LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS
PAŽYMA
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ ASOCIACIJOS „A“ SKUNDO
PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJĄ
2017-06-30 Nr. 4D-2017/1-395
Vilnius
SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017-03-20 gavo Šiaulių miesto savivaldybės
gyventojų asociacijos „A“ (toliau tekste ir citatose vadinama – asociacija „A“ arba Asociacija)
skundą dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama ir –
Ministerija) pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai sprendžiant klausimus dėl Asociacijos
teiktų siūlymų (ne)vertinimo bei informacijos nepateikimo.
2. Asociacija skunde nurodo:
2.1. „Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „A“ [...] 2016-09-09 raštu Nr. 145 V
„Dėl Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2017 metais atrankos konkurso
organizavimo nuostatų“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrę
Algimantą Pabedinskienę. Ministrės prašėme pateikti šią informaciją: paaiškinti, kas ir kada rengs
Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2017 metais atrankos konkurso
organizavimo nuostatus, kaip mūsų asociacija galėtų dalyvauti rengiant šiuos nuostatus, prisidėti
prie šių nuostatų rengimo“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „Gavome Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministro Algirdo
Šešelgio 2016-10-04 atsakymą Nr. (31.4-44) SD-5956 [...], kuriuo buvome informuoti, jog yra
rengiamas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2017–2019 metų veiksmų plano
projektas, kuriame numatomos lėšos bendruomeninei veiklai stiprinti. [...] patvirtinus Veiksmų
planą, bus rengiami Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkurso
nuostatai, sudarant galimybes bendruomeninėms organizacijoms gauti finansavimą projektams
įgyvendinti 2017 metams. Šiame rašte viceministras padėkojo už bendradarbiavimą ir pažymėjo,
jog tuo atveju, jeigu asociacija „A“ turėtų siūlymų dėl Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų
finansavimo atrankos konkurso nuostatų, juos turėtų pateikti Ministerijai raštu“;
2.3. „Asociacija „A“ 2016-10-20 raštu Nr. 160 V [...] papildomai kreipėsi į Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrę [...]. Ministrės prašėme mus tiksliau informuoti:
1. Kada ir kur bus viešai paskelbtas Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo
atrankos konkurso nuostatų projektas? 2. Nuo kada ir iki kada bus galima teikti siūlymus dėl
Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkurso nuostatų?“
2.4. „Gavome Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministro [...]
2016-11-24 atsakymą Nr. (31.4-44) SD-6993 „Dėl Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų
finansavimo 2017 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų“, kuriame rašoma: „šiuo metu
galiojantys Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 m. atrankos konkurso
nuostatai nėra keičiami ir koreguojami, [...] jeigu Jūsų organizacija turėtų siūlymų dėl Nuostatų,
kurių pagrindu galimai bus rengiami Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo
2017 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatai, prašytume juos pateikti Ministerijai raštu“;
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2.5. Asociacija 2016-11-27 raštu Nr. 169V kreipėsi į Ministeriją su pasiūlymais. Atsakymo į
2016-11-27 raštą Nr. 169V Asociacija negavo;
2.6. Asociacija 2017-01-30 raštu Nr. 04V pakartotinai kreipėsi į Socialinės apsaugos ir
darbo ministeriją prašydama informuoti, kokį sprendimą
Ministerija priėmė dėl Asociacijos
2016-11-27 rašto Nr. 169V.
„Gavome Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministro Eitvydo Bingelio
2017-03-02 atsakymą Nr. (31.4-44) SD-1237 [...], kuriuo buvome informuoti, jog Ministerija,
atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto,
Nevyriausybinių organizacijų tarybos, bendruomeninių organizacijų pasiūlymus ir rekomendacijas
dėl bendruomeninės veiklos finansavimo, priėmė sprendimą neorganizuoti Bendruomeninės veiklos
stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkurso 2017 m., o patikslinti (patobulinti) Vietos
bendruomenių savivaldos 2012–2015 m. finansavimo modelį ir juo vadovaujantis skirti lėšas
bendruomeninės veiklos stiprinimui 2017 m.“;
2.7. „Apie tai, kaip buvo pasielgta su asociacijos „A“ 2016-11-27 rašte Nr. 169 V pateiktais
pasiūlymais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai priėmus sprendimą neorganizuoti
Bendruomeninės
veiklos
stiprinimo
projektų
finansavimo
atrankos
konkurso
2017 m., o patikslinti (patobulinti) Vietos bendruomenių savivaldos 2012–2015 m. finansavimo
modelį ir juo vadovaujantis skirti lėšas bendruomeninės veiklos stiprinimui 2017 m., ministerija
Asociacijos neinformavo nei tuomet, kada buvo priimtas toks sprendimas, nei 2017-03-02 atsakyme
Nr. (31.4-44) SD-1237. Mums taip ir liko neaišku, kaip Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerija pasielgė su asociacijos 2016-11-27 rašte Nr. 169 V pateiktais pasiūlymais“;
2.8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministras E. Bingelis 2017-02-13
rašte Nr. (31.3-44) SD-888 „Dėl dokumento derinimo“ institucijoms pagal sudarytą sąrašą nurodė,
jog „Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos
Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto ir bendruomeninių organizacijų
atstovų išsakytą poziciją, parengė Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės „Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ projektą. Siunčiame projektą ir maloniai prašome Jūsų pateikti pastabas iki vasario
20 d. [...]. Prie šio rašto buvo pridėtas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.4 priemonės „Remti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo projektas [...]“;
2.9. „Jeigu asociacija „A“, vykdydama pačios ministerijos rekomendacijas, buvo pateikusi
pasiūlymus dėl Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos
konkurso organizavimo nuostatų, skirtų 2017 metams, tai, ministerijai priėmus sprendimą
neorganizuoti Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkurso 2017
m., o patikslinti (patobulinti) Vietos bendruomenių savivaldos 2012–2015 m. finansavimo modelį ir
juo vadovaujantis skirti lėšas bendruomeninės veiklos stiprinimui 2017 m., ministerija, mūsų
nuomone, turėjo asociaciją apie tai laiku informuoti ir pasiūlyti asociacijai pateikti pastabas ir
pasiūlymus dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019
metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.4 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
įgyvendinimo aprašo projekto“;
2.10. „Asociacija nebuvo įtraukta į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
viceministro Eitvydo Bingelio 2017-02-13 rašto Nr. (31.3-44) SD-888 [...] gavėjų sąrašą ir šio rašto
kartu su Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų
veiksmų plano įgyvendinimo 2.4 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
įgyvendinimo aprašo projektu negavo, todėl neturėjo galimybės iki 2017 m. vasario 20 d. pateikti
ministerijai savo pastabų ir pasiūlymų.“
3. Asociacija Seimo kontrolieriaus prašo:
3.1. „Paaiškinti, ar pagrįstai Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
vadovai ir atsakingi darbuotojai iki pat 2017-03-02 neatsakė į asociacijos „A“ 2016-11-27 raštą
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Nr. 169V, o 2017-03-02 atsakymą Nr. (31.4-44) SD-1237 pateikė tik gavę Asociacijos papildomą
2017-01-30 paklausimą Nr. 04V“;
3.2. „Patikrinti ir įvertinti, ar pagrįstai Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos vadovai ir atsakingi darbuotojai apie tai, kaip buvo pasielgta su asociacijos „A“
2016-11-27 rašte Nr. 169V pateiktais pasiūlymais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai priėmus
sprendimą neorganizuoti Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos
konkurso 2017 m., o patikslinti (patobulinti) Vietos bendruomenių savivaldos 2012–2015 m.
