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Vilnius

I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2013-05-13 gavo X (toliau vadinama –
pareiškėjas) skundą dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama –
Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) prekybos viešose vietose, žemės nuomos mokesčio,
specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo ir kitais klausimais.
2. Pareiškėjas skunde nurodo, kad, jo nuomone, „Nuo 2012 m. vidurio [...] Savivaldybės
pareigūnų veiksmais ir neveikimu yra nuolat pažeidžiamos mano teisės“ (šios ir kitų citatų kalba
netaisyta).
2.1. Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių galimo pažeidimo
„2012-10-02 Savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus [toliau vadinama – Skyrius] vedėjo
pavaduotoja Simona Čeponienė man surašė nutarimą administracinio teisės pažeidimo [toliau
vadinama – ATP] byloje Nr. ..., kuriame nustatė, kad „X [...] savo veiksmais [...] pažeidė [...]
Prekybos viešosiose vietose taisyklių [toliau vadinama – Taisyklės] 6, 7, 7.1, punktų reikalavimus“:
2.1.1. „Mano įsitikinimu, Taisyklės nesukelia man pareigos atsakyti į tai, kad kažkas
prekiavo man priklausančiame sklype be leidimo. Aš niekam leidimą prekiauti mano sklype be
suderinimo su Savivaldybe nedaviau.“
2.1.2. „Manau, kad kaip tik minėta pareigūnė neatliko savo tiesioginės funkcijos –
matydama, kad vyksta pažeidimas, turėjo padaryti viską, kad sustabdytų neteisėtą veiklą, tačiau net
nesurašė galimam pažeidėjui protokolo. Manau, kad šioje vietoje pareigūnė piktnaudžiavo jai
suteiktomis pareigomis bei neteisingai taikė mano atžvilgiu teisės aktų reglamentavimą, taip
pažeisdama mano teises.“
2.2. Dėl žemės nuomos mokesčio perskaičiavimo
„2013-01-28 gavau Savivaldybės raštą Nr. (4.16.)-D3-369 „Dėl žemės nuomos mokesčio už
2012 metus perskaičiavimo“, kuriuo buvau informuotas, kad pagal Savivaldybės tarybos 2012-1129 sprendimą Nr. T2-288 mano valdomam sklypui, ... [toliau vadinama - Žemės sklypas], yra
perskaičiuotas žemės nuomos mokestis už 2012 metus, t. y. jis didinamas 8 kartus.“
„Mano manymu, šis Savivaldybės mokesčio perskaičiavimas buvo visiškai neteisėtas,
kadangi tarybos nutarimas buvo pritaikytas atgaline data už 2012 m. Žemės nuomos mokestis
kiekvienais metais paskaičiuojamas iki lapkričio l d., o mokamas iki lapkričio 15 d. Tokiu
sprendimu buvo pažeisti įstatymai bei mano teisės.“
2.3. Dėl specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo
„2013-02-06 raštu kreipiausi į Savivaldybę su prašymu nustatyti specialius architektūros
reikalavimus laikiniems nesudėtingiems statiniams, adresu .... Iki šiol atsakymo į šį prašymą,
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kuriame būtų nustatyti specialūs architektūros reikalavimai, negavau.“
„2013-03-15 dėl šio klausimo sprendimo pateikiau pakartotinį prašymą, atsakymo į jį taip pat iki
šiol negavau.“
2.4. Dėl leidimo prekybai iš laikinų statinių ir prekybos įrenginių
„2013-02-27 kreipiausi į Savivaldybę su prašymu išduoti 10 leidimų prekybai iš laikinų
statinių ir prekybos įrenginių.“
„2013-03-25 kreipiausi į Savivaldybę, sumažindamas ankstesniame prašyme prašomų
išduoti leidimų skaičių ir pateikdamas prašymą išduoti 8 leidimus prekybai iš laikinų statinių ir
prekybos įrenginių.“
„2013-03-28 Savivaldybė raštu Nr. (18.8) ATPS1-119 informavo, kad nepritarė
projektiniams pasiūlymams, kadangi numatomas laikinų statinių ir įrenginių kiekis yra per didelis.“
„Šis atsisakymas visiškai nebuvo motyvuotas teisės aktais, nenurodyta, kokių teisės aktų
reikalavimų neatitinka mano pateiktas 2013-03-25 prašymas išduoti 8 leidimus prekybai.“
2.4.1. „Atkreiptinas dėmesys, kad 2012 metais man buvo išduoti 7 leidimai prekybai vykdyti
Žemės sklype ir nuo to laiko jokios aplinkybės nepasikeitė, galinčios turėti reikšmės skirtingam
leidimų prekybai išdavimo vertinimui, laikini statiniai ir įrenginiai yra tie patys, dėl kurių 7 leidimai
buvo išduoti 2012 metais.“
2.4.2. „Nei Taisyklės, nei Savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. T2-57 patvirtinti
„Prekybos ar paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose
nuostatai“ [toliau vadinama – Nuostatai] nenumato, dėl kokio maksimalaus skaičiaus leidimų
prekybai galima kreiptis į Savivaldybę, koks maksimalus skaičius leidimų prekybai yra išduodamas
tam pačiam asmeniui ir kokie yra kriterijai, vertinant, ar numatomas laikinų statinių ir įrenginių
kiekis, dėl kurių leidimų prekybai yra kreipiamasi su prašymu, yra per didelis ar ne. Nesant tokio
teisinio reglamentavimo, o ir pačiai Savivaldybei teisiškai nemotyvuojant savo atsisakymo išduoti
leidimus prekybai dėl per didelio numatomų prekybos įrenginių skaičiaus, daroma išvada, kad
atsisakymas išduoti leidimus prekybai yra neteisėtas.“
„Su tokiu Savivaldybės atsisakymu išduoti leidimus nesutinku.“
2.5. Dėl Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų galimo pažeidimo
„2013-04-29 gavau Savivaldybės raštą Nr. (19.2)-J1-358 „Dėl neteisėtai pastatyto kiosko
nukėlimo“, kuriame esu kaltinamas neteisėtai pastatęs kioską bei pažeidęs Palangos miesto
