyti gavus TILS 2018-11-08
kreipim4si ir pan. Seimo kontrolierei tyrimo metu taip pat kilo abejoniq del pirmiau mineto Prienq
rajono savivaldybes administracijos reikalavimo tikslingumo, kadangi TILS
2018-11-08 kreipimesi buvo aiSkiai suformuluoti konkretls klausimai (pra5ymas del informacijos
pateikimo) Prienq rajono savivaldybes administracijai. Seimo kontrolieres isitikinimu, tokiuose
Prienq rajono savivaldybes administracijos pareigunq veiksmuose (2018-11-09 atsakyme teikiant
reikalavim4, nenurodant nei teisinio, nei faktinio reikalavimo pagrindo) iZvelgtini biurokratizmo
poqrniai. AtsiZvelgiant i tai, Prienq rajono savivaldybes administracijai teiktina rekomendacija.

Tyrimo metu taip pat nustatSrta, jog, atsiZvelgiant i Prieng rajono savivaldybes
administracijos atsakingo darbuotojo 2018-11-09 atsakym4, TILS darbuotojas 2018-12-12
pakartotiniu kreipimosi raStu elektroniniu pa5tu pateike oficialq praSym4, pasiraSlt4 TILS vadovo,
taip pat papildomai pasiteiravo, kada bltq galima tiketis gauti atsakym4. Prienq rajono
savivaldybes administracijos Bendrojo skyriaus vedejas 2018-12-17 elektroniniu paStu atitinkamai
informavo TILS darbuotoj4, jog ,,informacija perduota vykdymui" (paZymos 4.12 punktas).
PaZymetina, jog 2018-12-17 atsakyme nebuvo atsalgrta i TILS darbuotojo 2018-12-12 kreipimesi
pirmiau minet4 suformuluot4 klausim4 (pairymos 4.11 punktas). Seimo kontrolieres isitikinimu,
atsiZvelgiant i TILS 2018-12-12 kreipimesi pateikt4 klausim4, vadovaujantis gero administravimo,
atsakingo valdymo principais, Prienq rajono savivaldybes administracijai b[tq buvg tikslinga
2018-12-17 teikiant atsakym4 taip pat nurodyti, kada planuojama atsakyi i TILS 2018-12-12
praSym4, tadiau to padaryta nebuvo.

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad TILS 2018-12-17 pakartotinai kreipesi elektroniniu
pa5tu i Prienq rajono savivaldybes administracijos Bendrojo skl,riaus vedej4, pra5ydamas

informuoti, kada brltq galima tiketis gauti atsakyma (palymos 4.13 punktas). Prienq rajono
savivaldybes administracija 2018-12-19 ra5tu Nr. (7.42.)-R3-3820 (su priedu) pateike TILS
atsakym4 @aZymos 11.8 punktas). Tyrimo metu Seimo kontrolierei pateiktuose paaiSkinimuose
Prienq rajono savivaldybes administracija nurodd, jog 2018-12-19 atsakymas Nr. (7.42.)-R3-3820

,,nebuvo i5samiai parengtas, kadangi Buhalterijos skyriuje ndra kaupiami praSyme nurodyti
duomenys, buvo pateikta ta informacija, kuria sky,rius disponuoja" (paZymos 1 1.5 punktas). Siame

kontekste paLymetina, jog Prienq rajono savivaldybes administracijai del tam tikrq objek[wiq
aplinkybiq negalint pateikti (atsisakant pateikti) TILS pra5omos informacijos tam tikros dalies
(duomenq), vadovaujantis Teises gauti informacij4 i5 valstybds ir savivaldybiq institucijq ir istaigq
lstatymo 15 straipsnio 2 dalies, taip pat Taisykliq 35.2 punkto nuostatomis,20lS-12-19 atsakyme

brltq buvg tikslinga nurodyti, del kokiq konkrediq prieZasdiq ir kokiomis teisds aktq nuostatomis

vadovaujantis 5i savivaldybe negali pateikti dalies pra5omos informacijos (atsisako j4 teikti), kad