finansavimo modelį ir juo vadovaujantis skirti lėšas bendruomeninės veiklos stiprinimui 2017 m.,
asociacijos neinformavo nei tuomet, kada buvo priimtas toks sprendimas, nei 2017-03-02 atsakyme
Nr. (31.4-44) SD-1237“;
3.3. „Paaiškinti, ar pagrįstai Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
priėmusi sprendimą neorganizuoti Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo
atrankos konkurso 2017 m., o patikslinti (patobulinti) Vietos bendruomenių savivaldos 2012–2015
m. finansavimo modelį ir juo vadovaujantis skirti lėšas bendruomeninės veiklos stiprinimui
2017 m., viceministro Eitvydo Bingelio 2017-02-13 raštu Nr. (31.3-44) SD-888 „Dėl dokumento
derinimo“ ar kitu panašiu raštu apie tai laiku, t. y. iki 2017 m. vasario 20 d., neinformavo
asociacijos ir nepasiūlė jai pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.4 priemonės
„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo projekto.“
TYRIMAS IR IŠVADOS
Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės
4. Asociacija kartu su skundu taip pat pateikė šiuos dokumentus:
4.1. Asociacijos 2016-09-09 kreipimąsi Nr. 145V (kopiją), iš kurio nustatyta, kad Asociacija
Ministerijos prašė „[...] paaiškinti, kas ir kada rengs Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų
finansavimo 2017 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatus [...]“, bei nurodyti, kaip
Asociacija „[...] galėtų dalyvauti rengiant šiuos nuostatus, prisidėti prie šių nuostatų rengimo“;
4.2. Ministerijos 2016-10-04 raštą Nr. (31.4-44)SD-5956 (kopiją). Šiuo raštu Ministeriją
informavo Asociaciją, jog „[...] šiuo metu yra rengiamas Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomenių plėtros 2017–2019 metų veiksmų plano projektas (toliau – Veiksmų planas) [...].
Patvirtinus Veiksmų planą, bus rengiami Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo
atrankos konkurso nuostatai [...].“ Asociacijai pasiūlyta turint siūlymų dėl Bendruomeninės veiklos
stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkurso nuostatų juos pateikti Ministerijai;
4.3. Asociacijos 2016-10-20 raštą Nr. 160V (kopiją), kuriame Asociacija Ministerijos prašė
tiksliau informuoti, „[...] kada ir kur bus viešai paskelbtas Bendruomeninės veiklos stiprinimo
projektų finansavimo atrankos konkurso nuostatų projektas“;
4.4. Ministerijos 2016-11-24 raštą Nr. (31.4-44)SD-6993 (kopiją), kuriame Ministerija
Asociacijai pasiūlė: „[...] jeigu Jūsų organizacija turėtų siūlymų dėl Nuostatų, kurių pagrindu
galimai bus rengiami Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2017 metais
atrankos konkurso organizavimo nuostatai, prašytume juos pateikti Ministerijai raštu“;
4.5. Asociacijos 2016-11-27 raštą Nr. 169V (kopiją), iš kurio nustatyta, jog Asociacija
Ministerijai dėl Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos
konkurso organizavimo nuostatų pakeitimo pateikė šiuos siūlymus:
„1. Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos
konkurso organizavimo nuostatų 8.2 papunktį papildyti ir skaityti taip:
„8.2. numato vykdyti veiklas bendruomeninės veiklos stiprinimo ir bendruomenės narių,
kitų vietos gyventojų viešojo intereso gynimo srityse.“
2. Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso
organizavimo nuostatų 9 punktą papildyti 9.8 papunkčiu:
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„9.8. bendruomeninės akcijos ir iniciatyvos, susijusios su bendruomenės narių, kitų vietos
gyventojų sveikatos, socialinės ir ekonominės aplinkos kokybės gerinimu, viešojo intereso gynimu,
siekiant ekologiškesnių, skaidresnių, kokybiškesnių ir pigesnių viešųjų paslaugų ir pan.“;
4.6. Ministerijos 2017-02-13 raštą Nr. (31.3-44)SD-888 (kopiją), kuriuo buvo siunčiamas
derinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų
Veiksmų plano įgyvendinimo priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ aprašo
projektas, adresatų sąrašas (kopiją). Pagal adresatų sąrašą nustatyta, kad Aprašo projektas
Asociacijai derinimui siųstas nebuvo;
4.7. Ministerijos 2017-03-02 raštą Nr. (31.3-44)SD-1237 (kopiją), kuriame Asociacijai
nurodyta, kad „[...] informacija apie bendruomeninės veiklos rėmimą 2017 m. bus paskelbta
Ministerijos tinklalapyje www.socmin.lt.“
5. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius dėl informacijos, susijusios su Asociacijos
skundu, ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Ministeriją, prašydamas paaiškinti, dėl
kokių priežasčių Ministerija nepateikė atsakymo Asociacijai į jos 2016-11-27 kreipimąsi Nr. 169V;
informuoti, ar rengiant LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-02-28 įsakymu Nr. A1-99
patvirtinto Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų
veiksmų plano projektą buvo atsižvelgta į Asociacijos 2016-11-27 kreipimesi Nr. 169V teiktus
pasiūlymus; paaiškinti, ar visais atvejais Ministerijos parengtas teisės akto projektas yra rengiamas
elektroniniu būdu bei skelbiamas Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), siekiant, jog teisės
akto rengimo procese galėtų dalyvauti ir kiti asmenys ar asmenų grupės, teikdami pasiūlymus dėl
rengiamo teisės akto projekto; nurodyti, ar nagrinėjamu atveju buvo užtikrinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės darbo reglamento 37 punkte numatyta galimybė visuomeninėms organizacijoms, tarp
jų ir Asociacijai, pateikti savo pastabas dėl Veiksmų plano projekto per Teisės aktų informacinę
sistemą (TAIS); paaiškinti, kodėl Veiksmų plano projektas buvo derinamas ne elektroniniu būdu, o
siunčiamas derinti Ministerijos 2017-02-13 raštu Nr. (31.3-44)SD-888; informuoti, dėl kokių
priežasčių Asociacija nebuvo įtraukta į subjektų, kuriems Ministerijos 2017-02-13 raštu Nr. (31.344)SD-888 derinimui buvo siunčiamas Veiksmų plano projektas, sąrašą ir Asociacijos nebuvo
prašoma pateikti siūlymus minėtajam teisės akto projektui; nurodyti, ar visuomeninių organizacijų
ne per Teisės aktų informacinę sistemą (TAIS) pateikti siūlymai dėl konkrečių teisės aktų projektų
Ministerijoje yra vertinami ir į juos atsižvelgiama; pateikti institucijos nuomonę, kokiais būdais
būtų galima efektyviausiai užtikrinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir visuomeninių
organizacijų (bei konkrečiu atveju – Asociacijos) bendradarbiavimą dėl pasiūlymų Ministerijos
rengiamiems teisės aktų projektams teikimo.
