PAŽYMA DĖL SKUNDO
PRIEŠ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
2012-12-06 Nr.4D-2012/4-1271
Vilnius
I. SKUNDO ESMĖ
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2012-08-29 gavo X (toliau vadinama –
pareiškėja) skundą dėl Palangos miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė)
administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo).
1. Pareiškėja skunde nurodė:
1.1. jai asmeninės „nuosavybės teise turimiems žemės sklypams a ir b, Palangoje, nėra
nustatyti servitutiniai įvažiavimai į gatvę iš [...] nuosavybės teise turimo gyvenamojo namo adresu
b, Palanga [...].“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).
1.2. „Žodiniu susitarimu važinėjau per teritoriją adresu c, Palanga.“
1.3. „Šiais metais Lietuvos Vyriausybės nutarimu Palangos m. savivaldybės administracijai
įsikurti buvo perduotos patalpos c. Kadangi dar nėra pradėtas įgyvendinti 2005-07-14 d. Palangos
m. savivaldybės sprendimas Nr. T2-146 dėl detaliojo plano, numatančio išvažiavimą iš mano
asmens nuosavybe priklausančių sklypų a ir b ir mano gyvenamojo namo adresu b Palangoje, aš
2012-06-06 kreipiausi į Palangos m. savivaldybės administracijos direktorę A. Kilijonienę, kad
leistų važiuoti per c, Palanga, teritoriją iki bus įrengtas kitas išvažiavimas [...]. (Kol pastatas adresu
c, Palanga, nebuvo perduotas Palangos m. savivaldybei man žodiniu susitarimu norint pasiekti
gatvę buvo leista važiuoti per šį sklypą).“
1.4. 2012-07-17 raštu Nr. (8.6)-D3-J-728r-2691 gavo atsakymą, kad „Palangos m.
savivaldybės administracija neturi teisinio pagrindo duoti leidimą važiuoti per c, Palanga, teritoriją
[...].“
1.5. 2012-07-19 kartotinai kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorę.
1.6. 2012-08-20 gavo Savivaldybės administracijos direktorės A. Kilijonienės raštą Nr.
(8.6)-D3-J-941r-3143, kuriame rašoma, kad „įgyvendinus detaliojo plano, patvirtinto Palangos m.
savivaldybės tarybos 2005-07-14 d. sprendimu Nr. T2-146 sprendinius galėsiu naudotis naujai
įrengtu pravažiavimu iš Jūratės gatvės. Savivaldybės administracija planuoja darbus pradėti 2013
metais.“
2. Pareiškėja prašo Seimo kontrolieriaus „tarpininkauti, kad iš savo asmeninės
nuosavybės teise turimų sklypų adresu a ir b, Palangoje, ir iš asmeninės nuosavybės teise
turimo gyvenamo namo adresu b, Palanga, turėčiau išvažiavimą į gatvę.“
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
3. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių
įstatymo 19 ir 20 straipsniais, 2012-08-31 raštu Nr. 4D-2012/4-1271/3D-2877:
3.1. prašė Savivaldybės pateikti informaciją (pagrįstą teisės aktų nuostatomis ir teisės
aktų nustatyta tvarka patvirtintomis dokumentų kopijomis), dėl kokių priežasčių iki šiol
neįgyvendinti Savivaldybės tarybos 2005-07-14 sprendimu Nr. T2-146 (prašyta pateikti šio
sprendimo kopiją) patvirtinti detaliojo plano sprendiniai, sudarantys pareiškėjai galimybę įvažiuoti
ir išvažiuoti iš jai asmeninės nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų a ir b, Palangoje;
3.1.2. paaiškinti, kodėl pareiškėjai draudžiama pravažiuoti (įvažiuoti ir išvažiuoti iš savo
sklypų) per žemės sklypą c;
3.1.3. informuoti, kokiu keliu pareiškėja galėtų įvažiuoti į jai asmeninės nuosavybės teise
priklausančius žemės sklypus (a ir b, Palangoje) ir iš jų išvažiuoti, iki bus įgyvendintas
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Savivaldybės tarybos 2005-07-14 sprendimu Nr. T2-146 (prašyta pateikti šio sprendimo kopiją)
patvirtintas detalusis planas;
3.1.4. pateikti kitą šio skundo tyrimui svarbią informaciją;
3.2. pareiškėjai pateikti atsakymo Seimo kontrolieriui kopiją su priedais.
4. Pareiškėjai pasiūlė, susipažinus su Savivaldybės atsakymu į šį raštą, iki 2012-10-10
pateikti savo nuomonę (paaiškinimus, pastabas) dėl atsakyme nurodytų aplinkybių.
Nustatytos skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės
5. Savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė 2012-09-27 raštu Nr.
(4.11.)-D3-3556 Seimo kontrolierių informavo (rašto kopiją pateikė ir pareiškėjai), kad:
„Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 28 d. sprendimu buvo
panaikintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005-07-14 sprendimas Nr. T2-146, 2006-03-02
sprendimas Nr. T2-44, kuriais buvo patvirtintas žemės sklypų d ir e, Palangoje, detalusis planas.