tvarkymo ir švaros taisyklių [toliau vadinama – Taisyklės-2] reikalavimus. Šiame rašte jau teigiama,
kad aš esu pažeidęs reikalavimus, nors iš pridedamo dokumento galite matyti, kad kioskas 2013-0322 turėjo suderinimą su reikiamu Savivaldybės skyriumi. Tai vėl akivaizdus mano teisių pažeidimas
bei Savivaldybės pareigūnų piktnaudžiavimas valdžia.“
3. Pareiškėjas prašo Seimo kontrolieriaus:
3.1. „Visais aprašytais atvejais atkreipti pareigūnų dėmesį į aplaidumą darbe, įstatymų ar
kitų teisės aktų nesilaikymą, tarnybinės etikos pažeidimą, piktnaudžiavimą, biurokratizmą ar
žmogaus teisių ir laisvių pažeidimus ir siūlyti imtis priemonių, kad būtų pašalinti įstatymų ar kitų
teisės aktų pažeidimai.“
3.2. „[...] įpareigoti Savivaldybę laikytis galiojančių teisės aktų sprendžiant leidimų
[prekybai] išdavimo klausimą, kadangi dėl galimai neteisėtų pareigūnų veiksmų bus pateiktas
šimtatūkstantinis ieškinys dėl patirtos žalos atlyginimo.“
3.3. „Visais aprašytais atvejais siūlyti kolegialiai institucijai, įstaigos vadovui ar
aukštesniajai pagal pavaldumą institucijai ir įstaigai skirti nusižengusiems pareigūnams tarnybines
(drausmines) nuobaudas.“
4. Iš pareiškėjo kartu su skundu pateiktų dokumentų nustatyta:
4.1. Skyriaus vedėjo pavaduotojos Danutės Mikienės 2012-10-02 nutarime ATP byloje Nr. ...
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pažymėta:
4.1.1. „2012-07-08 [...] bei liepos 17 d. [...] ..., patikrinimo metu buvo užfiksuota vykdoma
prekyba iš laikinojo įrenginio [...]. Prekyba buvo vykdoma neturint Savivaldybės Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriaus laikinųjų įrenginių suderinimo, kuris prilygsta leidimui. Žemės sklypas
pagal 1997-06-20 sutartį Nr. N25/97-097 iki 2095-12-13 išnuomotas X.“
4.1.2. „X, būdamas Žemės sklypo savininkas, privalėjo užtikrinti, jog komercinė veikla
vykdoma jam priklausančiame Žemė sklype būtų vykdoma tik turint Savivaldybės išduotą leidimą
prekybai. Tokiais veiksmais X pažeidė Taisyklių 6, 7, 7.1 punktų reikalavimus.“
4.1.3. „Veika kvalifikuota pagal ATPK [Lietuvos Respublikos administracinių teisės
pažeidimų kodekso; toliau vadinama – ATPK] 167 straipsnio l dalį, kuria numatyta administracinė
atsakomybė – bauda nuo 20 iki 100 Lt.“
4.1.4. „Vadovaujantis ATPK 30 str., 30(2) str., 286 str. l d. l p., nutariu: X pripažinti kaltu
padarius ATP, numatytą ATPK 167 straipsnio l dalyje, ir paskirti [...] Lt baudą.“
4.2. Savivaldybės 2013-01-28 rašte pareiškėjui „Dėl žemės nuomos mokesčio už 2012 metus
perskaičiavimo“ Nr. (4.16) D3-369 nurodyta:
4.2.1. „Savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T2-288 „Dėl Tarybos 2012-10-25
sprendimo Nr. T2-260 pakeitimo“ buvo papildytas Savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimas
Nr. T2-260 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2012 m. nustatymo“ 1.3 punktu,
kuriame nurodyta, kad asmenims, kuriu nuomojamuose ar naudojamuose valstybinės žemės
sklypuose 2012 metais buvo vykdoma veikla, už kurią numatyta atsakomybė pagal ATPK 5
straipsnyje nurodytų taisyklių bei kitų kodekso straipsnių už Statybos įstatymo nuostatų pažeidimus
Savivaldybės teritorijoje, ir tą veikla vykdė asmenys buvo bausti administracine tvarka, taikomas
žemės nuomos mokesčio tarifas 4,0 proc. žemės vertės.“
4.2.2. „Savivaldybės darbuotojai 2012-07-08 adresu, ..., nustatė pažeidimą pagal Taisyklių 6,
7, 7.1 punktus, už kuriuos 2012-09-11 X buvo surašytas ATP protokolas Nr. ... bei skirta nuobauda
pagal ATPK 167 straipsnio l dalį.“
4.2.3. „Palangos miesto apylinkės teismas ... nutartimi Jūsų teikto skundo dėl nuobaudos
paskyrimo netenkino, o ... Savivaldybės nutarimą ATP byloje paliko nepakeista.“
„Klaipėdos apygardos teismas ... nutartimi taip pat paliko nepakeistą Palangos miesto
apylinkės teismo ... nutartį ir Jūsų skundo netenkino. Kadangi nurodytos teismo nutartys yra
įsiteisėjusios, todėl laikoma, kad teisminiai ginčai yra pasibaigę.“
4.2.4. „Vadovaujantis aukščiau minėtų Savivaldybės tarybos sprendimų nuostatomis ir
pritaikius 4,0 proc. žemės nuomos mokesčio tarifą už nuomojamą valstybinės Žemės sklypą, Jums
buvo perskaičiuotas žemės nuomos mokestis už 2012 metus, todėl pateikiame patikslintą šio
mokesčio deklaraciją.“
4.2.5. „Pagal mokesčio apskaitos duomenis X žemės nuomos mokesčio nepriemoka 201301-24 Savivaldybės biudžetui sudaro [...] Lt.“
4.2.6. „Vadovaujantis valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių,
patvirtintų Savivaldybės tarybos 2011-10-06 sprendimu Nr. T2-165, nuostatomis prašome žemės
nuomos mokesčio nepriemoką sumokėti iki 2013-02-23 (per 30 kalendorinių dienų nuo patikslintos
mokesčio deklaracijos pateikimo datos) į Savivaldybės valstybinės žemės nuomos mokesčio
surenkamąją sąskaitą [...].“
4.3. Pareiškėjo prašymuose Savivaldybei, į kuriuos, jo teigimu, nėra gauti atsakymai,
nurodyta:
4.3.1. 2013-02-06 pateiktame prašyme specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti
(registracijos Nr. (18.19)-ATPS14-39) nurodyta:
1) „Statinio naudojimo paskirtis [...]; 8.3. prekybos paskirties pastatai – skirti didmeninei ir
mažmeninei prekybai [...], tarp jų ir laikini statiniai (palapinės, kioskai ir pan.)“;
