LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS

PAŽYMA
DĖL X SKUNDO
PRIEŠ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
2014-09-02 Nr. 4D-2014/2-770
Vilnius
I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2014-05-26 gavo X (arba toliau vadinama –
pareiškėjas) skundą dėl Joniškio rajono savivaldybės (toliau citatose ir tekste vadinama –
Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), skiriant socialinę pašalpą.
2. Pareiškėjas skunde nurodo:
2.1. „Savivaldybė man moka socialinę pašalpą, kurią anksčiau mokėjo po 236,83 Lt per
mėnesį, o vėliau mokėjo tik 190,76 Lt per mėnesį“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „iš kaimynų sužinojau, jog jiems buvo mokama socialinė pašalpa po 315–350 Lt per
mėnesį“;
2.3. „Savivaldybės administracijos direktorius 2014-05-06 raštu man teigia, kad socialinė
pašalpa man priskaičiuota teisingai, nes turėjau iš žemės ūkio veiklos pajamų [...], tačiau aš pajamų
iš žemės ūkio veiklos neturėjau, o dėl prasimanytų normų, tai net susifantazavus tariamas pajamas
jos skaičiuotinos 2012 metais per mėnesį 7,24 Lt, 2013 metais per mėnesį 13,27 Lt, 2014 metais per
mėnesį 2,05 Lt“;
2.4. „manau, kad Savivaldybė tyčia man nemokėjo ir nemoka tokio dydžio pašalpos, kokią
turėtų mokėti, dėl to, jog mano sąskaita taupo iš valstybės biudžeto socialinėms pašalpoms
valstybės skirtas lėšas ir sutaupytus mano sąskaita valstybės socialinėms pašalpoms skirtus pinigus
panaudoja savo reikmėms.“
3. Pareiškėjas prašo Seimo kontrolieriaus: „patikrinti, ar Savivaldybė, man mokėdama
236,83 Lt ir vėliau 190,76 Lt dydžio socialinę pašalpą per mėnesį, nepažeidė Lietuvos Respublikos
įstatymų bei nustačius pažeidimų įpareigoti Savivaldybę ištaisyti nustatytus pažeidimus.“
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės
4. Prieš pradedant nagrinėti skundą svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad:
4.1. skundo esmė susijusi su pareiškėjo 2014-04-18 skundu Seimo kontrolieriui (Seimo
kontrolierių įstaigoje šis skundas gautas 2014-04-22), kuriame pareiškėjas nurodė tas pačias
aplinkybes (pažymos 2.1 ir 2.2 papunkčiai) ir prašė Seimo kontrolieriaus patikrinti, ar Savivaldybė
tinkamai apskaičiuoja jam skiriamų socialinių pašalpų dydį.
Atsižvelgęs į 2014-04-18 skunde aprašytas aplinkybes ir į tai, kad, pagal Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktą, Seimo kontrolierius priima
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sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, jeigu padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje
institucijoje ar įstaigoje, Seimo kontrolierius atsisakė tirti pareiškėjo 2014-04-18 skundą, nes jis
pirmiausia buvo nagrinėtinas kitoje institucijoje, t. y. Savivaldybėje, kadangi vadovaujantis Vietos
savivaldos įstatymo 29 straipsnio 2 ir 8 dalimis už Savivaldybės administracijos (šiuo atveju –
Joniškio seniūnijos pareigūnų) vidaus administravimą ir darbo organizavimą yra atsakingas
Savivaldybės administracijos direktorius.
Pareiškėjo skundas 2014-04-30 raštu Nr. 4D-2014/2-596/3D-1248 buvo persiųstas
Savivaldybės administracijai nagrinėti pagal kompetenciją, prašant atidžiai išanalizuoti skunde
keliamą problemą bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pateikti pareiškėjui motyvuotą
atsakymą. Buvo prašyta, išnagrinėjus pareiškėjo 2014-04-18 skundą, apie atlikto tyrimo rezultatus
informuoti ir Seimo kontrolierių;
4.2. Savivaldybė, atsakydama į pareiškėjo 2014-04-18 skundą, 2014-05-06 rašte Nr.
(3.63)R-223 nurodė:
„Išnagrinėję Jūsų skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui informuojame, kad
Savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, skirdamas Jums socialinę pašalpą, jokių
pažeidimų nepadarė.
Jums išmokėtos socialinės pašalpos dydis nuolat keitėsi todėl, kad keitėsi žemės ūkio
veiklos pajamų iš žemės ūkio naudmenų hektaro normos, kurios kasmet keičiamos ir tvirtinamos
