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ĮVADAS
Viena svarbiausių problemų valstyb÷s valdžios, valdymo ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų (toliau – institucijos) veikloje yra viešojo administravimo principų realizavimas jų
santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis (piliečiais ir neturinčiais pilietyb÷s) (toliau –
asmenys).
Lietuvoje asmenų aptarnavimui, jų įvairių kreipimųsi nagrin÷jimui institucijose visą
laiką buvo skiriamas nemažas d÷mesys. Iki 1999 m. visų rūšių kreipimaisi buvo nagrin÷jami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1992 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 774 „ D÷l
Gyventojų pareiškimų, skundų, pasiūlymų nagrin÷jimo valstyb÷s valdymo organuose,
įmon÷se, įstaigose bei organizacijose tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 32-995). Pri÷mus
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą (Žin., 1999, Nr. 60-1945), asmenų
kreipimųsi į valstyb÷s valdžios ir valdymo institucijas reglamentavimas atskiriamas pagal
kreipimosi rūšis. Prašymai apginti galimai pažeistas žmogaus teises ir teis÷tus interesus
nagrin÷jami vadovaujantis pagal Viešojo administravimo įstatymo III skirsnį, kitų rūšių
kreipimaisi įvairiais klausimais, nesusijusiais su asmens teisių ir teis÷tų interesų pažeidimu,
pagal Vyriausyb÷s 2002 m. rugs÷jo 25 d. nutarimą Nr. 1491 „D÷l Piliečių ir kitų asmenų
aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose pavyzdin÷s tvarkos patvirtinimo“
(Žin., 2002, Nr. 95-4105).
Naujos redakcijos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 2006,
Nr. 77-2975) (toliau – Viešojo administravimo įstatymas) ir jį įgyvendinančiame 2007 m.
rugpjūčio 22 d. Vyriausyb÷s nutarime Nr. 875 „D÷l Asmenų prašymų nagrin÷jimo ir jų
aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo
subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779) (toliau – Vyriausyb÷s nutarimas)
buvo įrašytos naujos nuostatos, atsižvelgiant į pasikeitusią institucijų politinę, ekonominę ir
socialinę aplinką, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, spartų mokslo ir technologijų
vystymąsi ir jų taikymo pl÷trą visose visuomen÷s gyvenimo srityse.
Šiuose teis÷s aktuose šalia kitų viešojo administravimo principų – įstatymo viršenyb÷s,
objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo,
efektyvumo ir subsidiarumo – įtvirtinamas „vieno langelio“ principas ir nustatoma
institucijoms pareiga juo vadovautis aptarnaujant asmenis, nagrin÷jant jų prašymus ir
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skundus. Įstatyme taip pat patikslinamos kai kurios ankstesn÷s ir apibr÷žiamos naujos
sąvokos (asmuo, prašymas, skundas, pranešimas, administracin÷ paslauga, prašymo
nagrin÷jimas, atsakymas į prašymą), suformuluojami principai (pagarbos žmogaus teis÷ms,
teisingumo, sąžiningumo, protingumo), kuriais turi vadovautis valstyb÷s tarnautojai
aptarnaudami asmenis. Įtvirtinama tarnybin÷s pagalbos sąvoka ir jos suteikimo pareiga: tuo
atveju, kai institucija, nagrin÷janti asmens prašymą ar skundą, neturi reikalingos informacijos
prašymui ar skundui išnagrin÷ti ir sprendimui priimti, tačiau tą informaciją turi kita
institucija, pirmoji turi teisę kreiptis, o antroji privalo nemokamai suteikti prašomą
informaciją, išskyrus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Tarnybinio bendradarbiavimo
principas nustato institucijų pareigą bendradarbiauti ir keistis informacija su kitomis
institucijomis, kai to prireikia, taigi ir aptarnaujant asmenis, nagrin÷jant jų prašymus ir
skundus. Neįtvirtinus tokios nuostatos „vieno langelio“ principo įgyvendinimas iš principo
nebūtų įmanomas.
Naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymas ir po jo priimtas Vyriausyb÷s
nutarimas aiškiau apibr÷ž÷ asmenų teises ir pareigas jų santykiuose su valstyb÷s
institucijomis, nustat÷ procedūras ir procesus, per kuriuos šios teis÷s ir pareigos turi būti
įgyvendinamos, o svarbiausia privert÷ institucijas pakeisti ankstesnį požiūrį į konstitucinę
prievolę „tarnauti žmon÷ms“, paskatino ieškoti efektyvesnių šios prievol÷s vykdymo formų.
Šio leidinio tikslas – išnagrin÷ti asmenų aptarnavimo, jų prašymų ir skundų
nagrin÷jimo „vieno langelio“ principu esmę, teisinius ir organizacinius aspektus, pateikti
praktinių „vieno langelio“ principo įgyvendinimo pavyzdžių, taip pat atsakyti į praktinius
klausimus, kurie iškyla darbuotojams nagrin÷jant prašymus ir skundus ir taikant „vieno
langelio“ principą.
Rengiant praktinį vadovą buvo naudojamasi šiais informacijos šaltiniais:
apibūdinant asmenų požiūrį į valstyb÷s institucijas ir asmenų aptarnavimo kokybę
pasinaudota Baltijos tyrimų duomenimis;
aiškinantis „vieno langelio“ principo taikymo praktiką Lietuvos institucijose – Vidaus
reikalų ministerijos atliktų apklausų medžiaga;
Lietuvoje organizuotų konferencijų ir seminarų, skirtų „vieno langelio“ principo
įgyvendinimui, medžiaga;
informacija iš pokalbių su Vidaus reikalų ministerijos specialistais;
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internete paskelbta medžiaga apie „vieno langelio“ principo įgyvendinimo patirtį
užsienio šalyse.
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1. ASMENŲ APTARNAVIMO, JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINöJIMO TAIKANT
„VIENO LANGELIO“ PRINCIPĄ TEISINIS REGLAMENTAVIMAS IR
ORGANIZAVIMAS
1.1. ASMENŲ APTARNAVIMO, JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINöJIMO TEISINIS
REGLAMENTAVIMAS

Lietuvos Respublikos Konstitucija užtikrina asmens teisę į gerą aptarnavimą jiems
kreipiantis į institucijas: Konstitucijos 5 straipsnis nustato, kad „Valdžios įstaigos tarnauja
žmon÷ms“. Šios nuostatos praktin÷ reikšm÷ šiuo metu ypač svarbi, nes demokrat÷jant valstyb÷s
valdymui ir atitinkamai gyventojų pilietiniam aktyvumui, plečiasi asmenų ir institucijų tarpusavio
ryšiai, jie tampa įvairesni ir sud÷tingesni.
Institucijų santykius su asmenimis ir jų aptarnavimui keliamus reikalavimus reglamentuoja
jau min÷ti Viešojo administravimo įstatymas ir Vyriausyb÷s nutarimas. Prireikus vadovaujamasi ir
kitais teis÷s aktais, pvz., Lietuvos Respublikos teis÷s gauti informaciją iš valstyb÷s ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2005, Nr. 139-5008), Asmens duomenų teisin÷s apsaugos
įstatymu (Žin., 2008, Nr. 22-804), Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s patvirtintomis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykl÷mis (Žin., 2002, Nr. 5-211;
2005, Nr. 132-4773), šio departamento generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 11 d. įsakymu
(Žin., 200, Nr. 7-268), Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymu (Žin., 1999,
Nr. 13-310), Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymu (Žin., 1998, Nr. 110-3024; 2004,
Nr. 170-6238) ir kitais teis÷s aktais tiek, kiek jie reglamentuoja asmenų aptarnavimą, jų prašymų ir
skundų nagrin÷jimą.
Rengiant asmenų aptarnavimo, jų prašymų ir skundų nagrin÷jimo praktinį vadovą
vadovautasi šiomis sąvokomis:
administracin÷ paslauga – institucijos veiksmai išduodant leidimą (licenciją), dokumentą,
jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, pateikiant nustatytąja tvarka
institucijos turimą informaciją, priimant administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar kitą
nustatytos formos dokumentą, išreiškiantį institucijos vadovo valią, atliekant kitus teis÷s aktuose
nustatytus veiksmus, vykdant administracinę procedūrą;
administracin÷ procedūra – institucijos privalomi veiksmai nagrin÷jant asmens skundą ar
pranešimą apie institucijos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai
padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teis÷tų interesų pažeidimą ir priimant d÷l
to administracin÷s procedūros sprendimą;
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asmens aptarnavimas – tai jo sutikimas (pirmasis kontaktas), išklausymas, įsigilinimas į
jam rūpimą klausimą, informavimas apie jo sprendimo eigą, asmens nukreipimas tam tikra linkme,
kad klausimas būtų operatyviai išspręstas, asmens pri÷mimo pas institucijos vadovą ar
kompetentingą valstyb÷s tarnautoją organizavimas, administracinių paslaugų suteikimas ar tų
paslaugų suteikimo organizavimas;
asmuo – fizinis asmuo ar asmenų grup÷, juridinis asmuo, organas, neturintis juridinio
asmens teisių (pvz., (patariamoji) komisija, taryba, visuotinis narių susirinkimas, nuolatinis
pasitarimas);
atsakymas į prašymą – žodžiu, raštu ar elektroniniu būdu išreikštas institucijos
atsiliepimas į asmens prašymą atsižvelgiant į jo turinį: pvz., suteikta administracin÷ paslauga,
pateikta informacija, įteikta prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išd÷styta
institucijos nuomon÷ d÷l asmens kritikos, pasiūlymų ar pageidavimų;
dokumentas – bet kokia institucijos sukurta ar gauta informacija ar jos dalis, išreikšta
rašytine, įskaitant elektroninę, grafine, garsine ar vaizdine forma;
informacija – žinios, kuriomis disponuoja institucija;
pranešimas – asmens rašytinis kreipimasis į instituciją nurodant, kad yra pažeistos kito
asmens teis÷s ar teis÷ti interesai ir prašoma juos apginti;
prašymas – su asmens teisių ar teis÷tų interesų pažeidimu nesusijęs asmens rašytinis ar
žodinis kreipimasis į instituciją prašant atlikti tam tikrus teis÷s aktuose nustatytus veiksmus;
prašymo nagrin÷jimas – darbuotojo veikla, apimanti asmens prašymo pri÷mimą,
įregistravimą, esm÷s nustatymą, atsakymo parengimą ir išsiuntimą (įteikimą ) asmeniui;
skundas – asmens rašytinis kreipimasis į instituciją, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos
jo teis÷s ar teis÷ti interesai, ir prašoma juos apginti;
tarnybin÷ pagalba – institucijos veikla teikiant informacinę ir kitokią pagalbą kitai
institucijai jos prašymu;
Asmenys, siekdami išspręsti jiems rūpimus klausimus, kreipiasi į įvairias institucijas.
2005 m. Baltijos tyrimų atliktas Lietuvos gyventojų nuomon÷s apie valstyb÷s institucijas tyrimas
(Baltijos tyrimai, 2005 m. liepa) parod÷, kad Lietuvos gyventojai dažniausiai kreipiasi į
savivaldybes, penkis kartus mažiau į ministerijas bei joms pavaldžias įstaigas, apskrities viršininką
bei jo administraciją ir labai retai į Vyriausybę, Respublikos Prezidentą ar Seimą bei jų institucijas
ir įstaigas. Taip yra tod÷l, kad savivaldyb÷ms įstatymais pavesta užtikrinti jų teritorijose nuolat
gyvenančių asmenų, susietų bendrais viešaisiais interesais ir poreikiais, teisių ir laisvių
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įgyvendinimą, kai jie patys kreipiasi į institucijas žodžiu ar raštu arba tai padaro per įgaliotą
asmenį.
Pagal kreipimosi turinį galima išskirti kelias asmenų kreipimųsi į institucijas rūšis:
1) asmens kreipimasis žodžiu ar raštu prašant institucijos ką nors atlikti, pateikti ir
pan. Atkreiptinas d÷mesys, kad žodinis prašymas tenkinamas tik tada, kai pagal galiojančius teis÷s
aktus nereikia pateikti rašytinio prašymo, ir tada, kai prašymą galima patenkinti iš karto,
nepažeidžiant institucijos ir trečiųjų asmenų interesų.
Raštu išd÷stomas asmens prašymas suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą
(licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą ,
nustatytąja tvarka pateikti institucijos turimą informaciją, priimti administracinį sprendimą –
įsakymą, potvarkį ar kitą nustatytosios formos dokumentą, išreiškiantį institucijos vadovo valią,
atlikti kitus teis÷s aktuose nustatytus veiksmus.
Tik raštu galima kreiptis su prašymu apginti galimai pažeistas asmens teises ir teis÷tus
interesus.
Institucijos paprastai turi savo raštvedybos taisykles, parengtas vadovaujantis Lietuvos
archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausyb÷s generalinio direktoriaus 2001 m.
kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009) ir 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88
(Žin., 2002, Nr. 5-211), taip pat atitinkamomis kitų teis÷s aktų rekomendacijomis. Kai prašymą
rašo fizinis asmuo, neturintis jokių juridinių įgaliojimų, prašyme turi būti nurodytas adresatas, į
kurį asmuo kreipiasi; besikreipiančio asmens vardas, pavard÷ ir adresas, kreipimosi data; aiškiai
išd÷stytas prašymo turinys; besikreipiančio asmens parašas;
2) kreipimasis žodžiu ar raštu, kuriame asmuo pareiškia savo nuomonę apie
institucijos ar atskirų jos darbuotojų darbą, elgesį, charakterio savybes, institucijos ar
įstaigos priimtą sprendimą, parengtą teis÷s aktą ir kt.;
3) kreipimasis žodžiu ar raštu, kuriame pranešama apie pasteb÷tus trūkumus,
negeroves, galimai vykdomus nusikaltimus, pažeidžiamas žmogaus teises, tačiau konkrečiai
nenurodoma, kieno teis÷s yra pažeistos ir ką institucija tur÷tų apginti. Pagal turinį 2 ir 3 rūšių
kreipimaisi laikytini tam tikra informacija, nuomon÷s ar požiūrio pareiškimu;
4) kreipimasis raštu ar žodžiu, kuriuose nieko neprašoma, o tik pasiūloma ką nors
atlikti, pagerinti, pakeisti, nuveikti ar susilaikyti nuo veiklos;
5) kreipimasis raštu teigiant, kad buvo pažeistos asmens teis÷s ar teis÷ti interesai,
arba pranešant, kad buvo pažeistos kito asmens teis÷s ir teis÷ti interesai, ir prašoma juos
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apginti. Tai ypatingos rūšies kreipimaisi, kurie Viešojo administravimo įstatyme vadinami
skundais. Skundai nagrin÷jami pagal nustatytą administracinę procedūrą.
Pirmųjų keturių rūšių žodiniai ar rašytiniai kreipimaisi (ko nors prašant, išd÷stant nuomonę,
pasiūlymą, požiūrį), kurie n÷ra susiję su konkretaus asmens teisių pažeidimu, Viešojo
administravimo įstatyme įvardinami kaip prašymai ir apibr÷žiami taip: „su asmens teisių ar
teis÷tų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į instituciją prašant administracin÷s
paslaugos, t. y. atlikti tam tikrus veiksmus išduodant leidimą (licenciją) užsiimti tam tikra
veikla; išduodant dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį
faktą; teikiant nustatytąja tvarka institucijoje turimą informaciją; priimant administracinį
sprendimą – įsakymą, potvarkį ar kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame
išreiškiama institucijos valia; arba atlikti kitus teis÷s aktuose nustatytus veiksmus vykdant
administracinę procedūrą“.
Penktoji kreipimosi rūšis, t. y. skundas, Viešojo administravimo įstatyme apibr÷žiamas
taip: „asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma,
kad yra pažeistos jo teis÷s ar teis÷ti interesai, ir prašoma juos apginti“.
Pri÷mus naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymą ir jį įgyvendinantį Vyriausyb÷s
nutarimą buvo pad÷ti asmenų aptarnavimo, jų prašymų ir skundų nagrin÷jimo institucijose ir
įstaigose teisiniai pagrindai.

1.2. ASMENŲ APTARNAVIMO, JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINöJIMO PRINCIPAI IR
REIKALAVIMAI ŠIAS FUNKCIJAS ATLIEKANTIEMS DARBUOTOJAMS

D÷l netinkamo asmenų aptarnavimo, jų prašymų ir skundų nagrin÷jimo ne pagal nustatytas
taisykles pirmiausia, valdymo specialistų nuomone, nukenčia institucijos prestižas. Be to did÷ja
valdymo išlaidos, nes apskundus galimai netinkamą aptarnavimą ar neteisingai išnagrin÷tą
prašymą ar skundą, pad÷tis turi būti ištaisyta, pvz., skundas ar prašymas turi būti nagrin÷jamas iš
naujo, eikvojant papildomas finansines, darbuotojų darbo ir laiko sąnaudas. Tačiau svarbiausia yra
tai, kad d÷l prasto asmenų aptarnavimo maž÷ja žmonių pasitik÷jimas ne tik kokia nors konkrečia
institucija, bet apskritai valstybe ir visomis jos institucijomis.
Sociologų manymu, asmens nuomonei apie instituciją pirmiausiai turi įtakos jo
aptarnavimo institucijoje, kai jis pats į ją kreipiasi, kultūra. Tod÷l vienareikšmiškai neigiamai yra
vertintini 2005 m. Baltijos tyrimų (Baltijos tyrimai, 2005 m. liepa) pateikti duomenys, jog 21 proc.
respondentų, kurie išreišk÷ nepasitenkinimą valstyb÷s institucijomis, pagrindine nepasitenkinimo
priežastimi laiko prastą aptarnavimo kokybę: nemandagų darbuotojų elgesį, siuntin÷jimą iš vieno
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institucijos padalinio į kitą, sprendimo pri÷mimo vilkinimą reikalaujant vis naujos informacijos ir
dokumentų ir pan.. Asmeniui kreipiantis į instituciją paštu ar elektroniniu paštu prašant, pvz.,
administracin÷s paslaugos, aptarnavimo kokybę lemia prašymo nagrin÷jimo trukm÷, nustatytų
procedūrų laikymasis, laiku pateiktas ir teisingai įformintas atsakymas.
Priimant d÷mesin tai, kad asmenis aptarnauja (juos sutinka, išklauso, konsultuoja ir
informuoja, nukreipia asmenį greitesnio prašymo išnagrin÷jimo linkme, padeda teisingai
įforminti prašymą ar skundą) institucijų darbuotojai, darytina išvada, kad nuo jų asmeninių
savybių ir pažiūros į savo pareigas, instituciją, valstybę ir žmogų, priklauso aptarnavimo
kokyb÷. Nuo to, kaip darbuotojas sutinka asmenį, priklauso, ar bus pasiektas svarbiausias
pirmojo kontakto tikslas – sukurti abipusio pasitik÷jimo atmosferą – s÷kmingo
bendradarbiavimo pagrindą per visą prašymo ar skundo nagrin÷jimo laiką. Asmeniui
pirmasis kontaktas yra atskaitos taškas, nuo kurio jis pradeda vertinti instituciją, o galutinę
nuomonę apie instituciją asmuo susidaro gavęs atsakymą į pateiktą prašymą ar skundą.
Tačiau ta nuomon÷ gali priklausyti ne tik nuo to, kaip darbuotojas buvo aptarnaujamas, bet ir
nuo prašyme iškelto klausimo išsprendimo. Jeigu asmuo tik÷josi kitokio sprendimo,
egzistuoja tikimyb÷, kad asmuo bus nepatenkintas ne tik sprendimu, bet ir aptarnavimu, nors
prašymas būtų išnagrin÷tas ir išspręstas griežtai nustatytų taisyklių. D÷l to tos institucijos,
kurios rūpinasi savo prestižu, asmenų aptarnavimui skiria didelį d÷mesį – įrengia komfortišką
aplinką, kurioje užmezgamas pirmasis kontaktas su asmeniu,

užtikrina pokalbio

konfidencialumą, moko darbuotojus, kaip įsiklausyti į asmens problemą, kaip išsiaiškinti jo
lūkesčius d÷l galimo sprendimo. Darbuotojas turi geb÷ti numatyti optimalius problemos
sprendimo variantus ir privalomas procedūras, operatyviai organizuoti prašymo ar skundo
perdavimą institucijos ar įstaigos vadovybei, steb÷ti jo nagrin÷jimą, prireikus apie tai taktiškai
ir teisingai informuoti asmenį. Reikalavimai, kurių privalo laikytis institucijų darbuotojai,
aptarnaudami asmenis ir nagrin÷dami jų prašymus ir skundus, Viešojo administravimo
įstatyme,

yra

įtvirtinti

kaip

įstatymo

viršenyb÷s,

objektyvumo,

proporcingumo,

nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo ir subsidiarumo ir
„vieno langelio“ principai. Asmenims šie principai nurodo, ko jie turi teisę reikalauti iš juos
aptarnaujančių, prašymus ar skundus nagrin÷jančių darbuotojų. Šalia šių principų,
palaikydami kontaktus su asmenimis ir teikdami jiems teis÷s aktų numatytas paslaugas,
darbuotojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teis÷ms, teisingumo, sąžiningumo ir
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protingumo,o teikdami informaciją – informacijos išsamumo, tikslumo, teis÷tumo ir
objektyvumo principais.
2007 m. Vidaus reikalų ministerija atliko viešojo administravimo institucijų apklausą ir
išsiaiškino, kokios sąlygos pad÷tų įgyvendinti kokybišką, min÷tais principais pagrįstą asmenų
aptarnavimą. Rezultatai parod÷, kad pirmoji sąlyga būtų institucijos vidaus administravimo
organizavimo lygis: žema institucijos vidaus administravimo piramid÷ ir nedidelis pakopų
skaičius garantuotų greitą informacijos jud÷jimą iš viršaus į apačią ir atgal, d÷l to paspart÷tų
keitimasis informacija, sutrump÷tų asmens aptarnavimo laikas ir jo prašymo ar skundo
nagrin÷jimas, sumaž÷tų aptarnavimo sąnaudos.
Antroji sąlyga – institucijos apsirūpinimas šiuolaikin÷mis technikos ir technologijos
priemon÷mis, įgalinančiomis ne tik greitai keistis informacija, bet ir valdyti institucijos vidaus
administravimo procesus – unifikuoti ir sumažinti sprendimui reikalingų dokumentų skaičių,
supaprastinti pri÷mimo procedūras, reguliuoti į instituciją besikreipiančių asmenų ir gaunamų
dokumentų srautus, organizuoti, steb÷ti ir kontroliuoti asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei
skundų nagrin÷jimo procesą, prireikus apie jį informuoti prašymą ar skundą padavusį asmenį.
Apklausa parod÷, kad naujausios informacin÷s technologijos jau dabar leidžia kurti
elektronines administracinių paslaugų teikimo/gavimo sistemas su prieiga asmenims per visą parą.

1.3. ASMENŲ APTARNAVIMO, JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINöJIMO „VIENO
LANGELIO“ PRINCIPU ESMö IR TAIKYMO YPATUMAI

Vienas iš principų, kuriuo turi būti vadovaujamasi aptarnaujant asmenis, nagrin÷jant jų
prašymus ir skundus, yra „vieno langelio“principas.
Terminas „vienas langelis“ apibūdina veiklos subjektą (darbuotoją, padalinį (tarnybą), kuris
teikia asmeniui vienoje vietoje paslaugas, tradiciškai gaunamas iš kelių darbo vietų ir subjektų.
Paslaugos teikimo/gavimo vienoje vietoje koncepcija yra labai svarbi tada, kai institucijos
arba jų padaliniai, susiję su asmenų aptarnavimu, prašymų ar skundų nagrin÷jimu, yra išd÷styti
didel÷je teritorijoje. Šiuo atveju asmuo, nor÷damas išspręsti savo prašyme išd÷stytą problemą,
tur÷tų kreiptis į kiekvieną su jos sprendimu susijusį subjektą, kad gautų jo nuomonę d÷l prašyme
iškelto klausimo, ir prireikus pačiam suderinti skirtingas nuomones, tam sugaištant nemažai laiko
ir sunaudojant nemažai energijos.
Palengvinti asmens naštą tvarkant reikalus valstybin÷se įstaigose, išlaisvinti jį nuo
sprendimui reikalingos informacijos „medžiokl÷s“ ir derinimo įvairiose institucijose tapo
įmanoma, sukūrus asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu id÷ją ir metodą.
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Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintas „vieno langelio“ principas reiškia, „kad
asmeniui informacija suteikiama, prašymas, skundas ar pranešimas priimamas ir atsakymas
į juos pateikiamas vienoje darbo vietoje. Prašymą, skundą ar pranešimą nagrin÷ja ir
informaciją iš savo administracijos padalinių, pavaldžių subjektų, prireikus ir iš kitų viešojo
administravimo subjektų gauna pats prašymą, skundą ar pranešimą nagrin÷jantis ir
administracinį sprendimą priimantis viešojo administravimo subjektas, neįpareigodamas tai
atlikti prašymą, skundą ar pranešimą padavusį asmenį“. Atkreiptinas d÷mesys į šiame
apibr÷žime įtvirtintą dvipusį reikalavimą: pirma, priimti asmens prašymą ir pateikti į jį atsakymą
vienoje darbo vietoje, antra, gauti informaciją (dokumentus), reikalingą sprendimui d÷l prašyme ar
skunde išd÷styto klausimo priimti ir atsakymui parengti, iš savo institucijos administracijos
padalinių ir kitų institucijų, nedalyvaujant asmeniui, t. y. su mažiausiomis jo laiko ir darbo
sąnaudomis.
Reikalingos informacijos gavimą komplikuoja tai, kad ne visa sprendimui reikalinga
informacija esti valstyb÷s registruose ir duomenų baz÷se ir nustatyta tvarka prieinama prašymą ar
skundą nagrin÷jančiam darbuotojui, nesikreipiant į prašymą ar skundą padavusį asmenį. Kai kurią
informaciją (pvz., turtinį ar moralinį asmens įsipareigojimą, skolos raštą) gali tur÷ti tiktai pats
asmuo, ir ši informacija institucijai būtų neprieinama. Vadinasi, į tai turi būti atsižvelgiama taikant
„vieno langelio“ principą.
Tačiau ne tiktai reikalingos informacijos gavimo problema apsunkina „vieno langelio“
principo įgyvendinimą. Iš Vidaus reikalų ministerijos 2007 m. gautų institucijų atsakymų galima
daryti prielaidą, kad viena iš priežasčių, trukdančių įgyvendinti „vieno langelio“ principą, yra
neteisinga paties principo samprata (1 lentel÷).