2) „Statinio kategorija [...] Nesudėtingas statinys“;
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3) „Statybos rūšis [...] Nauja statyba“;
4) „Projekto pavadinimas [...] Laikinų, nesudėtingų statinių ..., pritaikymo vietoje
projektas.“
4.3.2. pareiškėjo 2013-03-15 prašyme (registracijos Nr. N-321) pažymėta: „2013-02-06
pateikiau Savivaldybei prašymą [...], tačiau iki šiol nesulaukiau iš Savivaldybės jokio atsakymo,
nors terminas, per kurį turėjo būti patiktas atsakymas, jau suėjo.“
4.4. Pareiškėjas 2013-03-27 pateikė prašymą Savivaldybei „Dėl leidimų išdavimo“
(registracijos Nr. (18.25)-ATPS18-15), kuriuo prašė „išduoti leidimus prekybai iš laikinų prekybos
įrenginių, adresu ..., iš kurių bus prekiaujama: [duomenys neskelbiami]“
Savivaldybės įgaliotas asmuo (įgaliojimo duomenys nenurodyti) 2013-03-28 raštu Nr.
(18.8)ATPS1-119, atsakydamas į pareiškėjo prašymą, jį informavo, kad „projektiniai pasiūlymai
buvo pateikti pakartotiniam svarstymui 2013-03-27 darbo grupės „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo
privačiose valdose nagrinėjimo“ posėdyje. Nuspręsta nepritarti projektiniams pasiūlymams, kadangi
numatomas laikinų statinių ir įrenginių kiekis yra per didelis. Teikti kitą prašymą, numatant tokį
laikinų statinių ir įrenginių kiekį, kuris užtikrintų vertingosios savybės paminklosauginiu aspektu
išsaugojimą bei neužgožtų esamo pastato iš ... g.“
4.5. Savivaldybė 2013-04-29 raštu „Dėl neteisėtai pastatyto kiosko nukėlimo“ Nr. (19.2)-J1358 kreipėsi į pareiškėją, informuodama:
4.5.1. „Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-02-27 įsakymu Nr. A1-143 ..Dėl
nesudėtingų laikinų statinių, laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių išvežimo (nukėlimo)
organizavimo darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė nustatė, kad Jūsų iš valstybės
išsinuomotame Žemės sklype stovintis laikinas statinys (kioskas) yra pastatytas neturint galiojančio
Savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus išduoto leidimo, šis pažeidimas yra
užfiksuotas 2013-03-22, 10.25 val., nuotraukoje. Tokiu būdu Jūs pažeidžiate Taisyklių-2 7 ir 7.5
punktų reikalavimus. Pagal minėtų taisyklių 7.5 punktą, Jūs privalėjote baigus veiklą arba
pasibaigus suderinimo terminui lauko prekybos statinį ar įrangą likviduoti per 3 darbo dienas.
Likvidavus statinį ar įrangą, sutvarkyti aplinką, atnaujinti dangą (jei buvo sugadinta), atželdinti
žaliuosius plotus. Jūs iki šiol šių reikalavimų neįvykdėte.“
4.5.2. „Todėl raginame jus nedelsiant, tai yra per tris darbo dienas gavus ši laišką išardyti ar
kitaip likviduoti be leidimo stovintį laikiną statinį (kioską). Jeigu turite galiojantį Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriaus išduotą leidimą laikinam statiniui (kioskui) pastatyti, prašome kuo
skubiau atvykti į Skyrių [...] su šio dokumento originalu.“
4.5.3. „Per nustatytą terminą nelikvidavus minėto laikino statinio (kiosko), Savivaldybė
inicijuos priverstinį jo nukėlimą, o patirtas išlaidas prisiteis iš Jūsų.“
4.5.4. „Kadangi, kaip jau šiame rašte paaiškinome, Jūs pažeidėte Taisyklių-2 7 ir 7,5 punktų
reikalavimus, siunčiame Jums šaukimą atvykti į Skyrių ATP protokolui surašyti pagal ATPK 161
str. l dalį.“
5. Klaipėdos apygardos teismas, „rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs administracinio
pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto X apeliacinį skundą dėl Palangos
miesto apylinkės teismo ... nutarties, kuria netenkintas administracinėn atsakomybėn patraukto
asmens X skundas pakeisti Savivaldybės ... nutarimą, kuriuo jam pagal ATPK 167 str. l d. paskirta
[...] Lt administracinė nuobauda (šios pažymos 2.1 ir 4.1 punktai), ... nutartyje administracinėje
byloje Nr. ...:
5.1. konstatavo, kad:
1) „administracinio teisės pažeidimo protokolas X pagal ATPK 167 str. l d. buvo surašytas
už tai, kad jam išnuomotame valstybinės žemės sklype buvo vykdoma prekyba neturint
Savivaldybės Architektūros ir planavimo skyriaus laikinųjų įrenginių suderinimo, prilygstančio
leidimui. X kaip asmuo, kuriam valstybinės žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini),
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priklauso nuomos teise, privalėjo užtikrinti, kad komercinė veikla nurodytame sklype būtų vykdoma
tik turint prekybai išduotą leidimą. Šį nutarimą administracinėn atsakomybėn patrauktas X
apskundė Palangos miesto apylinkės teismui, kuris ... nutartimi atmetė skundą ir paliko galioti
Savivaldybės ... nutarimą X pagal ATPK 167 str. l d. nubausti [...] Lt bauda.“
2) „Administracinėn atsakomybėn patrauktas X pateiktame apeliaciniame skunde prašo
panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo ... nutartį ir priimti dėl skundo naują sprendimą –
panaikinti Savivaldybės ... nutarimą [...]. Akcentuoja, kad protokolas jam buvo surašytas kaip žemės
sklypo savininkui, tačiau Taisyklės nenumato žemės sklypo savininko ar naudojo atsakomybės, jei
jis nevykdo prekybos ar neteikia paslaugų.“
„Taip pat administracinėn atsakomybėn patrauktas X mano, kad pirmosios instancijos
teismas neteisingai taikė materialinės teisės normas, nes remiantis Taisyklėmis ir ATPK 167 str. l d.