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Iš VšĮ Registrų centro duomenų bazės
pažymos matyti, kad Jūs turite 1,3160 ha žemės ūkio naudmenų. Apskaičiuojant socialinės pašalpos
dydį yra atsižvelgiama į žemės ūkio veiklos pajamas. Jūsų atveju žemės ūkio veiklos pajamos 2012
m. sudarė 86,86 Lt, 2013 m. – 159,24 Lt, 2014 m. – 24,55 Lt.“
5. Siekdamas išsiaiškinti skunde aprašytas aplinkybes, Seimo kontrolierius 2014-07-04
raštu Nr. 4D-2014/2-770/3D-1894 kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių, prašydamas:
- pateikti visą informaciją, paaiškinimus dėl skunde aprašytų aplinkybių;
- motyvuotai paaiškinti, kokių teisės aktų nuostatomis vadovaujantis pareiškėjui skiriama
socialinė pašalpa; nuo kada pareiškėjui skiriama socialinė pašalpa; ar šiuo metu pareiškėjui yra
skiriama socialinė pašalpa; kokio dydžio (pateikti sprendimą dėl socialinės pašalpos pareiškėjui
skyrimo);
- nurodyti, kaip apskaičiuojamas pareiškėjui priklausančios socialinės pašalpos dydis;
- nurodyti, dėl kokių priežasčių ir kokių teisės aktų nuostatomis vadovaujantis keitėsi
pareiškėjui priklausančios socialinės pašalpos dydis, t. y. kito nuo 236,83 Lt per mėnesį iki 190,76
Lt per mėnesį;
- informuoti, kokia tvarka ir kokių teisės aktų nuostatomis vadovaujantis Savivaldybės
administracija apskaičiuoja iš žemės ūkio veiklos gaunamas pajamas; nurodyti pareiškėjo 2012–
2014 metų pajamas iš žemės ūkio veiklos (pateikti tai patvirtinančių dokumentų kopijas);
- motyvuotai paaiškinti, ar buvo pradėta administracinė procedūra pagal pareiškėjo 2014-0422 skundą; jeigu administracinė procedūra buvo pradėta, pateikti administracinės procedūros
sprendimą; jeigu ne, nurodyti, dėl kokių priežasčių administracinė procedūra nebuvo pradėta.
6. Savivaldybės administracija 2014-07-18 raštu Nr. (30.8)S-1477 Seimo kontrolierių
informavo:
6.1. „Socialinė pašalpa X mokama nuo 2010 m. spalio 1 d. nuolat, t. y. iki šiol. Socialinė
pašalpa pareiškėjui skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnio 1 dalies 4 punktu, kuriame
nurodyta, kad asmenys, įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės
valstybinėje įdarbinimo tarnyboje, turi teisę į piniginę socialinę paramą. Šiuo metu pareiškėjui
mokama 245,96 Lt socialinė pašalpa buvo paskirta nuo 2014-06-01 iki 2014-09-01“;
6.2. „Vadovaujantis Įstatymo 10 str. 2 dalies 1 punktu, kuriame nurodyta, kad vienam
gyvenančiam asmeniui tais atvejais, kai vienas gyvenantis asmuo yra darbingo amžiaus darbingas,
bet nedirbantis asmuo, socialinės pašalpos dydis yra mažinamas 20 proc., kai socialinė pašalpa
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mokama nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių, X nuo 2014 m. birželio 1 d. socialinės pašalpos dydis
yra mažinamas 20 proc.“;
6.3. „Vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, socialinės pašalpos dydis vienam
gyvenančiam asmeniui sudaro 100 proc. skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų vienam
gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį. Socialinės
pašalpos dydis apskaičiuojamas automatiškai, suvedus pareiškėjo duomenis į kompiuterinę
programą „Parama“;
6.4. „Socialinės pašalpos dydis keičiasi pašalpos gavėjams, kurie turi žemės, todėl, kad
keičiasi žemės ūkio veiklos pajamų iš žemės ūkio naudmenų hektaro normos. Šios normos yra
tvirtinamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje yra
išvardintos pajamos, kurios įskaitomos į asmens gaunamas pajamas apskaičiuojant socialinės
pašalpos dydį. Šio straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodyta, kad įskaitomos pajamos iš žemės ūkio
veiklos (išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 hektaro).
Apskaičiuojant socialinės pašalpos dydį, iš 350 Lt minusuojamos asmens gaunamos pajamos“;
6.5. „VšĮ Registrų centro duomenimis, X turi 1,3160 ha žemės ūkio naudmenų, žemės
našumo balas – 49,00. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m.
rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-611 „Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3D391 „Dėl žemės ūkio veiklos pajamų normatyvų ir pajamų normos hektarui žemės ūkio naudmenų
patvirtinimo“ pakeitimo“, 2012 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 3D-636 „Dėl žemės ūkio veiklos
pajamų normatyvų ir pajamų normos hektarui žemės ūkio naudmenų patvirtinimo“ pakeitimo“,
2013 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 3D-739 „Dėl žemės ūkio veiklos pajamų normatyvų ir pajamų
normos hektarui žemės ūkio naudmenų patvirtinimo“ pakeitimo“, pareiškėjo atveju, žemės ūkio
veiklos pajamos mėnesiui sudarė:
1. Nuo 2012-01-01 iki 2012-10-01 – 102,65 Lt (78 x 1,316 = 102,65 Lt);
2. Nuo 2012-10-01 iki 2014-01-01 – 159,24 Lt (121 x 1,316 = 159,24 Lt);
3. Nuo 2014-01-01 iki 2014-09-01 – 42,55 Lt (388 x 1,316: 12 = 42,55 Lt).
Socialinė pašalpa yra skiriama 3 mėnesiams. Žemės ūkio veiklos pajamos
apskaičiuojamos kreipimosi mėnesį galiojančios normos dydžiu“;
6.6. „Programos „Parama“ administratoriui laiku neįvedus naujo normos dydžio, nuo 2012
m. sausio 1 d. iki liepos 1 d. X susidarė 94,74 Lt permoka (pajamos sudarė po 102,65 Lt, o buvo
skaičiuojama po 86,86 Lt). Kadangi permoka susidarė ne dėl pareiškėjo kaltės, skola nebuvo
išskaityta“;
6.7. „Administracinė procedūra pagal pareiškėjo 2014-04-18 skundą, kuris buvo persiųstas
Seimo kontrolieriaus 2014-04-30 raštu Nr. 4D-2014/2-596/3D-1248, buvo pradėta ir vykdyta.
Išsiaiškinus visas aplinkybes, išnagrinėjus X socialinės pašalpos byloje esančius dokumentus
ir teisės aktus, kuriais vadovaujantis pareiškėjui buvo skiriama socialinė pašalpa, priimtas
sprendimas, kad Savivaldybės administracija, mokėdama socialinę pašalpą X, Lietuvos
Respublikos įstatymų nepažeidė. 2014-05-06 pareiškėjui buvo išsiųstas motyvuotas atsakymas dėl
skunde nurodytų aplinkybių.“
Tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos
7. Viešojo administravimo įstatymo:
14 straipsnis „Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimas“ – „[...]. 3. Asmenų
skundai ir pranešimai dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų, neveikimo ar administracinių
sprendimų nagrinėjami šio įstatymo trečiajame skirsnyje [pastaba: trečiasis skirsnis
„Administracinė procedūra“, 19–36 straipsniai] nustatyta tvarka. [...].“
19 straipsnis „Administracinė procedūra ir jos dalyviai“ – „1. Administracinė procedūra –
pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens
skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar
administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir
teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. [...].“
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21 straipsnis „Pagrindas pradėti administracinę procedūrą“ – „1. Pagrindas pradėti
administracinę procedūrą yra: 1) asmens skundas; [...]. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindai
pradėti administracinę procedūrą toliau vadinami skundu.“
22 straipsnis „Administracinės procedūros pradžia“ – „1. Administracinę procedūrą
pradeda viešojo administravimo subjekto vadovas arba jo įgaliotas pareigūnas ar valstybės
tarnautojas rašytiniu pavedimu (įsakymu, potvarkiu, rezoliucija) per 3 darbo dienas nuo 21
straipsnyje nurodytų dokumentų gavimo dienos. 2. Administracinei procedūrai pradėti reikalingą
informaciją, kurią turi viešojo administravimo subjektas arba kuri yra valstybės registruose ar kitose
valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose, surenka pats skundą gavęs viešojo
administravimo subjektas.“
31 straipsnis „Administracinės procedūros terminai“ – „Administracinė procedūra turi
būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios.
[...].“
33 straipsnis „Teikimas priimti administracinės procedūros sprendimą“ – „Pareigūnas,
valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atlikęs administracinę procedūrą, surašo teikimą priimti
administracinės procedūros sprendimą ir perduoda jį viešojo administravimo subjekto vadovui.
