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I. SKUNDO ESMĖ
1. Seimo kontrolierius gavo pakartotiną X (toliau – pareiškėja) skundą dėl Joniškio rajono
savivaldybės pareigūnų (toliau – Savivaldybė) veiksmų, sprendžiant gyventojų problemas.
Pareiškėja skunde nurodė, kad:
– 2009 metais jai buvo paskirtas butas be krosnies, langų, kiauru stogu;
– kieme nebuvo šiukšlių konteinerių, todėl šiukšles gyventojai pildavo kur papuolė;
– nebuvo lauko tualeto, šio namo gyventojai gyvena antisanitarinėmis sąlygomis. Dėl skunde
išdėstytų aplinkybių, pareiškėja kreipėsi į seniūnę S. Eidukienę, tačiau ji paaiškinusi: „<...> čia
nematome jokių problemų, tik mokėkite tą privalomą šiukšlių mokestį ir problemų nebus. O už ką
reikia mokėti privalomą šiukšlių mokestį, jeigu žmogus gyveni tiesiog šiukšlyne, fekalijos pilamos
kieme <...> (taip skunde, šios ir kitų citatų kalba netaisyta).
Pareiškėja prašo Seimo kontrolierių tarpininkauti sprendžiant jos skunde nurodytas aplinkybes.
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
2. Atkreiptinas dėmesys, kad X skundas dėl socialinio būsto jai nuomos klausimų Seimo
kontrolierių įstaigoje buvo nagrinėtas 2011 metais.
Tirdamas pakartotiną pareiškėjos skundą, Seimo kontrolierius raštu kreipėsi į Joniškio rajono
savivaldybę, prašydamas pateikti paaiškinimą dėl skunde nurodytų aplinkybių bei pateikti paaiškinimą
ar ... kaime, ... namo gyventojai yra kreipęsi į Savivaldybę dėl skunde nurodytų aplinkybių ir kaip šios
problemos buvo sprendžiamos.
Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės
3. Iš Joniškio rajono savivaldybės pateiktos medžiagos matyti, kad:
3.1. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-04-01 įsakymu Nr. A-317
„Dėl socialinio būsto išnuomojimo X“ X šeimai išnuomotas dviejų kambarių butas, esantis Žagarės
seniūnijoje, ... kaime, ...;
3.2. X šeimą sudaro: ji pati, dukra Y, gim. 1999 metais, Z, gim. 2005 metai, bei A, gim. 2009
metais (2010-01-15 pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą);
3.3. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Žagarės seniūnijos seniūnės Stasės Eidukienės
2011-06-09 rašte pažymėta, kad: <...> socialiniame būste, kuriame gyvena X pastatyta šildymo krosnis.
Artimiausiu metu bus pakeistas vienas buto langas.“
3.4. Kitame seniūnės 2011-08-18 rašte Nr. S-234-(1.5) pažymėta, kad <...> „šią vasarą iš naujo
permūryta krosnis. Prie aštuonbučio namo buvo ūkinis pastatas su lauko tualetais. Socialiniam būstui
priklausančio tualeto durys buvo iškritusios. Duris susitvarkė patys gyventojai. Konteinerius šiukšlėms
užsisako patys gyventojai, be to prie daugiabučių namų jau seniai yra konteineriai popieriui, stiklui ir
plastmasei. <...> šiuo metu prie namo žolė nušienauta.“
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Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Voldemaras Bandžiukas 2011-09-12
raštu Nr. (11.7) R-246 Seimo kontrolierių informavo, kad pareiškėja yra įrašyta į sąrašą dėl būsto
sąlygų pagerinimo; jos eilės numeris yra 2 (antras).
Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
4. Vietos savivaldos įstatyme (6 straipsnio 15 dalis) ;nustatyta, kad viena iš savarankiškųjų
savivaldybės funkcijų yra savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio
būsto nuoma.
5. Siekiant užtikrinti, kad visos rajonų gyvenamųjų teritorijos būtų valomos ir tvarkomos,
Joniškio rajono tarybos 2007-02-08 sprendimu Nr. T-13 patvirtino Joniškio rajono savivaldybės
gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisykles (toliau – Taisyklės.) Jose numatyta, kad „asmenys
tvarko ir palaiko švarą jiems priskirtose teritorijose.
4.1 punktas – „asmenys – fiziniai ir juridiniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka priskirtų
teritorijų savininkai, valdytojai, naudotojai“; <...>;
6 punktas – „ asmenys jiems priskirtose teritorijose privalo:
„6.1 valyti ir prižiūrėti kiemus, sklypus;
„6.2. išvežti sąšlavas;
„6.3. šienauti žaliąją veją, tvarkyti želdinius, kad medžių ar krūmų šakos nebūtų išsikišusios už
sklypo ribos, rudenį sugrėbti arba sušluoti lapus, surinkti nukritusias šakas, nušienautą žolę ir lapus
nedelsdami sugrėbti bei kompostuoti tam skirtose vietose“ <...>;
13 punktas – „seniūnai turi teisę priskirti asmenis Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus nustatyta tvarka prižiūrėti teritorijas, jei nenustatomas konkretus jų savininkas ar
naudotojas.“
Išvados
6. Išanalizavus šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 3 punktas), konstatuotina, kad:
6.1. Savivaldybė pareiškėjos pageidavimu sudarė buto, esančio ... kaime, ..., Joniškio rajone,
nuomos sutartį (Seimo kontrolieriui nebuvo pateikta pareiškėjai išnuomoto buto nuomos sutartis);
6.2. Po Seimo kontrolieriaus 2011 metų balandžio mėnesį atlikto skundo tyrimo, pareiškėjai
sutvarkyta krosnis, pakeista dalis skylėtos namo stogo dangos bei planuojama jos bute pakeisti vieną
langą – įstatyti plastikinį;
6.3. Kartu atkreiptinas dėmesys, jog, pagal Savivaldybės patvirtintas Taisykles (pažymos 5
punktas), asmenys, t. y. priskirtų teritorijų naudotojai, privalo patys prižiūrėti ir valyti kiemą, tvarkyti
aplinką, žaliąją veją bei atlikti kitus Taisyklėse numatytus darbus.
Taigi, atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, X skundas atmestinas, kaip
nepagrįstas.
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2
punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Joniškio rajono savivaldybės pareigūnų veiksmų
atmesti.
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