dispozicija yra darytina išvada, kad pagal šią teisės normą atsakomybė taikoma asmeniui,
vykdančiam prekybos ar paslaugų veiklą viešoje vietoje. Būtina nustatyti esminę sąlygą – ar
atsakomybėn traukiamas asmuo vykdo prekybą ar teikia paslaugas. Kad atsirastų atsakomybė už
inkriminuotą ATP protokole nurodytą pažeidimą, turi būti nustatyta ATP pažeidimo sudėtis.“;
5.2. konstatavo, kad:
1) „Administracinėn atsakomybėn patraukto X apeliacinis skundas atmestinas. Palangos
miesto apylinkės teismo ... nutartis teisėta ir pagrįsta. Naikinti jos apelianto skunde nurodytais
motyvais apygardos teismas neturi teisinio pagrindo.“;
2) „ATPK 167 str. l dalyje numatyta administracinė atsakomybė už savivaldybių tarybų
patvirtintų prekybos viešose vietose taisyklių pažeidimą.“
„Kaip teisingai nurodė apylinkės teismas, Savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimo Nr.
T2-72 „Dėl prekybos viešose vietose taisyklių patvirtinimo“ l punktu patvirtintos prekybos viešose
vietose taisyklės, kurių l, 2 punktuose nustatyta, jog taisyklės nustato bendruosius prekybos ar
paslaugų teikimo Palangos miesto viešose vietose organizavimo reikalavimus, bei tai, kad taisyklių
privalo laikytis visi juridiniai asmenys, kitos organizacijos, juridinių asmenų ar kitų organizacijų
filialai ir fiziniai asmenys. Taisyklių 6 punkte nustatyta, kad viešose vietose prekiauti ar teikti
paslaugas be leidimo draudžiama. Be to, pardavėjas ar paslaugų teikėjas, prekiaujantis ar teikiantis
paslaugas viešose vietose, savo darbo vietoje privalo turėti leidimo prekiauti ar teikti paslaugas
originalą (taisyklių 7, 7.1 p.). Iš byloje esančio Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų
banko išrašo nustatyta, kad žemės sklypas, esantis (duomenys neskelbtini), priklauso Valstybei ir iki
... m. yra išnuomotas X Pažeidimo padarymo metu ir surašant protokolą leidimas prekiauti sklype,
esančiame (duomenys neskelbtini), išduotas nebuvo.“
„Taip pat byloje nustatyta, kad X suteikdavo vietą kitiems asmenims prekybai jam nuomos
teise priklausančiame sklype. [...] 2012-03-29 sprendime Nr. T2-72 „Dėl prekybos viešose vietose
taisyklių patvirtinimo“ 5 punkto pastaboje nurodyta, kad nuosavybės teise ar nuomos pagrindu
valdomuose (naudojamuose) žemės sklypuose laikino prekybos ar paslaugų teikimo įrenginio
suderintas projektas su Savivaldybės Architektūros skyriumi prilygsta leidimui. Tad asmeniui, kurio
nuosavybės teise ar nuomos pagrindu valdomuose (naudojamuose) žemės sklypuose vykdoma
prekyba, ir kyla pareiga pasirūpinti, kad veikla būtų vykdoma turint nurodytą leidimą. Todėl net ir
tikint apelianto pateikta versija, kad jis nedavė niekam leidimo prekiauti [duomenys neskelbiami],
tačiau jis, kaip teisėtas sklypo naudotojas, kuriame buvo vykdoma minima prekyba, nesiėmė jokių
priemonių užtikrinti tinkamų Prekybos viešosiose vietose taisyklių vykdymo.“;
3) „Savo ruožtu apygardos teismas pažymi, kad, jei iš tikrųjų X patyrė žalą dėl neteisėtų kitų
asmenų, t. y. asmenų, kuriems suteikė vietą prekybai, veiksmų, X, gali savo pažeistas teises apginti
civilinio proceso tvarka.“;
5.3. nutarė: „Palangos miesto apylinkės teismo ... nutartį palikti nepakeistą ir
administracinėn atsakomybėn patraukto asmens X apeliacinio skundo netenkinti.“;
5.4. Lietuvos Aukščiausias Teismas ... nutartimi panaikino apeliacinės instancijos teismo
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nutartį ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka;
5.5. Klaipėdos apygardos teismas ... nutartimi panaikino Palangos miesto apylinkės teismo
... nutartį ir grąžino X administracinio pažeidimo bylą iš naujo nagrinėti apylinkės teisme.
