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SKUNDO ESMĖ
l . Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje gautas T. G. (toliau vadinama Pareiškėjas) skundas (toliau vadinama - Skundas) dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos (toliau vadinama ir - Ministerija) ir Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau
vadinama - Administracija) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus
skundus.
Pareiškėjas 2019-11-19 elektroniniu laišku Seimo kontrolieriui pateikė kopiją skundo, kuris
2019-11-19 buvo adresuotas (išsiųstas) Ministerijai.
2. Pareiškėjas Skunde pateikia toliau nurodytą informaciją:
2.1. ,,2019-10-06 kreipiausi į Ministeriją dėl netinkamų vežėjo veiksmų, bet Ministerija iki
šiol nepateikia atsiliepimo į išdėstytus argumentus" (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. ,,Ministerija persiuntė problemą kitai valstybinei institucijai, bet jau praėjo beveik du
mėnesiai, o atsakymas nepateiktas arba nėra apie tai informuojama";
2.3. ,,Laikau, kad užkirsti galimybę pasinaudoti tualetu autobuse, kai kelionė trunka
3 valandas - yra nežmoniška ir diskriminuojanti. [...]. Tarpmiestinį maršrutą vykdančiame autobuse
esantys tualetai užrakinti."
3. Pareiškėjas Skunde prašo padėti, nes „valstybinės institucijos nereaguoja."
TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingosfaktinės aplinkybės
4. Ministerijos2019-10-07 rašte Nr. 2-6931 (adresuotame Administracijai, kopija - pateikta
Pareiškėjui) nurodyta:
„Vadovaujantis Lietuvos transporto saugos administracijos nuostatais, Administracija vykdo
ūkių subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, kontrolę, analizuoja nustatytus
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir įgyvendina pažeidimų prevencijos priemones.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8 dalimi,
persiunčiame Jums pagal kompetenciją nagrinėti Pareiškėjo prašymą ir prašome atsakyti Pareiškėjui.
Atsakymo kopiją prašome pateikti Susisiekimo ministerijai."
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teisės normą teisę į teisminę gynybą turi asmuo, kurio teisė ar įstatymų saugomas interesas yra
pažeisti ar ginčijami. Joje numatyta ne bet kurio, o suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą. Be to,
pagal šią teisės normą suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis į teismą ne bet kokia, o būtent įstatymų
nustatyta tvarka. Šia blanketine teisės norma įstatymų leidėjas įtvirtino galimybę suinteresuotų
asmenų teisę kreiptis į teismą reglamentuoti ir kitais įstatymais (CPK l straipsnio
2 dalis). Pagal CPK 2 ir 5 straipsnius teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie įrodo, kad jų
teisės ir teisėti interesai pažeidžiami";
14.3. vadovaujantis Lygių galimybių įstatymo 10, 14 straipsniais nuostatomis, Lygių
galimybių įstatymo vykdymo priežiūrą atlieka lygių galimybių kontrolierius, lygių galimybių
pažeidimu (taip pat ir diskriminacija) laikomas šiame įstatyme nustatytų pareigų nevykdymas ar
netinkamas jų vykdymas ir draudimų nesilaikymas. Jeigu, Pareiškėjo nuomone, buvo pažeistos Lygių
galimybių įstatymo nuostatos, jis turi teisę kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą;
14.4. vadovaujantis Kodekso nuostatomis (pažymos 6.3 punktas), ieškiniai dėl reikalavimų,
kylančių iš vežimo sutarties, pareiškiami teismui. Pažymėtina, kad vežimo sutartį patvirtina keleivio
bilietas. Pareiškėjas, manantis, kad vežėjas galimai nevykdė vežimo sutarties sąlygų (arba netinkamai
jas vykdė), turi teisę (prieš tai turi kreiptis į vežėją) kreiptis į teismą.
SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI
15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
l dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia
T. G. skundo dalį dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pareigūnų veiksmų
(neveikimo) atmesti.
16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
l dalies l punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia
T. G. skundo dalį dėl Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnų veiksmų
(neveikimo) pripažinti pagrįsta.
SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA
17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
l dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Lietuvos transporto
saugos administracijos direktoriui - atkreipti dėmesį į pateiktas išvadas (pažymos 12.4 punktas),
imtis teisinių, administracinių priemonių, kad, nagrinėjant asmenų prašymus, skundus, būtų
vadovaujamasi galiojančių teisės aktų nuostatomis; institucijoje rengiami dokumentai atitiktų
Dokumentų regimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų
nuo rekomendacijos gavimo dienos, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui pateikiant
informaciją.
Seimo kontrolierių Augustiną Normantą pavaduojanti
Seimo kontrolierė
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