1 lentel÷
„Vieno langelio“ principo samprata viešojo administravimo institucijose ir įstaigose

Sampratos lygiai

Interpretavimas

Elementarusis

Prašymas ar skundas priimamas ir atsakymas išduodamas vienoje darbo
vietoje. Atsakymui parengti reikalingą informaciją (dokumentus) pateikia
patsai prašymą ar skundą padavęs asmuo pagal prašymą ar skundą
nagrin÷jančio institucijos darbuotojo reikalavimą.

Ribotas

1. Prašymas ar skundas priimamas ir atsakymas pateikiamas vienoje darbo
vietoje. Atsakymui parengti reikalinga informacija (dokumentus),
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nedalyvaujant asmeniui, gaunama tik iš prašymą nagrin÷jančios
institucijos administracijos padalinių. Iš kitų institucijų ar įstaigų
reikalingą informaciją (dokumentus) pateikia pats prašymą ar skundą
padavęs asmuo pagal prašymą ar skundą nagrin÷jančio darbuotojo
reikalavimą.
2. „Vieno langelio“ principo įgyvendinimas siejamas su specializuoto
„vieno langelio“ padalinio („priimamojo“) įsteigimu.
Teisingas

1. Prašymas ar skundas priimamas ir atsakymas pateikiamas

vienoje

darbo vietoje. Atsakymui parengti reikalinga informacija (dokumentai),
nedalyvaujant asmeniui, gaunama iš prašymą nagrin÷jančios institucijos
administracijos padalinių ir iš kitų institucijų. Asmuo pateikia tik tą
informaciją, kurios n÷ra valstyb÷s informacin÷se sistemose.

Vadinasi, „vieno langelio“ principas bus įgyvendintas iš dalies arba ir visiškai
neįgyvendintas, jeigu institucija ribotai arba elementariai interpretuos šį principą. Ar principas yra
įgyvendinamas gali pad÷ti atsakymas į paprastą klausimą „ar palengv÷jo žmonių našta tvarkant
savo reikalus valstyb÷s institucijose, ar iš tiesų realizuojama jų konstitucin÷ teis÷ į gerą
aptarnavimą?“ Jeigu informaciją, reikalingą atsakymui į prašymą ar skundą parengti, tur÷s pateikti
pats asmuo, jo našta nei kiek nepalengv÷s, net jeigu institucijoje funkcionuotų speciali asmenų
aptarnavimo tarnyba, vadinamas „vienas langelis“. Ir priešingai, kiekvienas darbuotojas, kuris
aptarnauja asmenis, įgyvendins šį principą, jeigu vadovausis Viešojo administravimo įstatyme
įtvirtinta jo samprata.

1.4. „VIENO LANGELIO“ PRINCIPO TAIKYMAS CENTRALIZUOTO IR
DECENTRALIZUOTO ASMENŲ APTARNAVIMO ATVEJAIS

„Vieno langelio“ principas taikomas tiek esant centralizuotam, tiek decentralizuotam asmenų
aptarnavimui.
Centralizuotas asmenų aptarnavimas – tokia aptarnavimo forma, kai asmens
aptarnavimą – jo sutikimą (pirmojo kontakto užmezgimą), išklausymą, susipažinimą su pateiktu
prašymu ar skundu ir dokumentais, informavimą apie klausimo sprendimą, orientavimą, kad
klausimas būtų operatyviai išspręstas, prireikus pri÷mimo pas institucijos ar įstaigos vadovą ar kitą
pareigūną organizavimą, prašomų paslaugų suteikimą ir kitus darbus –

atlieka specialus

institucijos ar įstaigos administracijos padalinys, kai kur vadinamas „priimamuoju“, „vieno
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langelio“ tarnyba “, „piliečių aptarnavimo tarnyba“ ar pan. Vyriausyb÷s nutarime nustatyta, kad
toks padalinys gali būti steigiamas vadovo sprendimu institucijoje, į kurią atvyksta daug asmenų,
prašančių išnagrin÷ti skundą ar suteikti administracines paslaugas – išduoti licenciją, pateikti
informaciją, priimti administracinį sprendimą – ar atlikti kitus teis÷s aktų numatytus veiksmus, kai
nebeįmanoma išdalinti asmenų aptarnavimo funkcijos kitiems darbuotojams nepažeidžiant jų teisių
ir teis÷tų interesų ir nepakenkiant jų darbo kokybei.
Vyriausyb÷s nutarime nustatyta, kad „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo padalinys
atlieka šiuos darbus:
o priima asmenų prašymus, išsiaiškina jų esmę, numato, kokios informacijos ir
dokumentų reikia sprendimui priimti, kokią iš šios informacijos turi pateikti pats prašymą padavęs
asmuo ir kokią institucija privalo gauti pati iš savo administracijos padalinių, jai pavaldžių įstaigų
ir iš kitų institucijų;
o užregistruoja gautus prašymus, juos perduoda institucijos vadovui ar jo įgaliotam
asmeniui, grąžintus perduoda juos nagrin÷siantiems darbuotojams, jeigu prašymas pateiktas ne
pagal institucijos kompetenciją, jį persiunčia kitai institucijai, įteikia (pasiunčia) atsakymus
prašymus ar skundus padavusiems asmenims;
o asmens pageidavimu informuoja apie prašymo nagrin÷jimo eigą;
o kartą per metus atlieka asmenų aptarnavimo kokyb÷s analizę ir apie tai informuoja
institucijos vadovą.
Iš darbų turinio matyti, kad „vieno langelio“ padalinyje, kokio dydžio jis bebūtų,
nenagrin÷jami prašymai ar skundai ir nerengiami sprendimai. To būtų neįmanoma padaryti d÷l
asmenų prašymuose ar skunduose keliamų problemų įvairov÷s ir būtinumo tur÷ti specialių žinių
bei geb÷jimų toms problemoms spręsti. D÷l to prašymus ir skundus, vadovo sugrąžintus su
rezoliucijomis į „vieno langelio“ padalinį, pagal jo pavedimus nagrin÷ja institucijos ar įstaigos
specialistai.
Decentralizuotas asmenų aptarnavimas – tokia asmenų aptarnavimo forma, kai prašymų
ir skundų pri÷mimą, jų tvarkymą ir nagrin÷jimą vykdo valstyb÷s tarnautojai kartu su kitomis teis÷s
aktų ar institucijos vadovo jiems pavestomis funkcijomis. D÷l to neteisinga manyti, kad įsteigus
centralizuotą asmenų aptarnavimo padalinį – „priimamąjį“, „asmenų aptarnavimo“, „vieno
langelio“ ar kitaip pavadintą padalinį – „vieno langelio“ principo įgyvendinimo problema
automatiškai bus išspręsta, o esant decentralizuotam asmenų aptarnavimui „vieno langelio“
principas nebus įgyvendintas. Paties „vieno langelio“ principo įgyvendinimui neturi įtakos asmenų
aptarnavimo forma: principą vienodai turi taikyti tiek specialus asmenų aptarnavimo padalinys,
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tiek kiekvienas institucijos vadovo pavedimu prašymą ar skundą nagrin÷jantis darbuotojas.
Kiekvienu atveju neturi būti pamirštama „vieno langelio“ principo atsiradimo paskirtis –
palengvinti žmonių rūpesčių naštą tvarkant reikalus institucijose, sumažinti vaikščiojimų po
institucijas ir jų padalinius skaičių renkant ir derinant sprendimui priimti reikalingą informaciją ir
dokumentus, suteikti asmeniui galimybę pačiam steb÷ti prašymo ar skundo nagrin÷jimo eigą.

1.5. „VIENO LANGELIO“ PRINCIPO DIEGIMO METODINIAI PAGRINDAI

Institucija pati nusprendžia, ar jai reikia steigti centralizuotą asmenų aptarnavimo padalinį
ir kaip ji tai darys. Užsienio šalių ir Lietuvos institucijos „vieno langelio“ principą įgyvendina šiais
etapais:
o visų kreipimosi į instituciją rūšių ir visų paslaugų, teikiamų visų rūšių prašymais, bei
skundų inventorizavimas;
o prašymų ir skundų analiz÷ ir diferencijavimas/grupavimas pagal pasirinktus kriterijus:
pagal prašymo tikslą: suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (licenciją), pažymą,
dokumento ar išrašo iš dokumento kopiją; priimti administracinį aktą; pateikti informaciją; suteikti
konsultaciją institucijos kompetencijos ribose, informuoti apie prašymo ar skundo įvykdymo
terminą ir kt. Kriterijus pasirenka pati institucija, svarbiausia, kad jie įgalintų nustatyti panašių
paslaugų grupes ir tipus ir jų pagrindu parengti paslaugų aprašus.
2 lentel÷
Rekomenduotinas paslaugos, teikiamos „vieno langelio“ principu, aprašo pavyzdys

INSTITUCIJOS PAVADINIMAS
(nurodomas išsamus institucijos pavadinimas)
1. Paslaugos pavadinimas
(nurodoma teikiama paslauga, apibūdinta reikalingu atlikti veiksmu ir galutiniu rezultatu: pvz.
išduoti pažymą, suteikti informaciją, išduoti leidimą, suteikti pašalpą, priimti dokumentus
konkursui, kt.).
2. Paslaugos suteikimo terminas
(nurodomas terminas, per kurį pagal galiojančius teis÷s aktus turi būti suteikta paslauga: pvz.
išnagrin÷tas skundas, išduota licencija, priimtas administracinis sprendimas ir pan.)
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3. Padalinys , atsakingas už paslaugos suteikimą
(nurodoma padalinio, atsakingo už prašymo ar skundo išnagrin÷jimą pavadinimas, jo vadovo
vardas, pavard÷, telefonas, el. paštas, t. y. pareigūno, kuris derina parengtą atsakymą į skundą ar
prašymą prieš jį pateikdamas pasirašyti institucijos vadovui)
4. Tiesioginis skundo ar prašymo vykdytojas
(nurodomas skyriaus, poskyrio pavadinimas, darbuotojo, nagrin÷jančio skundą ar prašymą,
pareigos, vardas ir pavard÷, telefonas, el. pašto adresas)
5.Skundo ar prašymo įforminimo seka
(nurodoma, kur pirmiausia patenka asmens skundas ar prašymas, kas jį priima, užregistruoja, kas
nukreipia tiesioginiam vykdytojui)
6.Teis÷s aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą
(nurodomi įstatymai ir jų pagrindu priimti teis÷s aktai, kuriais vadovaujasi paslaugos vykdytojas
teikdamas paslaugą)
7.Informacija, kuri reikalinga paslaugai suteikti (prašymui ar skundui išnagrin÷ti)
(nurodoma informacija (dokumentai), kuri pagal 6 punkte išvardintus teis÷s aktus reikalinga
paslaugai suteikti)
8.Informacija, kurią privalo pateikti pats skundą ar prašymą padavęs asmuo
(iš 7 punkte nurodytos visos reikalingos informacijos nurodoma informacija, kurios n÷ra
valstyb÷s duomenų baz÷se ir kurią turi pateikti pats skundą ar prašymą padavęs asmuo: pvz.
asmens įsipareigojimai prieš kitus asmenis, kitų asmenų perduotas turtas ir pan.)
9.Informacija, kurią reikia gauti iš kitų savo institucijos padalinių
(iš 7 punkte išvardintos visos reikalingos informacijos nurodoma informacija (dokumentai), kuri
yra kituose prašymą ar skundą nagrin÷jančios institucijos administracijos padaliniuose arba
institucijai pavaldžiose įstaigose ir kurią privalo gauti pats skundą ar prašymą nagrin÷jantis
darbuotojas, taip pat elektronin÷s prieigos prie šios informacijos adresai)
10.Informacija (dokumentai), kurią reikia gauti iš kitų institucijų
(iš 7 punkte išvardintos visos reikalingos informacijos nurodoma informacija (dokumentai), kurią
reikia gauti iš kitų institucijų ir joms pavaldžių įstaigų, taip pat elektronin÷s prieigos prie šios
informacijos adresai)
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11.Paslaugos vykdymo eiga
(nurodoma, kokia tvarka analizuojama informacija, kaip juda paslaugą įgyvendinantis
dokumentas, kam jis teikiamas susipažinti, su kuo derinamas (vizuojamas), kas pasirašo galutinį
sprendimą (institucijos vadovas, jo įgaliotas asmuo ar kitas asmuo), kokia forma pateikiamas
atsakymas į prašymą ar skundą)
12.Žinios apie suteiktą paslaugą
(nurodoma, kur saugojamas paslaugos suteikimo faktą įrodantis dokumentas (bylos numeris ir
kiti registracijos rekvizitai pagal institucijos vidaus dokumentų tvarkymo taisykles)

Atsižvelgiant į tai, kad d÷l susidariusių objektyvių aplinkybių (e-valdžios įgyvendinimo
sunkumai, ribotas elektroninių priemonių panaudojimas (ypač savivaldyb÷se), 2 lentel÷je pateikta
paslaugos aprašymo schema yra supaprastinta. Aprašant elektroniniu būdu teikiamas/gaunamas
paslaugas arba paslaugas, kurias teikiant atliekamos ilgos arba sud÷tingos procedūros, aprašas būtų
sud÷tingesnis.

1.6. INSTITUCIJOS AR ĮSTAIGOS VADOVO VAIDMUO ĮGYVENDINANT „VIENO
LANGELIO“ PRINCIPĄ APTARNAUJANT ASMENIS, NAGRINöJANT JŲ PRAŠYMUS IR
SKUNDUS

Lemiamas vaidmuo įgyvendinant „vieno langelio“ principą tenka institucijos vadovui.
Institucijos vadovas turi teisę rinktis jam priimtiniausią asmenų aptarnavimo formą,
atsižvelgdamas į turimus asignavimus, asmenų, atvykstančių į instituciją ar įstaigą, skaičių,
gaunamų prašymų ir skundų kiekį ir įvairovę.
Kaip parod÷ Vidaus reikalų ministerijos 2007 m. atlikta savivaldybių apklausa, daugiau
kaip pusę visų pateiktų asmeniškai ar telefonu, atsiųstų paštu ar elektroniniu paštu prašymų sudaro
prašymai suteikti tam tikrą informaciją apie institucijos veiklą, priimtus sprendimus, parengtus
teis÷s aktus, atskiras nuostatas, numatomus renginius ir pan. Informacija teikiama vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teis÷s gauti informaciją iš valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
įstatymu (Žin., 2005, Nr. 139-5008).
Nemažą prašymų dalį sudaro prašymai suteikti tam tikrą administracinę paslaugą: išduoti
su darbo ir socialine parama susijusias pažymas (apie darbo stažą, darbo užmokestį, pri÷mimą į
darbą, atleidimą iš darbo; d÷l vienkartin÷s pašalpos gimus kūdikiui, nemokamo maitinimo,
kompensacijos būsto išlaikymui paskyrimo, d÷l socialinio būsto suteikimo), išduoti leidimus
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(licencijas) prekiauti tam tikrais produktais, parduoti ar įkeisti turtą, teikti kaimo turizmo
paslaugas, užsiimti kitokia veikla. (3 lentel÷).

3 lentel÷
Savivaldyb÷se gaunamų prašymų įvairov÷ pagal respondentų pateiktus atsakymus

Kreipimosi tikslas

Procentas nuo visų apklaustųjų

Siek÷ gauti informacijos, kuria disponuoja institucija ar įstaiga

58

Siek÷ gauti administracinę paslaugą:

42

iš jų
o išduoti pažymas, susijusias su darbo santykiais

20

o prašymus, susijusius su asmenų turtiniais santykiais

15

o prašymus išduoti licencijas

5

Išskirtinai svarbi asmenų aptarnavimo sritis, už kurią atsako institucijos vadovas, yra
skundų nagrin÷jimas. Skundo pagrindas – asmens kreipimasis į instituciją d÷l jam padarytą teisių
ar teis÷tų interesų pažeidimų arba pranešimas apie kito konkretaus asmens galimai pažeistas teises
ar teis÷tus interesus ir prašant jas apginti. Institucijos vadovas raštu (įsakymu, potvarkiu,
rezoliucija) paveda darbuotojui prad÷ti administracinę procedūrą, laikantis Viešojo administravimo
įstatymo III skirsnio nuostatų. Tokia tvarka nustatyta d÷l to, kad už skunde iškeltos problemos
sprendimą atsako institucijos vadovas, ir tai jis patvirtina savo sprendimu.
Vyriausyb÷s nutarime nustatyta, kad institucijos vadovas privalo organizuoti darbą taip,
kad asmenys, norintys ar privalantys teis÷s aktų nustatyta tvarka pateikti prašymus ir skundus
asmeniškai, tai gal÷tų padaryti per visą darbo dienos laiką. D÷l to vadovas savo sprendimu nustato
asmenų aptarnavimo laiką su dviem papildomomis asmenų prašymų pri÷mimo valandomis per
savaitę, pasibaigus institucijos ar įstaigos darbo dienos laikui. Paprastai ši nuostata įtvirtinama
konkrečios institucijos asmenų aptarnavimo organizavimo taisykl÷se (reglamente, nuostatuose,
instrukcijoje, atmintin÷je).
Institucijos vadovas nustato, kaip turi būti elgiamasi su prašymai ar skundais, jeigu jie ne
visiškai atitinka nustatytus reikalavimus. Vadovas gali pavesti darbuotojui išnagrin÷ti prašymą ar
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skundą be asmens parašo; gali pavesti darbuotojui susisiekti su asmeniu ir nagrin÷ti skundą tiktai
gavus asmens parašą; gali netinkamai įformintą skundą laikyti anoniminiu ir jo nenagrin÷ti.
Institucijos vadovas atsako už „vieno langelio“ principo įgyvendinimą ir kokybišką asmenų
aptarnavimą, jis užtikrina technologinių naujovių įdiegimą ir jų pritaikymą nagrin÷jant asmenų
prašymus ir skundus „vieno langelio“ principu.

1.7. ASMENS TEISöS Į GERĄ APTARNAVIMĄ, TEISINGĄ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ
NAGRINöJIMĄ GYNIMO SISTEMA LIETUVOJE

Lietuvos Valstyb÷ teikia teisinius ir institucinius garantus, saugančius asmenų teises ir
teis÷tus interesus visuose jų santykiuose su valstyb÷s institucijomis.
Teisiniai garantai:
o Lietuvos Respublikos Konstitucija,
o Visuotin÷ piliečių teisių deklaracija,
o Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija,
o Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teis÷s aktai, ginantys žmogaus
teisę į „gerą administravimą“,
o institucijų ir įstaigų vidaus administravimo teis÷s aktai, užtikrinantys teis÷tus ir
teisingus institucijų ir įstaigų veiksmus jų santykiuose su asmenimis.
Instituciniai garantai:
o Seimo kontrolierių įstaiga,
o Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba,
o Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga,
o Bendrosios ar specializuotos administracinių ginčų komisijos:
 Vyriausioji administracinių ginčų komisija,
 Apskričių administracinių ginčų komisijos,
 Savivaldybių visuomenin÷s administracinių ginčų komisijos,
 Specializuotos ginčų komisijos viešojo administravimo institucijose,
o Administracinis teismas.
Asmens teisę į gerą administravimą ir kokybišką aptarnavimą užtikrina konkrečios
valstyb÷s institucijos:
Seimo kontrolieriai – nagrin÷ja skundus d÷l pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar
kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo institucijose, taip pat ir
aptarnaujant asmenis.
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Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga nagrin÷ja skundus ir prašymus d÷l valstyb÷s ir
savivaldybių institucijų ar įstaigų ir jų pareigūnų veiksmų ar neveikimo, d÷l kurių gal÷jo būti
pažeidžiamos vaiko teis÷s ir teis÷ti interesai.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba – d÷l asmenų diskriminacijos darbe, švietimo ar
kitose įstaigose ar gaunant paslaugas, tarp jų ir administracines.
Administracinių ginčų komisija ir administracinis teismas Viešojo administravimo įstatymo
36 str. nurodyti kaip ikiteisminio ginčų nagrin÷jimo ir teismin÷ institucija, į kurias asmuo gali
kreiptis d÷l institucijoje netinkamai išnagrin÷to prašymo ar skundo, d÷l terminų, procedūrų ir
pareigų nevykdymo nagrin÷jant asmenų prašymus ar skundus. Taigi, į Administracinių ginčų
komisiją paprastai kreipiamasi tada, kai yra galimyb÷ ikiteisminiu keliu ginti savo teises ir išspręsti
ginčus d÷l priimtų individualių administracinių aktų (sprendimų) ar valstyb÷s tarnautojų veiksmų
(neveikimo) viešojo administravimo srityje, t.y. kai institucijų darbuotojai pri÷m÷ manomai
neteis÷tus sprendimus, tvark÷ asmens reikalus ne pagal teis÷s aktuose nustatytą tvarką bei
terminus, nesuteik÷ prašomos ir teiktinos administracin÷s paslaugos ir pan.
Administracinis teismas yra institucija, į kurią asmuo bet kuriuo atveju gali kreiptis
tiesiogiai ir ginti savo teises d÷l institucijų priimtų teis÷s aktų ir valstyb÷s tarnautojų veiksmų
teis÷tumo, taip pat atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teis÷tumo ir pagrįstumo
ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus, d÷l valstyb÷s tarnautojų veiksmais ar neveikimu padarytos
žalos atlyginimo, tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstyb÷s tarnautojas ir kitais įstatymų
nustatytais atvejais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato privalomą ikiteisminio ginčo
nagrin÷jimo procedūrą.

1.8. ASMENŲ APTARNAVIMO, JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINöJIMO „VIENO
LANGELIO“ PRINCIPU PATIRTIS EUROPOS ADMINISTRACINöS ERDVöS VALSTYBöSE

Pastangos geriau ir kokybiškiau aptarnauti piliečius, besikreipiančius į valdžios ir
valdymo institucijas, Europos administracin÷s erdv÷s valstyb÷se ypač pasireišk÷ pra÷jusio
šimtmečio aštuntajame dešimtmetyje. Atkreiptinas d÷mesys, kad terminas „piliečiai“ užsienio
šaltiniuose vartojamas plačiąja prasme ir reiškia ne tiktai asmenis, turinčius šalies pilietybę,
bet ir kitus asmenis – valstybinių institucijų ar įstaigų interesantus/klientus (paslaugų
vartotojus), žmones, kurių interesai ir vertyb÷s sietini su gyventojų aptarnavimu toje
institucijoje.
Keisti ir tobulinti valstyb÷s institucijų santykių su piliečiais teisinį reglamentavimą
vert÷ kelios priežastys:
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o

piliečių ir valstyb÷s institucijų tarpusavio santykių pl÷tojimasis ir gil÷jimas;

o

išaugęs piliečių sąmoningumas bei aktyvumas, noras dalyvauti valstyb÷s valdyme ir

savivaldybių institucijų veikloje;
o

vis did÷jantys piliečių reikalavimai valstyb÷s institucijoms, nuolatinis jų veiklos

rezultatų kvestionavimas;
o

pakitusios piliečių vertybin÷s orientacijos, kokybiškai naujas savo vaidmens

valstyb÷je supratimas;
o

vis did÷jančios valdymo išlaidos ir poreikis jas taupyti.