5.6. Palangos miesto apylinkės teismas ... nutartimi administracinėn atsakomybėn patraukto
asmens X skundo netenkino ir paliko galioti Savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus nutarimą ATP
byloje Nr. .... Nutartyje teigiama, kad „Teismas laiko, jog X atsakingas už padarytus pažeidimus
2012-03-29 Tarybos sprendimu Nr. T2-72, patvirtintų Prekybos viešose vietose taisyklių 1, 2, 5, 6,
7, 7.1 punktų nuostatos.“
6. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes:
6.1. dėl galimai pažeistų Savivaldybės tarybos patvirtintų Taisyklių ir Taisyklių-2
reikalavimų (pažymos 2.1, 2.5, 4.1 punktai, 4.2.3 papunktis ir 5 paragrafas) informuoja pareiškėją,
kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 4 dalies
(„Seimo kontrolieriai netikrina teismų priimtų sprendimų pagrįstumo ir teisėtumo“) ir 17 straipsnio
l dalies („Seimo kontrolierius atsisako nagrinėti skundą, jeigu skundas tuo pačiu klausimu buvo
išnagrinėtas teisme, jeigu padaro išvadą, kad skundą tikslinga nagrinėti kitoje institucijoje“):
6.1.1. 4 punktu – atsisako nagrinėti pareiškėjo skundo dalį dėl administracinės atsakomybės
už Taisyklių pažeidimą taikymo, nes šis klausimas yra išnagrinėtas teisme (pažymos 4.2.3 papunktis
ir 5 paragrafas);
6.1.2. 6 punktu – atsisako nagrinėti pareiškėjo skundo dalį dėl administracinės atsakomybės
už Taisyklių-2 galimą pažeidimą taikymo, nes klausimas dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų
taikant pareiškėjui administracinę atsakomybę teisėtumo nagrinėtinas kitoje institucijoje (jų
veiksmai skundžiami teismui per 20 darbo dienų nuo nutarimo ATP byloje priėmimo);
6.2. dėl Savivaldybės tarybos priimto teisės akto (Savivaldybės tarybos 2012-11-29
sprendimas Nr. T2-288; pažymos 2.2 punktas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi („Seimo kontrolieriai netiria savivaldybių tarybų
veiklos“) ir 17 straipsnio l dalies 3 punktu („Seimo kontrolierius atsisako nagrinėti skundą, jeigu
skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai“), informuoja
pareiškėją, kad nevertins Savivaldybės tarybos veiksmų priimant Taisykles, Taisykles-2 ir 2012-1129 sprendimą Nr. T2-288, tačiau, atsižvelgęs:
6.2.1. į Seimo kontrolieriaus anksčiau atliktų skundų tyrimo praktiką bei į tai, kad
Savivaldybės Taisyklėse „viešosios vietos“ sąvokos apibrėžimas taip pat, kaip ir ankstesnis Vilniaus
miesto savivaldybės analogiškų taisyklių „viešosios sąvokos“ apibrėžimas, galimai neatitinka
Rinkliavų įstatymo reikalavimų;
6.2.2. į Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 dalies nuostatas bei į teismų
praktiką dėl draudimo bausti antrą kartą už tą pačią teisei priešingą veiką (yra numatoma galimybė
taikyti asmeniui ne vieną sankciją už tą patį pažeidimą, tačiau apibrėžiamą tos pačios teisės šakos
normomis; į ATPK reikalavimus dėl administracinės atsakomybės taikymo už vieną teisės
pažeidimą, į kylančias abejones dėl Savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T2-288
atitikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktams [žemės nuomos mokestis už 2012 metus
buvo nustatytas 2012-11-29, nors šie mokesčiai turi būti apskaičiuojami ir apie juos asmenys
informuojami iki lapkričio l dienos, o sumokėti jie turi būti iki lapkričio 15 dienos]; Vyriausybės
teisės aktuose savivaldybėms nėra suteikti įgaliojimai didinti mokesčius tiems asmeninis, kurie
buvo bausti administracine tvarka už savivaldybių tarybų patvirtintų taisyklių pažeidimus (galimai
bausti antrą kartą už tą patį teisės pažeidimą), bei nustatyta, kad nuomos mokesčio dydis nurodomas
valstybinės žemės nuomos sutartyje, – kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovą
Klaipėdos apskrityje dėl informacijos ir išvadų pagal kompetenciją pateikimo;
6.3. nagrinės pareiškėjo skundo dalis dėl žemės nuomos mokesčio perskaičiavimo, dėl
pareiškėjo prašymų išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus bei leidimą prekybai iš laikinų
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statinių ir prekybos įrenginių.
