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DĖL REKOMENDACIJŲ NAGRINĖJIMO REZULTATŲ 

 

Informuojame, kad Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) 

2019 m. gegužės 15 d. gauta Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2019 m. kovo 22 d. 

pažyma Nr. 4D-2019/2-328 „Dėl Pasvalio rajono sodininkų bendrijos „A“ skundo prieš Pasvalio 

rajono savivaldybės administraciją“, pateikta Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2019 m. 

gegužės 15 d. raštu Nr. 4D-2019/2-328/3D-1270 „Dėl pažymos pateikimo“ (gavimo žyma Nr. 

ARG-742) (toliau – Rekomendacijos). 

Vykdydami pareigą informuoti apie Rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus, informuojame, 

kad: 

• Administracija teisės aktų nustatytais terminais (20 darbo dienų) nepateikė atsakymo į 

Pasvalio rajono sodininkų bendrijos „A“ 2018 m. lapkričio 12 d. prašymą Nr. 17 „Dėl SB „A“ 

bendro naudojimo objektų (kelių, gatvių) remonto, priežiūros bei išlaidų, dėl šių objektų remonto, 

kompensavimo“ (gavimo Administracijoje data, žyma: 2018 m. lapkričio 19 d. Nr. ARS-J-1244) 

(toliau – Prašymas) ir neinformavo pareiškėjų apie Prašymo termino pratęsimą, todėl pažeidė 

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 

„Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose 

taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 

933 redakcija), 25, 26 punktų reikalavimus; 

• siekiant įgyvendinti Rekomendacijų 10.4 punktą, Administracijos direktoriaus 2019 m. 

gegužės 23 d. įsakymu Nr. DK-315 „Dėl įpareigojimo X. X.“ Administracijos Vietinio ūkio ir 

plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas X. X. įpareigotas nedelsiant išnagrinėti Prašymą ir pateikti 

motyvuotą bei pagrįstą atsakymą (pridedama). 

PRIDEDAMA. Įsakymas, 1 lapas. 

 

Pagarbiai 
 

Administracijos direktorius       Povilas Balčiūnas 
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