Teikime priimti administracinės procedūros sprendimą turi būti nurodytos faktinės aplinkybės,
nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtas administracinės
procedūros sprendimo projektas, siūlomo administracinės procedūros sprendimo projektas ir
teikimo parengimo data.“
34 straipsnis „Administracinės procedūros sprendimo priėmimas“ – „1. Administracinė
procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta
administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą
administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo
nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros
sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka. 2. Administracinės procedūros sprendimas
parengiamas trimis egzemplioriais, vienas iš jų įteikiamas ar išsiunčiamas asmeniui, dėl kurio buvo
pradėta administracinė procedūra, antras įteikiamas ar išsiunčiamas viešojo administravimo
subjektui, kurio veiksmai buvo skundžiami, trečias lieka viešojo administravimo subjektui, kuris
atliko administracinę procedūrą, ir saugomas teisės aktų nustatyta tvarka.“
36 straipsnis „Administracinės procedūros sprendimo apskundimas“ – „Asmuo turi teisę
apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą savo
pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta
tvarka.“
8. Vietos savivaldos įstatymo:
6 straipsnis „Savarankiškosios savivaldybių funkcijos“ – „[...]; 43) socialinės pašalpos,
nustatytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatymu, teikimas ir piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimas
nurodytame įstatyme nustatytose savivaldybėse.“
9. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo:
9 straipsnis „Socialinės pašalpos dydis“ – „1. Socialinės pašalpos dydis vienam
gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro 100 procentų skirtumo tarp valstybės
remiamų pajamų vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per
mėnesį. [...].“
10 straipsnis „Pagrindai, kuriems esant socialinė pašalpa skiriama papildomai arba ji
mažinama“ – „[...]. 2. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui tais
atvejais, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo yra darbingo
amžiaus darbingas, bet nedirbantis asmuo (išskyrus atvejus, kai nedirbama dėl priežasčių, nurodytų
šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 punktuose), socialinės pašalpos dydis,
apskaičiuotas pagal šio įstatymo 9 straipsnį, [...], yra mažinamas:
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1) kai socialinė pašalpa mokama nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių – socialinės pašalpos
dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 20 procentų;
[...].“
17 straipsnis „Pajamos“ – „1. Skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitomos visų bendrai
gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gaunamos pajamos:
[...]; 8) pajamos iš žemės ūkio veiklos (išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių
bendras plotas neviršija 1 hektaro) [...].
9. Pajamos iš žemės ūkio veiklos nustatomos pagal šios veiklos apskaitos dokumentus.
Jeigu tokių dokumentų nėra, vidutinės mėnesio pajamos apskaičiuojamos taikant Vyriausybės ar jos
įgaliotos institucijos patvirtintus žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų pagal sąlygines išlaidas,
normatyvus. Jeigu nėra galimybės nustatyti pajamų pagal šiuos normatyvus arba žemės ūkio veikla
nevykdoma, vidutinės mėnesio pajamos apskaičiuojamos taikant Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos nustatytą pajamų normą hektarui žemės ūkio naudmenų. [...].“
10. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004-07-02 įsakymu Nr. 3D-391 patvirtinto
Smulkaus ūkio žemės ūkio veiklos pajamų normos hektarui žemės ūkio naudmenų aprašo
(teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2011-09-01 iki 2012-09-01):
Žemės našumas balais
iki 32
32,1–35
35,1–40
40,1–48
48 ir daugiau