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
7. Atsižvelgęs į pirmiau aprašytas aplinkybes (šio rašto 1–6 paragrafai), Seimo kontrolierius
2013-05-20 raštu Nr. 4D-2013/2-690/3D-1411 kreipėsi į:
7.1. Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybą, prašydamas informuoti (pridedant
tai patvirtinančius dokumentus), ar Vyriausybės atstovas yra tikrinęs toliau nurodytų Savivaldybės
tarybos teisės aktų (Taisyklių ir 2012-11-29 sprendimo) atitikimą įstatymams, Vyriausybės
nutarimams ir kitiems teisės aktams (jeigu netikrino – pagal kompetenciją pateikti išvadas):
7.1.1. Prekybos viešosiose vietose taisyklės (ypač dėl „viešosios vietos“ sąvokos atitikimo
Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio reikalavimams);
7.1.2. Savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimas Nr. T2-288 „Dėl Tarybos 2012-10-25
sprendimo Nr. T2-260 pakeitimo“ (pavyzdžiui, atsižvelgiant į aplinkybes, nurodytas šio rašto 6.2.2
papunktyje);
7.2. Savivaldybę, prašydamas pateikti visą informaciją, paaiškinimus dėl visų 2 paragrafe
(įskaitant punktus, papunkčius ir pastraipas) nurodytų aplinkybių (paaiškinimus numeruojant pagal
atitinkamus punktus, papunkčius) (kartu informuojant, kokių veiksmų Savivaldybė ėmėsi, nurodant
teisinius veiksmų (neveikimo) pagrindus, patvirtinant arba paneigiant pareiškėjo nurodytas
aplinkybes, pateikiant aprašomas aplinkybes patvirtinančius dokumentus), reikalingus pareiškėjo
skundo nagrinėjimui ir Savivaldybės pareigūnų veiklos (neveikimo) juridiniam vertinimui, taip pat:
7.2.1. dėl žemės nuomos mokesčio perskaičiavimo: pateikti motyvuotą nuomonę dėl
Savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T2-288 atitikimo Lietuvos Respublikos
Konstitucijai, įstatymams ir Vyriausybės teisės aktams, atsižvelgiant į šios pažymos 12.2 punkte
nurodytas aplinkybes; informuoti, ar pareiškėjas sumokėjo jam priskaičiuotą žemės nuomos mokestį
už 2012 metus; pateikti informaciją apie Jums žinomus teisminius ginčus dėl Savivaldybės tarybos
2012-11-29 sprendimo Nr. T2-288 pritaikymo skaičiuojant žemės nuomos mokestį pareiškėjui ir
(galimai) kitiems asmenims;
7.2.2. dėl specialiųjų architektūros reikalavimą: informuoti, kada ir kokiu dokumentu
nustatyta tvarka buvo atsakyta į pareiškėjo 2013-02-06 bei 2013-03-15 prašymus; jeigu atsakymai į
pirmiau nurodytus prašymus iki šiol nepateikti, motyvuotai (nurodant Savivaldybės nustatytas
faktines aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas) paaiškinti, dėl kokių priežasčių; pateikti
atsakymus pareiškėjui į jo 2013-02-06 bei 2013-03-15 prašymus; pateikti informaciją apie
Savivaldybei žinomus teisminius ginčus dėl specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo
pareiškėjui;
7.2.3. dėl leidimo prekybai iš laikinų statinių ir prekybos įrenginių: informuoti apie darbo
grupės „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo privačiose valdose nagrinėjimo“ kompetenciją ir
įgaliojimus „nuspręsti nepritarti projektiniams pasiūlymams“ (pažymos 4.4 punktas); pateikti
informaciją apie Savivaldybei žinomus teisminius ginčus, susijusius su leidimo prekybai iš laikinų
statinių ir prekybos įrenginių išdavimu pareiškėjui.
8. Atsižvelgiant į pareiškėjo skundo turinį bei tyrimo metu paaiškėjusias aplinkybes,
išskiriamos šios skundo dalys (šios pažymos 6.3 punktas):
8.1. dėl žemės nuomos mokesčio perskaičiavimo;
8.2. dėl specialiųjų architektūros reikalavimą ir dėl leidimo prekybai iš laikinų statinių ir
prekybos įrenginių.
Su kiekviena iš nurodytų skundo dalių susijusios faktinės aplinkybės, teisinis
reglamentavimas bei išvados bus pateikiama atskirai.
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Dėl žemės nuomos mokesčio perskaičiavimo
Nustatytos skundo dalies tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės
9. Savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė 2013-06-20 raštu Nr. (4.11.)
D3-2447 Seimo kontrolierių informavo bei pateikė dokumentus:
9.1. Savivaldybės taryba 2013-04-04 sprendimu Nr. T2-89 „Dėl Tarybos 2012-11-29
sprendimo Nr. T2-288 1 punkto panaikinimo“ panaikino Savivaldybės tarybos 2012-11-29
sprendimo Nr. T2-288 „Dėl Tarybos 2012-10-25 sprendimo Nr. T2-260 pakeitimo“ 1 punktą.
9.2. Savivaldybės 2013-04-11 raštu Nr. (4.16)-D3-1336 „Dėl žemės nuomos mokesčio už
2012 metus patikslinimo“ pareiškėjas buvo informuotas apie panaikintą Tarybos sprendimą.
9.3. Pareiškėjas valstybinės žemės sklypo nuomos mokestį už 2012 metus sumokėjo 201211-02, o patikslinto mokesčio pareiškėjui nereikėjo mokėti dėl Tarybos sprendimo panaikinimo.
9.4. Pareiškėjas ... ieškiniu kreipėsi į Palangos miesto apylinkės teismą dėl Tarybos 2012-1129 sprendimo Nr. T2-288 1 punkto panaikinimo (pareiškėjas Savivaldybės raštu buvo informuotas
apie nurodyto sprendimo panaikinimą Tarybos 2013-04-04 sprendimu Nr. T2-89).
9.5. Palangos miesto apylinkės teismas ... nutartyje pažymėjo, kad „ieškovas X pateikė
teismui pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriuo pareiškė
atsisakymą nuo ieškinio atsakovei Palangos miesto savivaldybės administracijai dėl Palangos
miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T2-288 „Dėl Tarybos 2012-10-25
sprendimo Nr. T2-260“ 1.3 punkto ir Palangos miesto savivaldybės administracijos 2013-01-28
rašto Nr. (4.16)-D3-369 „Dėl žemės nuomos mokesčio už 2012 metus perskaičiavimo“
panaikinimo. [...].“ Palangos miesto apylinkės teismas bylą nutraukė.
10. Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš 2013-06-19 raštu Nr. (5.8)-S13169 Seimo kontrolierių informavo, kad „atsižvelgus, jog skundžiamas Sprendimo 1 punktas [201211-29, Nr. T2-288] yra panaikintas, manome, kad nėra tikslinga nagrinėti negaliojančios teisės
normos atitikimą aukštesnės galios teisės aktams.“
Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai
11. Lietuvos Respublikos įstatymai.
11.1. Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnyje nustatyta: „Valstybinės (valstybės perduotos
savivaldybėms) funkcijos yra: [...]; 10) savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės
turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise; [...].“
11.2. Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta:
11.2.1. 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų
piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo
administravimo srityje. 2. Seimo kontrolieriai netiria [...] teismų teisėjų veiklos, savivaldybių tarybų
(kaip kolegialių institucijų) veiklos. [...]. 4. Seimo kontrolieriai [...] netikrina teismų priimtų
sprendimų, nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumo ir teisėtumo.“
11.2.2. 22 straipsnis – „Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos
aplinkybės [...], taip pat kitais šio Įstatymo nustatytais atvejais.“
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktai:
12. 1. 2002-11-19 nutarime „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ Nr. 1798 nustatyta:
12.1.1 „1.1. Šis nutarimas taikomas nustatant nuomos mokestį už nuomojamą pagal teisės
aktus, nustatančius valstybinės žemės nuomos tvarką, valstybinę žemę (išskyrus tarptautinių oro
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uostų ir valstybinių jūrų uostų žemę).“
12.1.2. „1.5. Nuomos mokesčio dydį apskaičiuoja valstybinės žemės nuomotojas.“
12.1.3. „1.6. Valstybinės žemės nuomininkai žemės nuomos mokesti sumoka į savivaldybės,
kurios teritorijoje yra nuomojama valstybinė žemė, biudžetą iki kalendorinių metų lapkričio 15
dienos.“
12.1.4. „1.7. Nuomos mokesčio dydis ir mokėjimo terminai nurodomi valstybinės žemės
nuomos sutartyje.“
12.1.5. „1.8. Savivaldybių tarybos savo biudžeto sąskaita turi teisę mažinti valstybinės
žemės nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti.“
12.2. 2003-11-10 nutarime Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės
sklypų naudojimą“ nustatyta:
12.2.1. „1. Valstybinės žemės sklypų naudotojai, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų
nustatyta tvarka [...], už naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo
moka žemės nuomos mokestį, [...].“
12.2.2. „2. Žemės nuomos mokesčio tarifas metams yra ne mažesnis kaip 0,1 procento ir ne
didesnis kaip 4 procentai žemės vertės, apskaičiuotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-0224 nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ [...] nustatyta tvarka.“
12.2.3. „3. Savivaldybės, kurios teritorijoje yra naudojami valstybinės žemės sklypai, taryba
nustato konkretų žemės nuomos mokesčio tarifą ir apie tai informuoja valstybinės žemės sklypų
naudotojus.“
12.2.4. „5. Savivaldybės, kurios teritorijoje yra naudojami valstybinės žemės sklypai,
vykdomoji institucija apskaičiuoja fiziniams asmeninis žemės nuomos mokesčio dydį ir apie tai
juos informuoja iki kalendorinių metų lapkričio l dienos.“
12.2.5. „7. Valstybinės žemės sklypų naudotojai žemės nuomos mokestį sumoka į
savivaldybės, kurios teritorijoje yra naudojami valstybinės žemės sklypai, biudžetą iki kalendorinių
metų lapkričio 15 dienos.“
12.2.6. „8. Savivaldybių tarybos savo biudžeto sąskaita turi teisę mažinti žemės nuomos
mokestį arba visai nuo jo atleisti.“
Išvados
13. Remiantis nustatytomis ir šios pažymos 2, 4, 9 paragrafuose nurodytomis faktinėmis
aplinkybėmis, konstatuotina:
13.1. Ginčijamo Savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T2-288 „Dėl Tarybos
2012-10-25 sprendimo Nr. T2-260 pakeitimo“ 1 punktas panaikintas 2013-04-04 (šios pažymos 9.1
punktas) ir atitinkamai neteko galios Savivaldybės 2013-01-28 raštas dėl įpareigojimo sumokėti
valstybinės žemės nuomos mokestį (šios pažymos 2.2 punktas).
13.2. Apie Savivaldybės Tarybos priimtą sprendimą pareiškėjas buvo informuotas
Savivaldybės 2013-04-11 raštu (šios pažymos 9.2 punktas), t. y. pareiškėjui tapo žinoma dar iki jo
skundo gavimo Seimo kontrolierių įstaigoje dienos (skundas gautas 2013-05-13).
13.3. Žemės sklypas pagal 1997-06-20 sutartį Nr. N25/97-097 iki 2095-12-13 išnuomotas pareiškėjui
(šios pažymos 4.1.1 papunktis). Pareiškėjas valstybinės žemės nuomos mokestį už 2012 metus
sumokėjo 2012-11-02, o patikslinto žemės nuomos mokesčio jis neturėjo mokėti (šios pažymos 9.3
punktas).
14. Remiantis teisiniu reglamentavimu, pacituotu 11.2.2 papunktyje, darytina išvada, kad
išnyko skundžiamos aplinkybės, t. y. pareiškėjui padidinto valstybinės žemės nuomos mokesčio už
2012 metus mokėti nereikia, taigi šios dalies skundo tyrimas nutrauktinas.
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Dėl specialiųjų architektūros reikalavimą ir dėl leidimo prekybai
iš laikinų statinių ir prekybos įrenginių
Nustatytos skundo dalies tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės
15. Savivaldybės administracijos direktorė A. Kilijonienė 2013-06-20 raštu Nr. (4.11.)-D32447 Seimo kontrolierių informavo:
15.1. „Į pareiškėjo 2013-02-06 ir 2013-03-15 prašymus atsakymas buvo pateiktas 2013-0322 raštu Nr. (18.8)ATPS1-96.“
15.2. „2013-05-15 Darbo grupės dėl prekybos ir paslaugų teikimo privačiose valdose
nagrinėjimo posėdžio protokolu Nr. 11 buvo pritarta laikinų statinių statybai, ... (X 2013-05-10
prašymas).“
15.3. Klaipėdos apygardos teismas ... nutartimi nutraukė administracinę bylą pagal
pareiškėjo pareiškimą apie atsisakymą nuo skundo [prašė panaikinti 2013-03-28 Savivaldybės raštą
Nr. (18.8)ATPS1-119 „Dėl prašymo ir savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrių įpareigoti
iki 2013-10-15 pritarti pareiškėjo 2013-03-25 projektiniuose pasiūlymuose nurodytam [duomenys
neskelbiami] projektui] ir prašymą administracinę bylą nutraukti.