6. Iš Ministerijos 2017-06-09 raštu Nr. (31.3-44)SD-3451 Seimo kontrolieriui pateiktos
informacijos, paaiškinimų bei dokumentų (kopijų) nustatyta:
6.1. „[...] kai Asociacija dėl Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016
metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų (patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. Al-805 „Dėl Bendruomeninės
veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų
patvirtinimo ir projektų atrankos komisijos sudarymo“ (toliau – Nuostatai)) į Ministeriją kreipėsi
pirmą kartą (2016 m. rugsėjo 9 d.), galiojo Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros
2014–2016 metų veiksmų planas, patvirtintas socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m.
balandžio 2 d. įsakymu Nr. Al-179 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros
2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – 2014–2016 metų Veiksmų planas), kuriame
buvo numatyta 2.3. priemonė „Organizuoti bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos
konkursą“. Šią priemonę buvo numatyta organizuoti tik vienerius metus – 2016 m., o tuo metu, kai
Asociacija kreipėsi į Ministeriją, Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016
metais atrankos konkursas (toliau – Konkursas) buvo įvykęs, lėšos paskirstytos.
Besibaigiant 2014–2016 metų Veiksmų planui, kaip Asociacija ir buvo informuota
(Ministerijos 2016 m. spalio 4 d. raštu Nr. (31.4-44)SD-5956 „Dėl Bendruomeninės veiklos
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stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų“),
Ministerija rengė Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2017–2019 metų veiksmų
plano projektą, kuriame turėjo būti numatytos naujos priemonės, skirtos bendruomeninei veiklai
finansuoti. Pabrėžtina, kad tuo metu Ministerijos vadovybė nebuvo priėmusi galutinio sprendimo
dėl Konkurso organizavimo 2017 m., todėl, Asociacijai besikreipiant būtent dėl šios priemonės
(Konkurso), Ministerija, manydama, kad Asociacijos pasiūlymai galėtų būti naudingi tobulinant
Nuostatus 2017 metams, paprašė Asociacijos pateikti siūlymų“;
6.2. Ministerija akcentavo, jog „Asociacija, kreipusis į Ministeriją antrą kartą (2016 m.
spalio 20 d.), pasiūlymų Nuostatams nepateikė, o tik pasiteiravo, kada ir kur bus paskelbtas naujų
Nuostatų projektas. Pažymėtina, kad tuo metu Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių
plėtros 2017–2019 metų veiksmų planas dar nebuvo parengtas, plano priemonės nebuvo
suplanuotos, Nuostatai nebuvo atnaujinami ar koreguojami, t. y. Ministerija neturėjo naujos
informacijos Asociacijai ir todėl negalėjo pateikti informacijos apie tai, kada ir kur bus skelbiami
nauji Nuostatai. Ministerija, atsakydama Asociacijai (2016 m. lapkričio 24 d.), dar kartą paprašė
pateikti pasiūlymus / pastabas Nuostatams, kuriuos Ministerija galėtų svarstyti tuo atveju, kai
Nuostatai būtų atnaujinami“;
6.3. „Asociacija, atsakydama (2016 m. lapkričio 27 d.) į Ministerijos prašymą (2016 m.
lapkričio 24 d. ir 2016 m. spalio 4 d.), pateikė du pasiūlymus dėl Nuostatuose išdėstytų veiklų,
neprašė informuoti apie pasiūlymo įtraukimą į atnaujintus Nuostatus, tik nurodė, kad siūlomi
pakeitimai turėtų įsigalioti kartu su 2017 metų Nuostatais“;
6.4. Ministerija pabrėžė, jog „[...] Asociacija pateikė savo pasiūlymus Nuostatams ne savo
iniciatyva, o Ministerijai to paprašius, todėl Ministerija, gavusi Asociacijos atsakymą (2017 m.
lapkričio 27 d.), neturėjo įpareigojimo Asociacijai pranešti apie Asociacijos gautą raštą“;
6.5. dėl Asociacijos pateikto argumento, jog, Asociacijos nuomone, Ministerija turėjo
informuoti ir derinti su Asociacija naujai rengiamą priemonę „Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonė
„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, Ministerija nurodė, kad „Asociacija niekada
nesikreipė į Ministeriją dėl rengiamų priemonių bendruomeninei veiklai stiprinti, t. y. neprašė
informuoti apie kitas planuojamas priemones, skirtas bendruomeninei veiklai, kad galėtų joms
pateikti pasiūlymus, bet teiravosi tik konkrečiai dėl Nuostatų ir Konkurso. Pažymėtina, kad
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų
planas buvo patvirtintas socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu
Nr. Al-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019
metų veiksmų plano patvirtinimo“, kuriame nėra priemonės, skirtos Konkursui organizuoti (kuria
domėjosi Asociacija), tačiau buvo įtraukta nauja priemonė 2.3. „Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“. Ministerija negalėjo atsižvelgti į pateiktus pasiūlymus Nuostatams, nes 2017 metais
šios priemonės nebuvo numatyta organizuoti“;
6.6. Kaip Asociacija buvo informuota Ministerijos 2017 m. kovo 2 d. raštu
Nr. (31.4-44)SD-1237 „Dėl Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais
atrankos konkurso organizavimo nuostatų“, „atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės
valdymo ir savivaldybių komiteto, Nevyriausybinių organizacijų tarybos, bendruomeninių
organizacijų atstovų pasiūlymus ir rekomendacijas dėl bendruomeninės veiklos finansavimo,
priėmė sprendimą 2017 m. neorganizuoti Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo
atrankos konkurso, o patikslinti (patobulinti) Vietos bendruomenių savivaldos 2012–2015 m.
taikytą finansavimo modelį ir juo vadovaujantis skirti lėšas bendruomeninės veiklos stiprinimui
2017 m.“;
6.7. „[...] Ministerijos vadovybei priėmus sprendimą rengti naują priemonę
bendruomeninei veiklai stiprinti, Ministerija naujos priemonės projektą derino su Lietuvos
Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetu, Lietuvos savivaldybių asociacija,
Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, Seniūnaičių asociacija ir kt. Kadangi nauja priemonė
skirta bendruomeninės veiklos stiprinimui ir pagrindiniai priemonės vykdytojai – bendruomeninės
organizacijos, projektas taip pat buvo derintas su didžiausiu bendruomeninių organizacijų atstovu –
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Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (kurios nariai – Lietuvos kaimo bendruomenių
sąjunga, Kauno bendruomenių centrų asociacija, Vilniaus bendruomenių asociacija, Šiaulių
bendruomenių konfederacija), kuri vienija virš 1000 bendruomeniniu organizacijų. Atkreiptinas
dėmesys, kad Ministerija naujos priemonės projektą derino su tiesiogiai priemonės vykdyme
dalyvausiančiais subjektais“;
