PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
APSKUNDIMO TVARKA
2. VALSTYBĖS TARNAUTOJO VEIKSMŲ, JEI JIE TURI PIKTNAUDŽIAVIMO AR
BIUROKRATIZMO POŽYMIŲ, APSKUNDIMO TVARKA

Dėl pareigūnų, valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų
žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje - asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Pareigūnas – valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos tarnautojas, taip pat kitas
darbuotojas, atliekantis viešojo administravimo funkcijas; viešosios įstaigos bei nevyriausybinės
organizacijos, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteikti viešojo administravimo įgaliojimai,
darbuotojas, turintis administravimo įgaliojimus nepavaldiems asmenims; valstybės įgaliotas asmuo,
atliekantis įstatymų nustatytas valstybės suteiktas funkcijas.
Piktnaudžiavimas – tokie pareigūno veiksmai ar neveikimas, kai jam suteikti įgaliojimai
naudojami ne pagal įstatymus bei kitus teisės aktus arba savanaudiškais tikslais ar dėl kitokių
asmeninių paskatų (naudojimosi tarnybine padėtimi, keršto, pavydo, karjerizmo, neteisėtų paslaugų
teikimo ir t.t.), taip pat tokie pareigūno veiksmai, kai viršijami suteikti įgaliojimai ar savavaliaujama.
Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi
nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai
priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar
netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas
klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas,
kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai.
Seimo kontrolieriai netiria: Savivaldybės tarybos (kaip kolegialios institucijos) veiklos,
skundų dėl darbo teisinių santykių.
Skundai paprastai paduodami raštu, jame nurodoma:
 adresatas – Seimo kontrolierių įstaiga (Seimo kontrolierius) (Įstaigos adresas - Gedimino pr.
56, 01110 Vilnius);
 pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas (buveinė);
 skundžiamų pareigūnų vardai, pavardės ir pareigos, institucija ar įstaiga, kurioje jie dirba;
 skundžiamo sprendimo arba skundžiamos veikos apibūdinimas, jos padarymo laikas ir
aplinkybės;
 suformuluotas prašymas Seimo kontrolieriui;
 skundo surašymo data ir pareiškėjo parašas.
Prie skundo gali būti pridedama: ginčijamo sprendimo nuorašas; turimi įrodymai ar jų
aprašymas.
Jeigu skundas gautas žodžiu, telefonu arba Seimo kontrolierius nustatė pareigūnų
piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeistų žmogaus teisių ir laisvių požymių iš visuomenės
informavimo priemonių bei iš kitų šaltinių, Seimo kontrolierius gali pradėti tyrimą savo iniciatyva.
Pareiškėjų kreipimaisi žodžiu ar raštu, kuriuose neskundžiami pareigūnai, o prašoma paaiškinti,
suteikti kitą informaciją ar pageidaujamus dokumentus ir t.t., nelaikomi skundais.
Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo
ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, paduoti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo
kontrolierius nenusprendžia kitaip.