TILS bUtq aiSki teikiamos informacijos (duomenq) apimtis, taip pat informuoti apie atsakymo

apskundimo tvark4, tadiau to padaryta nebuvo, kas vertintina kritiSkai ne tik Teises gauti

informacij4 i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq istatymo 15 straipsnio 2 dalies,

Taisykliq 35.2 punkte itvirtintq nuostatq, bet ir iSsamumo, atsakingo valdymo, gero

administravimo principq prasme. AtsiZvelgiant i tai, kas iSdesgrta, Prienq rajono savivaldybes

administracijai teiktina rekomendacija.

38. Apibendrinant, konstatuotina, jog PareiSkejo (TILS) skundo dalis del Prienq rajono

savivaldybes administracijos pareiglnq veiksmq (neveikimo), nagrinejant TILS kreipimusis ir
teikiant informacij4, susijusi4 su vie5inimo bei reklamos paslaugq pirkimais, pripaZintina pagrista

pagalpa?ymos 37 punkte pateiktas i5vadas.
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Dhl Zarasry rajono savivaldybis pareigilnq veiksmq @eveikimo),
galimai nepateikus atsakymo i TILS kreipimqsi ddl informacijos,

susijusios su vieiinimo bei reklamos paslaugq pirkimais

39. Seimo kontroliere gavo Parei5kejo (TILS) skund4 del Zarasq rajono savivaldybes
pareiglnq veiksmq (neveikimo), galimai nepateikus atsakymo i TILS kreipim4si del informacijos,
susijusios su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais.

Del Parei5kejo skunde nurodytq aplinkybiq Seimo kontroliere kreipesi i Zansy rajono
savivaldybes administracij 4.

40. Tyrimo metu nustatlrta, jog Zarast4 rajono savivaldybe 2018-11-08 elektroniniu
pa5tu gavo TILS 2018-11-08 kreipim4si del informacijos, susijusios su vie5inimo bei reklamos
paslaugq pirkimais, pateikimo (paZymos 10.1 punktas).

Remiantis tyrimo metu Sios savivaldybes pateiktais paai5kinimais, Zarary rajono
savivaldybes atsakingas darbuotojas, dirbantis ,,vieno langelio" principu, TILS 2018-11-08
kreipimosi el. versij4 del Zmogi5kojo faktoriaus klaidos ikele i dokumentq valdymo sistem4 ,,kartu
su kitu raitu su priedais (anketa socialinis paramos klausimais) ir suformuotas kaip vienas
pavedimas bei pateihas vykdyti Socialinds paramos slqtriaus atsakingiems specialistams, kurie,
pateikg informacijq pagal jry kompetencijai priskirtq raitq, kitq dokumentq - [TILSJ paklausimq
trahavo kaip jkeltq per klaidq" ir ipirmiau minet4 TILS 2018-ll-08 laeipim4si del dokumento
registravimo klaidos atsakyta nebuvo (paZymos 10.2 punktas). Siame kontekste paZymetina, jog
Zarasr4 rajono savivaldybe tyrimo metu nepateike Seimo kontrolierei jokios informacijos
(paai5kinimq) apie tai, ar buvo imtasi priemoniq pirmiau minetai techninei klaidai i5taisyi (TILS
2018-11-08 pra5ymui tinkamai uZregistruoti). Darytina i5vada, jog Zarasr4 rajono savivaldybes
atsakingi pareigunai susidariusios problemines situacijos nesprende. AtsiZvelgiant i tai, Zarast4

raj ono savivaldybes administracij ai teiktina rekomendacij a.

