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Klaipedos miesto savivaldybes visuomenine administraciniq giniiq komisija (tolipu-

Komisija), susidedarrti iS pirmininkes Stanislavos Barvidytes, sekretords Lauros _Serec$es,
fomisijos nariq Aruno Venckaus, Indres Genienes ir Dariaus Rekio, pirmininkaujant.Komisdos
pirmininlcei Stanislavai Barvid1tei,20l4-t0-28 vieSame posedyje i5nagrinejio parei5kejos Vaipos

Vasiliausrkaites skund4 (reg. TGK-13) del Klaipedos m.iesto savivaldybes administracijos atsakypo

i pateiktqr 20t4-05-22 ralt1.

{ komisij os posddi a1r.ryko palei5kej a V .Vasiliauskaite'
Atsakoves Klaipedos miesto savivaldybes administracijos atstovas Komisijos

nedalyvavo. Apie posedZio laik4 ir viet4 atsakovei prane5ta tinkamai.

Nagrinejant sku,nd4 komisija n u s t a t €:

Parei5keja V.!'asiliauskaite skundu kreipesi i Komisijq, pra5ydama ipareigoti Klaipr

miesto savivaldybes administracij4 persl'arstyti bei pateikti i5samius, llietuvos Respubl

istatymus atitinkandigs atsakymus, ipateikl:.q2014-05--22 raltq. I5 parei5kejos pateikto skundr

priedq matyti, jog 2014-05-21 Savival<lybes administracij,cje vyko sr.rsitikimas su D

,,Rumpiiiker:' pi.-i.tink t S.Remdza, brlnclrijos igaliotinais ir nariais, bei Savivald

ud-inir1ru.ijos atsto',rais, tarp jq ir Miesto iikio departamento direktoriumi Liudviku Dtda, siel

issiaiskinti bNSg ,,Rumpistes" susidariusii4 situacrjE. Po ivykusio susitikimo 2014-05-22

pareiskeja kreipesi i Savivaldybes administracij4, pra5ydama: ip'areigoti L' DUd4 pateikti irody
kad buvEs ONS3 -llanduZiai" pirmininkars yra geresnis nei dabartine Sios bendrijos pirmin

ipareigoti L.DUd4 nugodyti, kurie DNSB ,,)lurnpi5kes" istatq punktai yra nelgaliojantys ir istat
furiuo lemiantis L.Dtda laiko negaliojandiiais tam tikrus istatq punktus; nurrodyti istatym4,
remiantiis teigiama, kad ne pagal bendrijos istatus i5rinkti igaliotiniai galika1k4 sprqsti del bt

reikalq; nttodyti da1.4, kada Tarybai bus teikiamas nagrineti klausimas del 1996-08-15 sp

Nr. :7S panaikinirno. Parei5kejos teigimu, Klaipedos miesto savivaldybes admini

pateiktame 2014-06-21 atsakyme i Siuos klausimus jai neb,uvo tinkamari ir i5samiai at
posedZio metu parei$keja papildomai nurode, jog visi Sie klausimai kilo po ivykusio susiri

kuris n,ebuvo dalykiSkas ir konstruktyvus, o i5 L.DDdos elg,:sio ai5kiai matdsi, jog jis iko

DNSB,,Rumpi5kes" pirmininkq S.Remezqr'
Atsakove KlaipSdos miesto savivaldybds administracija atsiliepime pra3e parei5kejos sk

posedyie
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atmesti kaip nepagrlst4, kadangi ! visus klausimus jai buvo atslkyta. Nurod,e, jog irodymq api

kodel l.nudos teigimu, buvgs DNSB ,,IlanduZiai" pirmininJ(as yra gerersnis nei dabartine

bendrijps pirmininke, negalima reikalauti pateikti, kadangi Siuo teiginiu buvo i5reik5ta L.D

nuomond, o nuomonei nera keliami reik.alavimai pagrfsti jq1 tam tikrais irodymais. Todel

klausim4 parei5kejai buvo atsakyta, jog |)NSB pirmininkai selo veikloje privalo b[ti nesali

objektyvus, vadovautis Lietuvos Respublikos daugiabudiq g'lvenamqjq namq ir kitos pasl

purtutq savininkq bendrijq istatymu (toliau __ Bendrijq istatymu) bei bend:rijq istatais. I