16. Iš pateiktų Savivaldybės dokumentų matyti, kad Savivaldybės 2013-03-22 raštu Nr.
(18.8)ATPS1-96 buvo atsakyta tik į pareiškėjo 2013-03-15 prašymą Nr. N-321r (taip nurodyta
rašte).
Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai
17. Lietuvos Respublikos įstatymai
17.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje nustatyta, kad „Savarankiškosios
(Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: [...]; 20) specialiųjų
architektūros reikalavimų nustatymas ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimas įstatymų nustatyta
tvarka; [...].“
17.2. Statybos įstatyme nustatyta:
17.2.1. 5 straipsnis – „Statinio architektūra turi būti tokia, kad: [...]; 3) atitiktų savivaldybės
administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo)
nustatytus specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomų teritorijų ir
paveldosaugos reikalavimus; [...].“
17.2.2. 20 straipsnis – „1. Statinio projektas rengiamas: [...]; 6) supaprastintas statybos
projektas - naujo nesudėtingo statinio statybai Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais; [...]. 3.
Statinio projektas rengiamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, žemės sklypo (teritorijos)
statybinių tyrinėjimų (jeigu juos atlikti privaloma) dokumentais, kultūros paveldo vertybės tyrimų
medžiaga, galiojančiais teisės aktais, prisijungimo sąlygomis ir: [.„]; 1) savivaldybės administracijos
nustatytais specialiaisiais architektūros reikalavimais [...].“
17.3. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnyje nustatyta: „Savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės
teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už: [...]; 2) leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės
tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą (viešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos
paslaugos, laikytina savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti
ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje
teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų,
prekybai pritaikytu automobilių ar priekabų, lauko kavinių).“
17.4. Seimo kontrolierių įstatyme nustatyta:
17.4.1. 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų
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piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo
srityje. 2. Seimo kontrolieriai netiria [...] teismų teisėjų veiklos, savivaldybių tarybų (kaip kolegialių
institucijų) veiklos. [...]. 4. Seimo kontrolieriai [...] netikrina teismų priimtų sprendimų, nuosprendžių
ir nutarčių pagrįstumo ir teisėtumo.“
17.4.2. 22 straipsnis – „Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos
aplinkybės [...], taip pat kitais šio Įstatymo nustatytais atvejais.“
18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktai
18.1. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo
ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo
subjektuose taisyklėse nustatyta:
18.1.1. 1 punktas – „Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo
administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės
(toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų (toliau vadinama –
asmenys) prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir
kituose viešojo administravimo subjektuose (toliau vadinama – institucijos).“
18.1.2. 5 punktas – „Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs
asmens kreipimasis į instituciją prašant administracinės 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 teisės aktuose nustatytus veiksmus. Prašymo nagrinėjimas – valstybės tarnautojo veikla,
apimanti asmens prašymo priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą, atsakymo parengimą ir
išsiuntimą (įteikimą) asmeniui. Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu, raštu ar
elektroniniu būdu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikta administracinė paslauga, pateikta
informacija, įteikta prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstyta institucijos
nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus.“
18.1.3. 30 punktas – „Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų
gavimo institucijoje.“
Išvados
19. Remiantis nustatytomis ir šios pažymos 2, 4, 15, 16 paragrafuose nurodytomis
faktinėmis aplinkybėmis, konstatuotina:
19.1. atsakymas pareiškėjui į jo 2013-02-06 prašymą nebuvo pateiktas teisės aktų nustatyta
tvarka (šios pažymos 16 paragrafas);
19.2. tenkinant pareiškėjo 2013-05-10 prašymą, Savivaldybės darbo grupė 2013-05-15
pritarė laikinų statinių statybai ....
20. Remiantis teisiniu reglamentavimu, pacituotu 17.4.2 papunktyje, darytina išvada, kad
skundžiamos aplinkybės išnyko, t. y. pareiškėjo prašymas dėl laikinų statinių statybos, patenkintas,
taigi šios skundo dalies tyrimas nutrauktinas.
21. Remiantis teisiniu reglamentavimu, pacituotu 18.1 punkte, darytina išvada, kad
Savivaldybė neatsakė (Seimo kontrolieriui nepateikė atsakymo kopijos) į pareiškėjo 2013-02-06
prašymą, kaip tai numato teisės aktai. Taigi ši pareiškėjo skundo dalis pripažintina pagrįsta.
Netikslinga siūlyti Savivaldybei tinkamai atsakyti į pirmiau nurodytą pareiškėjo prašymą,
nes jo kelti klausimai (dėl laikinų statinių statybos) yra išnagrinėti.

12

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dėl valstybinės žemės mokesčio, dėl
specialiųjų architektūros reikalavimų ir leidimo prekybai iš laikinų statinių ir prekybos įrenginių tyrimą
nutraukti.
23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl atsakymo nepateikimo pripažinti
pagrįstu.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1
dalies 17 punktu, Seimo kontrolierius rekomenduoja Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktorei Akvilei Kilijonienei atkreipti dėmesį į pažymos 21 paragrafą, imtis priemonių, kad
Savivaldybėje gauti prašymai būtų nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
Apie rekomendacijų vykdymą prašytume Seimo kontrolierių informuoti iki 2013-12-16.

Seimo kontrolierius

Raimondas Šukys