Visa tai vert÷ šalių vyriausybes priimti atitinkamus teis÷s aktus, garantuojančius „gerą
administravimą“, suprantamą pirmiausia kaip gerą piliečių aptarnavimą ir kokybiškų
administracinių paslaugų jiems teikimą. Tam buvo naudojamos įvairios priemon÷s:
garantuojama laisva piliečių prieiga prie informacijos apie valdžios ir valdymo institucijų
veiklą, priimtus teis÷s aktus, procedūras ir taisykles, užtikrinama galimyb÷ su jomis
susipažinti, nustatomos procedūros, kuriomis turi vadovautis valstyb÷s tarnautojai
aptarnaudami piliečius, nagrin÷dami jų prašymus ir skundus.
Piliečių aptarnavimas Europos administracin÷s erdv÷s valstyb÷se suprantamas plačiai.
Tai asmens sutikimas ir pirmasis kontaktas, jo išklausymas, informavimas, orientavimas į
trumpiausią problemos sprendimą, patarimai, konsultavimas, įvairių administracinių
paslaugų suteikimas arba paslaugų suteikimo organizavimas, kiti veiksmai, susiję su piliečių
prašymų patenkinimu. Tarp pirmųjų dokumentų, bendriau ar detaliau reglamentuojančių
piliečių aptarnavimą, pažym÷tinos piliečių chartijos – administraciniai aktai, nustatantys
santykius tarp valstyb÷s institucijų ir piliečių, šiems kreipiantis d÷l viešųjų (tarp jų ir
administracinių) paslaugų suteikimo.
Istoriškai piliečių chartijos, kaip priemon÷ pagerinti valstybinių institucijų teikiamų viešųjų
paslaugų kokybę, atsirado kartu su viešojo administravimo sistemų modernizavimu bei naujų
administravimo formų paieškomis. Tuojau po Antrojo pasaulinio karo (apie 1950-uosius metus)
kai kuriuose JAV miestuose ir valstijų administracijose kūr÷si Piliečių lygos, padedančios
operatyviai spręsti visuomeninius reikalus. Jų deklaracijose buvo numatomi kai kurių klausimų
sprendimo būdai, reglamentuojami piliečių išrinktų pareigūnų ir rink÷jų santykiai. V÷liau, apie
1970-uosius metus tos deklaracijos buvo papildytos naujomis nuostatomis, kuriose ypač buvo
akcentuojamas ir reglamentuojamas viešųjų ir administracinių paslaugų teikimas piliečiams.
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Vakarų Europoje piliečių chartijų atsiradimas palyginti su JAV buvo gerokai v÷lesnis
Pirmosios chartijos pasirod÷ Didžiojoje Britanijoje aštuoniasdešimtųjų metų pabaigoje. Joms,
įvertinus JAV patirtį, buvo suteikta aktuali forma ir turinys. Svarbu yra tai, kad chartijose buvo
siekiama nustatyti aiškius valstybinių institucijų teikiamų paslaugų standartus arba reikalavimus
piliečiams teikiamų paslaugų kokybei, kartu numatant galimybę skųstis ir net gauti tam tikrą
kompensaciją už netinkamai suteiktą ar nekokybišką paslaugą. Vadovautasi tokia logika: jeigu
privačiame sektoriuje paslaugomis nepatenkinti vartotojai gali skųstis ir reikšti pretenzijas
paslaugų teik÷jams, vadinasi tą gali daryti ir piliečiai, gaunantys viešąsias (ir administracines)
paslaugas valstybiniame sektoriuje. Ir nors piliečių chartijos buvo laikomos tiktai vidaus
administraciniais aktais, jų atsiradimas buvo svarbus žingsnis gerinant valstybinių institucijų
teikiamų paslaugų kokybę ir didinant paslaugų teik÷jų atsakomybę.
Piliečių chartijos pakeit÷ piliečių ir valstyb÷s institucijų santykius teikiant/gaunant viešąsias
(administracines) paslaugas nuo nedidelių moralinių įsipareigojimų iki įstatymais ir kitais teis÷s
aktais apibr÷žtos atsakomyb÷s. Iš vienos pus÷s, piliečių chartijose buvo atkreiptas d÷mesys į
piliečius – paslaugų vartotojus (klientus) ir į jų aptarnavimo kokybę, kita vertus, buvo stengiamasi
reglamentuoti paslaugų teik÷jų veiklą, padaryti ją išmatuojamą, vertinamą ir nuolat gerinamą.
Chartijos realizavo piliečių teisę žinoti, kokias ir kokio kokyb÷s lygio paslaugas jie turi
nenuginčijamą teisę gauti viešajame sektoriuje.
Po penkerių metų nuo pirmųjų piliečių chartijų Didžiojoje Britanijoje atsiradimo, buvo
paskelbta apie 10 tūkstančių chartijų įvairiose viešojo sektoriaus srityse. Vien ministerijose buvo
parengta apie 40 piliečių chartijų, kurių pagrindinis tikslas buvo padidinti valstybinių institucijų
teikiamų administracinių paslaugų kokybę, nurodyti, kokių administracinių paslaugų gali tik÷tis
piliečiai iš ministerijų ir kokios būtų ministerijai pasekm÷s, jeigu tos paslaugos nebūtų suteiktos.
Chartijos deklaravo nuostatą, kad būtent piliečiai, kaip mokesčių mok÷tojai, yra administracinių
paslaugų užsakovai, o ministerijos yra tik tų paslaugų teik÷jos, tod÷l jos privalo tenkinti užsakovų
reikalavimus ir jiems tarnauti, o ne atvirkščiai. Tokiu būdu valstybinių institucijų teikiamos
paslaugos iš principo tapo prilygintos privataus sektoriaus teikiamoms paslaugoms.
Piliečių chartijose buvo suformuluoti konkretūs reikalavimai paslaugų teik÷jams:
•

būti atviriems ir teikti kuo išsamesnę informaciją klientui;

•

konsultuoti klientą ir skatinti jo pasirinkimą;

•

su visais klientais elgtis pagarbiai ir teisingai;

•

koreguoti procesus, jei kas nors vyksta ne taip kaip numatyta;

•

efektyviai naudoti išteklius teikiant paslaugas;
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•

veikti išvien su kitais paslaugų teik÷jais.

Suformuluoti kokybiškos paslaugos požymiai:
•

išsamus piliečio informavimas ir optimali aptarnavimo trukm÷ ;

•

kultūringas pirmasis kontaktas su piliečiu telefonu ar jam atvykus į instituciją;

•

pagarbus požiūris į kiekvieną interesantą, nepaisant jo amžiaus, išsilavinimo,

odos spalvos, tautyb÷s ir asmens savybių;
•

valstyb÷s tarnautojo geb÷jimas klausyti ir išklausyti, kruopštumas nagrin÷jant

prašymus ir skundus;
•

glaudus valstyb÷s tarnautojo ir interesanto bendradarbiavimas per visą

prašymo ar skundo nagrin÷jimo laiką;
•

kuo mažesnis piliečio, sprendžiančio savo problemą, siuntin÷jimų po institucijas

(ar tarnybas) skaičius;
•

paslaugų nepertraukiamumas, jų prieinamumas nuotoliniu būdu ir per visą

parą.
Iš visų išvardintų kokybiškų paslaugų teikimo sąlygų išskirtinos dvi, kurios yra aktualios
Lietuvai diegiant asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu. Tai 1) išsamus piliečių
informavimas apie jam rūpimo klausimo sprendimą ir optimali klausimo nagrin÷jimo trukm÷, 2)
kuo mažesnis piliečio, tvarkančio savo reikalus, siuntin÷jimų/vaikščiojimų po institucijas
(tarnybas) skaičius.
Taigi, piliečių chartijų ir v÷liau reglamentų, taisyklių, įstatymų pri÷mimas privert÷ Europos
valstybių institucijas susirūpinti asmenų aptarnavimo kokybe, ieškoti organizacinių ir techninių
galimybių jai pagerinti. Asmenų aptarnavimo tobulinimas tapo neatskiriama valstyb÷s valdymo
(atskirų institucijų administravimo) reformų dalimi: numatomos ilgalaik÷s asmenų aptarnavimo
gerinimo strategijos ir jų įgyvendinimo priemon÷s, įgyvendinimo priežiūros bei kontrol÷s
mechanizmai. Viena iš organizacinių galimybių, leidžiančių ženkliai pagerinti asmenų
aptarnavimą, tapo „vieno langelio“ arba kitaip „iš vienų rankų“, „vieno žingsnio“ ar panašiai
pavadintas principas.
Deklaruojamasis šio principo taikymo tikslas – realizuoti piliečių teisę į „gerą
administravimą“, apibr÷žiamą kaip greitą, nešališką, principingą ir skaidrų jų keliamų klausimų
sprendimą. Kiti tikslai – padidinti piliečių pasitik÷jimą valdžios ir valdymo institucijomis, pakelti
valstyb÷s tarnautojų prestižą visuomen÷je, stabdyti valstyb÷s valdymo išlaidų did÷jimą. Tai, kad
„vieno langelio“ principo taikymą užtikrinančios priemon÷s buvo įtraukiamos į valstybių valdymo
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modernizavimo programas, rodo, kad ši veikla tapo viena svarbiausių ir prioritetiškai tobulintinų
valstyb÷s institucijos veiklų.
Pra÷jus dviem dešimtmečiams yra visiškai aišku, kad šio principo įgyvendinimo s÷kmę
nul÷m÷ spartus mokslo ir technologijų vystymasis, ypač e-valdžios įgyvendinimas. Europos
Sąjungos valstybių narių pastarųjų dviejų metų patirties analiz÷ parod÷, kad „vieno langelio“
principo įgyvendinimas vyksta dematerializuojant administracinių paslaugų teikimo procesą, t. y.
kuriant paslaugų teikimo elektroniniu būdu sistemas, sudarant galimybę pačiam piliečiui
pasinaudoti informacin÷mis sistemomis ir nepertraukiamai gauti tam tikras administracines
paslaugas.

1.9. ASMENŲ APTARNAVIMO, JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINöJIMO „VIENO
LANGELIO“ PRINCIPU PATIRTIES LIETUVOJE IR UŽSIENYJE PAVYZDŽIAI
1.9.1. „VIENO LANGELIO“ PRINCIPO TAIKYMAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBöJE

1. „Vieno langelio“ principo diegimo Vilniaus miesto savivaldyb÷je tikslai:
o didinti administracinių sprendimų pri÷mimo efektyvumą ir skaidrumą: visus procesus,
vykstančius Vilniaus miesto savivaldyb÷je, sutvarkyti taip, kad jų rezultatas būtų kuo geresnis, o
galutinis produktas įgalintų nepriekaištingai tenkinti interesantų poreikius;
o gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, sukurti sąlygas, teikti viešąsias paslaugas
seniūnijose.
2. Vykdyto projekto partneriai: firma, veikianti informacinių technologijų pl÷tros ir
diegimo srityje, ir firma, dirbanti kokyb÷s standartų diegimo srityje.
3. Žingsniai, vykdyti projekto tikslams pasiekti:
o savivaldyb÷s struktūriniai padaliniai iš įvairių miesto vietų perkelti į naują pastatą;
o įvykdyta reorganizacija ir įsteigtas naujas Interesantų aptarnavimo skyrius;
o sumodeliuotas ir organizuotas interesantų pri÷mimas, dokumentų eiga, identifikuotos ir
aprašytos teikiamos paslaugos;
o savivaldyb÷s

administracijos

padaliniai

aprūpinti

kompiuterin÷mis

ir

kitomis

reikalingomis technin÷mis priemon÷mis;
o sukurta dokumentų valdymo sistema „@vilys“, apimanti dokumentų kompiuterinio
valdymo modulį, užduočių kontrol÷s kompiuterinio valdymo modulį, savivaldyb÷s teis÷s aktų
rengimo, derinimo ir skelbimo kompiuterinio valdymo modulį, teikiamų paslaugų kompiuterinio
valdymo modulį;
o aprašytos paslaugos buvo palaipsniui perkeltos į kompiuterinę sistemą „@vilys“.
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4. Kliūtys, su kuriomis susidurta diegiant „vieno langelio“ principą: elektroninio
parašo veikimo ir naudojimo ribotumas, įvairių registrų ribotas panaudojimas teikiant paslaugas.
5. Pasiektas efektas: padid÷jus gautų dokumentų srautui, sumaž÷jo neįvykdytų užduočių
skaičius, pasiektas didesnis interesantų aptarnavimo, paslaugų teikimo procesų skaidrumas, atsieta
interesanto aptarnavimo procedūra nuo kontakto su darbuotoju ar valstyb÷s tarnautoju,
sprendžiančiu interesanto klausimą iš esm÷s.

1.9.2. PRANCŪZIJOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ELEKTRONINIO ASMENŲ
APTARNAVIMO „VIENO LANGELIO“ PRINCIPU PADALINIO ORGANIZAVIMO MODELIS

1. Padalinio paskirtis: palengvinti asmenims tvarkyti kasdienius reikalus, pasinaudojant
Vidaus reikalų ministerijos, užjūrio ir teritorinių administracijų parengtomis procedūromis ir
formuliarais (blankais).
2. Veiklos sritys:
o asmens identifikacijos kortel÷s (paso) išdavimas;
o profesin÷s veiklos pažym÷jimo išdavimas;
o transporto priemon÷s įregistravimas;
o vairuotojo pažym÷jimo išdavimas;
o ginklų ir amunicijos įsigijimas;
o šeimos ir socialinių interesų tenkinimas;
3. Informaciniai partneriai:
o nacionalin÷ policija;
o prefektūra;
o socialin÷s apsaugos tarnybos;
o teritorijų valdymo institucijos;
o Vidaus reikalų ministerija;
o teisin÷s informacijos centrai .
4. Aprašytos procedūros, pagal kurias vykdomos išvardintos paslaugos.
5. Nurodomi unifikuoti blankai (formuliarai), kurie naudotini prašant ar teikiant
išvardintas administracines paslaugas.
Gali būti nurodomi naudotini teis÷s aktai, papildomi informacijos šaltiniai (pvz., Įmon÷s
kūr÷jo vadovas), taip pat informaciniai leidiniai (pvz., Darbuotojas ir internetas, Įmon÷ ir
internetas, Patarimai pradedantiesiems versininkams).
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1.9.3. GIJESTRO (GUILLESTRE) MIESTO AUKŠTUTINIŲ ALPIŲ (HAUTES-ALPES)
(PRANCŪZIJA) „VIENO LANGELIO“ TARNYBOS MODELIS

1. Steig÷jas: departamento prefektas (teritorijos vieneto valdytojas) bendradarbiaudamas su
atitinkamomis socialin÷s apsaugos organizacijomis.
2. Tarnybos paskirtis: pad÷ti gyventojams tvarkyti reikalus, susijusius su socialine
apsauga.

3. Veiklos sritys:
o asmenų, turinčių sveikatos, senatv÷s, šeimyninių įvykių draudimą, pri÷mimas,
informavimas ir konsultavimas;
o perdavimas kompetentingai draudimo kasai atitinkamų dokumentų, juos patikrinus, ar
atitinka su draudžiamojo asmens duomenimis;
o reikalingų sprendžiant klausimą draudimo kasų veiksmų koordinavimas;
o patarimų teikimas asmenims, ketinantiems išeiti į užtarnautą poilsį;
o dokumentų sutvarkymas asmenims, išeinantiems į užtarnautą poilsį;
o sprendimų paieška asmenims, turintiems finansinių ar socialinio draudimo sunkumų;
optimalaus sprendimo parengimas socialiai remtinam asmeniui atsižvelgiant į socialinio draudimo
galimybes.
4. Nurodomas „vieno langelio“ darbo laikas: viena diena per savaitę.
5. Partneriai: savišalpos kasos tarnautojai ir socialin÷s apsaugos darbuotojai.
6. Veiklos garantas: Aukštutinių Alpių departamento žem÷s ūkio savišalpos kasa.
7. Patalpos: savivaldyb÷ suteikia patalpas, telefono liniją ir prieigą prie bankų, reikalingą
sprendimams informaciją apie apdraustus asmenis, jų socialinę pad÷tį ir t.t.
8. Tarnybos privalumai: tarnyba atlieka tai, ko negal÷tų atlikti nedidel÷s komunos
(mažesnio teritorijos vieneto) tarnybos: sudaro asmenims galimybę gauti reikalingą informaciją
vietoje, užpildyti reikalingus blankus ir juos perduoti kompetentingoms įstaigoms, kas ypač svarbu
asmenims, gyvenantiems atokesn÷se nuo administracinių centrų vietov÷se.

1.9.4. PASLAUGŲ NAMŲ STEIGIMO PATIRTIS (PRANCŪZIJA)

Paslaugų namų steigimo tikslas – priartinti paslaugas prie piliečių, palengvinti jų gavimą
asmenims, gyvenantiems atokiose kaimo vietov÷se ir teritorijose.
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Paslaugų namai – biuras (tarnyba, kontora) įsteigtas bendru valstybinių ir privačių
organizacijų susitarimu. Paslaugų namų išlaikymo klausimai išsprendžiami bendru susitarimu.
Paslaugų namų funkcionavimą gali užtikrinti savivaldyb÷ ar kita institucija bendru steig÷jų ir kitų
partnerių susitarimu. Paslaugų namų veikla yra specializuota. Skirtingose Europos Sąjungos
valstyb÷se paslaugų namų veikla skiriasi.
Paslaugų namų atliekamas paslaugas galima sugrupuoti taip:
informavimas apie savivaldyb÷s teikiamas paslaugas; išduodamus administracinius
dokumentus; mokymo įstaigas; įmonių veiklą; valstyb÷s institucijų veiklą; sklypo gavimo
galimybes savivaldyb÷je; mokesčius; laisvas darbo vietas; nekilnojamojo turto nuomą ir
pardavimą; galimybę įsteigti įmonę kaimo vietov÷se; prašymų ir skundų nagrin÷jimą;
konsultavimas mokesčių, įsidarbinimo, licencijų išdavimo ir kitais administracinių
paslaugų teikimo/gavimo klausimais;
paslaugų teikimas „vieno langelio“ principu: sertifikatų, licencijų išdavimas, kitos
administracin÷s paslaugos; finansin÷s paramos įforminimas; nemokama teisin÷ pagalba; banko ir
pašto paslaugos; blankų, kitų administracinių dokumentų išdavimas; įmon÷s steigimo ar
sertifikavimo paslaugos; žem÷s sklypų tvarkymo paslaugos; socialin÷s paslaugos neįgaliesiems;
bedarbyst÷s pašalpų tvarkymas; socialin÷ parama; kitos specializuotos gyventojams svarbios
paslaugos.
Pažym÷tina, kad paslaugų namų steigimas ir funkcionavimas Europos Sąjungos valstyb÷se
reglamentuojamas specialiais teis÷s aktais.

Apibendrinimas
Per metus nuo naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymo pri÷mimo ir „vieno
langelio“ principo įtvirtinimo, viešojo administravimo institucijos suprato šio principo esmę ir
naudą, kurią šis principas gali teikti žmon÷ms, teisingai jį taikant.
Tyrimas parod÷, kad svarbi sąlyga, užtikrinanti s÷kmingą „vieno langelio“ principo
įgyvendinimą, yra tinkamas šio principo taikymo teisinis reglamentavimas ir įgyvendinimas
priemonių, paspartinančių „vieno langelio“ principo įgyvendinimą:
o

sukūrimas teisin÷s ir materialin÷s–technin÷s baz÷s, užtikrinančios greitą ir nevaržomą

institucijų prieigą prie valstybinių registrų ir duomenų bazių;
o

sukūrimas darbo vietų, aprūpintų šiuolaikin÷mis ryšių priemon÷mis, kompiuterine ir

programine įranga;
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o

apsirūpinimas finansiniais ištekliais, reikalingais asmenų aptarnavimo patalpoms ir

darbo vietoms įrengti, darbo vietoms aprūpinti ir pareigyb÷ms išlaikyti;
o

nuolatinis vykdymas metodinio darbo, susijusio su „vieno langelio“ principo

įgyvendinimu, pradedant asmenų aptarnavimo būkl÷s institucijoje analize ir baigiant specialių
dokumentų parengimu;
o

darbuotojų, atliekančių asmenų aptarnavimo, jų prašymų ir skundų nagrin÷jimo

funkciją, veiklos vertinimas, žinių ir įgūdžių tobulinimas, skatinimas ir prireikus sankcijų
taikymas.
2007 m. rugs÷jo m÷n. Vidaus reikalų ministerijos organizuotame seminare „Vieno langelio“
principo įgyvendinimas institucijose ir įstaigose“ buvo atkreiptas d÷mesys į tai, kad „vieno
langelio“ principo įgyvendinimas aptarnaujant asmenis institucijose, nagrin÷jant jų prašymus ir
skundus vyksta vangiai. Tikimasi, kad šis praktinis vadovas pagerins metodinį institucijų
aprūpinimą įgyvendinant „vieno langelio“ principą.

2. ATSAKYMAI Į PRAKTINIUS KLAUSIMUS, SUSIJUSIUS SU „VIENO LANGELIO“
PRINCIPO TAIKYMU
2.1. KLAUSIMAI, SUSIJĘ SU PRAŠYMŲ NAGRINöJIMU

1) Kaip suprasti terminą „kreipimasis“?
„Kreipimasis“ yra pats bendriausias žodis, kuris reiškia, kad asmuo žodžiu ar raštu
apeliuoja į valdžios ar viešojo administravimo instituciją ar įstaigą, pareigūną, valstyb÷s tarnautoją,
darbuotoją, išd÷stydamas savo nuomonę tam tikru klausimu, atkreipdamas d÷mesį į tam tikrus
faktus, pateikdamas pasiūlymus, pranešdamas apie institucijos veiklos pager÷jimą ar pablog÷jimą,
darbuotojų netinkamą elgesį ar neveikimą nenurodydamas, kad buvo pažeistos jo ar kito asmens
teis÷s ar teis÷ti interesai, o taip pat raštu pranešdamas, kad yra pažeistos jo arba kito asmens teis÷s
ir teis÷ti interesai, ir prašydamas juos apginti.
2) Ar institucija privalo reaguoti į kiekvieną kreipimąsi?
Taip. Į kiekvieną asmens kreipimąsi institucija privalo atitinkamai reaguoti. Į kreipimąsi
raštu institucija turi atsakyti raštu pagal kreipimosi turinį: pad÷koti už pasiūlymus, pareikštas
pastabas ir pan. Jeigu kreipiamasi prašant apginti pažeistas asmens teises ar teis÷tus interesus
(kitaip tariant pateikiamas skundas), institucijos vadovo pavedimu pradedama administracin÷
procedūra.
3) Kuo kreipimasis skiriasi nuo prašymo?
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Niekuo. Prašymas yra viena iš kreipimosi į instituciją rūšių. Prašymas – tai kreipimasis,
prašant pateikti informaciją, atsakyti į užklausą, suteikti administracinę paslaugą ar atlikti kitus
teis÷s aktuose nustatytus veiksmus.
4) Ar visada prašymas turi būti išd÷stomas raštu?
Ne visada. Žodinio prašymo pakanka tada, kai prašymą galima tuojau pat patenkinti,
nesikreipiant į kitus asmenis, ir jei tenkinant prašymą nebus pažeisti institucijos ir kitų asmenų
interesai. Prireikus žodinis prašymas įforminamas raštu.
Jei pagal teis÷s aktų reikalavimus prašymas turi būti įformintas raštu, priimamas tiktai
rašytinis prašymas. Pvz., rašytinis prašymas teikiamas prašant administracin÷s paslaugos – išduoti
(licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, pateikti
informaciją nustatyta tvarka, priimti administracinį sprendimą, atlikti kitus teis÷s aktuose
nustatytus veiksmus.
Elektroniniu būdu pateiktas prašymas, įformintas pagal Asmenų prašymų nagrin÷jimo ir jų
aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo
subjektuose taisykles (toliau – Taisykl÷s), prilyginamas rašytiniam prašymui.
5) Ar asmens prašymas turi būti nagrin÷jamas vadovaujantis tiktai Taisykl÷mis ir kaip
elgtis, jeigu institucijos veikla, įskaitant ir asmenų prašymų nagrin÷jimą yra reglamentuoti
atskiru teis÷s aktu ?
Viešojo administravimo institucijos, aptarnaudamos asmenis ir nagrin÷damos jų prašymus,
privalo vadovautis Vyriausyb÷s patvirtintomis Taisykl÷mis. Tačiau jeigu institucijos veiklą ir
asmenų aptarnavimą reglamentuoja atskiras (specialus) tokios pat galios teis÷s aktas, Taisyklių
nuostatos taikomos tiek, kiek šių santykių nereglamentuoja min÷tas institucijos teis÷s aktas. Kitaip
sakant, jeigu specialus teis÷s aktas nereguliuoja tam tikrų prašymo nagrin÷jimo aspektų (pvz.,
prašymo nagrin÷jimo termino, paršymo pateikimo formos) turi būti taikomos Taisyklių nuostatos.
6) Ar institucija privalo priimti savo vidaus administravimo teis÷s aktą, reglamentuojantį
asmenų aptarnavimą, jų prašymų ir skundų nagrin÷jimą?
Ne. Taisykl÷s yra tiesioginio taikymo teis÷s aktas, tačiau institucija vadovo įsakymu gali
patvirtinti savo specifin÷ms sąlygoms pritaikytą vidaus administravimo aktą, reguliuojantį
santykius, nesureguliuotus Taisykl÷mis.
7) Kiek institucijos rengiamas vidaus administravimo teis÷s aktas, reglamentuojantis
asmenų aptarnavimą, prašymų nagrin÷jimą (pvz., asmenų aptarnavimo reglamentas, asmenų
aptarnavimo taisykl÷s) gali nukrypti nuo Taisyklių?
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Institucija gali nukrypti tiktai nuo tų Taisyklių nuostatų, kuriose yra numatyta galimyb÷
rinktis tą ar kitą sprendimo variantą. Ši galimyb÷ Taisykl÷se aptarta žodžiais „institucijos vadovo
sprendimu“, „jeigu institucijos vadovas nenusprendžia kitaip“ ir pan.
8) Kaip teisingai parašyti prašymą?
Daugelis institucijų turi pasirengusios raštvedybos taisykles, specialias prašymų formas,
kurias naudoja susirašin÷damos su asmenimis ir įvairiomis institucijomis. Taisykl÷se prašymų
pateikimas reglamentuotas 19-21 punktuose. Paprastai asmens prašyme turi būti šios dalys (ši
informacija): besikreipiančio asmens rekvizitai (vardas, pavard÷, adresas); nurodyta institucija į
kurią kreipiamasi (pavadinimas, adresas); glaustai ir suprantamai išd÷stytas prašymo turinys;
būtinai asmens pasirašytas (parašas leidžia identifikuoti asmenį). Jei į instituciją kreipiasi juridinis
asmuo, nurodomas jo pavadinimas, kodas, buvein÷s adresas.
9) Kaip greitai atsakyti į institucijai pateiktą asmens prašymą?
Taisykl÷se nustatyta, kad atsakymas į prašymą turi būti pateiktas per 20 darbo dienų nuo
prašymo gavimo institucijoje dienos. Institucija, gerbdama asmenį, pagal galimybę gali atsakyti ir
per trumpesnį laiką .
10) Kada galima pratęsti prašymo nagrin÷jimo laiką virš 20 darbo dienų?
Tais atvejais, kai prašymui nagrin÷ti reikia, pvz., sudaryti komisiją, kreiptis į archyvus,
šaukti specialų pos÷dį sprendimui priimti ar imtis kitų svarbių priemonių, kurios pareikalaus
papildomo darbo ir laiko.
11) Kiek daugiausia gali būti pratęstas prašymo nagrin÷jimo terminas?
10 darbo dienų (kitaip tariant pusę nustatyto 20 darbo dienų termino) termino.
12) Ar būtina informuoti asmenį apie prašymo nagrin÷jimo termino pratęsimą?
Taip, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki prašymo nagrin÷jimo termino (20 darbo
dienų) pabaigos.
13) Kaip suprasti terminą „nuo prašymo gavimo dienos“?
Tai reiškia, kad terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną po prašymo užregistravimo
institucijoje dienos: pvz., jeigu prašymas užregistruotas sausio 3 dieną, penkių dienų terminas
apims sausio 4, 5, 6, 7, 8 dienas (terminus skaičiuojant darbo dienomis neįskaitomos poilsio ir
švenčių dienos).
14) Ar prašymus priimanti „vieno langelio“ tarnyba privalo pad÷ti asmeniui tinkamai
įforminti prašymą?
Taip, jeigu asmuo to pageidauja.
15) Ar galima pateikti prašymą ne valstybine kalba?
____________________________________________________________________________ 30
Vidaus reikalų ministerija

