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Seimo kontrolieriui Augustinui Normantui
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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Seimo kontrolieriaus A. Normanto pareikalavimu teikiame informaciją apie Šiaulių miesto
savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ prašymo nagrinėjimą.
Pareiškėjo 2020-03-09 prašymas gautas 2020-03-13 paštu.
Vidaus reikalų viceministras Č. Mulma suformavo užduotį „organizuoti vykdymą“
ministerijos Administravimo departamentui ir Policijos departamentui prie Vidaus reikalų
ministerijos.
2020-03-18 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, nežinodama apie pirmą prašymą,
persiuntė Vidaus reikalų ministerijai dar vieną pareiškėjo prašymą. Traktavome, kad abu prašymai
yra dėl to paties dalyko, nes pirmas – apie saugią kaimynystę, o antras – apie saugią aplinką.
Ministerijoje sužinojus, kad Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
neatsakė pareiškėjui, ministerijos Administravimo departamento tarnautojas 2020-04-27 pateikė
ministerijos atsakymą. Sąvoka „saugi kaimynystė“ neapibrėžta teisės aktais. Nenorėdama šią sąvoką
interpretuoti ministerija nusprendė pateikti pareiškėjui leidinį „Saugios kaimynystės vadovas“
(https://drive.google.com/open?id=1eEbkslJYYbStVbaa6rFQSFuEaxHhLotH ), nuoroda į kurį yra
Policijos departamento tinklalapyje (https://policija.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesosios-tvarkos-irgyventoju-saugumo-uztikrinimas/saugi-kaimynyste ). Kadangi šis leidinys yra didelės apimties (46
pusl.), buvo neracionalu jį spausdinti ir siųsti paštu. Be to, dėl paskelbto karantino Vyriausybė 202003-14 nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.2.1 punktu
buvo nustačiusi, kad valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių
valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus,
kai būtina atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje (turime minty pašto paslaugas). Todėl
atsakymas buvo pateiktas el. paštu. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas skundžiasi dėl atsakymo
turinio, bet ne dėl formos.
Neatitinka tikrovės teiginys, kad į konkrečius prašyme nurodytus klausimus informacija
nebuvo suteikta. Ministerija atsakė ir į užduotus klausimus.
2020-05-19 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija persiuntė pareiškėjo paklausimą, ar
Teisingumo ministerija ir Vidaus reikalų ministerija atsakys į antrąjį prašymą. Vidaus reikalų
ministerija atsakė ir į šį prašymą.
PRIDEDAMA:
1. Pareiškėjo prašymas.
2. Pareiškėjo prašymo persiuntimas.
3. Pareiškėjo prašymas.
4. Atsakymas.
5. Pareiškėjo kreipimosi persiuntimas.
6. Pareiškėjo kreipimasis.
7. Atsakymas.
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