6.8. Ministerija pabrėžė, kad „Asociacija, gavusi Ministerijos raštą (2017 m. kovo 2 d.)
apie planuojamą naujai rengti priemonę, neišreiškė pageidavimo dalyvauti naujos priemonės
derinimo procese ar kaip kitaip stebėti priemonės rengimo eigą“;
6.9. „[...] nauja priemonė – Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę
veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas — buvo patvirtintas socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės
„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ (toliau –
Aprašas). Per visą Aprašo rengimo ir derinimo laikotarpį Ministerija negavo Asociacijos prašymo
įtraukti ją į derinimo procesą ir nepateikė pasiūlymų“;
6.10. Ministerija išdėstė nuomonę, jog „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros
pagrindų įstatymu, su visuomene turi būti konsultuojamasi laiku ir dėl esminių klausimų
(konsultavimosi efektyvumas), taip pat tiek, kiek yra būtina (konsultavimosi proporcingumas), o
taip pat konsultavimosi su visuomene būdus ir rezultatų įforminimo būdus pasirenka konsultavimąsi
su visuomene inicijuojantys subjektai. Atsižvelgiant į tai, kad 2017 metais Ministerija pasirinko
finansuoti bendruomeninę veiklą pagal patobulintą 2013–2015 metais vykdytą programą (2013–
2015 m. vietos bendruomenių savivaldos programa), t. y. 2017 metams skirta priemonė nebuvo iš
esmės nauja, o tik patobulintas anksčiau vykdytos programos variantas, Ministerija priėmė
sprendimą derinti teisės akto projektą efektyviausiu būdu – organizuojant susitikimus, siunčiant
teisės akto projektus derinti elektroniniu paštu ir oficialiais Ministerijos raštais, ir su labiausiai
suinteresuotomis pusėmis, kurios įtraukiamos į priemonės įgyvendinimą. Ministerijos nuomone,
šiuo atveju buvo užtikrintas teisėkūros atvirumas, skaidrumas, sužinota visuomenės nuomonė,
sudaryta visuomenei galimybė daryti įtaką teisės akto projekto turiniui ir geriau įvertintos
numatomo teisinio reguliavimo teigiamos ir neigiamos pasekmės“;
6.11. Dėl Asociacijos neįtraukimo į subjektų, kuriems Ministerijos 2017-02-13 raštu
Nr. (31.3-44)SD-888 derinimui buvo siunčiamas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano projektas, sąrašą Ministerija nurodė, jog
„Ministerijos nuomone, teisės akto derinimui buvo pasirinkta daugumą Lietuvos bendruomeninių
organizacijų atstovaujanti organizacija, kurios tikslas – koordinuoti jos narių – bendruomenių
organizacijų veiklą, atstovauti narių bendriesiems interesams ir juos ginti valdžios bei valdymo
institucijose ar kitose organizacijose, tenkinti kitus vietos bendruomenių organizacijų viešuosius
interesus. Tuo tarpu Asociacijos keli iš nurodytų veiklos tikslų – siekti mažesnių šilumos kainų
vartotojams, skaidresnio šilumos ūkio ir energetikos valdymo, biokuro platesnio panaudojimo
šilumos gamybai – neatitinka naujos priemonės tikslo ir finansuojamų veiklų, todėl abejotina, ar
nauja priemonė Asociacijai yra aktuali“;
6.12. „[...] 2017 m. sausio 10 d. Ministerijoje buvo organizuojamas nevyriausybinių
organizacijų, bendruomeninių organizacijų, valstybės institucijų ir kitų atstovų pasitarimas dėl
bendruomeninės veiklos finansavimo 2017 m. perspektyvų [...]. Posėdžio metu buvo aptartas
Asociacijos minimas Konkursas, jo įgyvendinimo trūkumai ir privalumai, taip pat, daugelio atstovų
pageidavimu, buvo aptarta Ministerijos 2013–2015 m. vykdyta Vietos bendruomenių savivaldos
programa, jos privalumai ir trūkumai. Aptarus Ministerijos vykdytas priemones, posėdžio dalyviai
išreiškė pageidavimą, kad 2017 m. nebūtų vykdomas 2016 metais organizuotas Konkursas
bendruomeninei veiklai stiprinti, o būtų patobulinta 2013–2015 m. vietos bendruomenių savivaldos
programa. Posėdžio metu sutarta, kad Ministerija visiems posėdžio dalyviams išsiųs derinimui
pirminį patobulintą naujos priemonės projektą, kuris buvo išsiųstas Ministerijos 2017 m. vasario
13 d. raštu Nr. (31.3-44)SD-888 „Dėl dokumento derinimo“. Atkreiptinas dėmesys į faktą, kad, dar
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prieš Ministerijai parengiant naujos priemonės projektą, buvo suformuota suinteresuotų atstovų
bendradarbiavimo praktika, su kuriais Ministerija ir tęsė teisės akto derinimo procesą.
Visų suinteresuotų pusių teikti pasiūlymai buvo svarstomi ir vertinami, o galutinis Aprašas,
patvirtintas 2017 m. gegužės 25 d., buvo pasirinktas kaip geriausiai visų suinteresuotų pusių
lūkesčius atitinkantis variantas. Ministerijos nuomone, Aprašo derinimo procesas buvo naudingas ir
pasiektas svarbus visų suinteresuotų pusių (įskaitant ir nevyriausybines organizacijas,
bendruomenines organizacijas) konsensusas.“
Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
7. Lietuvos Respublikos įstatymai
7.1. Seimo kontrolierių įstatymo:
„3 straipsnis. Seimo kontrolierių veiklos tikslas
Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą,
užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti
žmonėms. [...].“
7.2. Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo:
„3 straipsnis. Teisėkūros principai
[...] 2. Teisėkūroje vadovaujamasi šiais principais: [...]
4) atvirumo ir skaidrumo, reiškiančiu, kad teisėkūra turi būti vieša, su bendraisiais
interesais susiję teisėkūros sprendimai negali būti priimami visuomenei nežinant ir neturint
galimybių dalyvauti, valstybės politikos tikslai, teisinio reguliavimo poreikis ir teisėkūroje
dalyvaujantys subjektai turi būti žinomi, visuomenei ir interesų grupėms sudarytos sąlygos teikti
pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo visose teisėkūros stadijose, taip pat turi būti žinomi teisės
aktų projektų rengimą inicijavę, teisės aktų projektus parengę, numatomo teisinio reguliavimo
poveikio vertinimą atlikę subjektai ir teisinio reguliavimo stebėseną atliekantys subjektai;
[...]
7 straipsnis. Konsultavimasis su visuomene
1. Konsultavimosi su visuomene tikslas – užtikrinti teisėkūros atvirumą, skaidrumą,
sužinoti visuomenės nuomonę apie teisinio reguliavimo problemas ir jų sprendimo būdus, sudaryti
visuomenei galimybę daryti įtaką teisės akto projekto turiniui, geriau įvertinti numatomo
teisinio reguliavimo teigiamas ir neigiamas pasekmes, jo įgyvendinimo sąnaudas, teikti pasiūlymus
dėl Teisės aktų informacinėje sistemoje paskelbtų teisėkūros iniciatyvų ir teisės aktų projektų, taip
pat dėl teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atliekama.
2. Su visuomene turi būti konsultuojamasi laiku ir dėl esminių klausimų (konsultavimosi
efektyvumas), taip pat tiek, kiek yra būtina (konsultavimosi proporcingumas).
3. Konsultavimosi su visuomene būdus ir rezultatų įforminimo būdus pasirenka
konsultavimąsi su visuomene inicijuojantys subjektai. Informacija apie konsultavimosi su
visuomene rezultatus turi būti teikiama teisės aktą priimančiam subjektui.
[...]
17 straipsnis. Teisės aktų projektų rengimas elektroniniu būdu Teisės aktų informacinėje
sistemoje
[...] 2. Teisės aktų informacinėje sistemoje sudaroma galimybė teisės akto projektą
rengiančiam subjektui viešinti teisės akto projekto rengimo eigą, t. y. skelbti skirtingas rengiamo
teisės akto projekto redakcijas ir su teisės akto projekto rengimu susijusią informaciją.
