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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJŲ
ĮGYVENDINIMO
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2020 m. kovo 4 d. gavo Jūsų pažymą Nr. 4D2019/1-1608 „Dėl X skundo prieš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją “(toliau – Pažyma).
Dėkojame, už Jūsų pateiktas išsamias tyrimo išvadas bei rekomendacijas ir informuojame, kad
Susisiekimo ministerija imasi visų reikalingų priemonių, užtikrinti Viešojo administravimo įstatymo
reikalavimų laikymąsi, nagrinėjant asmenų skundus ir prašymus.
Atsižvelgiant į Pažymoje pateiktą 13.1 punkto rekomendaciją („imtis priemonių tam, kad
ateityje Susisiekimo ministerijai gavus asmens kreipimąsi, susipažinus su jo turiniu ir nustačius, kad
kreipimesi nurodytų aplinkybių nagrinėjimas nepriskirtinas Susisiekimo ministerijos kompetencijai,
tačiau priskirtinas kito viešojo administravimo subjekto kompetencijai, apie tai asmuo būtų
informuojamas laikantis Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalyje reglamentuojamos
tvarkos ir terminų; atitinkamai, tais atvejais, kai nėra kito kompetentingo viešojo administravimo
subjekto, kuriam būtų galima perduoti kreipimąsi nagrinėti pagal kompetenciją, asmuo apie tai taip
pat būtų informuojamas, laikantis Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalyje įtvirtintos
tvarkos ir terminų“) informuojame, kad 2019 m lapkričio 25 d. Susisiekimo ministerija priėmė
įsakymą Nr. 3-525 „Dėl asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo ir atsakingų asmenų paskyrimo “,
kuriuo patvirtino Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministerijoje tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas).
Tvarkos aprašo 18. 1. punktu nustatyta, jog Susisiekimo ministerijos administracijos padalinio
vadovas ir atsakingas vykdytojas, gavę asmens kreipimąsi, vertina ar pateiktas asmens kreipimasis
priskirtinas ministerijos kompetencijai; jeigu ministerija pagal kompetenciją neįgaliota spręsti
prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar jeigu ministerija neturi įgaliojimų priimti administracinės
procedūros sprendimo dėl skunde išdėstyto klausimo, prašymas ar skundas ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo prašymo ar skundo užregistravimo Dokumentų valdymo sistemoje AVILYS (toliau –
DVS) turi būti persiųstas kompetentingai institucijai ir apie tai pranešama asmeniui.
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Atsižvelgdami į 13.2 punkto rekomendaciją („imtis priemonių, kad ateityje Susisiekimo
ministerijai gavus asmens kreipimąsi, susipažinus su jo turiniu ir nustačius, kad kreipimesi asmuo
nepateikia naujų faktinių duomenų (naujos informacijos), leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo
pagrįstumu, apie kreipimosi nenagrinėjimo Susisiekimo ministerijai priežastis asmuo būtų
informuojamas laikantis viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje reglamentuojamo 5
darbo dienų termino“) informuojame, kad Tvarkos aprašo 20 punktu nustatyta, jog Susisiekimo
ministerijos administracijos padalinys, nagrinėdamas asmens prašymą ar skundą, nustato, kad
prašymas ar skundas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jo turinys
nekonkretus ir nesuprantamas, jis Darbo reglamento nustatyta tvarka gali kreiptis į pavedimą davusį
asmenį dėl prašymo ar skundo nagrinėjimo nutraukimo. Apie tokio prašymo ar skundo nagrinėjimo
nutraukimą Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka (t. y. laikantis nustatyto 5 darbo dienų
termino) nedelsiant pranešama asmeniui.
Papildomai pažymime, kad visų asmenų prašymų ar skundų nagrinėjimo priežiūrą ir terminų
laikymosi kontrolę užtikrina, už pavedimo vykdymą atsakingo, Susisiekimo ministerijos padalinio
vadovas.
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