Asmenų aptarnavimas ir jų prašymų ir skundų nagrin÷jimas taikant „vieno langelio“ principą
institucijose ir įstaigose(praktinis vadovas)
___________________________________________________________________________
Ne, kai prašymą teikia į instituciją atvykęs asmuo. Taisyklių 19 punkto nuostata, reikalauja,
kad prašymas būtų pateiktas valstybine kalba.
16) Ar nuostata d÷l valstybin÷s kalbos galioja ir paštu siunčiamiems prašymams?
Ne. Paštu gautiems prašymams valstybin÷s kalbos reikalavimas netaikomas. Šiuos
prašymus į lietuvių kalbą išverčia prašymą nagrin÷janti institucija, jie nagrin÷jami bendra tvarka.
Jeigu vertimas neįmanomas, autoriui atsakoma anglų arba kita plačiai vartojama užsienio kalba.
17) Kas turi kviestis ir apmok÷ti vert÷ją, jeigu asmuo nemoka valstybin÷s kalbos arba turi
kalbos sutrikimą?
Tai yra institucijos ir asmens susitarimo reikalas. Teikdamas žodinį prašymą asmuo
paprastai pats pasirūpina vert÷ju, kad institucija iš karto būtų informuota apie jo reikalą.
Rašytiniam prašymui nagrin÷ti institucija prireikus pati kviečia vert÷ją arba tą daro asmuo, kuris
kreip÷si į instituciją.
18) Ką daryti, jei prašymas parašytas neįskaitomai, nesuprantama, nerišlia valstybine
kalba, nors yra asmens pasirašytas, nurodytas vardas ir pavard÷ bei adresas?
Prašymas grąžinamas asmeniui per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje
dienos, nurodant grąžinimo priežastį. Institucija sau pasilieka prašymo kopiją.
19) Kokia kalba teikiamas atsakymas į prašymą užsienio kalba?
Atsakymas į Lietuvoje gautą prašymą užsienio kalba surašomas valstybine kalba.
Atsakymas į prašymą, gautą iš užsienio šalies, parengiamas arba ta kalba, kuria yra
surašytas prašymas, arba kita plačiai vartojama užsienio kalba.
20) Ar gali darbuotojas, kuris profesionaliai moka kalbą, kuria buvo gautas prašymas
Lietuvoje (pvz., viena iš Lietuvos tautinių mažumų kalba), atsakyti pareišk÷jui jo kalba?
Ne. Atsakymas parengiamas valstybine kalba.
21) Ką daryti institucijai, gavus paštu ne valstybine kalba parašytą prašymą, kurio
nagrin÷jimas neįeina į jos kompetenciją?
Institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos jį persiunčia
kompetentingai institucijai, prid÷dama valstybine kalba glaustai išd÷stytą prašymo esmę, taip
pagrįsdama prašymo persiuntimo priežastį. Detaliai prašymą į lietuvių kalbą išsiverčia prašymą
nagrin÷janti institucija. Apie prašymo persiuntimą institucija privalo informuoti prašymą padavusį
asmenį.
22) Ką daryti su nepasirašytais, be vardo ar pavard÷s ar su nenurodyta gyvenamąja vieta
prašymais?
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Institucija turi stengtis atsakyti į visus asmenų prašymus. Kai kuriais atvejai yra palikta
laisv÷ pačiam įstaigos vadovui nuspręsti, kaip elgtis su tokiais prašymais. Tai gali būti
reglamentuojama atitinkamame institucijos vidaus administravimo akte, pvz., asmenų prašymų
nagrin÷jimo taisykl÷se, reglamente, atmintin÷je ar kitaip pavadintame dokumente. Įstaigos vadovas
gali, pvz., nustatyti nenagrin÷ti nepasirašyto prašymo, nors būtų nurodytas asmens vardas, pavard÷,
adresas, arba, priešingai, gali pavesti jį nagrin÷ti, išsiaiškinus prašymą padavusio asmens tapatybę.
Vadovas gali spręsti ir pavesti nagrin÷ti prašymą ar skundą, kuriame nenurodyta asmens pavard÷ ir
adresas (anoniminis), atsižvelgdamas į prašymo ar skundo turinį ir svarbumą institucijai. Vadovas
gali pavesti išsiaiškinti šio prašymo ar skundo autorių, užmegzti su juo kontaktą ir tada nagrin÷ti
prašymą.
23) Kaip tvarkyti anoniminius prašymus?
Šie prašymai turi būti užregistruojami pagal institucijoje nustatytas raštvedybos taisykles,
saugojami su vokais ir nagrin÷jimo medžiaga, jeigu vadovo sprendimu anoniminis prašymas buvo
išnagrin÷tas.
24) Ar būtina asmeniui įteikti prašymo gavimo institucijoje faktą patvirtinantį
dokumentą?
Tai priklauso nuo asmens pageidavimo. Kai prašymas įteikiamas asmeniui atvykus į
instituciją ir prašymas neišnagrin÷jamas tuojau pat, asmeniui pageidaujant jam gali būti įteikta
spaudu pažym÷ta prašymo kopija, kurioje nurodytas institucijos (jos padalinio), pri÷musios
prašymą, pavadinimas, prašymo pri÷mimo data ir registracijos numeris. Kai prašymas gaunamas
paštu (arba elektroniniu būdu), asmens pageidavimu (paštu arba elektroniniu būdu) per 2 dienas
nuo prašymo gavimo institucijoje dienos išsiunčiama spaudu pažym÷ta prašymo kopija arba
registracijos kortel÷, kurioje nurodomas institucijos (jos padalinio), pri÷musios prašymą,
pavadinimas, prašymo pri÷mimo data ir registracijos numeris, prašymą pri÷musio darbuotojo
vardas, pavard÷, pareigos, prireikus kita informacija. Atsižvelgiant į tai patartina, kad asmuo savo
prašyme nurodytų, ar jis pageidauja gauti prašymo gavimo faktą patvirtinantį dokumentą, ar ne.
25) Ar reikia informuoti asmenį apie jo prašymo persiuntimą kompetentingai (t. y. kitai)
institucijai?
Taip. Tai reikia padaryti ne v÷liau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje
dienos.

26) Kada reikia gauti asmens sutikimą persiųsti jo prašymą kitai institucijai?
Asmens sutikimas būtinas, jeigu prašyme yra informacijos, susijusios su ypatingais asmens
duomenimis, pvz., jo rasine ar etnine kilme, politiniais ar religiniais įsitikinimais, naryste partijose,
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sveikata, lytiniu gyvenimu, teistumu, kt., kurią saugo Asmens duomenų teisin÷s apsaugos
įstatymas. Institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos kreipiasi į
asmenį, prašydama per institucijos nustatytą terminą pateikti savo sutikimą persiųsti prašymą kitai
institucijai.
27) Ar tokiu atveju pakanka asmens žodinio sutikimo persiųsti prašymą kitai institucijai?
Ne. Sutikimas turi būti rašytinis.
28) Per kiek laiko asmuo turi duoti sutikimą persiųsti prašymą kitai institucijai?
Per institucijos nustatytą protingą terminą, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, pvz., atstumą,
pašto darbą, kitas aplinkybes.
29) Per kiek laiko institucija, gavusi asmens sutikimą, privalo persiųsti prašymą kitai
institucijai?
Per 5 darbo dienas nuo asmens sutikimo persiųsti prašymą gavimo institucijoje dienos.
30) Ką daryti, jeigu per institucijos nustatytą terminą asmens sutikimas persiųsti
prašymą n÷ra gautas?
Šiuo atveju prašymas grąžinamas asmeniui, nurodant grąžinimo priežastį.
31) Ar galima nušalinti darbuotoją nuo prašymo nagrin÷jimo?
Taip, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytomis
aplinkyb÷mis. Sprendimą priima pats prašymą nagrin÷jantis darbuotojas ar institucijos vadovas.
32) Kada galima nenagrin÷ti prašymo?
Kai asmuo pateikia pakartotinį prašymą, į kurį jau buvo atsakyta, nenurodydamas naujų
aplinkybių, nepateikdamas papildomų argumentų, leidžiančių abejoti atsakymo pagrįstumu. Šiuo
atveju institucija per 5 darbo dienas nuo pakartotinio prašymo gavimo institucijoje dienos išsiunčia
asmeniui atsakymą, nurodydama atsisakymo nagrin÷ti priežastį.
33) Kaip elgtis su prašymu, kurį pateikia Lietuvoje gyvenantis asmuo, atstovaujantis
užsienyje gyvenantį asmenį (pvz., asmuo, gyvenantis užsienyje, pateikia prašymą per Lietuvoje
gyvenantį savo giminaitį, kurio atstovavimas yra patvirtintas užsienyje?
Šiuo atveju atstovavimo dokumentas turi būti legalizuotas vadovaujantis Vyriausyb÷s 2006
m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 2006, Nr. 118-4477). Ir prašymas nagrin÷jamas bendra
tvarka.

2.2 KLAUSIMAI, SUSIJĘ SU SKUNDŲ NAGRINöJIMU

34) Kaip atskirti prašymą nuo skundo, jeigu abiem atvejais kreipimasis įvardintas žodžiu
„prašymas“?
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Nesvarbu, kokiu (skundo ar prašymo) žodžiu įvardintas kreipimasis, iš kreipimosi turinio
sprendžiama, ar jį laikyti prašymu ar skundu. Jeigu kreipimesi n÷ra pranešama apie galimai
pažeistas asmens (paties pareišk÷jo ar kito asmens) teises, toks kreipimasis yra prašymas, kuris
nagrin÷jamas vadovaujantis Vyriausyb÷s patvirtintomis Taisykl÷mis ir atsakoma pagal prašymo
turinį: suteikiama informacija, administracin÷ paslauga, pad÷kojama už pasiūlymą ir kt.
Jeigu kreipimesi pranešama apie galimai pažeistas asmens teises, toks kreipimasis yra
skundas. Jis nagrin÷jamas vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo III skirsnio
„Administracin÷ procedūra“nuostatomis.
35) Ar visada kreipimesi turi būti įrašyti žodžiai „prašau apginti pažeistas teises“ ar
pan.?
Ne. Apie kreipimosi tikslą sprendžiama iš prašyme išd÷stytų faktų, pagal kuriuos galima
spręsti apie kreipimosi tikslą, t.y. prašymą apginti pažeistas teises.
36) Kada, gavus asmens skundą, pradedama administracin÷ procedūra?
Administracin÷ procedūra pradedama tada, kai institucijos vadovas arba jo įgaliotas
pareigūnas ar valstyb÷s tarnautojas raštu (įsakymu, potvarkiu, rezoliucija) per 3 darbo dienas nuo
asmens skundo, valstyb÷s politiko, pareigūno ar valstyb÷s tarnautojo pranešimo apie pažeistas
asmens teises ir teis÷tus interesus paveda institucijos darbuotojui prad÷ti administracinę procedūrą.
37) Ką daryti, jeigu institucija neturi teisių ir įgaliojimų (kompetencijos) priimti
sprendimą d÷l skunde išd÷styto klausimo?
Institucija per 5 darbo dienas tokį skundą persiunčia kitai (kompetentingai) institucijai ir
apie tai informuoja skundą parašiusį asmenį.
38) Ką daryti, jeigu prad÷jus administracinę procedūrą ją vykdantis darbuotojas suserga,
išvyksta į komandiruotę ar d÷l kitų priežasčių negali vykdyti administracin÷s procedūros?
Šiuo atveju institucijos vadovas paveda vykdyti administracinę procedūrą kitam
darbuotojui, turinčiam ne mažesnius įgaliojimus.
39) Ar gali darbuotojas nagrin÷ti skundą d÷l jo viršininko neteis÷tų veiksmų ar
neveikimo?
Negali.
40) Ar darbuotojas gali būti nušalintas nuo administracin÷s procedūros vykdymo, jeigu
priežastys, galinčios sukelti viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą, išaišk÷ja prad÷jus
administracinę procedūrą?
Taip. Jeigu darbuotojas pats nenusišalina nuo administracin÷s procedūros vykdymo, jį
nušalina institucijos vadovas savo sprendimu.
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41) Ar visada prieš priimant administracin÷s procedūros sprendimą reikia apklausti
asmenį, d÷l kurio galimai pažeistų teisių buvo gautas skundas?
Ne visada. Asmens apklausti nereikia, jeigu skundas patenkinamas iš karto, jeigu
priimamas sprendimas nepažeidžia kitų asmenų teisių ar interesų, jeigu teis÷s aktai reikalauja
sprendimą priimti nedelsiant.
42) Ką daryti, jeigu skundą padavęs asmuo atsisako atvykti į apklausą?
Administracin÷ procedūra nutraukiama.
43) Ar institucijoje turi būti parengtas skundų nagrin÷jimo reglamentas?
Ne. Nagrin÷jant skundus vadovaujamasi Viešojo administravimo įstatymo III skirsnio
„Administracin÷ procedūra“ nuostatomis. Institucijos vadovas gali išleisti teis÷s aktą, kuriuo
įtvirtintų Viešojo administravimo įstatymui neprieštaraujančias papildomas, tik tai institucijai
būdingas nuostatas, pvz., d÷l papildomų prašymų ir skundų pri÷mimo valandų per savaitę
pasibaigus darbo dienos laikui ir kt.
44) Kaip elgtis tais atvejais, kai skundų nagrin÷jimo taisykl÷s yra nustatytos atskirame
institucijos veiklą reglamentuojančiame įstatyme?
Vadovaujamasi atskirojo įstatymo nuostatomis, o jeigu jų nepakanka, Viešojo
administravimo įstatymo III skirsnio „Administracin÷ procedūra“ nuostatomis.
45) Kas gali pateikti skundą?
Kiekvienas asmuo, manantis, kad buvo pažeistos jo teis÷s ar teis÷ti interesai, taip pat asmuo
(pareigūnas, valstyb÷s tarnautojas), pranešantis apie galimai pažeistas kito asmens teises ir teis÷tus
interesus.
46) Kaip parašyti skundą?
Kai

kurioms

ikiteisminio

ginčų

nagrin÷jimo

institucijoms

(pvz.,

Vyriausiajai

administracinių ginčų komisijai, Seimo kontrolierių įstaigai, Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnybai, kitoms) skundai pateikiami pagal jų pačių nustatytą formą, kitoms įstaigoms – laisva
forma. Būtinai turi būti nurodytas adresatas, į kurį kreipiamasi, skundą padavusio asmens vardas,
pavard÷, adresas, glaustai, įskaitomai ir suprantamai išd÷stytas pats skundas – faktai apie galimai
pažeistas asmens teises– ir prašymas jas apginti, skundą padavusio asmens parašas. Gali būti
nurodomas telefonas kontaktams palaikyti.
47) Kam pateikti skundą?
Skundas teikiamas institucijai, kuri turi teises ir įgaliojimus (kompetenciją) priimti
sprendimą skunde keliamu klausimu ir taip apginti asmens pažeistas teises. Paprastai tai yra
aukštesn÷s pagal pavaldumą institucijos arba institucijos, turinčios specialią kompetenciją, pvz.
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skundus d÷l valstyb÷s tarnautojų, darbuotojų ar pareigūnų biurokratizmo, piktnaudžiavimo
tarnyboje nagrin÷ja Seimo kontrolierių tarnyba.
48). Ar asmuo gali d÷l galimai pažeistų teisių ir teis÷tų interesų kreiptis tiesiai į
Administracinių ginčų komisiją?
Taip. Tiesiai galima kreiptis iškilus ginčui d÷l informacijos pateikimo (pvz., jeigu asmuo
kreip÷si d÷l informacijos pateikimo į viešojo administravimo institucijas, tačiau nustatytu laiku jos
negavo ar gavo neišsamią), taip pat d÷l terminų, procedūrų ar pareigų nevykdymo nagrin÷jant
asmens skundą ar prašymą viešojo administravimo institucijoje. Visi šie atvejai išvardinti
Administracinių ginčų komisijų įstatyme (Žin., 1999, Nr. 13-311).
49) Ar pagal spaudoje pateiktus faktus apie žmogaus teisių pažeidimus pradedama
administracin÷ procedūra?
Ne. Atsižvelgiant į Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 15 dalyje pateiktą skundo
apibr÷žimą, spaudoje pateikta informacija nepriskiriama prie „kito asmens pranešimų“. Institucijos
vadovas, atsižvelgdamas į spaudoje iškeltų problemų svarbą, gali pavesti atlikti spaudoje iškeltų
faktų patikrinimą ir įvertinimą. Vadovas taip pat gali nurodyti prad÷ti administracinę procedūrą,
jeigu iš spaudoje pateiktų faktų galima nustatyti administracin÷s procedūros šalis – asmenį, kurio
teis÷s yra galimai pažeistos, ir viešojo administravimo subjektą (valstyb÷s tarnautoją, darbuotoją,
pareigūną), kurio veiksmai ar neveikimas galimai pažeid÷ asmens teises ir teis÷tus interesus.
50) Ar asmeniui turi būti pranešta, kad d÷l galimai pažeistų jo teisių yra gautas
pareigūno, valstyb÷s tarnautojo, politiko pranešimas ir prad÷ta administracin÷ procedūra?
Taip.
51) Ar asmuo gali atsisakyti dalyvauti administracin÷je procedūroje, t. y. būti
administracin÷s procedūros dalyviu, kai apie jo galimai pažeistas teises praneš÷ kitas asmuo
(pareigūnas, valstyb÷s tarnautojas, politikas)?
Taip.
52) Ar asmuo turi teisę žinoti administracin÷s procedūros vykdytojus?
Taip.
53) Ar asmuo gali pareikšti nušalinimą procedūrą vykdančiam darbuotojui?
Taip, vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo 25 straipsniu.
54) Ar asmuo turi teisę dalyvauti tikrinant skunde pamin÷tus faktinius duomenis vietoje?
Taip.
55) Ar administracinę procedūrą vykdantis ir faktus tikrinantis institucijos darbuotojas
turi teisę reikalauti iš apklausiamo asmens raštu išd÷styti savo parodymus?
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Ne. Faktus tiriantis institucijos darbuotojas turi jam patogiu būdu fiksuoti asmens
parodymus ir su jais supažindinti apklausiamą asmenį.
56) Ar asmuo turi teisę reikšti savo nuomonę administracin÷s procedūros metu
kylančiais klausimais?
Taip.
57) Ar prasid÷jus administracinei procedūrai asmuo turi teisę savo iniciatyva duoti
papildomą informaciją, paaiškinimus, patikslinimus?
Taip.
58) Ar institucija privalo informuoti skundą padavusį asmenį apie gautus dokumentus?
Ne, jeigu asmuo to neprašo.
59) Ar institucija gali leisti asmeniui susipažinti su gautais dokumentais, kita
informacija?
Taip.
60) Ar asmeniui leidžiama gauti administracin÷s procedūros metu gautų dokumentų, ar
kitos užfiksuotos informacijos kopijų, pagal kurias buvo parengtas teikimas ir institucijos
vadovo sprendimas d÷l skundo?
Asmuo gali gauti tiktai dokumentų apie save (pvz., jo apklausos akto) kopijas.
61) Ar asmuo gali inicijuoti administracin÷s procedūros nutraukimą?
Taip. Kartu nurodoma priežastis, d÷l kurios administracin÷ procedūra nutraukiama (pvz.,
prad÷ta byla teisme).
62) Ar institucija turi priimti nagrin÷ti asmens skundą, jeigu žinoma, kad tuo pačiu
klausimu yra paduotas kreipimasis į teismą?
Ne.
63) Ką daryti, jeigu prad÷jus skundo nagrin÷jimo procedūrą paaišk÷ja, kad tuo pačiu
klausimu skundą imasi nagrin÷ti teismas?
Administracin÷ procedūra nutraukiama.
64) Kada administracin÷ procedūra sustabdoma?
Tada, kai paaišk÷ja, kad administracin÷s procedūros sprendimas gali pažeisti joje
nedalyvaujančių asmenų teises. Pastariesiems pranešama apie galimybę dalyvauti administracin÷je
procedūroje, ir jeigu per 10 dienų nuo rašto išsiuntimo dienos atsakymas negaunamas, procedūra
tęsiama.
65) Ar asmuo turi teisę susipažinti su teikimu priimti administracin÷s procedūros
sprendimą?
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Asmuo gali susipažinti su šiuo teikimu.
66) Kokį dokumentą institucija įteikia asmeniui, pasibaigusi skundo nagrin÷jimą?
Asmeniui įteikiamas (ar pasiunčiamas) institucijos vadovo pasirašytas administracin÷s
procedūros sprendimas, kuriame turi būti nurodyta jo apskundimo tvarką.
67) Kas nagrin÷ja skundą, adresuotą kelioms viešojo administravimo institucijoms?
Tokį skundą nagrin÷ja ir administracinę procedūrą pradeda pirmoji skunde nurodyta
institucija, kitos per 10 dienų nuo skundo gavimo dienos pagal kompetenciją pateikia savo
siūlymus skundą nagrin÷jančiai institucijai.