3. Rengiant teisės aktų projektus elektroniniu būdu paprastai dalyvauja įstaigos, su
kuriomis numatoma derinti teisės akto projektą. Rengiant teisės aktų projektus elektroniniu
būdu taip pat gali dalyvauti kiti asmenys ar asmenų grupės, teikdami pasiūlymus dėl
rengiamo teisės akto projekto. [...].“
8. Kiti teisės aktai
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8.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003-12-22 įsakymu
Nr. A1-213 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos darbo reglamente nustatyta:
„70. Ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą ir
kasmetinius Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetus, formuodama valstybės politiką
ministrui pavestose valdymo srityse ir vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro
Pirmininko (Ministro Pirmininko pavedimu – Ministro Pirmininko kanclerio) pavedimus, taip pat
savo iniciatyva rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus.
[...]
92. Ministerijos parengtas teisės akto projektas teikiamas išvadoms gauti Vyriausybės
darbo reglamento nustatyta tvarka.
93. Teisės aktų projektai išvadoms gauti teikiami per Seimo teisės aktų informacinės
sistemos (toliau – TAIS) Projektų registravimo posistemyje laikantis šio Reglamento 120 punkte
nustatytos tvarkos.
[...]
120. Ministerijos parengti teisės aktų projektai skelbiami naudojantis TAIS Projektų
registravimo posistemyje (adresu http:/www.lrs.lt/tais_tapis/) pagal teisingumo ministro nustatytas
taisykles.
TAIS Projektų registravimo posistemyje taip pat skelbiami ministro įsakymų projektai,
kurių derinimą su kitomis institucijomis nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.“
8.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-08-11 nutarimu Nr. 728 (su vėlesniais
pakeitimais) patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamente nustatyta:
„35. Institucijos, įstaigos ir organizacijos (toliau – išvadas teikiantys subjektai) privalo
pateikti savo išvadas dėl joms pateiktų teisės aktų projektų (išskyrus nurodytus šio punkto antrojoje
ir trečiojoje pastraipose) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o kai pateikiami didelės apimties teisės
aktų projektai (10 ar daugiau puslapių) ar sudėtingi įstatymų projektai (nustatantys naują teisinį
reguliavimą ar iš esmės jį keičiantys), – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.
[...]
37. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje
(toliau – TAIS) skelbiamų teisės aktų projektų pastabas ir pasiūlymus per Reglamento 35
punkte nustatytą laiką gali teikti visi suinteresuoti asmenys (piliečiai, užsieniečiai, asociacijos,
įmonės, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kitos organizacijos, šių asmenų grupės).“
8.3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013-12-27 įsakymu Nr. 1R-312
patvirtintame Teisės aktų informacinės sistemos naudojimo teisėkūrai tvarkos apraše nustatyta:
„1. Teisės aktų informacinės sistemos naudojimo teisėkūrai tvarkos aprašas (toliau –
tvarkos aprašas) nustato Teisės aktų informacinės sistemos (toliau – TAIS) naudojimo teisėkūrai
tvarką, siekiant sudaryti teisėkūros kokybiškumo, nuoseklumo, atvirumo ir skaidrumo
sąlygas.
[...]
3. TAIS rengiami, redaguojami, tvarkomi ir registruojami (viešinami) šie dokumentai: [...]
3.2. teisės aktų projektai;
[...]
12. Jeigu dokumentas nėra rengiamas TAIS elektroniniu būdu, TAIS naudotojas įkelia į
TAIS popierinio dokumento su parašu skaitmeninę kopiją PDF formatu ir jos tikrumą paliudija
elektroniniu parašu.
[...]
19. Visi asmenys turi teisę teikti pasiūlymus ir pastabas dėl TAIS užregistruoto
(išviešinto) dokumento.
[...]
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22. Šio tvarkos aprašo 7 punkte nurodyti subjektai, kurių TAIS naudotojas nenurodė kaip
subjektų, kurių išvados turi būti gautos, savo iniciatyva gali teikti išvadas dėl TAIS užregistruoto
teisės akto projekto.
[...]
24. Visuomenė ir kiti nei šio tvarkos aprašo 20 ir 22 punktuose nenurodyti suinteresuoti
subjektai pastabas ir pasiūlymus dėl TAIS užregistruotų (išviešintų) dokumentų (toliau – pastabos)
teikia per SIPIS.
[...]
26. Registruoti SIPIS naudotojai, pateikę pastabas, turi galimybę tinklalapyje
http://www.lrs.lt/epaslaugos gauti individualius duomenis apie tai, kaip į jų pastabas buvo
atsižvelgta.“
8.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimo Nr. 913 redakcija) patvirtintose Asmenų prašymų
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo
administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Taisyklės) numatyta:
„2. Taisyklių nustatyta tvarka taip pat nagrinėjami asmenų kreipimaisi į institucijas,
kai išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos
pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie pareigūnų,
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš
valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų (toliau – valstybės tarnautojas),
piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių
pažeidimu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, kitokie asmenų kreipimaisi į instituciją,
išskyrus asmenų skundus ir pranešimus, kurie nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
[...]
4. Taisyklėse vartojamos sąvokos: [...] 4.2. Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį,
žodžiu ar raštu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikiama administracinė paslauga, įteikiama
prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstoma institucijos nuomonė apie
asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus.
[...]
33. Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiama, o jeigu prašymas gautas paštu arba
elektroniniais ryšiais, asmens pageidavimu per 2 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo
institucijoje asmens nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu išsiunčiama Taisyklių priede
nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus.
34. Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris
kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per
20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje.“
9. Lietuvos Respublikos teismų praktika
Konstitucinio Teismo 2016-07-08 nutarime Nr. KT22-N11/2016 (bylos Nr. 6/2016)
konstatuota:
„[...] Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra konstatavęs, kad
konstitucinio teisinės valstybės principo esmė – teisės viešpatavimas; konstitucinis teisės
viešpatavimo imperatyvas reiškia, kad valdžios laisvę riboja teisė, kuriai privalo paklusti visi
teisinių santykių subjektai, neišskiriant nė teisėkūros subjektų (inter alia 2004 m. gruodžio 13 d.,
2007 m. rugpjūčio 13 d., 2015 m. lapkričio 19 d. nutarimai). Šiuo principu turi būti vadovaujamasi
ir kuriant teisę, ir ją įgyvendinant (inter alia 2000 m. gruodžio 6 d., 2006 m. sausio 16 d., 2015 m.
spalio 29 d. nutarimai).
[...] Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus teisėkūros
subjektams, inter alia tai, kad teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik neviršydami savo
įgaliojimų; leidžiant teisės aktus turi būti paisoma teisėkūros procedūrinių reikalavimų, taip pat ir
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tų, kuriuos yra nusistatęs pats teisėkūros subjektas (inter alia 2004 m. gruodžio 13 d.,2006 m.
sausio 16 d., 2007 m. rugpjūčio 13 d. nutarimai). [...]
Konstitucijoje įtvirtintas atsakingo valdymo principas suponuoja tai, kad visos valstybės
institucijos ir pareigūnai turi vykdyti savo funkcijas vadovaudamiesi Konstitucija, teise, veikdami
Tautos ir Lietuvos valstybės interesais, tinkamai įgyvendinti jiems Konstitucijos ir įstatymų
suteiktus įgaliojimus (inter alia 2012 m. spalio 26 d., 2012 m. lapkričio 10 d. išvados, 2014 m.
gegužės 27 d. nutarimas).
