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ATSAKYMAS Į SKUNDĄ 

Valstybės kontrolė gavo Bendrijos „Trušeliai“ pirmininko skundą dėl Klaipėdos rajono 

savivaldybės mero ir tarnautojų galimo biurokratizmo, tuo galimai pažeidžiant minėtos 

bendruomenės teisę į gerą viešąjį administravimą. Taip pat prašote atlikti Danės gatvės rangos darbų 

patikrinimą ir išsiaiškinti, kodėl bet kokiomis priemonėmis stengiamasi statybos rangos darbus 

vilkinti. 

Dėkojame bendrijos pirmininkui už išreikštą pasitikėjimą mūsų institucija ir atsakingą požiūrį į 

savivaldybės institucijų jiems pavestų administravimo funkcijų atlikimą. Pagal Vietos savivaldos 

įstatymo 6 str. 1 d. 32 p. savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas 

ir saugaus eismo organizavimas yra priskiriama savarankiškosioms (Konstitucijos ir įstatymų 

nustatytoms (priskirtoms) savivaldybių funkcijoms.  

Atsakydami į bendrijos pirmininko skundą pažymime, kad Valstybės kontrolė – aukščiausioji 

audito institucija – vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymu, prižiūrėdama, ar 

teisėtai ir efektyviai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas, taip 

pat kaip naudojamos valstybės biudžeto lėšos, skiriamos savivaldybių biudžetams, jai priskirtas funkcijas 

įgyvendina atlikdama valstybinius auditus, vadovaudamasi metiniame veiklos plane nustatyta valstybinio 

audito programa. Valstybės kontrolė neatlieka auditų, tikrinimų ar kitokių tyrimų vien tik pagal įmonių, 

bendrijų, asmenų skundus ir prašymus ar gindama konkrečių asmenų interesus. 

Atkreipiame dėmesį, jog Valstybės kontrolė asmenų skundus ir prašymus nagrinėja ir nuomonę 

/informaciją teikia tik remdamasi atlikto audito metu surinkta informacija ir jos pagrindu padarytomis 

išvadomis bei teiktomis rekomendacijomis. Pareiškėjo nurodytų aplinkybių Valstybės kontrolė auditų 

metu nevertino. Kartu pažymime, kad Valstybės kontrolė – aukščiausioji audito institucija, sudarydama 

ir įgyvendindama metines valstybinio audito programas, atitinkamai reaguoja į svarbiausias visuomenei 

aktualijas, todėl iš bendrijos ir kitų asmenų laiku gauta informacija yra vienas iš rizikos, susijusios su 

galimu neteisėtu ir neefektyviu valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, 

identifikavimo šaltinių. Bendrijos pirmininko pateiktą informaciją vertinsime sistemiškai ir pagal 
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galimybes atsižvelgsime atlikdami strateginius tyrimus ir sudarydami valstybinio audito programas, į 

kurias įtraukiami klausimai, susiję su didelei visuomenės daliai opiomis ir sisteminėmis viešojo sektoriaus 

problemomis. 

Iš bendrijos pirmininko skundo turinio matyti, kad, Jūsų nuomone, savivaldybės institucijos 

nereaguoja arba galbūt netinkamai reaguoja į bendrijos pirmininko prašymus. Seimo kontrolieriai, 

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 str. 1 d., tiria pareiškėjų skundus 

dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo 

administravimo srityje. Pažymime, kad Valstybės kontrolė neturi teisės bendrijos pirmininko skundo pati 

persiųsti Seimo kontrolieriams. Todėl, jei manote, kad Jūsų atveju atsakingos institucijos veiksmais ar 

neveikimu buvo pažeistos Jūsų teisės viešojo administravimo srityje, Jūs turite teisę įstatymų nustatyta 

tvarka kreiptis į Seimo kontrolierių įstaigą (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius arba el. būdu 

https://www.lrski.lt/). Be to, informaciją, kas ir kaip gali pateikti skundą Seimo kontrolieriams, galite rasti 

paspaudę šią nuorodą: https://www.lrski.lt/informacija-pareiskejams/kas-ir-kaip-gali-pateikti-skunda/.  

Kadangi skunde nurodomi galimi viešųjų pirkimų pažeidimai, atsižvelgę į tai, kad pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 str. 1 d. 2 p. Viešųjų pirkimų tarnyba vykdo šio įstatymo ir su 

jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, prižiūri, kaip laikomasi šių teisės aktų 

reikalavimų, įskaitant reikalavimus vykdant pirkimo sutartis, ir šio įstatymo 10 str. nurodytus vidaus 

sandorius, bendrijos „Trušeliai“ pirmininko skundą persiunčiame šiai tarnybai vertinti pagal kompetenciją 

ir prašome apie skundo nagrinėjimo rezultatus informuoti pareiškėją ir Valstybės kontrolę. 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 str. 5 d. 7 p. įpareigoja institucijas 

nurodyti administracinių sprendimų apskundimo tvarką, todėl informuojame bendrijos pirmininką, kad 

šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Jūsų pasirinkimu gali būti skundžiamas Valstybės 

kontrolei (Pamėnkalnio g. 27, 01113 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 

nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01119 Vilnius) Lietuvos 

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba 

Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

Pridedama: 14 lapų (antram adresatui). 
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