2.3. KLAUSIMAI, SUSIJĘ SU „VIENO LANGELIO“ PRINCIPU

68) Ar asmens prašymo ar skundo pri÷mimas ir išdavimas vienoje darbo vietoje reiškia
„vieno langelio“ principo įgyvendinimą?
Ne, jeigu nesilaikoma reikalavimo, jog prašymui ar skundui išnagrin÷ti reikalinga
informacija iš savo institucijos padalinių, pavaldžių institucijų ir kitų institucijų turi būti gaunama
nedalyvaujant asmeniui (šią informaciją gauna pati prašymą nagrin÷janti institucija).
69) Ar tada, kai prašymus institucijoje nagrin÷ja atskiri specialistai, gali būti
įgyvendinamas „vieno langelio“ principas?
Taip. Specialistai privalo laikytis įstatymu nustatyto reikalavimo gauti informaciją iš savo
institucijos administracijos padalinių, jai pavaldžių įstaigų, prireikus iš kitų institucijų,
nedalyvaujant asmeniui.
70) Ar norint įgyvendinti „vieno langelio“ principą būtinai turi būti įsteigtas „vieno
langelio“ padalinys (priimamasis, tarnyba, skyrius ir pan.)?
Nebūtinai. Kai yra dideli besikreipiančių į instituciją asmenų srautai ir nebeįmanoma gerai
organizuoti gaunamų prašymų ir skundų nagrin÷jimo decentralizuotu būdu nepakenkiant
darbuotojų tiesioginių pareigų atlikimo kokybei, institucijos vadovo sprendimu gali būti steigiamas
centralizuotas asmenų aptarnavimo padalinys – „vieno langelio“ tarnyba, biuras, priimamasis ir
pan. Nesvarbu, kokia forma (centralizuotai ar decentralizuotai) aptarnaujami asmenys, „vieno
langelio“ principu privalo vadovautis kiekvienas darbuotojas, kuris nagrin÷ja asmenų prašymus ar
skundus.
71) Kokius darbus atlieka „vieno langelio“ padalinys?
„Vieno langelio“(asmenų aptarnavimui įsteigtas) padalinys, atlieka darbus, išvardintus
Taisyklių 38 punkte:
____________________________________________________________________________ 38
Vidaus reikalų ministerija

Asmenų aptarnavimas ir jų prašymų ir skundų nagrin÷jimas taikant „vieno langelio“ principą
institucijose ir įstaigose(praktinis vadovas)
___________________________________________________________________________
o priima asmenų prašymus, juos užregistruoja nustatyta tvarka, išsiaiškina jų esmę ir
kokios informacijos (dokumentų) pagal galiojančius teis÷s aktus reikia sprendimui priimti ir
atsakymui parengti;
o numato, kokią informaciją institucija turi gauti pati iš savo administracijos padalinių ir
kitų institucijų nedalyvaujant asmeniui kreipdamasi į valstyb÷s informacines sistemas ir kokią
informaciją turi pateikti pats asmuo (kadangi šios informacijos jos n÷ra valstyb÷s informacin÷se
sistemose);
o informuoja asmenį, kokią informaciją jis turi pateikti pats; užregistruoja prašymus ir
asmeniui pageidaujant įteikia prašymo pri÷mimo faktą patvirtinantį dokumentą (arba spaudu
pažym÷tą prašymo kopiją);
o perduoda prašymus institucijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui;
o gauna iš vadovo prašymus su atitinkamomis rezoliucijomis specialistams juos nagrin÷ti;
o asmens pageidavimu jam įteikia (arba pasiunčia) registracijos kortelę užpildytą pagal
Taisyklių 27 punktą;
o persiunčia prašymą kitai institucijai, jeigu prašymo nagrin÷jimas nepriskirtinas
institucijos kompetencijai, sau pasilikdamas prašymo kopiją, arba grąžina prašymą asmeniui
nurodydamas grąžinimo priežastį;
o įteikia arba išsiunčia asmenims atsakymus į prašymus, patikrinęs, ar atsakymas
įformintas teis÷s aktų nustatyta tvarka (pvz., ar nurodyta institucija, kuriai galima skųsti
sprendimą, terminas, per kurį galima jį apskųsti, apskundimo tvarka);
o informuoja ir konsultuoja asmenis pagal institucijos vadovo nustatytą kompetenciją;
o kartą per metus atlieka asmenų aptarnavimo ir prašymų bei skundų nagrin÷jimo taikant
„vieno langelio“ principą patirtį ir teikia pasiūlymus šiai veiklai pagerinti.
„Vieno langelio“ tarnybai institucijos vadovas gali pavesti ir kitus darbus.
72) Kokius veiksmus pirmiausia turi atlikti institucija, norinti s÷kmingai taikyti „vieno
langelio“ principą?
Pirmiausia siūlytina atlikti mažiausiai l÷šų kainuojančius darbus:
o identifikuoti visas institucijos teikiamas paslaugas,
o aprašyti teikiamų paslaugų procedūras (nurodant kokie teis÷s aktai reguliuoja paslaugos
teikimą, koks padalinys (dabuotojas) teikia paslaugą, kokia informacija reikalinga norint suteikti
paslaugą, kokią informaciją surenka pati institucija, kokią informaciją turi pateikti asmuo ir iš kur
jis ją gauna ir pan),
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o identifikuoti informacijos šaltinius, iš kurių pačiai institucijai įmanoma gauti
informaciją, kurios šiuo metu yra prašoma iš asmens, ir bandyti užmegsti su jais kontaktus d÷l
informacijos gavimo.
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3. PRIEDAI
Neoficialus įstatymo tekstas
LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO
ĮSTATYMAS
1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234
Vilnius
Nauja įstatymo redakcija nuo 2007 m. sausio 1 d.:
Nr. X-736, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 77-2975 (2006-07-14)
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
Šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios
įstaigos tarnauja žmon÷ms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo
administravimo subjektų sistemą ir administracin÷s procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę
apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į
įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrin÷jimą.
2 straipsnis. Pagrindin÷s šio įstatymo sąvokos
1 dalies redakcija iki 2009 m. sausio 1 d.:
1. Viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teis÷s aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų
veikla, skirta įstatymams ir kitiems norminiams teis÷s aktams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus,
teikiant įstatymų nustatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą ir atliekant viešojo
administravimo subjekto vidaus administravimą.
1 dalies redakcija nuo 2009 m. sausio 1 d.:
1. Viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teis÷s aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų
veikla, skirta įstatymams ir kitiems norminiams teis÷s aktams įgyvendinti priimant norminius administracinius aktus ir
kitus administracinius sprendimus, atliekant įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolę, teikiant
įstatymų nustatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą ir atliekant viešojo
administravimo subjekto vidaus administravimą.
2. Administracinis reglamentavimas – viešojo administravimo subjekto veikla leidžiant nuostatus, taisykles,
reglamentus ir kitus norminius teis÷s aktus įstatymams įgyvendinti.
3. Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas viešojo administravimo subjekto savarankiškas
funkcionavimas (struktūros tvarkymas, dokumentų, personalo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas), kad
jis gal÷tų atlikti viešąjį administravimą.
4. Viešojo administravimo subjektas – institucija, įstaiga, pareigūnas, valstyb÷s tarnautojas, kitas fizinis ar
juridinis asmuo, kuriuos įstatymai įgalioja atlikti viešąjį administravimą.
5. Viešojo administravimo institucija – kolegialus ar vienvaldis viešojo administravimo subjektas, pagal
įstatymus turintis įgaliojimus leisti norminius administracinius aktus.
6. Viešojo administravimo įstaiga – valstyb÷s ar savivaldyb÷s biudžetin÷ įstaiga, pagal įstatymus turinti
įgaliojimus atlikti viešąjį administravimą.
7. Pareigūnas – valstyb÷s politikas, valstyb÷s tarnautojas ar kitas asmuo, atliekantys viešojo administravimo
funkcijas ir pagal įstatymus turintys įgaliojimus duoti nepavaldiems asmenims teis÷s aktų nustatytus privalomus
vykdyti nurodymus.
8. Administracinis aktas – viešojo administravimo subjekto išleistas nustatytos formos teis÷s aktas.
9. Individualus administracinis aktas – vienkartis teis÷s taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui ar
nurodytai asmenų grupei.
10. Norminis administracinis aktas – teis÷s aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiai
neapibr÷žtai asmenų grupei.
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11. Administracinis sprendimas – administracinis aktas ar nustatyta tvarka priimtas kitas nustatytos formos
dokumentas, kuriame išreikšta viešojo administravimo subjekto valia.
12. Administracin÷s procedūros sprendimas – administracinis sprendimas, kurio pri÷mimu baigiama
administracin÷ procedūra.
13. Asmuo – fizinis asmuo ar fizinių asmenų grup÷, juridinis asmuo, kitas subjektas, neturintis juridinio asmens
teisių (komisija, visuotinis narių susirinkimas, nuolatinis pasitarimas).
14. Prašymas – su asmens teisių ar teis÷tų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo
administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teis÷s aktuose nustatytus veiksmus.
15. Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra
pažeistos jo teis÷s ar teis÷ti interesai, ir prašoma juos apginti.
16. Pranešimas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra
pažeistos kito asmens teis÷s ar teis÷ti interesai, ir prašoma juos apginti.
17. Administracin÷ paslauga – viešojo administravimo subjekto veiksmai išduodant asmenims leidimus
(licencijas) ar dokumentus, patvirtinančius atitinkamus juridinius faktus, teikiant įstatymų nustatytą informaciją,
vykdant administracinę procedūrą.
18. Viešoji paslauga – valstyb÷s ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims
socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. Įstatymų nustatytais atvejais ir
tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys.
19. Viešųjų paslaugų teikimo režimas – teis÷s aktų nustatytas atlygintinas ar nemokamas viešųjų paslaugų
teikimas nustatytais terminais ir tvarka.
20. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas – viešojo administravimo subjektų veikla nustatant viešųjų
paslaugų teikimo taisykles ir režimą, steigiant viešąsias įstaigas arba išduodant leidimus teikti viešąsias paslaugas
kitiems asmenims, taip pat viešųjų paslaugų teikimo priežiūra ir kontrol÷.
21. Tarnybin÷ pagalba – viešojo administravimo subjekto veikla teikiant informacinę ir kitokią pagalbą kitam
viešojo administravimo subjektui šio prašymu.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1743, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 123-4657 (2008-10-25)
3 straipsnis. Viešojo administravimo principai
Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais:
1) įstatymo viršenyb÷s. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį
administravimą turi būti nustatyti įstatymuose, o veikla atitikti šiame įstatyme išd÷stytus teisinius pagrindus.
Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais;
2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo pri÷mimas ir kiti oficialūs viešojo
administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs;
3) proporcingumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemon÷s
turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus;
4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti
viešojo administravimo funkcijas neturint įstatymų suteiktų reikiamų įgaliojimų arba priimti administracinius
sprendimus siekiant kitų, negu įstatymų nustatyta, tikslų;
5) tarnybinio bendradarbiavimo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektai, rengdami
administracinius sprendimus, prireikus teikia vienas kitam reikalingą informacinę ir kitokią pagalbą;
6) efektyvumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas ir įgyvendindamas
sprendimus, jam skirtus išteklius naudoja ekonomiškai, rezultatų siekia kuo mažesn÷mis sąnaudomis;
7) subsidiarumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir
įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi;
8) „vieno langelio“. Šis principas reiškia, kad asmeniui informacija suteikiama, prašymas, skundas ar
pranešimas priimamas ir atsakymas į juos pateikiamas vienoje darbo vietoje. Prašymą, skundą ar pranešimą nagrin÷ja
ir informaciją iš savo administracijos padalinių, pavaldžių subjektų, prireikus – ir iš kitų viešojo administravimo
subjektų gauna pats prašymą, skundą ar pranešimą nagrin÷jantis ir administracinį sprendimą priimantis viešojo
administravimo subjektas, neįpareigodamas tai atlikti prašymą, skundą ar pranešimą padavusį asmenį.
ANTRASIS SKIRSNIS
VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS
4 straipsnis. Viešojo administravimo subjektų sistema
1. Viešojo administravimo subjektų sistema – pavaldumo ir koordinaciniais ryšiais tarpusavyje susieti viešojo
administravimo subjektai, turintys įstatymų nustatytus įgaliojimus atlikti viešąjį administravimą.
2. Viešojo administravimo subjektų sistemą sudaro valstybinio administravimo subjektai, savivaldybių
administravimo subjektai, kiti viešojo administravimo subjektai.
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3. Valstybinio administravimo subjektai – viešojo administravimo subjektai, veikiantys kaip valstyb÷s
institucijos ar įstaigos, jų pareigūnai ar valstyb÷s tarnautojai.
4. Valstybinio administravimo subjektai yra:
1) centriniai – valstybinio administravimo subjektai, kurių veiklos teritorija yra visa valstyb÷s teritorija;
2) teritoriniai – valstybinio administravimo subjektai, kurių veiklos teritorija yra nustatyta valstyb÷s teritorijos
dalis.
5. Savivaldybių administravimo subjektai – viešojo administravimo subjektai, veikiantys kaip savivaldybių
institucijos ar įstaigos, jų pareigūnai ar valstyb÷s tarnautojai.
6. Kiti viešojo administravimo subjektai – fiziniai ar juridiniai asmenys (viešosios įstaigos, valstyb÷s įmon÷s,
nevyriausybin÷s organizacijos, asociacijos), kurie pagal įstatymus turi įgaliojimus atlikti viešąjį administravimą.
5 straipsnio redakcija iki 2009 m. sausio 1 d.:
5 straipsnis. Pagrindin÷s viešojo administravimo sritys
Pagrindin÷s viešojo administravimo sritys:
1) administracinis reglamentavimas, administracinių aktų įgyvendinimo priežiūra ar kontrol÷;
2) administracinių paslaugų teikimas;
3) viešųjų paslaugų teikimo administravimas;
4) viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.
5 straipsnio redakcija nuo 2009 m. sausio 1 d.:
5 straipsnis. Pagrindin÷s viešojo administravimo sritys
Pagrindin÷s viešojo administravimo sritys:
1) administracinis reglamentavimas;
2) įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrol÷ (pavaldžių subjektų kontrol÷, nepavaldžių
subjektų priežiūra);
3) administracinių paslaugų teikimas;
4) viešųjų paslaugų teikimo administravimas;
5) viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1743, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 123-4657 (2008-10-25)
6 straipsnis. Administracinis reglamentavimas
1. Tik viešojo administravimo subjektai turi teisę leisti administracinius aktus, reikalingus įstatymams ir kitiems
norminiams teis÷s aktams įgyvendinti.
2. Norminius administracinius aktus turi teisę leisti tik viešojo administravimo institucijos, turinčios įstatymų
nustatytus įgaliojimus.
3. Individualius administracinius aktus turi teisę leisti viešojo administravimo subjektai, remdamiesi įstatymų
nustatytais įgaliojimais.
4. Privalomus reikalavimus asmenims nustato tik įstatymai ar jų pagrindu priimti teis÷s aktai.
7 straipsnis. Pareiga tartis d÷l administracinio reglamentavimo
1. Viešojo administravimo subjektai d÷l administracinių sprendimų, susijusių su bendrais teis÷tais visuomen÷s
interesais, turi konsultuotis su visuomen÷s interesams tam tikroje srityje atstovaujančiomis organizacijomis
(asociacijų, profesinių sąjungų, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais), o įstatymų numatytais atvejais – ir su
gyventojais ar jų grup÷mis.
2. Konsultavimosi būdus (suinteresuotų asmenų sueigos, apklausos, viešai skelbti susirinkimai, atstovų
kvietimai, kiti nuomonių išaiškinimo būdai), jeigu įstatymų nenustatyta kitaip, pasirenka pats viešojo administravimo
subjektas.
Straipsnis papildomas 3 dalimi nuo 2009 m. sausio 1 d.:
3. Informacija apie konsultavimosi būdą, jo dalyvius ir rezultatus turi būti skelbiama administracinio sprendimo
projektą parengusio viešojo administravimo subjekto tinklalapyje.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1743, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 123-4657 (2008-10-25)
8 straipsnis. Individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai
1 dalies redakcija iki 2009 m. sausio 1 d.:
1. Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teis÷s aktų
normomis.
1 dalies redakcija nuo 2009 m. sausio 1 d.:
1. Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teis÷s aktų
normomis, o taikomos poveikio priemon÷s turi būti motyvuotos.