[...] konstitucinis atsakingo valdymo principas, aiškinamas kartu su Konstitucijos 5
straipsnio 3 dalyje įtvirtintu valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms imperatyvu, suponuoja
teisėkūros procedūrų viešumo ir skaidrumo reikalavimus, kurių privalo laikytis inter alia
valstybės valdžią įgyvendinančios institucijos. Tokių reikalavimų paisymas priimant teisės
aktus yra būtina visuomenės pasitikėjimo valstybe ir teise bei valdžios atsakomybės
visuomenei sąlyga; jis sudaro prielaidas įtraukti visuomenę į sprendimų, susijusių su
viešaisiais interesais, priėmimo procesą, inter alia sudarant galimybę susipažinti su
rengiamais teisės aktų projektais ir kita su jais susijusia informacija, taip įgyvendinant inter
alia Konstitucijos 33 straipsnyje įtvirtintas piliečių teises dalyvauti valdant savo šalį,
kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus.“
Tyrimo išvados
10. Esminis šio tyrimo objektas yra Asociacijos skunde Seimo kontrolieriui nurodyti
argumentai, susiję su asmenų teise dalyvauti teisėkūros procese ir daryti įtaką teisės aktų projektų
turiniui. Būtent šio tikslo vedama Asociacija kreipėsi į Ministeriją ir teikė pasiūlymus dėl
Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkurso (Konkursas)
organizavimo nuostatų (toliau vadinama – Nuostatai), tačiau Ministerijai nevertinus teiktų
pasiūlymų ir neinformavus apie jų svarstymo rezultatus, Asociacija laiko buvus pažeistą jos teisę
dalyvauti teisėkūros procese.
Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 2–6 punktai), į teisinį
reglamentavimą, nurodytą pažymos 7–8 punktuose, bei Konstitucinio Teismo praktiką, nurodytą
pažymos 9 punkte, konstatuotina:
10.1. iš Asociacijos skunde nurodytų aplinkybių ir pateiktų dokumentų (pažymos 2.1 ir 4.1
punktai) nustatyta, kad Asociacija 2016-09-09 raštu Nr. 145V kreipėsi į Ministeriją dėl 2017 m.
galimai numatomo rengti Konkurso Nuostatų, nurodydama, jog norėtų prisidėti prie šių Nuostatų
rengimo. Akcentuotina, kad Ministerija paaiškinimuose Seimo kontrolieriui teisingai pastebėjo, jog
Asociacijos esminis siekis buvo dalyvauti rengiant būtent Konkurso Nuostatus, nes tiek Asociacijos
2016-10-20 rašte Nr. 160V buvo papildomai teiraujamasi, tiek 2016-11-24 rašte Nr. 169V
pasiūlymai buvo teikiami būtent dėl Konkurso Nuostatų (pažymos 2.3, 4.3 ir 4.5 punktai). Seimo
kontrolierius pastebi, kad, manytina, jog nagrinėjamu atveju susidariusią situaciją lėmė Ministerijos
nepakankamai tikslios informacijos Asociacijai suteikimas. Nustatyta, kad, Asociacijai pirmą kartą
kreipusis į Ministeriją, ji Ministerijos buvo informuota, jog, patvirtinus 2017–2019 m. Veiksmų
planą, Konkurso Nuostatai bus rengiami (pažymos 4.2 punktas), o Asociacijai dėl to paties
kreipusis į Ministeriją antrą kartą, Ministerija jau nurodė, kad Nuostatai tik galimai bus rengiami
(pažymos 4.4 punktas). Pabrėžtina, kad savo paaiškinimuose Seimo kontrolieriui Ministerija
nurodė, jog, rengiant Asociacijai 2016-10-04 raštą Nr. (31.4-44)SD-5956, tuo metu Ministerijos
vadovybė dar nebuvo priėmusi galutinio sprendimo dėl Konkurso organizavimo 2017 m. (pažymos
6.1 punktas), o atsakant į antrąjį Asociacijos kreipimąsi, 2017–2019 m. Veiksmų planas taip pat dar
nebuvo parengtas ir plano priemonės nebuvo suplanuotos (pažymos 6.2 punktas). Tai patvirtina,
kad Ministerija, nebūdama tikra dėl to, kokios strategijos dėl bendruomeninės veiklos stiprinimo
apskritai bus laikomasi, pasiūlė Asociacijai teikti siūlymus būtent dėl Konkurso Nuostatų. Seimo
kontrolieriaus įsitikinimu, skundžiama institucija, neturėdama tikslios vizijos dėl bendruomeninės
veiklos stiprinimo finansavimo 2017–2019 metais, neturėjo pagrindo siūlyti Asociacijai pateikti
siūlymus dėl Konkurso Nuostatų, nes, nusprendus pasirinkti kitokį nei 2016 metais taikytą vietos
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bendruomenių savivaldos finansavimo modelį, Asociacijos teikti siūlymai tiesiog neteko prasmės.
Seimo kontrolieriaus nuomone, tuo atveju, jei Ministerija būtų informavusi Asociaciją apie realią
situaciją dėl tuo metu nepriimtų galutinių strateginių sprendimų vietos bendruomenių savivaldos
finansavimo klausimu ir būtų įsipareigojusi informuoti Asociaciją apie galimybes teikti pasiūlymus
konkurso Nuostatams, jei tokie būtų rengiami, šios Asociacijos skundžiamos situacijos būtų
išvengta;
10.2. pasisakant dėl Asociacijos iškeltos abejonės, ar Ministerija pagrįstai neatsakė į
Asociacijos 2016-11-27 raštą Nr. 169V, kuriuo buvo pateikti pasiūlymai Konkurso Nuostatams,
pažymėtina, kad Ministerija savo poziciją dėl šios skundo aplinkybės grindžia tuo, jog Asociacija
neprašė jos informuoti apie teiktų pasiūlymų įtraukimą į atnaujintus Nuostatus (pažymos 6.3
punktas). Be to, Ministerijos įsitikinimu, Asociacija pasiūlymus teikė Ministerijos prašymo
pagrindu, o tai nesąlygoja Ministerijos įsipareigojimo pranešti Asociacijai apie gautą raštą
(pažymos 6.4 punktas). Tačiau, remiantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo
administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių
nuostatomis (pažymos 8.4 punktas), ši Ministerijos pozicija negali būti laikoma teisinga. Nors
Asociacijos 2016-11-27 raštas Nr. 169V pagal savo turinį ir nelaikytinas prašymu dėl
administracinės procedūros suteikimo, institucijos turimos informacijos pateikimo ar prašymu
priimti administracinį sprendimą, tačiau plačiąja prasme šis Asociacijos raštas laikytinas kreipimusi
(kuriame išdėstyta tam tikra Asociacijos nuostata, pasiūlymai, o konkrečiai – dėl Ministerijos
galimai rengiamų Konkurso Nuostatų), į kurį institucijai privalu atsakyti. Ministerijos teiginys dėl
Asociacijos kreipimosi iniciatyvos Ministerijos prašymo pagrindu taip pat nėra teisiškai pagrįstas,
nes, nepaisant to, kokiu pagrindu ir kokiomis aplinkybėmis remiantis yra teikiamas pareiškėjo
prašymas, institucija, nors ir netenkinusi pareiškėjo prašymo (nagrinėjamu atveju neatsižvelgusi į
teiktus pasiūlymus), vis tiek privalo per teisės aktų nustatytą terminą (pažymos 8.4 punktas)
informuoti pareiškėją apie jo rašto gavimą ir dėl jo kreipimosi priimtą institucijos sprendimą
(Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir
kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 33 ir 34 punktai (pažymos 8.4 punktas);
10.3. vertinant Ministerijos veiksmus dėl Asociacijos neinformavimo apie priimtą
sprendimą nebeorganizuoti Konkurso, o patikslinti (patobulinti) Vietos bendruomenių savivaldos
2012–2015 m. taikytą finansavimo modelį ir juo vadovaujantis skirti lėšas bendruomeninės veiklos
stiprinimui 2017 m., pažymėtina, kad, kaip jau buvo nurodyta (pažymos 10.1 punktas), Asociacijos
kreipimųsi į Ministeriją tikslas ir Ministerijai teikti pasiūlymai buvo susiję tik su Konkursu ir jo
Nuostatų pakeitimu. Šį faktą savo paaiškinimuose Seimo kontrolieriui akcentavo ir Ministerija
(pažymos 6.5 punktas). Todėl formaliai Ministerijos pozicija, jog Asociacija niekada nesikreipė į
Ministeriją dėl rengiamų priemonių bendruomeninei veiklai stiprinti ir dalyvavimo naujos
priemonės derinimo procese (pažymos 6.5 ir 6.8 punktai), yra pagrįsta. Tačiau įvertinus visas
tyrimo metu nustatytas aplinkybes, seka išvada, jog Asociacija, kuri nebuvo pakviesta į 2017 m.