Tl,rimo metu Seimo kontrolierei pateiktoje informacijoje Zarasq rajono savivaldybes
administracija paLymdjo, jog po to, kai Seimo kontroliere kreipesi i 5i4 savivaldybg del PareiSkejo
skundo tyrimui reikalingos informacijos pateikimo, atsakingi Zarast4 rajono savivaldybes
administracijos pareiglnai susisiekd su TILS darbuotoju ir informavo, jog pra5oma informacija
(pagal 2018-11-08 kreipim4si) bus pateikta (paZymos 10.4 punktas). Remiantis tyrimo metu Seimo
kontrolierei pateikta informacija (dokumentais), 2018-11-08 kreipimesi pra5oma informacija TILS
buvo pateikta tik po Seimo kontrolieres kreipimosi i Zarasq rajono savivaldybg, t. y., 2019-04-05
el. pa5tu (paZymos 10.5 punktas). Darytina i5vada, jog atsakymas iTILS 2018-11-08 kreipim4si
buvo pateiktas paZeidus Taisykliq 25 punkte itvirtint4 20 darbo dienq termin4 fuaZymos 15.2.1
punktas), t. y., praejus daugiau negu keturiems m6nesiams po TILS 2018-11-08 kreipimosi gavimo
datos. AtsiZvelgiant i tai, Zarasr4rajono savivaldybes administracijai teiktinos rekomendacijos.

41. Apibendrinus pirmiau nurodytas iSvadas, konstatuotina, kad Parei5kejo skundo
dalis del Zarast4 rajono savivaldybes pareigunq veiksmq (neveikimo), teikiant atsakym4 i TILS
kreipim4si del informacijos, susijusios su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais, ya
pripaZintinas pagristu pagal paLymos 40 punkte pateiktas iSvadas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

42.Yadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 22 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere nusprendZia:

Sergejaus Muravjovo, atstovaujandio ,,Transparency International" Lietuvos skyriui,
skundo dali del Druskininkq savivaldybds pareig[nq veiksmq (neveikimo), nagrindjant
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,,Transparency International" Lietuvos skyriaus kreipimusis ir teikiant informacijq, susijusi4 su
vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais, pripaZinti pagrista.

43. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq fstatymo 22 straipsnio
I dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere nusprendZia:

Sergejaus Muravjovo, atstovaujandio ,,Transparency International" Lietuvos skyriui,
skundo dali del Elektrenq savivaldybds pareigunq veiksmq (neveikimo), galimai nepateikus
atsakymo i ,,Transparency International" Lietuvos skyriaus kreipim4si del informacijos, susijusios
su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais, pripaZinti pagrista.

44. Yadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 22 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere nusprendZia:

Sergejaus Muravjovo, atstovaujandio ,,Transparency International" Lietuvos skyriui,
skundo dali del Kauno miesto savivaldybds pareigDnq veiksmq (neveikimo), nagrinejant

,,Transparency lnternational" Lietuvos skyriaus kreipimusis ir teikiant informacij4, susijusi4 su
vie5inimo bei reklamos paslaugq pirkimais, pripaZinti pagrista.

45. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 22 straipsnio
1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere nusprendZia:

Sergejaus Muravjovo, atstovaujandio ,,Transparency Intemational" Lietuvos skyriui,
skundo dalies del Kazlq Riidos savivaldyb6s pareig[nq veiksmq (neveikimo), galimai nepateikus
atsakymo i ,,Transparency lnternational" Lietuvos skyriaus kreipim4si del informacijos, susijusios
su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais, tyrim4 nutraukti.

46. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 22 straipsnio
1 dalies I punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere nusprendZia:

Sergejaus Muravjovo, atstovaujandio ,,Transparency International" Lietuvos skyriui,
skundo dali del Lazdijq rajono savivaldybes pareiglnq veiksmq (neveikimo), galimai nepateikus
atsakymo i ,,Transparency lntemational" Lietuvos skyriaus kreipim4si del informacijos, susijusios
su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais, pripaZinti pagrista.

47. Yadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 22 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere nusprendZia:

Sergejaus Muravjovo, atstovaujandio ,,Transparency International" Lietuvos skyriui,
skundo dali del Neringos savivaldybds pareiglnq veiksmq (neveikimo), galimai nepateikus

atsakymo i ,,Transparency lntemational" Lietuvos skyriaus kreipim4si del informacijos, susijusios
su vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais, pripaZinti pagrista.

48. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 22 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere nusprendZia:

Sergejaus Muravjovo, atstovaujandio ,,Transparency Intemational" Lietuvos skyriui,
skundo dali del Prienq rajono savivaldybds pareig[nq veiksmq (neveikimo), nagrinejant

,,Transparency lntemational" Lietuvos skyriaus kreipimusis ir teikiant informacij4, susijusi4 su

vie5inimo bei reklamos paslaugq pirkimais, pripaZinti pagrista.

49. Yadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 22 straipsnio

1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere nusprendZia:

Sergejaus Muravjovo, atstovaujandio ,,Transparency International" Lietuvos skyriui,

skundo dali del Zarasq rajono savivaldyb6s pareigunq veiksmq (neveikimo), teikiant atsakym4 i
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,,Transparency International" Lietuvos skyriaus kreipim4si del informacijos, susijusios su

vieSinimo bei reklamos paslaugq pirkimais, pripaZinti pagrista.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

50. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 19 straipsnio
I dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere Druskininkq savivaldybds
administracij ai rekomenduoj a :

50.1. imtis priemoniq, kad ateityje, Druskininkq savivaldybes administracijai atsisakant
pateikti asmenims jq pra5om4 informacij4 (dalf informacijos), atsakyme bttq nurodoma
atsisakymo pateikti informacij4 (dali informacijos) motyvai (teisinis ir faktinis pagrindas) bei
atsakymo apskundimo tvarka;

50.2. imtis priemoniq, kad ateityje, Druskininkq savivaldybes administracijai gavus

asmenq pra5ymus (skundus), atsakymai i juos bDtq pateikiami laikantis teises aktuose nustagrtq

terminq;
50.3. pagal kompetencij4 iSnagrin6ti ,,Transparency lnternational" Lietuvos skyriaus

2018-12-11 pakartotini kreipim4si elektroniniu paStu del informacijos, susijusios su vieSinimo bei
reklamos paslaugq pirkimais, pateikimo ir ,,Transparency International" Lietuvos s$riui pateikti
atsakym4 (atsakymo koprjq pateikti Seimo kontrolierei).

51. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 19 straipsnio

1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere Elektr6nq savivaldyb6s
administracij ai rekomenduoj a:

51.1. pagal kompetencij4 iSnagrindti ,,Transparency International" Lietuvos slgrriaus

2018-11-08 kreipim4si elektroniniu pa5tu del informacijos, susijusios su vie5inimo bei reklamos
paslaugq pirkimais, pateikimo ir,,Transparency Intemational" Lietuvos skyriui pateikti atsakym4
(eigu atsakymas dar nepateiktas) (atsakymo kopij4 pateikti Seimo kontrolierei);

51.2. imtis priemoniq, kad ateityje, Elektrenq savivaldybes administracijai gavus asmenq
praSymus (skundus), atsakymai ijuos bfltq pateikiami laikantis teises aktuose nustatytos tvarkos
bei terminq.

52. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 19 straipsnio
1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere Kauno miesto savivaldybOs
administracij ai rekomenduoj a:

52.1. imtis priemoniq, kad ateitfle, Kauno miesto savivaldybes administracijai atsisakant
pateikti asmenims jq pra5om4 informacij4 (dali informacijos), atsakyme bltq nurodoma
atsisakymo pateikti informacij4 (dali informacijos) motyvai (teisinis ir faktinis pagrindas) bei
atsakymo apskundimo tvarka;

52.2. imtts priemoniq, kad ateitfle, Kauno miesto savivaldybes administracijai gavus
asmenq praSymus (skundus), atsakymai ijuos bfitq pateikiami laikantis teises aktuose nustatytos
tvarkos ir terminq;

52.3. pagal kompetencij4 i5nagrineti ,.Transparency International" Lietuvos skyriaus
2018-12-12 pakartotini kreipim4si elektroniniu pa5tu del informacijos, susijusios su vie5inimo bei
reklamos paslaugq pirkimais, pateikimo ir ,,Transparency International" Lietuvos skyriui pateikti
atsakym4 (atsakymo kop,jE pateikti Seimo kontrolierei).

53. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 19 straipsnio
1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolier€ Lazdijq rajono savivaldybes
administracij ai rekomenduoj a:
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53.1. imtis priemoniq, kad ateityje,Lazdijqrajono savivaldybes administracijai atsisakant
pateikti asmenims jq praSom4 informacij4 (dali informacijos), atsakyme bltq nurodoma
atsisakymo pateikti informacij4 (dali informacijos) motyvai (teisinis ir faktinis pagrindas) bei
atsakymo apskundimo tvarka;

53.2. imtis priemoniq, kad ateityje, Lazdijr4 rajono savivaldybes administracijai gavus
asmenq praSymus (skundus), atsakymai ijuos bDtq pateikiami laikantis teises aktuose nustatytos
tvarkos ir terminq;

53.3. pagal kompetencij4 iSnagrindti ,,Transparency International" Lietuvos sklriaus
2018-12-06 pakartotini kreipim4si elektroniniu pa5tu del informacijos, susijusios su viesinimo bei
reklamos paslaugq pirkimais, pateikimo ir ,,Transparency International" Lietuvos skyriui pateikti
atsakym4 (atsakymo koprje pateikti Seimo kontrolierei).

54. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 19 straipsnio
I dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere Neringos savivaldyb6s
administracij ai rekomenduoj a:

54.1. imtis priemoniq, kad ateityje, Neringos savivaldybes administracijai gaws asmenq
praSymus (skundus), atsakymai ijuos bltq pateikiami laikantis teises aktuose nustatlos tvarkos
bei terminq;

54.2. imtis papildomq priemoniq, kad ateityje, Neringos savivaldybes administracijai
teikiant asmenims atsakymus elektroniniu pa5tu ijq praSymus (skundus), bltq tiksliai nurodomas
atsakymo gavejo adresas (adresato elektroninio pa5to adresas).

55. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 19 straipsnio
1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere Prienq rajono savivaldybes
administracij ai rekomenduoj a:

55.1. imtis priemoniq, kad ateityje, Prienq rajono savivaldybes administracijai praSant
asmenq patikslinti Sioje savivaldybeje gaut4 praSym4, b[tq aiSkiai nurodomas tokio praSymo
(reikalavimo) motyvai (teisinis ir faktinis pagrindas);

55.2. imtis priemoniq, kad ateitfie, Prienq rajono savivaldybes administracijai atsisakant
pateikti asmenims j,+ praSom4 informacij4 (dali informacijos), atsakyme bltq nurodoma
atsisakymo pateikti informacij4 (dali informacijos) motyvai bei atsakymo apskundimo tvarka.

56. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 19 straipsnio
I dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolier6 Zarasq rajono savivaldybBs
administracij ai rekomenduoj a:

56.1. imtis priemoniq, kad ateityje, Zarasr4 rajono savivaldybes administracijos
atsakingiems pareigunams registruojant Sioje savivaldybeje gautus asmenq pra5ymus
(dokumentus), 5i procedlra b[tq atliekama tinkamai;

56.2. imtis priemoniq, kad ateityj e, Zarast4 rajono savivaldybes administracijai gavus
asmenq praSynrus (skundus), atsakymai ijuos bltq pateikiami laikantis teises aktuose nustatytq
terminq.

Apie rekomendacijq nagrinejimo rezultatus praSytume praneSti Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolieriq istatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne v6liau kaip per 30
dieng nuo sitilymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontroliere :b Milda Vainiute