____________________________________________________________________________ 43
Vidaus reikalų ministerija

Asmenų aptarnavimas ir jų prašymų ir skundų nagrin÷jimas taikant „vieno langelio“ principą
institucijose ir įstaigose(praktinis vadovas)
___________________________________________________________________________
2. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teis÷s ir
pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka.
3. Individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį pri÷musio pareigūno ar valstyb÷s tarnautojo arba
viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1743, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 123-4657 (2008-10-25)
9 straipsnis. Administracinių aktų įgyvendinimo priežiūra ar kontrol÷
1. Administracinių aktų įgyvendinimas turi būti prižiūrimas ar kontroliuojamas.
2. Priežiūros ar kontrol÷s subjektą ir formą nustato administracinį aktą išleidęs viešojo administravimo
subjektas. Juo gali būti pats aktą išleidęs viešojo administravimo subjektas arba kitas jo įpareigotas ir jam atskaitingas
viešojo administravimo subjektas.
Įstatymas papildomas 91 straipsniu nuo 2009 m. sausio 1 d.:
91 straipsnis. Verslo subjektų veiklos priežiūra
1. Verslu užsiimančių juridinių ir fizinių asmenų (toliau – verslo subjektų) veiklos priežiūra – įstatymais
įgaliotų atlikti šio straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus viešojo administravimo subjektų veikla, skirta kontroliuoti,
ar verslo subjektai laikosi įstatymuose ir kituose teis÷s aktuose nustatytų reikalavimų, ar tinkamai tuos reikalavimus
vykdo, ir įgyvendinti priemones, mažinančias galimų pažeidimų skaičių.
2. Verslo subjektų veiklos priežiūra apima:
1) verslo subjektų veiklos patikrinimus;
2) teis÷s aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie verslo subjektų veiklą vertinimą;
3) prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems teis÷s pažeidimams, atlikimą ir poveikio priemonių
verslo subjektams taikymą įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų teis÷s aktų nustatyta tvarka.
3. Verslą prižiūrinčių subjektų veikla, susijusi su verslo subjektų veiklos priežiūra, turi būti atliekama tik pagal
verslą prižiūrintiems subjektams įstatymais suteiktus įgaliojimus, vadovaujantis šiuo ir kitais verslo subjektų veiklos
priežiūrą reglamentuojančiais įstatymais ir jų pagrindu priimtais kitais teis÷s aktais. Ši veikla turi būti planuojama ir
turi kuo mažiau trikdyti verslo subjektų veiklą.
4. Verslo subjektų veiklos patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai.
5. Planinis verslo subjektų veiklos patikrinimas atliekamas pagal verslą prižiūrinčio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens patvirtintą planą, kuris vadovo sprendimu gali būti koreguojamas. Tikrintini verslo subjektai
atrenkami vadovaujantis verslą prižiūrinčio subjekto vadovo patvirtintomis verslo subjektų veiklos priežiūros atrankos
taisykl÷mis, o patikrinimų periodiškumas turi būti pagrįstas.
6. Neplaninis verslo subjekto veiklos patikrinimas atliekamas verslą prižiūrinčio subjekto iniciatyva, jeigu
verslą prižiūrinčio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą atlikti šį patikrinimą. Neplaninis verslo
subjekto veiklos patikrinimas gali būti atliekamas:
1) atsiradus aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti tvirtinant verslo subjektų veiklos patikrinimų planą;
2) gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto prašymą ar pavedimą atlikti verslo subjekto
veiklos patikrinimą;
3) turint informacijos apie verslo subjekto veiką, kuri gali prieštarauti teis÷s aktams ar neatitikti teis÷s aktų
reikalavimų;
4) siekiant užtikrinti verslo subjekto veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatytų teis÷s aktų pažeidimų
pašalinimą ir priimtų sprendimų įgyvendinimą;
5) esant bendram su kitomis valstyb÷s įstaigomis ir institucijomis patikrinimui;
6) operatyvaus patikrinimo, kuris atliekamas viešojo administravimo subjekto nustatyta tvarka, atveju, kai kyla
įtarimas, kad pažeidžiami teis÷s aktai, už kurių įgyvendinimą yra atsakingas viešojo administravimo subjektas.
7. Verslą prižiūrintis subjektas, prad÷damas verslo subjekto veiklos planinį patikrinimą, likus ne mažiau kaip 10
darbo dienų, privalo verslo subjektą raštu informuoti apie priimtą sprendimą atlikti patikrinimą, nurodyti atliekamo
patikrinimo pagrindą, terminą, dalyką ir pateikti preliminarų dokumentų, kuriuos verslo subjektas turi pateikti verslą
prižiūrinčiam subjektui, sąrašą. Verslą prižiūrintis subjektas turi teisę prad÷ti verslo subjekto planinį patikrinimą be
pranešimo apie priimtą sprendimą atlikti patikrinimą tais atvejais, kai yra rizikos, kad verslo subjektas gali pasl÷pti ar
sunaikinti patikrinimui atlikti reikalingus dokumentus, kitus įrodymus.
8. Verslo subjektas turi teisę neteikti verslą prižiūrinčiam subjektui dokumentų, jei juos jis per einamuosius
finansinius metus yra pateikęs nors vienam verslą prižiūrinčiam subjektui. Atsisakydamas teikti dokumentus, verslo
subjektas turi raštu nurodyti, kokiam verslą prižiūrinčiam subjektui šie dokumentai yra pateikti. Verslą prižiūrintys
subjektai Vyriausyb÷s nustatyta tvarka tarpusavyje keičiasi jiems suteiktiems įgaliojimams įgyvendinti būtinais
dokumentais, kuriuos jiems yra pateikę verslo subjektai.
9. Pasibaigus kalendoriniams metams, verslą prižiūrintys subjektai aukštesniųjų pagal pavaldumą viešojo
administravimo subjektų nustatyta tvarka rengia ir jiems teikia metines vykdytos veiklos ataskaitas, taip pat ataskaitas
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d÷l verslo subjektams įstatymuose ir kituose teis÷s aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo
masto, priežasčių, taikytų prevencinių ir poveikio priemonių bei siūlymus keisti ar priimti naujus teis÷s aktus.
Įstatymas papildytas straipsniu:
Nr. X-1743, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 123-4657 (2008-10-25)
10 straipsnis. Viešojo administravimo kokyb÷s valdymas
1. Viešojo administravimo kokyb÷s valdymas įgyvendinamas valstyb÷s ir viešojo administravimo subjekto
lygiais.
2. Svarbiausias valstyb÷s lygio viešojo administravimo kokyb÷s valdymo būdas yra viešojo administravimo
subjektų ir jų veiklos steb÷sena. Šiuo būdu siekiama laiku pasteb÷ti viešojo administravimo pokyčius, juos įvertinti ir
numatyti neigiamų pasekmių prevencijos priemones. Steb÷seną organizuoja Vyriausyb÷ arba jos įgaliota institucija.
3. Viešojo administravimo subjekto lygio viešojo administravimo kokyb÷s valdymo būdai yra viešojo
administravimo subjekto veiklos planavimas, organizavimas ir vidaus administravimo kontrol÷.
4. Viešojo administravimo subjekto veikla planuojama atsižvelgiant į Valstyb÷s ilgalaik÷s raidos strategiją ir
kitus strateginio planavimo dokumentus.
5 ir 6 dalių redakcija iki 2009 m. sausio 1 d.:
5. Viešojo administravimo subjekto veikla organizuojama vadovaujantis teis÷s aktų nustatyta tvarka
patvirtintais ir viešai paskelbtais viešojo administravimo subjekto strateginiais veiklos planais.
6. Viešojo administravimo subjekto strateginių veiklos planų vykdymą vertina vidaus audito tarnyba.
5 ir 6 dalių redakcija nuo 2009 m. sausio 1 d.:
5. Viešojo administravimo įstaigos, kurios vadovas yra valstyb÷s ar savivaldyb÷s biudžeto asignavimų
valdytojas, veikla organizuojama vadovaujantis teis÷s aktų nustatyta tvarka patvirtintais strateginiais veiklos planais.
Viešojo administravimo įstaigos, kurios vadovas n÷ra valstyb÷s ar savivaldyb÷s biudžeto asignavimų valdytojas,
veikla organizuojama vadovaujantis teis÷s aktų nustatyta tvarka patvirtintais metiniais veiklos planais. Viešojo
administravimo įstaigos strateginiai ar metiniai veiklos planai skelbiami šios įstaigos arba viešojo administravimo
įstaigos, kuriai ji yra pavaldi, interneto tinklalapyje.
6. Viešojo administravimo įstaigos strateginių ar metinių veiklos planų vykdymą vertina vidaus audito tarnyba.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1725, 2008-09-22, Žin., 2008, Nr. 117-4441 (2008-10-11)
11 straipsnio redakcija iki 2009 m. sausio 1 d.:
11 straipsnis. Vidaus administravimas
1. Vidaus administravimo tikslas – užtikrinti, kad viešojo administravimo subjektas gal÷tų tinkamai atlikti
viešojo administravimo funkcijas.
2. Viešojo administravimo subjekto administracijos struktūrą nustato viešojo administravimo subjekto vadovas
ar viešojo administravimo subjekto steig÷jas, vadovaudamiesi įstatymais ar jų pagrindu priimtais teis÷s aktais ir
atsižvelgdami į nustatytus subjekto tikslus ir uždavinius, strateginius veiklos planus ir patvirtintą valstyb÷s tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių skaičių.
3. Viešojo administravimo subjekto administracijos padaliniais gali būti departamentas (valdyba), skyrius
(biuras, tarnyba), poskyris (grup÷).
4. Departamentas (valdyba) steigiamas, jeigu administruojant pavestą sritį būtina spręsti sud÷tingus uždavinius,
atlikti įvairias funkcijas ir d÷l to atsiranda poreikis koordinuoti jų įgyvendinimą. Departamentą (valdybą) sudaro ne
mažiau kaip du skyriai (biurai, tarnybos). Departamentui vadovauja direktorius (valdybai – viršininkas). Direktorius
(viršininkas) gali tur÷ti pavaduotojų. Departamento (valdybos) veiklą reglamentuojančius teis÷s aktus (nuostatus,
pareigybių aprašus ir kt.) tvirtina viešojo administravimo subjekto vadovas.
5. Skyrius (biuras, tarnyba) paprastai yra departamento (valdybos) struktūrin÷ dalis. Kai administruoti pavestoje
srityje yra nepakankama uždavinių ir funkcijų įvairov÷ arba kai to reikalauja įstatymas, skyrius (biuras, tarnyba) gali
nebūti departamento (valdybos) struktūrin÷ dalis. Skyrių (biurą, tarnybą), kuris yra departamento (valdybos)
struktūrin÷ dalis, sudaro ne mažiau kaip 4 pareigyb÷s. Skyrių (biurą, tarnybą), kuris n÷ra departamento (valdybos)
struktūrin÷ dalis, sudaro ne mažiau kaip 2 pareigyb÷s. Skyriui (biurui, tarnybai) vadovauja ved÷jas (viršininkas).
Skyriaus (biuro, tarnybos) ved÷jas (viršininkas) gali tur÷ti pavaduotojų. Skyriaus (biuro, tarnybos) veiklą
reglamentuojančius teis÷s aktus (nuostatus, pareigybių aprašus ir kt.) tvirtina viešojo administravimo subjekto
vadovas.
6. Skyrių (biurą, tarnybą) gali sudaryti poskyriai (grup÷s). Poskyris (grup÷) sudaromas iš ne mažiau kaip 3
pareigybių. Poskyriui (grupei) vadovauja ved÷jas (viršininkas). Poskyrio (grup÷s) veiklą reglamentuojančius teis÷s
aktus (nuostatus, pareigybių aprašus ir kt.) tvirtina viešojo administravimo subjekto vadovas.
7. Uždaviniams ir funkcijoms, kurie nepriskirti atskiriems viešojo administravimo subjekto administracijos
padaliniams, įgyvendinti gali būti steigiama pareigyb÷ (pareigyb÷s), nepriklausanti (nepriklausančios) skyriui (biurui,
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tarnybai) ar departamentui (valdybai). Tokios pareigyb÷s aprašą tvirtina ir pavedamas atlikti funkcijas nustato viešojo
administravimo subjekto vadovas.
8. Šio straipsnio 3, 4, 5, 6 ir 7 dalių nuostatos viešojo administravimo subjektams taikomos tiek, kiek jų
nereglamentuoja statutai ar kiti įstatymai.
11 straipsnio redakcija nuo 2009 m. sausio 1 d.:
11 straipsnis. Vidaus administravimas
1. Vidaus administravimo tikslas – užtikrinti, kad viešojo administravimo subjektas gal÷tų tinkamai atlikti
viešojo administravimo funkcijas.
2. Viešojo administravimo įstaigos administracijos struktūrą nustato viešojo administravimo įstaigos vadovas ar
viešojo administravimo įstaigos steig÷jas, vadovaudamiesi įstatymais ar jų pagrindu priimtais teis÷s aktais ir
atsižvelgdami į nustatytus viešojo administravimo įstaigos tikslus ir uždavinius, strateginius ar metinius veiklos planus
ir patvirtintą valstyb÷s tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių
skaičių.
3. Viešojo administravimo įstaigos administracijos padaliniais gali būti departamentas (valdyba), skyrius
(biuras, tarnyba), poskyris (grup÷).
4. Departamentas (valdyba) steigiamas, jeigu administruojant pavestą sritį būtina spręsti sud÷tingus uždavinius,
atlikti įvairias funkcijas ir d÷l to atsiranda poreikis koordinuoti jų įgyvendinimą. Departamentą (valdybą) sudaro ne
mažiau kaip du skyriai (biurai, tarnybos). Departamentui vadovauja direktorius (valdybai – viršininkas). Direktorius
(viršininkas) gali tur÷ti pavaduotojų. Departamento (valdybos) veiklą reglamentuojančius teis÷s aktus (nuostatus,
pareigybių aprašus ir kt.) tvirtina viešojo administravimo įstaigos vadovas.
5. Skyrius (biuras, tarnyba) paprastai yra departamento (valdybos) struktūrin÷ dalis. Kai administruoti pavestoje
srityje yra nepakankama uždavinių ir funkcijų įvairov÷ arba kai to reikalauja įstatymas, skyrius (biuras, tarnyba) gali
nebūti departamento (valdybos) struktūrin÷ dalis. Skyrių (biurą, tarnybą), kuris yra departamento (valdybos)
struktūrin÷ dalis, sudaro ne mažiau kaip 4 pareigyb÷s. Skyrių (biurą, tarnybą), kuris n÷ra departamento (valdybos)
struktūrin÷ dalis, sudaro ne mažiau kaip 2 pareigyb÷s. Skyriui (biurui, tarnybai) vadovauja ved÷jas (viršininkas).
Skyriaus (biuro, tarnybos) ved÷jas (viršininkas) gali tur÷ti pavaduotojų. Skyriaus (biuro, tarnybos) veiklą
reglamentuojančius teis÷s aktus (nuostatus, pareigybių aprašus ir kt.) tvirtina viešojo administravimo įstaigos vadovas.
6. Skyrių (biurą, tarnybą) gali sudaryti poskyriai (grup÷s). Poskyris (grup÷) sudaromas iš ne mažiau kaip
3 pareigybių. Poskyriui (grupei) vadovauja ved÷jas (viršininkas). Poskyrio (grup÷s) veiklą reglamentuojančius teis÷s
aktus (nuostatus, pareigybių aprašus ir kt.) tvirtina viešojo administravimo įstaigos vadovas.
7. Uždaviniams ir funkcijoms, kurie nepriskirti atskiriems viešojo administravimo įstaigos administracijos
padaliniams, įgyvendinti gali būti steigiama pareigyb÷ (pareigyb÷s), nepriklausanti (nepriklausančios) skyriui (biurui,
tarnybai) ar departamentui (valdybai). Tokios pareigyb÷s aprašą tvirtina ir pavedamas atlikti funkcijas nustato viešojo
administravimo įstaigos vadovas.
8. Šio straipsnio 3, 4, 5, 6 ir 7 dalių nuostatos viešojo administravimo įstaigoms taikomos tiek, kiek jų
nereglamentuoja statutai ar kiti įstatymai.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1036, 2007-01-18, Žin., 2007, Nr. 12-497 (2007-01-30)
Nr. X-1035, 2007-01-18, Žin., 2007, Nr. 17-628 (2007-02-08)
Nr. X-1725, 2008-09-22, Žin., 2008, Nr. 117-4441 (2008-10-11)
12 straipsnis. Vidaus administravimo pagrindai
Viešojo administravimo subjektų vidaus administravimą reglamentuoja įstatymai arba jų pagrindu priimti teis÷s
aktai (nuostatai, statutai, veiklos (darbo) reglamentai, pareigybių aprašymai (pareigin÷s instrukcijos), vidaus tvarkos
taisykl÷s).
13 straipsnis. Vidaus administravimo kontrol÷
Viešojo administravimo subjekto vidaus administravimo kontrol÷s formos gali būti:
1) vidaus kontrol÷ ir vidaus auditas, atliekami įstatymų ir jų pagrindu priimtų teis÷s aktų nustatyta tvarka;
2) išor÷s auditas, vertinantis viešojo administravimo subjekto administracin÷s veiklos kokybę ir efektyvumą,
taip pat vidaus kontrol÷s ir vidaus audito sistemos patikimumą.
14 straipsnis. Asmenų prašymų nagrin÷jimas
1. Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrin÷ja pagal Vyriausyb÷s patvirtintas taisykles.
2. Nagrin÷jant asmenų prašymus, Vyriausyb÷s patvirtintų taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų
nereglamentuoja įstatymai ir įstatymų pagrindu priimti kiti teis÷s aktai.
15 straipsnis. Administracinių paslaugų teikimas
1. Administracin÷s paslaugos yra:
1) leidimų (licencijų) išdavimas;
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2) dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas;
3) įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto turimos informacijos teikimas asmenims;
4) administracin÷s procedūros vykdymas.
2. Administracines paslaugas teikia tik viešojo administravimo subjektai.
3. Rinkliavas ar kitokį atlyginimą už administracines paslaugas nustato įstatymai ar jų pagrindu priimti teis÷s
aktai. Rinkliava ar kitoks atlyginimas n÷ra nustatomi už šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą administracinę
paslaugą, taip pat už viešojo administravimo subjekto atliekamą asmenų prašymų suteikti administracinę paslaugą
nagrin÷jimą.
16 straipsnis. Viešųjų paslaugų teikimo administravimo reikalavimai
1. Viešojo administravimo subjektai atsako už jų administruojamų paslaugų teikimo teis÷tumą.
2. Viešojo administravimo subjektas, kuris pagal šio įstatymo nustatytą valdymo sritį administruoja tam tikros
viešosios paslaugos teikimą, negali pats teikti šios paslaugos.
3. Rinkliavas ar kitokį atlyginimą už viešųjų paslaugų teikimo administravimą gali nustatyti tik įstatymai.
17 straipsnis. Viešųjų paslaugų teikimo reglamentavimas
1. Įstatymų numatytą viešųjų paslaugų teikimą valstyb÷s lygiu reglamentuoja centriniai valstybinio
administravimo subjektai pagal įstatymų ar nuostatų jiems priskirtą valdymo sritį.
2. Įstatymų numatytą viešųjų paslaugų teikimą teritoriniu lygiu reglamentuoja pagal įgaliojimus savivaldybių
administravimo subjektai ir teritoriniai valstybinio administravimo subjektai.
3. Teritoriniai valstybinio administravimo subjektai negali dubliuoti ar keisti centrinių valstybinio
administravimo subjektų viešųjų paslaugų teikimo reglamentavimo, tačiau gali jiems teikti siūlymus d÷l viešųjų
paslaugų teikimo tvarkos tobulinimo ar naujos viešosios paslaugos nustatymo.
4. Centriniai valstybinio administravimo subjektai negali reikalauti iš teritorinių valstybinio administravimo
subjektų ir savivaldybių steigti viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas, jeigu to nenumato įstatymai.
5. Už viešųjų paslaugų teikimo režimo laikymąsi ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę atsako paslaugas
teikiančio subjekto vadovas.
18 straipsnis. Informacinių technologijų naudojimas viešajam administravimui
Viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami jiems pavestas funkcijas, informacines technologijas naudoja
įstatymų ir kitų teis÷s aktų nustatyta tvarka.
TREČIASIS SKIRSNIS
ADMINISTRACINö PROCEDŪRA
19 straipsnis. Administracin÷ procedūra ir jos dalyviai
1. Administracin÷ procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai
nagrin÷jant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar
administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teis÷tų interesų
pažeidimą ir priimant d÷l to administracin÷s procedūros sprendimą.
2. Administracin÷s procedūros dalyviai: asmuo, padavęs skundą, arba asmuo, d÷l kurio galimai pažeistų viešojo
administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais teisių ir teis÷tų interesų yra gautas
pranešimas, ir viešojo administravimo subjektas, kuris d÷l skundo ar gauto pranešimo prad÷jo administracinę
procedūrą.
20 straipsnis. Asmens teis÷s ir pareigos
1. Asmuo turi teisę:
1) susipažinti su administracin÷s procedūros metu gautais dokumentais ir kita informacija;
2) pateikti papildomą informaciją ir duoti paaiškinimus;
3) pareikšti nušalinimą administracinę procedūrą vykdančiam pareigūnui, valstyb÷s tarnautojui ar darbuotojui;
4) tur÷ti vert÷ją;
5) dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoje;
6) teikti savo nuomonę administracin÷s procedūros metu kylančiais klausimais;
7) prašyti viešojo administravimo subjektą, prad÷jusį administracinę procedūrą, ją nutraukti;
8) gauti administracin÷s procedūros sprendimą;
9) įstatymų nustatyta tvarka apskųsti priimtą administracin÷s procedūros sprendimą, jeigu sprendimas neatitinka
įstatymų ar kitų teis÷s aktų reikalavimų, arba apskųsti pareigūno, valstyb÷s tarnautojo ar darbuotojo veiksmus, jeigu jie
turi piktnaudžiavimo ar biurokratizmo požymių (kaip jie apibr÷žti Seimo kontrolierių įstatyme);
10) tur÷ti atstovą, veikiantį asmens vardu.
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2. Asmuo privalo sąžiningai naudotis jam suteiktomis teis÷mis ir jomis nepiktnaudžiauti. Jeigu paaišk÷ja, kad
asmuo piktnaudžiavo jam suteiktomis teis÷mis ar veik÷ nesąžiningai, viešojo administravimo subjekto vadovo
sprendimu administracin÷ procedūra gali būti nutraukta ir apie tai per 3 darbo dienas nuo administracin÷s procedūros
nutraukimo dienos pranešama asmeniui.
21 straipsnis. Pagrindas prad÷ti administracinę procedūrą
1. Pagrindas prad÷ti administracinę procedūrą yra:
1) asmens skundas;
2) valstyb÷s politiko, pareigūno ar valstyb÷s tarnautojo pranešimas;
3) kito asmens pranešimas.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindai prad÷ti administracinę procedūrą toliau vadinami skundu.
22 straipsnis. Administracin÷s procedūros pradžia
1. Administracinę procedūrą pradeda viešojo administravimo subjekto vadovas arba jo įgaliotas pareigūnas ar
valstyb÷s tarnautojas rašytiniu pavedimu (įsakymu, potvarkiu, rezoliucija) per 3 darbo dienas nuo 21 straipsnyje
nurodytų dokumentų gavimo dienos.
2. Administracinei procedūrai prad÷ti reikalingą informaciją, kurią turi viešojo administravimo subjektas arba
kuri yra valstyb÷s registruose ar kitose valstyb÷s ar savivaldybių informacin÷se sistemose, surenka pats skundą gavęs
viešojo administravimo subjektas.
23 straipsnis. Skundo pri÷mimas ir nagrin÷jimas
1. Kiekvienas viešojo administravimo subjektas privalo priimti skundus ir juos nagrin÷ti pagal įgaliojimus.
Skundo pri÷mimo faktas patvirtinamas tam tikru dokumentu, kuriame nurodoma skundo pri÷mimo data, skundą
pri÷musio pareigūno, valstyb÷s tarnautojo ar darbuotojo vardas, pavard÷, telefono numeris, skundo registracijos
numeris. Skundo pri÷mimo faktą patvirtinantis dokumentas asmeniui įteikiamas arba siunčiamas paštu ar elektroniniu
paštu. Skundo pri÷mimo faktą patvirtinančio dokumento formą nustato Vyriausyb÷.
2. Skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Atsakymai į šiuos skundus
pateikiami asmeniui elektroniniu paštu, o asmenų pageidavimu – siunčiami paštu skunde nurodytu adresu arba
įteikiami asmeniškai. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas viešojo administravimo subjekto
vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstyb÷s tarnautojo saugiu elektroniniu parašu.
3. Skundai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavard÷ ar pavadinimas, adresas arba asmens nepasirašyti,
viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstyb÷s tarnautojo sprendimu gali būti
nenagrin÷jami.
4. Jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracin÷s procedūros sprendimą d÷l
skunde išd÷styto klausimo, jis ne v÷liau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui,
kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu paaišk÷ja, kad, prad÷jus administracinę procedūrą,
skundą tuo pačiu klausimu prad÷jo nagrin÷ti ir teismas, administracin÷ procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrin÷s
skundą, ir apie tai pranešama asmeniui.
5. Draudžiama persiųsti skundą nagrin÷ti viešojo administravimo subjektui, jo administracijos padaliniui arba
perduoti nagrin÷ti pareigūnui, valstyb÷s tarnautojui ar darbuotojui, kurių veiksmai yra skundžiami.
6. Skundas nenagrin÷jamas, jeigu teismas ar tas pats viešojo administravimo subjektas jau yra pri÷męs
administracin÷s procedūros sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių
ginčyti sprendimą, taip pat jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų padarymo iki skundo padavimo yra pra÷ję daugiau
kaip vieneri metai. Apie sprendimą nenagrin÷ti skundo pranešama asmeniui ne v÷liau kaip per 5 darbo dienas nuo
skundo gavimo dienos.
7. D÷l skundo, adresuoto keliems viešojo administravimo subjektams ir priklausančio kelių viešojo
administravimo subjektų kompetencijai, administracinę procedūrą pradeda ir skundo nagrin÷jimą organizuoja pirmasis
skunde nurodytas viešojo administravimo subjektas. Kiti administracin÷je procedūroje dalyvaujantys viešojo
administravimo subjektai privalo per 10 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikti pagal kompetenciją savo
pasiūlymus d÷l skundo sprendimo administracinę procedūrą prad÷jusiam viešojo administravimo subjektui.
8. Viešojo administravimo subjekto vadovas pareigūnų, valstyb÷s tarnautojų ar darbuotojų, dalyvaujančių
administracin÷je procedūroje, atostogų, komandiruočių, seminarų metu ir kitais nebuvimo darbe atvejais paveda
dalyvauti administracin÷je procedūroje kitiems pareigūnams, valstyb÷s tarnautojams ar darbuotojams, turintiems ne
mažesnius įgaliojimus.
24 straipsnis. Prašymų ir skundų pri÷mimo laikas
1. Viešojo administravimo subjektas privalo organizuoti savo darbą taip, kad asmenys, norintys ar privalantys
pateikti prašymą ar skundą asmeniškai, gal÷tų tai padaryti visą darbo dienos laiką.
2. Viešojo administravimo subjektas privalo nustatyti ne mažiau kaip dvi papildomas prašymų ir skundų
pri÷mimo valandas per savaitę pasibaigus viešojo administravimo subjekto darbo dienos laikui.
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25 straipsnis. Pareigūno, valstyb÷s tarnautojo ar darbuotojo nušalinimas
1. Pareigūnas, valstyb÷s tarnautojas ar darbuotojas nusišalina pats arba turi būti nušalintas nuo dalyvavimo
administracin÷je procedūroje, jeigu:
1) pareigūnas, valstyb÷s tarnautojas ar darbuotojas yra asmens, d÷l kurio prad÷ta administracin÷ procedūra,
artimasis giminaitis (kaip tai apibr÷žta Civiliniame kodekse), svainis ar sugyventinis, įstatymų nustatyta tvarka
įregistravęs partnerystę;
2) tarp pareigūno, valstyb÷s tarnautojo ar darbuotojo ir asmens, d÷l kurio prad÷ta administracin÷ procedūra, yra
pavaldumo santykiai;
3) pareigūno, valstyb÷s tarnautojo ar darbuotojo nešališkumu pagrįstai abejojama d÷l kokių nors kitų priežasčių,
galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.
2. Sprendimą d÷l pareigūno, valstyb÷s tarnautojo ar darbuotojo nušalinimo nuo dalyvavimo administracin÷je
procedūroje priima viešojo administravimo subjekto vadovas. Sprendimą d÷l viešojo administravimo subjekto vadovo
nusišalinimo nuo dalyvavimo administracin÷je procedūroje priima jis pats arba jį į pareigas paskyręs viešojo
administravimo subjekto vadovas, arba kolegialaus viešojo administravimo subjekto vadovas.
26 straipsnis. Sprendimui priimti reikalingos informacijos gavimas
1. Dokumentų ir informacijos, reikalingų administracin÷s procedūros sprendimui priimti, reikalavimas iš
asmenų, d÷l kurių prad÷ta administracin÷ procedūra, turi būti teis÷tas ir motyvuotas.
2. Viešojo administravimo subjektas gali reikalauti tik tų dokumentų ir informacijos, kurių n÷ra valstyb÷s
registruose ar kitose valstyb÷s ar savivaldybių informacin÷se sistemose, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus ir
informaciją privaloma pateikti pagal įstatymus.
3. Dokumentams ir informacijai pateikti turi būti nustatytas konkretus terminas. Pakartotinai reikalauti
dokumentų ir informacijos iš asmenų, d÷l kurių prad÷ta administracin÷ procedūra, galima tik išimtiniais atvejais ir
tinkamai motyvuojant šių dokumentų ir informacijos būtinumą.
27 straipsnis. Administracin÷s procedūros sustabdymas
1. Jeigu administracin÷s procedūros sprendimas gali pakeisti administracin÷je procedūroje nedalyvaujančių
asmenų teisinį statusą, administracin÷ procedūra sustabdoma ir šiems asmenims raštu pranešama apie teisę dalyvauti
šioje procedūroje, o asmeniui, d÷l kurio prad÷ta administracin÷ procedūra, – apie administracin÷s procedūros
sustabdymo pagrindą.
2. Administracin÷ procedūra tęsiama, kai šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys pareiškia norą dalyvauti
procedūroje arba raštu atsisako joje dalyvauti, arba jeigu per 10 darbo dienų nuo rašto apie administracin÷s procedūros
sustabdymą išsiuntimo dienos negautas iš jų atsakymas d÷l pasiūlymo dalyvauti administracin÷je procedūroje.
28 straipsnis. Apklausa
1. Prieš priimant administracin÷s procedūros sprendimą, asmuo, d÷l kurio yra prad÷ta administracin÷ procedūra,
taip pat kiti asmenys gali būti apklausiami siekiant išsiaiškinti ginčijamo klausimo esmę ir su juo susijusias aplinkybes,
išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytą atvejį, kai apklausa privaloma.
2. Administracin÷s procedūros sprendimas priimamas tik apklausus asmenį, d÷l kurio galimai pažeistų teisių ir
teis÷tų interesų buvo gautas pranešimas ir d÷l gauto pranešimo prad÷ta administracin÷ procedūra. Jeigu šis asmuo
atsisako atvykti į apklausą arba yra kitos objektyvios priežastys, d÷l kurių apklausti asmenį per administracinei
procedūrai nustatytą laiką neįmanoma, administracin÷ procedūra nutraukiama.
3. Administracin÷s procedūros sprendimas be apklausos priimamas, jeigu:
1) skundas patenkinamas iš karto ir administracin÷s procedūros sprendimas nepažeidžia kitų asmenų teisių ir
teis÷tų interesų;
2) pagal teis÷s aktų reikalavimus administracin÷s procedūros sprendimas turi būti priimtas nedelsiant.
29 straipsnis. Ribotai veiksnaus fizinio asmens teis÷s
1. Ribotai veiksnus fizinis asmuo jo paties ar jo rūpintojo prašymu turi teisę būti išklausytas. Siekiant apsaugoti
ribotai veiksnaus fizinio asmens interesus, turi būti išklausomas ir jo rūpintojas.
2. Ribotai veiksnus fizinis asmuo gali būti išklausytas d÷l klausimų, susijusių su pajamomis ar turtu, kuriais jis
turi teisę disponuoti.
30 straipsnis. Faktinių duomenų patikrinimas
1. Viešojo administravimo subjektas, dalyvaujantis administracin÷je procedūroje, prireikus gali faktinius
duomenis patikrinti vietoje. Asmeniui, d÷l kurio yra prad÷ta administracin÷ procedūra, ir suinteresuotiems asmenims
turi būti pranešta apie patikrinimo laiką, kad jie gal÷tų, jei pageidauja, dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoje.
Jeigu šio patikrinimo metu gali būti paskelbta informacija, kuri pagal įstatymus negali būti vieša, asmeniui, d÷l kurio
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yra prad÷ta administracin÷ procedūra, ir suinteresuotiems asmenims sudaroma galimyb÷ susipažinti su faktinių
duomenų patikrinimo vietoje rezultatais.
2. Žodiniai paaiškinimai ir patikrinimo vietoje metu nustatyti faktiniai duomenys turi būti užfiksuoti patikrinimo
akte (išvadoje) ir šis aktas (išvada) tikrintojų pasirašytas. Rašytiniai paaiškinimai pridedami prie patikrinimo akto
(išvados).
31 straipsnis. Administracin÷s procedūros terminai
Administracin÷ procedūra turi būti baigta ir administracin÷s procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų
nuo jos pradžios. Kai d÷l objektyvių priežasčių per šį terminą administracin÷ procedūra negali būti baigta,
administracinę procedūrą prad÷jęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
Asmeniui apie administracin÷s procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas
gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.
32 straipsnis. Administracin÷s procedūros kalba
1. Administracin÷s procedūros kalba – valstybin÷ lietuvių kalba.
2. Kai asmuo, d÷l kurio yra prad÷ta administracin÷ procedūra, ar kiti suinteresuoti asmenys nemoka ar
nesupranta lietuvių kalbos arba d÷l sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai reikšti savo minčių,
administracin÷je procedūroje turi dalyvauti vert÷jas.
3. Vert÷ją pakviečia administracinę procedūrą prad÷jęs viešojo administravimo subjektas arba asmuo, d÷l kurio
prad÷ta administracin÷ procedūra, savo iniciatyva.
33 straipsnis. Teikimas priimti administracin÷s procedūros sprendimą
Pareigūnas, valstyb÷s tarnautojas ar darbuotojas, atlikęs administracinę procedūrą, surašo teikimą priimti
administracin÷s procedūros sprendimą ir perduoda jį viešojo administravimo subjekto vadovui. Teikime priimti
administracin÷s procedūros sprendimą turi būti nurodytos faktin÷s aplinkyb÷s, nustatytos skundo nagrin÷jimo metu,
teis÷s aktai, kuriais vadovaujantis parengtas administracin÷s procedūros sprendimo projektas, siūlomo administracin÷s
procedūros sprendimo projektas ir teikimo parengimo data.
34 straipsnis. Administracin÷s procedūros sprendimo pri÷mimas
1. Administracin÷ procedūra baigiama administracin÷s procedūros sprendimo pri÷mimu. Asmeniui, d÷l kurio
prad÷ta administracin÷ procedūra, ne v÷liau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracin÷s
procedūros sprendimą ir nurodoma sprendimo apskundimo tvarka.
2. Administracin÷s procedūros sprendimas parengiamas dviem egzemplioriais, vienas iš jų įteikiamas ar
išsiunčiamas asmeniui, d÷l kurio buvo prad÷ta administracin÷ procedūra, kitas lieka viešojo administravimo subjektui
ir saugomas teis÷s aktų nustatyta tvarka.
35 straipsnis. Klaidų ištaisymo procedūra
1. Administracin÷s procedūros sprendimą pri÷męs viešojo administravimo subjektas, gavęs asmens, d÷l kurio
buvo prad÷ta administracin÷ procedūra, ar kito suinteresuoto asmens motyvuotą pranešimą apie skaičiavimo,
spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitas technines klaidas, imasi reikalingų priemonių klaidoms ištaisyti.
2. Jeigu klaida gali tur÷ti esmin÷s įtakos sprendimo vykdymui, viešojo administravimo subjektas, pri÷męs
administracin÷s procedūros sprendimą, sustabdo sprendimo vykdymą iki klaidų ištaisymo.
3. Klaidos turi būti ištaisytos administracin÷s procedūros sprendimo egzemplioriuje, kurį saugo administracin÷s
procedūros sprendimą pri÷męs viešojo administravimo subjektas. Asmeniui per 3 darbo dienas įteikiamas naujas arba
pataisytas dokumentas (administracin÷s procedūros sprendimas).
36 straipsnis. Administracin÷s procedūros sprendimo apskundimas
Asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracin÷s procedūros sprendimą savo
pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
TARNYBINöS PAGALBOS SĄLYGOS
37 straipsnis. Tarnybin÷s pagalbos prašymo atvejai
Viešojo administravimo subjektas gali prašyti kito viešojo administravimo subjekto tarnybin÷s pagalbos
administracin÷s procedūros sprendimui priimti, jeigu:
1) administracin÷s procedūros sprendimui priimti reikia informacijos, kurios jis pats neturi;
2) reikalingi dokumentai, kuriuos turi tik viešojo administravimo subjektas, į kurį kreipiamasi;
3) kitais būtinais atvejais.
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38 straipsnis. Tarnybin÷s pagalbos neteikimo atvejai
Tarnybin÷ pagalba neteikiama, jeigu:
1) nagrin÷jamas klausimas nepriklauso viešojo administravimo subjekto, į kurį kreipiamasi, kompetencijai;
2) tarnybin÷s pagalbos suteikimas iš pagalbos teik÷jo pareikalautų nepagrįstai didelių sąnaudų;
3) tarnybin÷ pagalba yra susijusi su informacija, kurią teikti draudžia įstatymai.
39 straipsnis. Pagalbos teik÷jo parinkimas
Kai tarnybinę pagalbą gali suteikti keli viešojo administravimo subjektai, pirmiausia kreipiamasi į žemesnio
lygio viešojo administravimo subjektą.
40 straipsnis. Tarnybin÷s pagalbos teikimo ypatumai
1. Tarnybin÷s pagalbos prašantis viešojo administravimo subjektas yra atsakingas už prašymo pagrįstumą ir
teis÷tumą.
2. Viešojo administravimo subjektas, į kurį kreipiamasi tarnybin÷s pagalbos, privalo ją suteikti, išskyrus 38
straipsnyje išvardytus atvejus. Tarnybin÷ pagalba suteikiama ne v÷liau kaip per 5 darbo dienas nuo kreipimosi d÷l
tarnybin÷s pagalbos suteikimo gavimo dienos.
3. Negalima atsisakyti teikti tarnybinę pagalbą motyvuojant, kad ji yra netikslinga.
4. Vieno viešojo administravimo subjekto tarnybin÷ pagalba kitam viešojo administravimo subjektui teikiama
nemokamai.
PENKTASIS SKIRSNIS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
41 straipsnis. Trečiojo skirsnio nuostatų taikymas
Šio įstatymo trečiojo skirsnio nuostatos Valstyb÷s kontrolei, Seimo kontrolieriams, Vyriausyb÷s atstovams
apskrityse, kitiems viešojo administravimo subjektams, atliekantiems funkcijas pagal atskiruose įstatymuose ar kituose
teis÷s aktuose nustatytą tvarką, taikomos tiek, kiek jų veiklos priimant sprendimus d÷l prašymų ar skundų nenustato jų
veiklą reglamentuojantys įstatymai ar kiti teis÷s aktai.
42 straipsnis. Viešojo administravimo subjektų atsakomyb÷
Viešojo administravimo subjektas, pažeidęs šio įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka. Turtin÷
ir neturtin÷ žala, atsiradusi d÷l viešojo administravimo subjektų neteis÷tų aktų, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų
įstatymų nustatyta tvarka.
Įstatymas papildomas 43 straipsniu nuo 2009 m. sausio 1 d.:
43 straipsnis. Įstatymo nuostatų taikymas verslą prižiūrintiems subjektams
Šio įstatymo nuostatos verslo subjektų veiklos priežiūrą, įskaitant dokumentų teikimą bei verslą prižiūrinčių
subjektų metinių ataskaitų rengimą ir teikimą, vykdantiems viešojo administravimo subjektams taikomos, jei šios
priežiūros nereglamentuoja kiti įstatymai.
Įstatymas papildytas straipsniu:
Nr. X-1743, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 123-4657 (2008-10-25)
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