sausio 10 d. Ministerijoje vykusį pasitarimą dėl bendruomeninės veiklos finansavimo 2017 m.
perspektyvų (pažymos 6.12 punktas), iki Ministerijos 2017-03-02 rašto Nr. (31.4-44)SD-1237
gavimo (pažymos 6.6 punktas), neturėjo informacijos apie tai, kad Konkursas nebus
organizuojamas, o ketinama tik patobulinti Vietos bendruomenių savivaldos 2012–2015 m. taikytą
finansavimo modelį, todėl tiesiog neturėjo galimybės išreikšti norą dalyvauti naujos priemonės
derinimo procese. Ir nors Ministerija teigė, jog savo 2017-03-02 raštu Nr. (31.4-44)SD-1237
informavo Asociaciją apie naujos priemonės (2017–2019 m. Veiksmų plano įgyvendinimo 2.3
priemonė „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“) rengimą, tačiau pagal Ministerijos šio
rašto turinį (pažymos 4.7 ir 6.6 punktai) spręstina, kad Ministerija Asociacijai nepateikė jokios
išsamesnės informacijos apie 2017–2019 m. Veiksmų plano įgyvendinimo priemonių rengimo
stadiją ar Ministerijos ketinamus atlikti veiksmus šiuo klausimu, kad Asociacija būtų tinkamai
informuota bei galėtų spręsti dėl siekio dalyvauti rengiant šias priemones išreiškimo. Tyrimo metu
surinkta medžiaga (pažymos 4.4, 6.1, 6.2, 6.5, 6.8, 6.9 punktai) leidžia teigti, kad Ministerijos
tarnautojai siūlymus Asociacijai pateikti pasiūlymus dėl Konkurso Nuostatų teikė tik formaliai.
Todėl įvertinus tai, kad Asociacija nei buvo informuota apie sprendimą nebeorganizuoti Konkurso,
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nei gavo išsamią informaciją apie 2017–2019 m. Veiksmų plano įgyvendinimo priemonių rengimą,
Seimo kontrolierius daro išvadą, jog tokie Ministerijos tarnautojų veiksmai laikytini netinkamais;
10.4. kitos Asociacijos skundžiamos aplinkybės (dėl Ministerijos neveikimo, kai
Asociacijai nebuvo pasiūlyta pateikti siūlymus dėl 2017–2019 m. Veiksmų plano įgyvendinimo 2.3
priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo projekto) yra
betarpiškai susijusios su Ministerijos pasirinktu teisės akto projekto derinimo būdu. Remiantis
Ministerijos paaiškinimais (pažymos 6.10, 6.12 punktai), 2017 m. sausio 10 d. Ministerijoje
vykusio nevyriausybinių organizacijų, bendruomeninių organizacijų, valstybės institucijų ir kitų
atstovų pasitarime dėl bendruomeninės veiklos finansavimo 2017 m. perspektyvų buvo priimtas
sprendimas patobulinti anksčiau galiojusią 2013–2015 m. vietos bendruomenių savivaldos
programą ir jos pagrindu skirti lėšas bendruomeninės veiklos stiprinimui 2017 m., todėl Ministerija
priėmė sprendimą derinti teisės akto projektą, jos nuomone, efektyviausiu būdu – organizuojant
susitikimus, siunčiant teisės akto projektus derinti elektroniniu paštu ir oficialiais Ministerijos
raštais su labiausiai suinteresuotomis pusėmis, o ne per TAIS. Dėl šių aplinkybių Seimo
kontrolierius pažymi, kad Ministerijos sprendimo nevykdyti konsultavimosi su visuomene dėl
bendruomeninės veiklos finansavimo 2017 m. Seimo kontrolierius nekvestionuoja, nes
konsultavimosi su visuomene būdo pasirinkimas Teisėkūros pagrindų įstatyme yra įtvirtintas kaip
konsultavimąsi su visuomene inicijuojančių subjektų prerogatyva (pažymos 7.2 punktas). Tačiau
Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Seimo kontrolierių veiklos tikslu (pažymos 7.1 punktas),
atkreipia dėmesį į tai, kad Asociacijos skundžiamos situacijos galėjo būti ir išvengta, jei Ministerija
būtų rengusi 2017–2019 m. Veiksmų plano projektą bei Veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės
„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo projektą elektroniniu būdu per
TAIS. Ministerijos argumentas, kad pasirinktas minėtųjų teisės aktų projektų derinimo būdas buvo
efektyviausias bei nagrinėjamu atveju užtikrino teisėkūros atvirumą ir skaidrumą bei sudarė
galimybę visuomenei daryti įtaką teisės akto projekto turiniui (pažymos 6.10 punktas), Seimo
kontrolieriaus įsitikinimu, nelaikytinas pagrįstu. Būtina akcentuoti, kad Teisėkūros pagrindų
įstatyme (pažymos 7.2 punktas) įtvirtinti atvirumo ir skaidrumo principai yra įgyvendinami tik
tada, kai visai visuomenei ir interesų grupėms yra sudaromos sąlygos teikti pasiūlymus dėl
teisinio reguliavimo visose teisėkūros stadijose. Šiuo tikslu įstatymų leidėjas ir priėmė Teisėkūros
pagrindų įstatymą, siekdamas, jog būtų sudarytos sąlygos perkelti teisėkūros procedūras į viešąją
erdvę. Būtent teisėkūros proceso vykdymas per TAIS, kurios sukūrimo tikslas yra sudaryti
teisėkūros kokybiškumo, nuoseklumo, atvirumo ir skaidrumo sąlygas, užtikrina teisėkūros
viešumą ir leidžia visuomenei aktyviau dalyvauti teisėkūroje, teikiant pasiūlymus ar pastabas dėl
rengiamų teisės aktų projektų. Remiantis Konstitucinio Teismo jurisprudencija (pažymos 9
punktas), nustatytų reikalavimų dėl teisėkūros procedūrų viešumo ir skaidrumo paisymas yra
visuomenės pasitikėjimo valstybe ir teise sąlyga. Teisėkūros procedūrų viešumu visuomenei
sudaroma galimybė susipažinti su rengiamais teisės aktų projektais ir realizuoti piliečių teisę
dalyvauti valdant savo šalį. Atsižvelgdamas į tai, Seimo kontrolierius daro išvadą, kad nagrinėjamu
atveju Ministerija neužtikrino teisėkūros atvirumo principo įgyvendinimo, nes, rengdama 2017–
2019 m. Veiksmų plano projektą bei Veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo projektą, juos derino ne per TAIS, kaip
tai numatyta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamente bei
Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamente (pažymos 8.1 ir 8.2 punktai). Pastebėtina, kad
ir tuo atveju, kai Ministerija teisės aktų projektų derinimą atliko elektroniniu paštu ir siųsdama
oficialius Ministerijos laiškus, turėjo galimybę užtikrinti rengiamų teisės aktų projektų prieinamumą
visai visuomenei. O būtent – įkelti į TAIS popierinių dokumentų su parašu skaitmenines kopijas
PDF formatu ir jų tikrumą paliudyti elektroniniu parašu, kaip tai numato Teisės aktų informacinės
sistemos naudojimo teisėkūrai tvarkos aprašo 12 punktas (pažymos 8.3 punktas). Tačiau to nebuvo
padaryta, taigi, apie Ministerijos rengiamų 2017–2019 m. Veiksmų plano projekto ir Veiksmų plano
įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo
projekto rengimo, pasiūlymų teikimo ir derinimo eigą buvo žinoma tik tiems subjektams, kurie
dalyvavo Ministerijos 2017-01-10 rengtame susitikime bei buvo įrašyti Ministerijos 2017-02-13
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rašto Nr. (31.3-44)SD-888 adresatų sąraše, o kitiems subjektams, tarp jų ir Asociacijai, pateikti
pasiūlymus minėtųjų teisės aktų projektams, kaip tai numato Teisėkūros pagrindų įstatymo,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento bei Teisės aktų informacinės sistemos
naudojimo teisėkūrai tvarkos aprašo nuostatos (pažymos 7.2, 8.2, 8.3 punktai) galimybės nebuvo
sudarytos.
