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Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui

2021-02Nr. 12-01Į 2021-01-26 Nr. 4D-2020/1-1288/3D-203

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIAUS 2021 M. SAUSIO 26 D.
PAŽYMOJE NR. 4D-2020/1-1288/3D-203 PATEIKTOS REKOMENDACIJOS ĮVYKDYMO

Informuojame, kad Krašto apsaugos ministerijoje išnagrinėta Seimo kontrolieriaus 2021 m.
sausio 26 d. pažyma Nr. 4D-2020/1-1288/3D-203 (toliau – Pažyma) ir įgyvendinta jos 22 punkte
nurodyta rekomendacija.
Krašto apsaugos sistemos institucijų ir Krašto apsaugos ministerijos administracijos padalinių
vadovai 2021 m. vasario 10 d. raštu Nr. 12-01-224 „Dėl viešojo administravimo principų ir
taisyklių laikymosi, nagrinėjant besikreipiančių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus“
(pridedama) buvo informuoti apie būtinybę laikytis Pažymoje nurodytų principų ir teisės aktų
nuostatų bei užtikrinti, kad visi krašto apsaugos sistemos institucijoms prašymus, pranešimus ir
skundus pateikę asmenys būtų tinkamai informuojami apie dėl jų kreipimųsi priimtus sprendimus ir
tų sprendimų apskundimo tvarką.
PRIDEDAMA. 1 lapas.
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Krašto apsaugos sistemos institucijoms

2021-02-

Nr. 12-01-

Krašto apsaugos ministerijos administracijos
padaliniams
DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PRINCIPŲ IR TAISYKLIŲ LAIKYMOSI,
NAGRINĖJANT BESIKREIPIANČIŲ ASMENŲ PRAŠYMUS, PRANEŠIMUS IR
SKUNDUS
Informuojame, kad krašto apsaugos sistemoje (toliau – KAS) pasitaiko atvejų, kuomet
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, nagrinėdamas asmenų skundus dėl institucijų veiksmų
(neveikimo) vykdant viešąjį administravimą, konstatuoja įvairius pažeidimus šioje srityje ir teikia
atitinkamas rekomendacijas.
Atsižvelgdami į tai, prašome visų KAS institucijų ir Krašto apsaugos ministerijos (toliau –
KAM) administracijos padalinių, kuriuose nagrinėjami asmenų prašymai, pranešimai ar tiriami jų
skundai, vadovautis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis ir jame įtvirtintais objektyvumo,
nepiktnaudžiavimo valdžia, išsamumo ir kitais principais, taip pat, Lietuvos teismų suformuotų gero
administravimo, atsakingo valdymo bei veiklos skaidrumo principų.
Viešojo administravimo įstatyme numatyta, kad asmenų prašymus ir skundus viešojo
administravimo subjektai nagrinėja pagal Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo
viešojo administravimo subjektuose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875. Minėtuose teisės aktuose bei Seimo kontrolieriaus
pažymose akcentuojama valstybės institucijų pareiga informuoti besikreipiančius asmenis
(pareiškėjus) apie dėl jų kreipimųsi priimtus sprendimus ir tų sprendimų apskundimo tvarką. Ši
pareiga kildinama iš gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinamas konstitucinis imperatyvas
– valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.
Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atkreiptinas KAS institucijų ir KAM administracijos
padalinių vadovų dėmesys į būtinybę laikytis nurodytų principų ir teisės aktų nuostatų bei užtikrinti,
kad visi KAS institucijoms prašymus, pranešimus ir skundus pateikę asmenys būtų tinkamai
informuojami apie dėl jų kreipimųsi priimtus sprendimus ir tų sprendimų apskundimo tvarką.
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