VALDAS ADAMKUS
__________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBö
NUTARIMAS
DöL ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINöJIMO IR JŲ APTARNAVIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO
INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE IR KITUOSE VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTUOSE TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO
2007 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 875
Vilnius
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 772975) 14 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama Viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 metų strategijos įgyvendinimo
2005–2006 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. vasario 21 d. nutarimu Nr.
197 (Žin., 2005, Nr. 26-830), 1.3.2 ir 5.2.1 punktus, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ n u t a r i a :
1. Patvirtinti Asmenų prašymų nagrin÷jimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose
ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles (pridedama).
2. Rekomenduoti viešiesiems juridiniams asmenims, neturintiems viešojo administravimo įgaliojimų,
nagrin÷jant asmenų prašymus ir organizuojant jų aptarnavimą, vadovautis šiuo nutarimu patvirtintomis Asmenų
prašymų nagrin÷jimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo
administravimo subjektuose taisykl÷mis.
3. Pripažinti netekusiais galios:
3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. rugs÷jo 25 d. nutarimą Nr. 1491 „D÷l Piliečių ir kitų asmenų
aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose pavyzdin÷s tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 95-4105);
3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2006 m. geguž÷s 25 d. nutarimą Nr. 463 „D÷l Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2002 m. rugs÷jo 25 d. nutarimo Nr. 1491 „D÷l Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo
administravimo ir kitose institucijose pavyzdin÷s tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 60-2134).
Ministras Pirmininkas

Gediminas Kirkilas

Vidaus reikalų ministras

Raimondas Šukys
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875

ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINöJIMO IR JŲ APTARNAVIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO
INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE IR KITUOSE VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTUOSE TAISYKLöS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Asmenų prašymų nagrin÷jimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose
viešojo administravimo subjektuose taisykl÷s (toliau vadinama – šios Taisykl÷s) reglamentuoja fizinių ir juridinių
asmenų (toliau vadinama – asmenys) prašymų nagrin÷jimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose,
įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose (toliau vadinama – institucijos).
2. Šių Taisyklių nustatyta tvarka taip pat nagrin÷jami asmenų kreipimaisi į institucijas, kai išd÷stoma asmens
nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos pager÷jimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip
juos ištaisyti, informuojama apie pareigūnų, valstyb÷s tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir
gaunančių darbo užmokestį iš valstyb÷s ir savivaldybių biudžetų ir valstyb÷s pinigų fondų (toliau vadinama –
valstyb÷s tarnautojas), piktnaudžiavimą ar neteis÷tus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teis÷tų interesų ir
teisių pažeidimu, atkreipiamas d÷mesys į tam tikrą pad÷tį, kitokie asmenų kreipimaisi į instituciją.
3. Pagal šių Taisyklių IV skyriaus „Asmenų prašymų nagrin÷jimas ir jų aptarnavimas taikant „vieno langelio“
principą“ nuostatas taip pat priimami asmenų skundai ir pranešimai d÷l pažeistų jų teisių ar teis÷tų interesų,
išsiunčiami administracin÷s procedūros sprendimai.
4. Nagrin÷jant asmenų prašymus šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja
Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teis÷s aktai.
5. Šiose Taisykl÷se vartojamos sąvokos:
Prašymas – su asmens teisių ar teis÷tų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į instituciją prašant
administracin÷s paslaugos – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą
juridinį faktą; nustatytąja tvarka pateikti institucijos turimą informaciją; priimti administracinį sprendimą – įsakymą,
potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreiškiama institucijos valia; atlikti kitus
teis÷s aktuose nustatytus veiksmus.
Prašymo nagrin÷jimas – valstyb÷s tarnautojo veikla, apimanti asmens prašymo pri÷mimą, įregistravimą, esm÷s
nustatymą, atsakymo parengimą ir išsiuntimą (įteikimą) asmeniui.
Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu, raštu ar elektroniniu būdu asmeniui teis÷s aktų nustatyta
tvarka suteikta administracin÷ paslauga, pateikta informacija, įteikta prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar
išrašas, išd÷styta institucijos nuomon÷ apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus.
Kitos šiose Taisykl÷se vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme
vartojamas sąvokas.
6. Nagrin÷dami asmenų prašymus, valstyb÷s tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teis÷ms,
teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais
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įstatymo viršenyb÷s, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo,
efektyvumo, subsidiarumo ir „vieno langelio“ principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos
teis÷s gauti informaciją iš valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005,
Nr. 139-5008) nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teis÷tumo ir objektyvumo principais.
7. Draudžiama atsisakyti nagrin÷ti asmenų prašymus d÷l to, kad n÷ra šią funkciją atliekančio valstyb÷s tarnautojo.
Valstyb÷s tarnautojų atostogų, komandiruočių ir kitais nebuvimo tarnyboje atvejais asmenų prašymus nagrin÷ti turi
būti pavedama kitiems valstyb÷s tarnautojams.
8. Institucija turi organizuoti savo darbą taip, kad asmenys, norintys ar privalantys teis÷s aktų nustatyta tvarka
pateikti prašymus asmeniškai, tai gal÷tų padaryti visą institucijos darbo dienos laiką. Institucija turi nustatyti ne
mažiau kaip dvi papildomas asmenų prašymų pri÷mimo valandas per savaitę pasibaigus institucijos darbo dienos
laikui.
9. Nagrin÷jantis prašymą valstyb÷s tarnautojas pats nusišalina nuo prašymo nagrin÷jimo arba turi būti nušalintas
institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, jeigu atsiranda Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkyb÷s. Gavęs pavedimą nagrin÷ti prašymą valstyb÷s tarnautojas,
atsiradus min÷toms aplinkyb÷ms, pats turi pranešti institucijos vadovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų
konfliktą ir jo priežastis. Sprendimą d÷l institucijos vadovo nusišalinimo nuo prašymo nagrin÷jimo priima jis pats arba
jį į pareigas paskyręs institucijos vadovas ar kolegialios institucijos vadovas.
10. Asmenų prašymai nagrin÷jami pagal institucijos kompetenciją. Jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas,
neįgaliota spręsti jame išd÷stytų klausimų, ji ne v÷liau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje
išsiunčia prašymą kompetentingai institucijai (pasilikdama prašymo kopiją) ir raštu praneša apie tai asmeniui,
paaiškindama persiuntimo priežastis.
11. Asmens prašymo, adresuoto kelioms institucijoms ir priklausančio kelių institucijų kompetencijai, nagrin÷jimą
organizuoja pirmasis adresatas. Kitos institucijos privalo be atskiro pirmojo adresato prašymo pateikti pasiūlymus d÷l
prašymo nagrin÷jimo ne v÷liau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje.
12. Prašymai, su kuriais tas pats asmuo kreipiasi į instituciją tuo pačiu klausimu, nenagrin÷jami, jeigu
nenurodomos naujos aplinkyb÷s, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys
abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu. Kai pakartotinis prašymas nenagrin÷jamas, institucija per 5 darbo dienas nuo
pakartotinio prašymo gavimo institucijoje praneša asmeniui, kod÷l jo prašymas nenagrin÷jamas, ir nurodo šio
sprendimo apskundimo tvarką.
13. Institucijos vadovas turi užtikrinti, kad institucijoje asmenims prieinamoje vietoje, institucijos interneto
svetain÷je ar kitomis informavimo priemon÷mis būtų paskelbta šių Taisyklių IV skyriuje „Asmenų prašymų
nagrin÷jimas ir jų aptarnavimas taikant „vieno langelio“ principą“ nurodyto „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo
padalinio, jeigu jis įsteigtas, buvimo vieta, darbo laikas, telefonų numeriai, kita reikiama informacija arba valstyb÷s
tarnautojo, atsakingo už asmenų aptarnavimą, pareigos, vardas ir pavard÷, darbo laikas, telefono numeris, kita
reikiama informacija.
II. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS
14. Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją), raštu
(tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu institucijos elektroninio
pašto adresu.
15. Žodinis prašymas gali būti išd÷stomas valstyb÷s tarnautojui, „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo padalinio,
jeigu jis įsteigtas, ar kito padalinio atstovui, turinčiam įgaliojimus spręsti asmenims rūpimus klausimus telefonu arba
aptarnauti asmenis.
16. Priimami tik tokie žodiniai prašymai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi,
kitų asmenų ar institucijos interesų. Prireikus asmeniui sudaroma galimyb÷ išd÷styti prašymą raštu.
17. Institucija pati pasirenka jai tinkamiausią žodinių prašymų pri÷mimo būdą. Asmens pageidavimu jo pri÷mimas
institucijoje ir tiesioginis prašymo išd÷stymas gali būti derinamas iš anksto telefonu ar kita ryšių priemone. Tam gali
būti naudojamos asmenų aptarnavimo kortel÷s ar kitos priemon÷s, kuriose nurodomas asmens pri÷mimo institucijoje
laikas ir vieta, institucijos atstovo, kuris priims asmenį, vardas ir pavard÷, pareigos. Pasikeitus nurodytam pri÷mimo
laikui ar vietai, asmuo turi būti iš anksto įsp÷tas.
18. Kai asmuo nemoka valstybin÷s kalbos arba d÷l sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai reikšti
minčių, jam kreipiantis žodžiu į instituciją turi dalyvauti asmuo, gebantis išversti prašymą į valstybinę kalbą
(vert÷jas). Vert÷ją pakviečia prašymą nagrin÷janti institucija arba asmuo, kuris kreipiasi į instituciją, savo iniciatyva.
19. Asmenų prašymai turi būti:
19.1. parašyti valstybine kalba; ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu;
19.2. parašyti įskaitomai;
19.3. asmens pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavard÷, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba
pavadinimas, kodas, buvein÷s adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti.
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20. Kai asmens prašymą institucijai paduoda asmens atstovas, jis institucijai pateikia atstovavimą patvirtinantį
dokumentą ir asmens prašymą, atitinkantį šių Taisyklių 19 punkte nustatytus reikalavimus. Kai atstovaujamo asmens
vardu į instituciją kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, taip
pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą,
kodą, buvein÷s adresą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir prid÷ti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
Atstovaujamo asmens vardu pateiktas prašymas turi atitikti šių Taisyklių 19.1 ir 19.2 punktų reikalavimus.
21. Kai prašymą institucijai paduoda asmens atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas
užsienyje, šis dokumentas turi būti legalizuotas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma
(Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin.,
2006, Nr. 118-4477).
22. Paštu gauto nevalstybine kalba parašyto prašymo visą tekstą į lietuvių kalbą išsiverčia institucija, kuriai pagal
kompetenciją priklauso jį nagrin÷ti.
23. Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teis÷s aktų nustatyta tvarka
kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Kai prašymą pateikti informaciją apie jį asmuo siunčia paštu ar
per pasiuntinį, prie jo turi būti prid÷ta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teis÷s aktų nustatyta tvarka patvirtinta
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai d÷l informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis pateikia
atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teis÷s
aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtina asmens tapatybę.
24. Asmens prašymas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas elektroniniu parašu, prilyginamas prašymui raštu.
25. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad prašymą gavusi institucija gal÷tų:
25.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą;
25.2. atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis institucijos naudojamomis
informacinių technologijų priemon÷mis;
25.3. atpažinti prašymo turinį;
25.4. identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.
III. PRAŠYMŲ PRIöMIMAS IR NAGRINöJIMAS
26. Rašytiniai prašymai, pateikti tiesiogiai, atsiųsti paštu, per pasiuntinį ar gauti „vieno langelio“ asmenų
aptarnavimo padalinyje, turi būti užregistruoti atitinkamame institucijos dokumentų registre pagal Dokumentų
tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773).
27. Pri÷mus prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu (arba elektroniniu būdu),
asmens pageidavimu per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje asmens nurodytu adresu (arba elektroninio
pašto adresu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu) išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis
dokumentas – registracijos kortel÷ ar spaudu pažym÷ta prašymo kopija, išskyrus atvejus, kai prašymas patenkinamas iš
karto. Registracijos kortel÷je ar spaude turi būti nurodytas institucijos (ar jos padalinio), pri÷musios prašymą,
pavadinimas, prašymo pri÷mimo data ir registracijos numeris, valstyb÷s tarnautojo, pri÷musio prašymą, vardas,
pavard÷, pareigos, prireikus – kita reikiama informacija.
28. Elektroniniu būdu gauti asmenų prašymai registruojami institucijoje pagal elektroninių dokumentų valdymo
taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s generalinio direktoriaus
2006 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-12 (Žin., 2006, Nr. 7-268).
29. Prašymai, kuriuose yra informacijos, susijusios su ypatingais asmens duomenimis (rasine ar etnine kilme,
politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesin÷se sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu,
asmens teistumu), persiunčiami nagrin÷ti kitoms institucijoms tik gavus asmens rašytinį sutikimą. Institucija per 5
darbo dienas nuo prašymo gavimo kreipiasi į asmenį prašydama per nustatytą terminą pateikti šį sutikimą. Kai per
institucijos nustatytą terminą toks sutikimas negaunamas, prašymas grąžinamas asmeniui, nurodoma grąžinimo
priežastis. Šių Taisyklių 10 punkte nustatytas 5 darbo dienų prašymo persiuntimo terminas skaičiuojamas nuo asmens
rašytinio sutikimo persiųsti prašymą gavimo institucijoje.
30. Asmenų prašymai turi būti išnagrin÷ti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje.
31. Jeigu prašymo nagrin÷jimas susijęs su komisijos sudarymu, pos÷džio sušaukimu ar kitomis organizacin÷mis
priemon÷mis, d÷l kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo
institucijoje, institucijos vadovas per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo
dienų. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki šių Taisyklių 30 punkte nustatyto termino pabaigos, institucija
išsiunčia asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu), nurodydama
prašymo nagrin÷jimo pratęsimo priežastis.
32. Prašymai, pateikti nesilaikant šių Taisyklių 19.2 punkte nustatyto reikalavimo, per 3 darbo dienas nuo
prašymo gavimo institucijoje grąžinami asmeniui, nurodoma grąžinimo priežastis. Institucija pasilieka prašymo kopiją.
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33. Prašymai, pateikti nesilaikant šių Taisyklių 19.3 punkte nustatytų reikalavimų, nenagrin÷jami, jeigu
institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.
34. Prašymai, pateikti elektroniniu būdu nesilaikant šių Taisyklių 25.1–25.3 punktuose nustatytų reikalavimų,
nedelsiant grąžinami asmeniui elektroniniu būdu, nurodoma grąžinimo priežastis.
35. Prašymai, pateikti elektroniniu būdu nesilaikant šių Taisyklių 25.4 punkte nustatyto reikalavimo,
nenagrin÷jami, jeigu institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo nenusprendžia kitaip.
IV. ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINöJIMAS IR JŲ APTARNAVIMAS TAIKANT „VIENO LANGELIO“
PRINCIPĄ
36. Asmenų prašymų nagrin÷jimas taikant „vieno langelio“ principą reiškia, kad prašymai priimami ir atsakymai į
juos pateikiami vienoje darbo vietoje ir sprendimui priimti reikalingą informaciją iš savo institucijos administracijos
padalinių, pavaldžių institucijų, prireikus – ir iš kitų institucijų gauna pati prašymą nagrin÷janti institucija,
neįpareigodama to atlikti asmenį, kuris kreipiasi.
37. „Vieno langelio“ asmenų aptarnavimo padalinys gali būti steigiamas iš Lietuvos Respublikos valstyb÷s
biudžete ir savivaldybių biudžetuose patvirtintų bendrųjų asignavimų institucijose, į kurias atvyksta daug asmenų,
prašančių suteikti administracines paslaugas, pateikti informaciją, priimti administracinį sprendimą ar atlikti kitus
administracinius veiksmus. Kai „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo padalinys nesteigiamas, šio padalinio funkcijas
atlieka institucijos vadovo paskirtas valstyb÷s tarnautojas, atsakingas už asmenų aptarnavimą.
38. „Vieno langelio“ asmenų aptarnavimo padalinys atlieka šias funkcijas:
38.1. priima asmenų prašymus, nustato, kokia jų esm÷, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią
informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teis÷s aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, numato, kokią
informaciją institucija gali gauti iš savo administracijos padalinių, pavaldžių ir kitų institucijų, ir paprašo asmenį, kuris
kreipiasi, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių institucija pati negali gauti arba kuriuos pagal galiojančius teis÷s
aktus privalo pateikti šis asmuo, bet jų nepateikia;
38.2. užregistruoja gautus prašymus ir perduoda juos institucijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui;
38.3. perduoda prašymus juos nagrin÷ti paskirtiems valstyb÷s tarnautojams; asmens pageidavimu informuoja jį
apie prašymą nagrin÷jantį valstyb÷s tarnautoją; jeigu prašymo nagrin÷jimas nepriskirtinas institucijos kompetencijai,
persiunčia jį kitai institucijai, pasilikęs prašymo kopiją;
38.4. įteikia ar išsiunčia asmenims atsakymus;
38.5. asmens pageidavimu jį informuoja apie prašymo nagrin÷jimo eigą;
38.6. konsultuoja, informuoja asmenį pagal institucijos vadovo nustatytą kompetenciją;
38.7. rengia pasiūlymus, kaip geriau nagrin÷ti sud÷tingus, dažnai gaunamus prašymus;
38.8. kartą per metus atlieka asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrin÷jimo taikant „vieno langelio“ principą
kokyb÷s analizę ir apie tai informuoja institucijos vadovą;
38.9. atlieka kitas teis÷s aktų priskirtas funkcijas ir institucijos vadovo pavedimus.
V. ATSAKYMŲ Į PRAŠYMĄ PARENGIMAS, IŠSIUNTIMAS (ĮTEIKIMAS) ASMENIUI, ATSAKYMŲ
APSKUNDIMAS
39. Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo
nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu. Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi
tarptautin÷s teis÷s aktais prašymą pateikia užsienio valstyb÷s institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautin÷
organizacija.
40. Atsakymas į prašymą parengiamas dviem egzemplioriais, iš kurių vienas išsiunčiamas (įteikiamas) asmeniui, o
kitas lieka institucijoje.
41. Atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį:
41.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar
išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos
atsisakymo tai padaryti priežastys;
41.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos
Respublikos teis÷s gauti informaciją iš valstyb÷s ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba
nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;
41.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą nustatytosios
formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo dokumento kopiją, išrašą ar
nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;
41.4. į kreipimąsi, kuriame išd÷stoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos
pager÷jimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas d÷mesys į tam tikrą pad÷tį,
informuojama apie valstyb÷s tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteis÷tus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens
teis÷tų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisvos formos raštu.
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42. Atsakymai, kuriuose yra privačios informacijos, asmeniui siunčiami tik registruota pašto siunta.
43. Prašymą nagrin÷jusi institucija, gavusi pagrįstą asmens kreipimąsi d÷l atsakyme į prašymą esančių
spausdinimo, skaičiavimo ar faktinių duomenų klaidų, nedelsdama jas ištaiso ir grąžina asmeniui ištaisytą atsakymą
arba nurodo, kod÷l klaidos nebuvo taisomos.
44. Asmuo, nesutinkantis su institucijos atsakymu į jo prašymą, arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo
nagrin÷jimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracin÷ procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos
administracinių ginčų komisijų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-310) nustatyta tvarka Administracinių ginčų komisijai,
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta
tvarka Administraciniam teismui. D÷l valstyb÷s 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 (Žin., 1998, Nr. 110-3024; 2004, Nr. 170-6238)
nustatyta tvarka.
VI. APTARNAVIMAS TELEFONU
45. Valstyb÷s tarnautojų, aptarnaujančių asmenis telefonu, uždavinys – suteikti asmens prašomą informaciją,
susijusią su jam rūpimo klausimo išnagrin÷jimu. Valstyb÷s tarnautojas turi mok÷ti trumpai ir suprantamai:
45.1. paaiškinti, ar jo institucija kompetentinga nagrin÷ti prašymą asmeniui rūpimu klausimu;
45.2. paaiškinti, kokius dokumentus ir kaip (asmeniškai ar paštu) reik÷tų pateikti, kad prašymas būtų išnagrin÷tas;
45.3. nurodyti instituciją (jos adresą ir telefono numerį), į kurią asmuo tur÷tų kreiptis, jeigu prašymą gavusi
institucija nekompetentinga nagrin÷ti jo prašymo;
45.4. pateikti kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja institucija ir kurią asmuo turi teisę gauti
Lietuvos Respublikos teis÷s gauti informaciją iš valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta
tvarka.
46. Aptarnaudamas asmenį telefonu, valstyb÷s tarnautojas turi laikytis šių taisyklių:
46.1. pakelti telefono ragelį prieš trečią skambutį (pageidautina);
46.2. prisistatyti skambinančiajam, pasakydamas institucijos pavadinimą, savo pareigas ir pavardę;
46.3. atidžiai išklausyti, prireikus paprašyti plačiau paaiškinti prašymą;
46.4. aiškiai ir tiksliai atsakyti į klausimus;
46.5. pasistengti iš karto atsakyti į klausimus, prireikus laiko išsamiam atsakymui parengti, tiksliai nurodyti kito
pokalbio telefonu laiką arba pasiūlyti perduoti atsakymą kita komunikacijos priemone;
46.6. ramiai kalb÷tis, mandagiai atsisveikinti.
47. Institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimu gali būti paskirtas valstyb÷s tarnautojas, atsakingas už
asmenų aptarnavimą telefonu, ir paskirta telefono linija su lengvai įsimenamu telefono numeriu (pageidautina).
VII. ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINöJIMO IR APTARNAVIMO KOKYBöS VERTINIMAS
48. Institucijos vadovas privalo užtikrinti asmenims galimybę anonimiškai pareikšti nuomonę apie prašymų
nagrin÷jimą ir aptarnavimo kokybę, siekdamas nustatyti:
48.1. ar jie pakankamai informuoti apie institucijos darbo laiką;
48.2. ar jiems patogus institucijoje nustatytas asmenų pri÷mimo laikas;
48.3. ar jiems tenka ilgai laukti pri÷mimo;
48.4. ar mandagiai jie aptarnaujami;
48.5. ar jiems rūpimi klausimai išspręsti pakankamai kvalifikuotai;
48.6. ar juos patenkino atsakymų į prašymus pateikimo terminai;
48.7. ar jie informuoti apie veiksmus, kurių institucija ÷m÷si spręsdama jų klausimus;
48.8. kitus institucijai rūpimus klausimus, susijusius su asmenų aptarnavimu.
49. Apklausą organizuoja „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo padalinys, jeigu jis institucijoje įsteigtas, arba
institucijos vadovo paskirtas valstyb÷s tarnautojas.
50. Apklausos duomenys naudojami asmenų prašymų nagrin÷jimui ir jų aptarnavimui institucijoje gerinti.
51. Asmenų prašymų nagrin÷jimo ir jų aptarnavimo kokyb÷s vertinimo rezultatai kartą per metus skelbiami
institucijos interneto svetain÷je.
––––––––––––––––––––
Neoficialus įstatymo tekstas
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Neoficialus įstatymo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISöS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBöS IR SAVIVALDYBIŲ
INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ
ĮSTATYMAS
Įstatymo pavadinimas keistas:
Nr. X-383, 2005-11-10, Žin., 2005, Nr. 139-5008 (2005-11-26)