Pajamų norma hektarui žemės ūkio
naudmenų per mėnesį, Lt
15
24
38
59
78

11. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004-07-02 įsakymu Nr. 3D-391 patvirtinto
Smulkaus ūkio žemės ūkio veiklos pajamų normos hektarui žemės ūkio naudmenų aprašo
(teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2012-09-01 iki 2013-11-01):
Žemės našumas balais

Pajamų norma hektarui žemės ūkio
naudmenų per mėnesį, Lt

iki 32

34

32,1–35

44

35,1–40

62

40,1–48

94

48 ir daugiau

121

12. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004-07-02 įsakymu Nr. 3D-391 patvirtintų
Žemės ūkio veiklos pajamų iš žemės ūkio naudmenų hektaro normų (aktuali teisės akto
redakcija, galiojanti nuo 2013-11-01):
Ūkių grupės pagal žemės našumo balą

Sutartinio ūkio* pajamų iš žemės ūkio naudmenų
hektaro normos Lt/ha per metus

iki 32
32,1–35

9
63

6
35,1–40
40,1–48
48 ir daugiau

155
284
388
Tyrimo išvados

13. Atsižvelgiant į pareiškėjo skundo turinį ir skundo tyrimo metu paaiškėjusias
aplinkybes, išskirtinos šios tyrimo dalys:
13.1. dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų, skiriant socialinę pašalpą
pareiškėjui;
13.2. dėl pareiškėjo teisės į gerą viešąjį administravimą.
Tyrimo išvados pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai.
Dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų,
skiriant socialinę pašalpą pareiškėjui
14. Išanalizavus pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą (pažymos 8–12 punktai) ir
atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 2–6 punktai), darytina išvada, kad
Savivaldybės administracijos pareigūnai, skirdami socialinę pašalpą pareiškėjui, tinkamai vykdė
savo tiesiogines funkcijas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, t. y. atsižvelgdami į teisės aktų
reikalavimus, jog vienam gyvenančiam asmeniui tais atvejais, kai vienas gyvenantis asmuo yra
darbingo amžiaus darbingas, bet nedirbantis asmuo, socialinės pašalpos dydis yra mažinamas 20
proc., kai socialinė pašalpa mokama nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių, jog į asmens gaunamas
pajamas apskaičiuojant socialinės pašalpos dydį yra įskaitomos pajamos iš žemės ūkio veiklos, taip
pat į tai, kad keičiasi žemės ūkio ministro įsakymais tvirtinamos žemės ūkio veiklos pajamų iš
žemės ūkio naudmenų hektaro normos, atitinkamai skaičiavo pareiškėjui priklausančios socialinės
pašalpos dydį.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo Savivaldybės administracijos pareigūnų
veiksmus vertinti kaip piktnaudžiavimą ar biurokratizmą.
Dėl pareiškėjo teisės į gerą viešąjį administravimą
15. Tyrimo metu nustatyta, kad Savivaldybės administracija, gavusi Seimo kontrolieriaus
2014-04-30 raštu Nr. 4D-2014/2-596/3D-1248 persiųstą pareiškėjo 2014-04-18 (Seimo kontrolierių
įstaigoje gautas 2014-04-22) skundą (pažymos 4.1 papunktis), turėjo išnagrinėti jį teisės aktų
nustatyta tvarka, t. y. turėjo pradėti administracinę procedūrą, kadangi buvo skundžiamasi dėl
viešojo administravimo subjekto – Savivaldybės administracijos pareigūnų – veiksmų, tačiau to
nepadarė.
Atsakydama į Seimo kontrolieriaus klausimą, ar buvo pradėta administracinė procedūra
pagal pareiškėjo 2014-04-18 skundą, Savivaldybės administracija informavo, kad procedūra „buvo
pradėta ir vykdyta“, kad „išsiaiškinus visas aplinkybes, išnagrinėjus X socialinės pašalpos byloje
esančius dokumentus ir teisės aktus, kuriais vadovaujantis pareiškėjui buvo skiriama socialinė
pašalpa, priimtas sprendimas, kad Savivaldybės administracija, mokėdama socialinę pašalpą X
Lietuvos Respublikos įstatymų nepažeidė“, kad „pareiškėjui buvo išsiųstas motyvuotas atsakymas
dėl skunde nurodytų aplinkybių“ (pažymos 6.7 papunktis).
Seimo kontrolierius pažymi, kad, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo
nuostatomis (pažymos 7 punktas), administracinė procedūra – viešojo administravimo subjekto
atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo
subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto
skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės
procedūros sprendimą. Administracinę procedūrą pradeda viešojo administravimo subjekto
vadovas arba jo įgaliotas pareigūnas ar valstybės tarnautojas rašytiniu pavedimu (įsakymu,
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potvarkiu, rezoliucija) per 3 darbo dienas nuo skundo ar pranešimo gavimo dienos. Pareigūnas,
valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atlikęs administracinę procedūrą, surašo teikimą priimti
administracinės procedūros sprendimą ir perduoda jį viešojo administravimo subjekto vadovui.
Teikime priimti administracinės procedūros sprendimą turi būti nurodytos faktinės aplinkybės,
nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtas administracinės
procedūros sprendimo projektas, siūlomo administracinės procedūros sprendimo projektas ir
teikimo parengimo data. Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros
sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3
darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir
nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais
vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo
tvarka. Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas
priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios.
Pažymėtina, kad Savivaldybės administracija Seimo kontrolieriui nepateikė duomenų,
įrodančių, jog administracinė procedūra buvo pradėta (rašytinis pavedimas), jog buvo surašytas
teikimas priimti administracinės procedūros sprendimą ir perduotas Savivaldybės administracijos
vadovui, jog administracinė procedūra buvo baigta priėmus administracinės procedūros sprendimą,
kuriame būtų nurodytos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai,
kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo
tvarka.
Savivaldybės administracijos 2014-05-06 atsakymas į pareiškėjo 2014-04-18 skundą
(pažymos 4.2 papunktis) nelaikytinas administracinės procedūros sprendimu – jame nėra nurodytos
visos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis
priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka. Atsakyme tik
teigiama, kad „Savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, skirdamas Jums socialinę
pašalpą, jokių pažeidimų nepadarė“, ir nurodoma, kad „socialinės pašalpos dydis nuolat keitėsi
todėl, kad keitėsi žemės ūkio veiklos pajamų iš žemės ūkio naudmenų hektaro normos, kurios
kasmet keičiamos ir tvirtinamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu“, tačiau ši
informacija nepagrįsta teisės aktais, be to, nenurodyta apskundimo tvarka. Iš šio Savivaldybės
administracijos atsakymo lieka neaišku, kodėl ir kuo vadovaujantis pareiškėjo socialinės pašalpos
dydis keitėsi, nors būtent tai pareiškėjas ir norėjo išsiaiškinti, skųsdamas Savivaldybės
administracijos pareigūnų veiksmus.
Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, Seimo kontrolierius daro išvadą, kad pareiškėjo teisė į
gerą viešąjį administravimą buvo pažeista, todėl tikslinga siūlyti Savivaldybės administracijos
direktoriui atkreipti dėmesį į šiame pažymos punkte nurodytus pažeidimus bei pateiktas Viešojo
administravimo įstatymo nuostatas, reglamentuojančias administracinę procedūrą, ir užtikrinti, kad
ateityje, gavus asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais,
neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar
pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, pagal kompetenciją būtų atlikti privalomi veiksmai
nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą ir būtų priimtas dėl to administracinės procedūros
sprendimas, jame nurodant faktines aplinkybes, nustatytas skundo nagrinėjimo metu, teisės aktus,
kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo
tvarką.
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:
X skundo tyrimo dalį dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų, skiriant
socialinę pašalpą pareiškėjui, atmesti.
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17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:
tyrimo dalį dėl teisės į gerą viešąjį administravimą pripažinti pagrįsta.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA
18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1
dalies 17 punktu, Seimo kontrolierius Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui
rekomenduoja atkreipti dėmesį į pažymos 15 punkte nurodytus pažeidimus bei į pateiktas Viešojo
administravimo įstatymo nuostatas, reglamentuojančias administracinę procedūrą, ir užtikrinti, kad
ateityje, gavus asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais,
neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar
pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, pagal kompetenciją būtų atlikti privalomi veiksmai
nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą ir būtų priimtas dėl to administracinės procedūros
sprendimas, jame nurodant faktines aplinkybes, nustatytas skundo nagrinėjimo metu, teisės aktus,
kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo
tvarką.
19. Vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi, prašyčiau šią
rekomendaciją išnagrinėti ir apie jos nagrinėjimo galutinius rezultatus (Seimo kontrolieriui
pateikiant informaciją pagrindžiančius dokumentus) informuoti iki 2014-10-01.

Seimo kontrolierius

Raimondas Šukys