L.mOui nurodyi, trrurie 
-DNSB 

,,Rumpi5l.es" istatq punktai yra negaliojan,tys ir kuo remi

teigiama, pagristai rreatsakyta nurodant konkrediq lstatq punktqr, o tik nurodant nuostat4, kad vi

UeiOrijoms gutioju reikalavimas suderinti savo istatus su Bendrijq istatymo reikalavimais,
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reglamentuoja Lietuvos Respublikos daugiabudiq namq savininkq bendrijq istbtymo pakeitimo
istatymo 3 str. I d., kadangi L.DDdai pagal pareigines valstybes tarnautojo funkcijas neieina pareiga
teikti teisiines i3vadas, tarp jq ir del DNSII ,,Rumpiskes" istatq atitikimo nenOriiq'istatymui.-{
pareiSkejos klausim4 apie igaliotiniq iSrinkirno teisdtum4 atsakyta tinkamai, pateikiant apibendrintq
nuomong, kad bet kokiq bendrijos reikalq organizavimas ir sprendimq priemimai turi blti
atliekamas vadovaujartis aktualiomis Bendriijq istatymo nuostatomis. I paskutini klausimq apie tai,
kada bus nagrinejamars klausimas del Klaipedos miesto valdybos 1996-08-15 sprendimo Nr. 37g
panaikinimo, parei5kdjai taip pat buvo atsakyta, nurodant, kad gavus duo,menis apie ivykdyt4
apklaus4 ji bus infomruota apie Sio klausim4 svarstymo bltinum4. Atsakove atkreipia demesi, jog
2014-07-21 ra5tu V.\/asiliauskaite buvo informuota clel Klaipddos miesto valdybos fqqA-O8-f 5
sprendimo Nr. 378 parraikinimo netikslingumo.

Komisija, sprgridama klausim4 ar parei5kejos skundas yra pagristas, vertino tai, ar
Savivaldybes administracijos patekti atsakymai i V.Vasiliauskaitds pateiktus klausimus yra i5sam[s
bei pagristi teises aktais.

Parei5keja pirmu klausimu pra5e L.D[d4 pateikti irody'mus del jo teiginio, kad buvgs
DNSB,,BanduZiai" pirmininkas )'ra geresnis nei dabarrtine Sios bendrijos pinrnininke. { Si klausim4
2014-06-27 Savivaldybes administracijos raiite buvo atsakl.ta, jog vie5cjo ad.rninistravimo sub.ieftto
veiksmai turi bflti neriali5ki ir objektyv[s, o bendrijq pirmininkq veiksmai turi atitikti genOiiiu
istatymo bei bendrijq istatq nuostatas. Pateiktame atsiliepime nurodya, jog teiginiu apie DN$"B
,,BanduZiai" pirmininkus buvo tiesiog i5sakyta L.Dldos nuomone, tadiiu,-pahimetina', iog n[rs
nuomonei nera keliami reikalavimai j4 pagristi tam tikrais irodymais, tadiau kai ia i5sako viespio
administravimo subjelcto pareig[nas, ji turetq btti paremta tam tikrais objektyviais duomenimi!, o
ne tik subjektyviu ve,rtinimu. Subjektyvios., niekuo nepagristos nuomones oficialus rei5kimas iS
esm€s prie5tarauja padiame atsakyme minimam vie5ojo administravimrc subiekto veikslnu
ne5aliSkumo ir objektyvumo principui. Par:ei5kejai pateiktame atsakyme nebuvo nurodyta, duo
remiantis i5sakyta tokia nuomone (pirmininkq veikloje nustatytais paZeidimais, paskirtolnis
nuobaudomis ar kitokiu jq veiklos vertinimu), todel laikytina, kad i ii klausim4 nebuvo atsakf,ta
tinkamai.

An1;ru klausimu parei5keja pra5e L.DuLd4 nurodyti, kurie DNSB ,,Rumpi5kes" lstatq pun{tai
yra negaliojantys ir istatym4, kuriuo remiantis L.Dtda laiko negaliojandiais tam'tikrus istht.l
punktus. Savivaldybes administracijos pateiktame atsakyme buvo pacituota Lietuvos Respubli*os
daugiabudirl namq sa'rininkq bendrijq istatymo pakeitimo istatymo 3 straips;nio 1 dalies nuost{ta,
tadiau nebuvo nurodyl.as pats Sio istatymo pavadinimas, straipsnir;, dalis (tai nurodya tik patei
atsiliepime). Paai5kinimas del DNSB ,,Rumpi5kes" istatq konkrediq punkr4 atitikimo Be
istatymui patikrinimo Savivaldybes administracijos atsakyme taiprpat nebuvo pateiktas.