2000 m. sausio 11 d. Nr. VIII-1524
Vilnius

Nauja įstatymo redakcija nuo 2005 m. lapkričio 26 d. Šio įstatymo 11 straipsnis įsigalioja nuo 2006 m. liepos 1 d.
Šio įstatymo įsigaliojimo momentu galiojantys šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti susitarimai, kuriems negali
būti taikoma išimtis pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalį, negali būti pratęsti arba visais atvejais turi būti
nutraukiami ne v÷liau kaip iki 2008 m. gruodžio 31 d.
Nr. X-383, 2005-11-10, Žin., 2005, Nr. 139-5008 (2005-11-26)
PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir taikymas
1. Šis įstatymas užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,
nustato šios teis÷s įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstyb÷s bei savivaldybių( )institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant
informaciją asmenims.
2. Šis įstatymas sudaro palankias sąlygas asmenims gauti valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
disponuojamą informaciją ir panaudoti ją komerciniams ar nekomerciniams tikslams.
3. Šis įstatymas, išskyrus jo 7 straipsnyje nustatytą privačios informacijos teikimą ir viešojo administravimo
funkcijų vykdymą, netaikomas:
1) informacijai, kurios tvarkymas yra veikla, nesusijusi su valstyb÷s ir savivaldybių institucijoms ar įstaigoms
teis÷s aktais pavestų funkcijų vykdymu, išskyrus informaciją apie valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
darbuotojų darbo užmokestį;
2) informacijai, į kurią valstyb÷s ir savivaldybių institucijos ir įstaigos turi pramonin÷s nuosavyb÷s teises ar
trečiosios šalys turi autorių, gretutines ar duomenų bazių gamintojų (sui generis) teises;
3) informacijai, kuria disponuoja Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, kiti iš valstyb÷s biudžeto išlaikomi
transliuotojai;
4) informacijai, kuria disponuoja mokyklos, bibliotekos, mokslinių tyrimų įstaigos;
5) informacijai, kuria disponuoja muziejai, teatrai ar koncertin÷s įstaigos, Lietuvos archyvų departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s įsteigtos įstaigos;
6) informacijai, kuri yra įstatymais pripažįstama kaip neteiktina d÷l nacionalinio ar visuomen÷s saugumo, šalies
gynybos interesų, statistinių duomenų panaudojimo apribojimo arba kuri sudaro valstyb÷s, tarnybos, komercinę,
profesinę, banko paslaptį, kitais įstatymų nustatytais atvejais;
7) informacijai, kurios teikimą reglamentuoja kiti įstatymai;
8) kai asmuo turi teis÷s aktų nustatyta tvarka pagrįsti informacijos, kurios jis prašo, panaudojimo tikslą;
9) kai viešojo administravimo institucijos informacija tarpusavyje keičiasi tarnybin÷s pagalbos atvejais.
4. Šiuo įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teis÷s aktas, nurodytas Įstatymo priede.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1716, 2008-07-15, Žin., 2008, Nr. 87-3473 (2008-07-31)
2 straipsnis. Pagrindin÷s Įstatymo sąvokos
1. Dokumentas – bet kokia valstyb÷s, savivaldybių( )institucijos ar įstaigos sukurta ar gauta teiktina informacija
ar jos dalis, išreikšta rašytine, įskaitant elektroninę, grafine, garsine ir (ar) vaizdine forma.
2. Informacija – žinios, kuriomis disponuoja valstyb÷s ir savivaldybių institucija ar įstaiga, įskaitant
informaciją apie jų darbuotojų darbo užmokestį.
3. Informacijos rinkmena – susistemintas dokumentų, išd÷stytų pagal tam tikrus kriterijus, leidžiančius
lengviau surasti dokumentus, rinkinys.
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4. Informacijos teikimas – informacijos atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant ją prieinamą
pareišk÷jams, užtikrinant jiems teisę laisvai susipažinti su dokumentais ir (ar) panaudoti komerciniams arba
nekomerciniams tikslams.
5. Pakartotinis panaudojimas – asmenų naudojimasis informacija komerciniams arba nekomerciniams
tikslams.
6. Pareišk÷jas – Lietuvos Respublikos pilietis, valstyb÷s, pasirašiusios Europos ekonomin÷s erdv÷s susitarimą,
pilietis, užsienietis, turintis leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, ar šių asmenų grup÷, Lietuvos Respublikos
juridinis asmuo, juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, įregistruotos valstyb÷je, pasirašiusioje Europos ekonomin÷s
erdv÷s susitarimą, ar jų atstovyb÷s ir filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje.
7. Pareišk÷jo atstovas – asmuo, turintis teisę įstatymų nustatyta tvarka atstovauti pareišk÷jui.
8. Prašymas – pareišk÷jo kreipimasis į valstyb÷s ar savivaldybių( )instituciją ar įstaigą, pateiktas žodžiu ar raštu,
įskaitant elektroninę formą, šio įstatymo nustatyta tvarka.
9. Privati informacija – ypatingi fizinio asmens duomenys, kaip juos nustato Asmens duomenų teisin÷s
apsaugos įstatymas, informacija apie asmenį ir jo šeimos gyvenimą, su fizinio asmens garbe ir orumu susijusi
informacija.
10. Valstyb÷s ir savivaldybių institucijos ir įstaigos (toliau – įstaigos) – atstovaujamosios, valstyb÷s vadovo,
vykdomosios, teismin÷s valdžios institucijos, teis÷saugos institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (priežiūrą)
atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos valstyb÷s ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios finansuojamos iš
valstyb÷s ar savivaldybių biudžetų bei valstyb÷s pinigų fondų ir kurioms įstatymai suteikia viešojo administravimo
įgaliojimus, įmon÷s ir įstaigos, teikiančios asmenims viešąsias paslaugas; taip pat valstyb÷s ir savivaldybių įmon÷s,
viešosios įstaigos, kurių savinink÷ arba bent viena iš dalininkių yra valstyb÷ ar savivaldyb÷, akcin÷s bendrov÷s ir
uždarosios akcin÷s bendrov÷s, kuriose valstybei arba savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų
visuotiniame akcininkų susirinkime, kai jos teikia informaciją apie savo darbuotojų darbo užmokestį šio įstatymo
nustatyta tvarka.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1716, 2008-07-15, Žin., 2008, Nr. 87-3473 (2008-07-31)
3 straipsnis. Įstaigų pareiga teikti informaciją
1. Įstaigos privalo teikti pareišk÷jams informaciją. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta
tvarka.
2. Įstaigos teikia informaciją pareišk÷jams įstaigoje tvarkomais dokumentais, informacijos rinkmenomis arba jų
dalimis, pirmenybę teikiant informacijos teikimui internetu ar kitokiomis elektronin÷mis priemon÷mis.
4 straipsnis. Informacijos teikimo principai
Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais:
1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareišk÷jui turi būti pateikta visa pagal teis÷s aktus teiktina jo
prašymo turinį atitinkanti informacija;
2) tikslumo, reiškiančio, kad pareišk÷jui teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją;
3) teis÷tumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais
teis÷s aktais;
4) objektyvumo, reiškiančio, kad įstaigos valstyb÷s tarnautojai ar darbuotojai teikdami informaciją turi būti
nešališki ir objektyvūs.
5 straipsnis. Nediskriminavimas
1. Įstatymais ir (ar) kitais teis÷s aktais gali būti nustatytos skirtingos informacijos teikimo ir panaudojimo
sąlygos komerciniams ar nekomerciniams tikslams, tačiau jos neturi diskriminuoti pareišk÷jų, naudojančių informaciją
tam pačiam tikslui.
2. Jei įstaiga savo tvarkomą informaciją naudoja veiklai, kuri n÷ra susijusi su teis÷s aktais pavestų funkcijų
vykdymu, tai ji šią informacija teikia sau tokiomis pat sąlygomis kaip ir visiems pareišk÷jams.
ANTRASIS SKIRSNIS
ĮSTAIGŲ PAREIGA INFORMUOTI APIE SAVO VEIKLĄ IR TEIKTI PRIVAČIĄ INFORMACIJĄ
6 straipsnis. Informacijos apie įstaigos veiklą teikimas
1. Įstaiga privalo tur÷ti Vyriausyb÷s patvirtintus reikalavimus atitinkančią interneto svetainę, kurioje teiktų
informaciją apie savo funkcijas, struktūrą, informacijos teikimui skirtos informacijos rodyklę, kitą teis÷s aktais
nustatytą informaciją.
2. Visa informacija apie įstaigos veiklą vykdant teis÷s aktais pavestas funkcijas turi būti visiems prieinama ir
teikiama neatlygintinai.
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7 straipsnis. Privačios informacijos gavimo tvarka
1. Pareišk÷jas turi teisę gauti privačią informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus
atvejus, kai tokia informacija neteikiama.
2. Privati informacija apie save pareišk÷jui pateikiama šio įstatymo nustatyta tvarka pateikus prašymą ir
įstatymais nustatyta tvarka patvirtinus asmens tapatybę.
TREČIASIS SKIRSNIS
INFORMACIJOS TEIKIMO PAKARTOTINIAM PANAUDOJIMUI SĄLYGOS
8 straipsnis. Atlyginimas už informacijos teikimą
1. Įstaigos teikia informaciją neatlygintinai, išskyrus atvejus, kai už informacijos teikimą imama arba valstyb÷s
rinkliava, arba įstatymų numatytas atlyginimas.
2. Atlyginimas už informacijos teikimą neturi viršyti informacijos parengimo ir teikimo išlaidų kartu su pagrįsta
investicijų grąža.
3. Įstaiga savo interneto svetain÷je skelbia vadovaujantis įstatymais ir kitais teis÷s aktais nustatytas informacijos
teikimo ir panaudojimo sąlygas, nurodo valstyb÷s rinkliavų dydį arba atlyginimo už informacijos teikimą dydį, kai
informacija teikiama atlygintinai.
4. Pareišk÷jo pageidavimu įstaigos nurodo valstyb÷s rinkliavos arba atlyginimo už informacijos teikimą
apskaičiavimo pagrindimą.
9 straipsnis. Draudimas suteikti išimtines teises
1. Įstaigoms draudžiama su trečiosiomis šalimis sudaryti susitarimus d÷l išimtinių teisių suteikimo teikti
informaciją.
2. Susitarimas d÷l informacijos teikimo su pareišk÷ju nesuteikia jam išimtinių teisių net ir tuo atveju, kai
pareišk÷jas gautos informacijos pagrindu sukurtu produktu teikia informaciją trečiosioms šalims.
3. Išimtin÷ teis÷ gali būti suteikta, kai yra būtina d÷l viešųjų paslaugų teikimo. Išimtin÷s teis÷s suteikimas turi
būti periodiškai peržiūrimas ne rečiau kaip kas treji metai. Susitarimai d÷l išimtinių teisių suteikimo turi būti skaidrūs
ir viešai skelbiami.
10 straipsnis. Informacijos rinkmenų teikimo ir panaudojimo sąlygos
1. Kai įstatymai ar kiti teis÷s aktai nustato elektronin÷mis priemon÷mis tvarkomos informacijos rinkmenose
sukauptos informacijos panaudojimo sąlygas, įstaigos d÷l tokios informacijos panaudojimo rengia ir pareišk÷jams
išduoda leidimus. Leidimuose nurodomos informacijos panaudojimo sąlygos. Leidime nurodytos sąlygos informacijos
panaudojimo negali riboti daugiau, negu tai nustato įstatymai.
2. Įstaigoms rekomenduojama parengti pavyzdines leidimų formas. Pavyzdin÷s formos leidimai paprastai
tvarkomi ir skelbiami elektronin÷mis priemon÷mis.
3. Informacijos rinkmenos, kurioms naudoti išduodami leidimai, teikiamos tik pareišk÷jui patvirtinus, kad
sutinka su leidimo sąlygomis. Įstaigos sudaro galimybes pareišk÷jams sutikimą su leidimo sąlygomis patvirtinti
elektronin÷mis priemon÷mis.
11 straipsnis. Informacijos rinkmenų sąrašas
1. Informacijos rinkmenų sąrašą tvarko Vyriausyb÷s įgaliota institucija.
2. Duomenis apie elektronin÷mis priemon÷mis tvarkomų informacijos rinkmenų turinį, formą, teikimo ir
panaudojimo bei prieigos sąlygas įstaigos perduoda Vyriausyb÷s įgaliotai institucijai. Duomenų informacijos
rinkmenų sąrašui pateikimo tvarką nustato Vyriausyb÷ ar jos įgaliota institucija.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
PRAŠYMŲ PATEIKIMAS, NAGRINöJIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS
12 straipsnis. Prašymo pateikimas
1. Pareišk÷jas, nor÷damas gauti iš įstaigos informaciją, pateikia prašymą. Prašyme nurodo, kokią informaciją ar
dokumentą pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu pareišk÷jas yra fizinis asmuo) arba
pavadinimą, kodą, buvein÷s adresą (jeigu pareišk÷jas yra juridinis asmuo) ir duomenis ryšiui palaikyti. Jeigu d÷l
informacijos kreipiasi pareišk÷jo atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavard÷, adresas, atstovavimą liudijantis
dokumentas bei pareišk÷jas, kurio vardu jis kreipiasi. Prašymo pateikimo formą įstaiga skelbia savo interneto
svetain÷je.
2. Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai, pareišk÷jui atvykus į įstaigą, siunčiami paštu ar per pasiuntinį arba
elektronin÷mis priemon÷mis, jei yra galimyb÷ identifikuoti pareišk÷ją. Prašymai, išskyrus žodinius, registruojami,
tvarkomi ir įtraukiami į apskaitą įstatymų ir kitų teis÷s aktų nustatyta tvarka.
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3. Žodiniai prašymai telefonu arba pareišk÷jui atvykus į įstaigą gali būti pateikiami tais atvejais, kai pareišk÷jas
pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas to dokumento kopijos, kai
informaciją galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant šio įstatymo ir kitų teis÷s aktų nustatytos tvarkos.
4. Pareišk÷jas, prašydamas išduoti privačią informaciją apie save, prašyme turi nurodyti savo asmens kodą. Kai
toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti prid÷ta notaro patvirtinta pareišk÷jo asmens tapatybę
patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu d÷l tokios informacijos kreipiasi pareišk÷jo atstovas, jis pateikia tapatybę ir
atstovavimą liudijantį dokumentą.
5. Įstaiga, nustačiusi, kad prašyme nepakanka informacijos arba pateikta informacija yra netiksli, per 5 darbo
dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos kreipiasi į pareišk÷ją, kad šis patikslintų prašymą.
6. Visi raštu, įskaitant elektroninę formą, įstaigai pateikti prašymai turi būti pasirašyti pareišk÷jo arba jo atstovo.
13 straipsnis. Prašymų persiuntimas
1. Jeigu prašoma informacija yra kitoje įstaigoje, prašymas persiunčiamas kitai kompetentingai įstaigai ne
v÷liau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos, ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo
persiuntimo informuojamas pareišk÷jas. Persiųstą prašymą gavusi įstaiga informaciją pareišk÷jui pateikia šio įstatymo
14 straipsnyje nustatytais terminais. Jei pareišk÷jas kreip÷si žodžiu, įstaiga iš karto turi informuoti pareišk÷ją ir
nurodyti, į kokią įstaigą pareišk÷jas tur÷tų kreiptis d÷l pageidaujamos informacijos ir tos įstaigos duomenis ryšiui
palaikyti.
2. Jeigu dalis prašomos informacijos yra toje įstaigoje, į kurią kreip÷si pareišk÷jas, ir ją galima pateikti atskirai
nuo visos prašomos informacijos, įstaiga informaciją pateikia šio įstatymo nustatyta tvarka; d÷l kitos informacijos
dalies šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka persiunčia pareišk÷jo prašymą įstaigai, kuri ją turi.
14 straipsnis. Informacijos pateikimo terminai
Informacija pareišk÷jui turi būti pateikiama ne v÷liau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje
dienos. Jeigu prašoma daug ar sud÷tingos informacijos, įstaigos vadovas turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo
dienų ir apie tai ne v÷liau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pareišk÷jui, taip pat nurodyti pratęsimo priežastis. Jeigu
pareišk÷jo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, tai informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo
patikslinto ar papildyto prašymo gavimo įstaigoje dienos.
15 straipsnis. Informacijos pateikimo reikalavimai
1. Jei pareišk÷jas prašo informacijos, kurios tam tikra dalis priklauso informacijai, nustatytai šio įstatymo 1
straipsnio 3 dalies 1–8 punktuose, teikiama tik ta informacijos dalis, kuri n÷ra nustatyta šio įstatymo 1 straipsnio 3
dalies 1–8 punktuose.
2. Jeigu įstaiga tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia d÷l to, kad pasikeit÷ įstaigos funkcijos, ji
neprivalo ir toliau teikti tokios informacijos pareišk÷jui.
3. Įstaigos privalo teikti informaciją, tur÷tą ar gautą iki tam tikro informacijos rinkimo ir tvarkymo nutraukimo,
įstatymų ir kitų teis÷s aktų nustatytą dokumentų saugojimo laiką, jeigu ji neperduota kitoms įstaigoms, o jeigu
informacija perduota kitoms įstaigoms, įstaiga turi persiųsti prašymą šio įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka.
16 straipsnis. Atsisakymas teikti informaciją
1. Prašymas, pateiktas nesilaikant šio įstatymo nustatytų reikalavimų, įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
rašytiniu pavedimu ar rezoliucija gali būti netenkinamas.
2. Įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu:
1) pagal pareišk÷jo prašymą reik÷tų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su
neproporcingai didel÷mis darbo ir laiko sąnaudomis;
2) prašymo turinys yra nekonkretus;
3) tas pats pareišk÷jas pakartotinai prašo tos pačios informacijos;
4) prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta; tokiu atveju įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo
įstaigoje dienos nurodo pareišk÷jui jos paskelbimo šaltinį;
5) įstaiga tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia pasikeitus įstaigos funkcijoms.
3. Jeigu įstaiga atsisako pateikti informaciją, pareišk÷jui išsiunčiamas apie tai pranešimas, kuriame nurodoma
atsisakymo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Jeigu įstaiga atsisako pateikti informaciją d÷l to, kad į
prašomą informaciją trečiosios šalys turi autorių, gretutines ar duomenų bazių gamintojų (sui generis) teises,
nurodomas asmuo, kuriam priklauso autorių, gretutin÷s ar duomenų baz÷s gamintojo (sui generis) teis÷s, jeigu tas
asmuo žinomas.
17 straipsnis. Informacijos pateikimo forma ir būdas
1. Informacija pareišk÷jui, atsižvelgiant į jo prašymą, gali būti pateikiama žodžiu, leidžiant susipažinti su
dokumentu, pateikiant pažymą, dokumento išrašą ar popierinę dokumento kopiją, elektroninę laikmeną, garso, vaizdo
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ar garso ir vaizdo įrašą, prieigą prie informacijos rinkmenos. Jei prašyme nenurodyta informacijos pateikimo forma,
įstaiga ją pateikia tokia pačia forma kaip gauto prašymo.
2. Įstaigos elektronin÷mis priemon÷mis teikiami pareišk÷jui dokumentai prilyginami rašytin÷s formos
dokumentams, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima nustatyti parašo tapatumą.
3. Jeigu privati informacija pareišk÷jui siunčiama paštu, ji siunčiama tik registruota pašto siunta.
4. Informacija teikiama lietuvių kalba. Išimtiniais atvejais, jeigu pareišk÷jas sutinka, informacija gali būti
teikiama nevalstybine kalba.
18 straipsnis. Informacijos parengimas
1. Dokumentų, informacijos rinkmenų ar jų dalių teikimas internetu ar kitokiomis elektronin÷mis priemon÷mis
turi būti patogus pareišk÷jams informaciją priimti bei naudoti ir neturi reikalauti iš pareišk÷jo įsigyti specialią
(licencijuojamą) programinę įrangą.
2. Įstaigos, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teis÷s aktais, informacijos teikimo
informacinę aplinką pritaiko neįgaliųjų specialiesiems poreikiams.
3. Įstaigos teikia informaciją tokia forma ir būdais, kokie naudojami įstaigoje.
4. Įstaigos neprivalo kurti dokumentų ar informacijos rinkmenų pagal pareišk÷jų prašymus, jeigu tai susiję su
neproporcingai didel÷mis darbo ir laiko sąnaudomis.
PENKTASIS SKIRSNIS
APSKUNDIMO TVARKA
19 straipsnis. Pareišk÷jo teis÷ apskųsti įstaigos veiksmus
Pareišk÷jas turi teisę apskųsti įstaigos veiksmus įstatymų nustatyta tvarka.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

VALDAS ADAMKUS

Lietuvos Respublikos
teis÷s gauti informaciją
iš valstyb÷s ir savivaldybių
įstaigų įstatymo
priedas

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISöS AKTAI
2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/EB d÷l viešojo sektoriaus
informacijos pakartotinio naudojimo.
________________
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