Taip pat pastebėtina, kad nelaikytina teisinga Ministerijos nuostata, jog 2017–2019 m.
Veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonė „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ nebuvo iš
esmės nauja, todėl Veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo projekto derinimui tikslinga buvo pasirinkti pirmiau nurodytą
būdą, t. y. teisės akto projektą derinti elektroniniais laiškais ir oficialiais Ministerijos raštais. Tačiau
Seimo kontrolierius pabrėžia, kad, nepaisant to, ar rengiamas visiškai naujas teisės akto projektas ar
tik tobulinamas ankstesnio teisės akto pagrindu, teisėkūros procesą reglamentuojančios teisės aktų
nuostatos (pažymos 7.2, 8.2, 8.3 punktai) nenumato išimčių ar kitokios procedūros. Be to,
manytina, kad, teisės aktų projektus rengiant ankstesnio teisės akto pagrindu, yra dar aktualiau gauti
pasiūlymus ir pastabas dėl jų tobulinimo, nes teisės akto taikymo metu išaiškėję teisės akto
trūkumai, su kuriais praktikoje susidūrė tam tikri subjektai, galėtų būti eliminuojami rengiant
naująjį teisės aktą.
11. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, darytinos šios išvados:
11.1. Ministerija, neturėdama tikslios vizijos dėl bendruomeninės veiklos stiprinimo
finansavimo 2017–2019 metais, neturėjo pagrindo savo 2016-10-04 rašte Nr. (31.4-44)SD-5956 bei
2016-11-24 rašte Nr. (31.4-44)SD-6993 siūlyti Asociacijai pateikti siūlymus dėl Konkurso Nuostatų
ir vėliau šių pateiktų pasiūlymų, kaip netekusių prasmės, net nevertinti (pažymos 10.1 punktas);
11.2. Ministerija nepagrįstai neatsakė į Asociacijos 2016-11-27 raštą Nr. 169V, kuriuo
buvo pateikti pasiūlymai Konkurso Nuostatams, nes Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo
subjektuose taisyklių nuostatos įpareigoja instituciją informuoti pareiškėją apie jo rašto gavimą ir
dėl to kreipimosi priimtą institucijos sprendimą, nepriklausomai nuo to koks sprendimas dėl
pareiškėjo kreipimosi buvo priimtas (pažymos 10.2 punktas);
11.3. nors Asociacija niekada nesikreipė į Ministeriją dėl rengiamų priemonių
bendruomeninei veiklai stiprinti ir dalyvavimo naujos priemonės derinimo procese, tačiau
Ministerijai neinformavus Asociacijos apie sprendimą nebeorganizuoti Konkurso, Asociacija
neturėjo informacijos apie Ministerijos ketinamus priimti sprendimus bendruomeninės veiklos
finansavimo klausimais, todėl tiesiog neturėjo galimybės išreikšti norą dalyvauti naujos priemonės
derinimo procese. Tuo buvo pažeista Asociacijos teisė į tinkamą jos informavimą (pažymos 10.3
punktas);
11.4. Ministerija, pasirinkusi teisės aktų projektų derinimą elektroniniu paštu ir siųsdama
oficialius Ministerijos laiškus, neužtikrino teisėkūros atvirumo principo įgyvendinimo, nes,
nevykdydama teisės aktų projektų derinimo proceso per TAIS, apribojo kitų subjektų, tarp jų ir
Asociacijos, Teisėkūros pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamente bei
Teisės aktų informacinės sistemos naudojimo teisėkūrai tvarkos apraše įtvirtintą teisę dalyvauti
teisėkūros procese (pažymos 10.4 punktas).
12. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, Seimo kontrolierius konstatuoja, jog Asociacijos
skunde nurodytos faktinės aplinkybės buvo patvirtintos, o tyrimo metu nustatyti faktai leidžia daryti
išvadą, jog Ministerijos tarnautojų veiksmai dėl Asociacijos teiktų siūlymų (ne)vertinimo bei
informacijos jai nepateikimo laikytini netinkamais, todėl Asociacijos skundas dėl Ministerijos
tarnautojų veiksmų (neveikimo) pripažintinas pagrįstu.
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SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:
Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „A“ skundą dėl Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) netinkamai sprendžiant
klausimus dėl Asociacijos teiktų siūlymų (ne)vertinimo bei informacijos nepateikimo pripažinti
pagrįstu.
SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministrui rekomenduoja:
14.1 atkreipti dėmesį į tai, kad Ministerijos tarnautojai be pagrindo siūlė Šiaulių miesto
savivaldybės gyventojų asociacijai „A“ pateikti pasiūlymus dėl Konkurso Nuostatų, o vėliau
tinkamai ir laiku Asociacijos neinformavo apie išnykusį Asociacijos pateiktų siūlymų dėl Konkurso
Nuostatų aktualumą bei Ministerijos priimtą sprendimą rengti kitas bendruomeninės veiklos
finansavimo 2017 m. priemones;
14.2. įvertinti tyrimo metu nustatytą faktą, jog Ministerijos tarnautojams pasirinkus teisės
aktų projektus derinti ne elektroniniu būdu per teisės aktų informacinę sistemą (TAIS) buvo
pažeistas teisėkūros atvirumo principas ir Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „A“
teisė dalyvauti teisėkūros procese;
14.3. imtis priemonių užtikrinant, kad ateityje Ministerijos tarnautojai, rengiantys teisės
aktų projektus, laikytųsi Teisėkūros pagrindų įstatyme įtvirtintų teisėkūros principų bei paisytų
teisės aktuose nustatytų reikalavimų dėl teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) naudojimo
teisėkūrai.
Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių
prašytume informuoti iki 2017-08-07.

Seimo kontrolierius

Augustinas Normantas