Trediu klausimu buvo praSyta nurodlti istatym4, kuriuo remiantis teiLgiama, kad ne pe
bendrijos istatus i5rinkti igaliotiniai gali kttLk1 sprgsti del bendrijos reikalq. Savivaldy
administracijos pateiktame atsakyme buvo pateikta tik apibendrinta nuomone, apie tai, kad Ueni{ijq
veiklos organizavimas ir sprendimq priemimas turi btti atliekamas vadovaujarrtis Bendrijq lstatyrfno
nuostatomis, tadiau nepasisakyta irlar nenurodya .jokiq konkrediq istatymo straipsniq
igaliotiniq i5rinkim4, j statq galiojim4.

Ketvirtu klausirnu parei5keja pra5e nurodyti dat4, kada Tarybai bus teikiamas nagri
klausimas del 1996-08-15 sprendimo Nr. 378 panaikinimo. Iii pateikto atsiliepimo bei pri
V. Vasiliauskaitei 2014-07-21 adresuoto ra5to Nr. (31.1)-RS2-755 matyi, jog informacija
Klaipedos miesto vallybos 1996-08-15 sprendimo Nr. 378 panaikinimo parei5kejai buvo
minetu ra5tu, todel gindo nagrinejimo metu atsakymo perteikimas i paskutiniji klaus
nebeaktualus.

AtsiZvelgiant i iiias n.ustatytas aplinkybes, Komisija vertina; jog Savivaldybes administracifios
2014-06-27 ra5tu Nr. (31.1)-RS2-701 patoikti atsakymai i 2014-05-22 V.Vasiliauskaites
pateiktus klausimus n,:buvo pakakamai tiksliis ir iSsamtis.



PaZymetina, kad parei5kejos 2014-05-122 pateiktame ra5te isdestytos aplinkybes del L.D[{os
pasisakymq ir elgesio susirinkimo metu kelia. pagristrl abejoniq del valstybes tarnautojo eti$ko
elgesio. l,ietuvos Respublikos valstybes tarn'ybos istatyrno 15 straipsnio 1 dalies 5 punkte itvirtirita,
kad valstybes tarnautojai privalo laikytis va.lstybes tarnautojq veiklos etikos principq ir taisykliq,
kurie detalizuojami Lietuvos Respubliko5 \ryriauslbds 2002 m. birZelio 24 d. nutarimu Nr. 968
patvirtintose Valstybes tarnautojq veiklos etikos taisyklese. Valstybes tarnautojo parelgq
neatlikimas arba netinkamas atlikimas del valstybes tarnautojo kaltes yra laikomas tamybit'riu
nusiZengimu, uZ kuri traukiama tamybinen atsakomyben (Valstybes tarnybos istatymo 2 straipsirio
12 dalis, 28 straiprsnio 1 dalis). AtsiZvelgiant i tai, Ksrmisijos fluo,rnore: Savivaldy$es
administracija, gavusi duomenq apie galimai rreeti5k4 tamautojo elgesi, turejo imtis priemoniq ir

lpareigoti Klaiptedos miesto savivaldy'bes administracijq pakartotinai atsalqtti j pareiikejos
Vaidos Vasiliauskaites 2014-05-22 raitq, iis,lryrus Sio raito 4-qii klausimq.

Komisijos sprendimas per 20 dienq nuo jo gavimo dienos gali bDti skundZiamas Klaipedos
apygardos administraciniam teismui.

atlikti patikrinimq L.Dt[dos atZvilgiu.
Vadovaujantis Administraciniq gintiq

Respublikos Vyriausybes 1999 m. geguZes
Vyriausybes 2012 m. gruodZio 12 d. nutarimo
dalyvarusiq komisijos nari4 balsq dauguma

n u s p r e n d Z : i a :

Komisijos pirmininke

Komisijos sekretore

Komisijos nare

Komisijos narys

Komisijos narys

komisijq darbo nuostatq, patvirtintq Lietuvos
4 d. .nutarimu Nr. 533 (l,ietuvos Respublilios
Nr. 1519 redakcija), 44.3. p., Komisija posedfie

Stanislava Barvidyte

Laura Serecke

Indre Geniene

Arflnas Venckus

Darius Rel.is