Šiuo detaliuoju planu suplanuotas žemės sklypas Nr. 4 (prie pastato e) nebuvo ir nėra įregistruotas
Nekilnojamojo turto kadastre. Šiuo metu tai yra valstybinė žemė, kurią patikėjimo teise valdo
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos skyrius.
Palangos miesto savivaldybės taryba 2006-10-06 sprendimu Nr. T2-244 patvirtino žemės
sklypo c, f, Palangoje, detalųjį planą. Planavimo organizatorius – VĮ „Klaipėdos regiono keliai“. Šio
detaliojo plano transporto eismo brėžinyje numatoma galimybė įvažiavimą į žemės b, Palangoje,
įrengti iš Jūratės gatvės.
Atkreipiame dėmesį, kad poilsio pastatai ir kiemo statiniai adresu c, Palangoje, buvo
perduoti Palangos miesto savivaldybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-12-07 nutarimu Nr.
1435 ir Valstybės turto perduodamo valdyti ir disponuoti juo nuosavybės teise, perdavimo ir
priėmimo aktu Nr. 34, tik 2012-01-04, iki to laiko juos valdė VĮ „Klaipėdos regiono keliai“.
Palangos miesto savivaldybės administracija žemės sklypo c, f, Palangoje, patvirtinto Palangos
miesto savivaldybės tarybos 2006-10-06 sprendimu Nr. T2-244, detalaus plano įgyvendinimo
darbus planuoja pradėti 2013 metais.
Pažymėtina, kad norint įvažiuoti ir išvažiuoti iš X asmeninės nuosavybės teisė priklausančių
žemės sklypų a ir b, Palangoje, iš Gintaro g. reikia važiuoti ne tik per sklypą c, taip pat reikia
pravažiuoti sklypą f, kurį nuomos sutarties pagrindais valdo VĮ „Klaipėdos regiono keliai“.
Įvažiavimo į sklypus c ir f, Palangoje, ribojimui yra įrengtas pakeliamas užtvaras, kuris yra VĮ
„Klaipėdos regiono keliai“ nuomos sutarties pagrindais valdomame sklype f, Palangoje.
Kaip jau buvo minėta 2012-07-17 rašte Nr. (8.6.)-D3-j-728r-2691 ir 2012-08-20 rašte Nr.
(8.6.)-D3-J-94lr-3143, adresuotame X, žemės sklypams adresu a ir b, Palangoje, nėra nustatyti
servitutai, suteikiantys teisę važiuoti transporto priemonėmis teritorija c. Be to, artimiausiu įmetu
Palangos miesto savivaldybės administracija planuoja pradėti pastato adresu c, Palangoje,
rekonstrukcijos darbus, todėl pravažiavimas minėta teritorija bus apsunkintas.
Šiuo metu žemės sklypų a ir b, Palangoje, savininkė X gali savo iniciatyva ir savo lėšomis
įsirengti pravažiavimą iš Jūratės gatvės. Norint įrengti privažiavimą iš Jūratės gatvės visų pirma
reikia gauti valstybinės žemės patikėtinio (Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Palangos skyriaus [...]. rašytinį sutikimą.
Gavus sutikimą, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio
projektavimas“ [...] nustatyta tvarka turi būti rengiamas projektas ir statybos techninio reglamento
STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ [...] nustatyta tvarka gaunamas statybą
leidžiantis dokumentas dėl pravažiavimo įrengimo.
Šiuo metu į žemės sklypus a ir b patenkama pro žemės sklypą g, Palangoje.“
6. Seimo kontrolierius 2012-10-01 gavo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Palangos skyriui adresuotą X 2012-08-28 prašymą:
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„[...] prašau apsvarstyti mano prašymą išsinuomoti, nusipirkti ar atstatyti mano turimą teisę
į žemę Palangos mieste, į aukščiau minėto žemės sklypo dalį, kur buvo suplanuotas žemės sklypas
Nr. 4 (prie pastato e), kad galėčiau įsirengti įvažiavimą į gatvę ir nebūtų pažeidinėjamos mano
pilietinės teisės (Žemės aš neatgaunu, kadangi joje įrengtas Palangos Aerouostas) [...].
Aš sutinku savo lėšomis įsirengti pravažiavimą į gatvę iš man nuosavybės teise
priklausančios žemės sklypo b, Palanga.“
7. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 19, 20
straipsniais, 2012-10-17 raštu Nr. 4D-2012/4-1271/3D-3344 prašė Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos Palangos skyriaus pateikti informaciją (pagrįstą teisės aktų
nuostatomis ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintomis dokumentų kopijomis) dėl
pareiškėjos 2012-09-28 prašymo nagrinėjimo ir dėl kitų skundo tyrimui aktualių klausimų.
8. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius Vitas Lopinys
2012-11-27 raštu Nr. 155-(8.5)-2238 Seimo kontrolieriui pateikė išvadą 2012-10-17 rašte Nr.
4D-2012/4-1271/3D-3344 (pažymos 7 punktas) keltais klausimais:
„Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės
tarnyba) išnagrinėjo Jūsų 2012-10-17 raštą Nr. 4D-2012/4-1271/3D-3344 „Dėl X skundo“.
Pagal Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenis nustatyta, kad X nuosavybės teise
priklauso žemės sklypai (toliau – Žemės sklypai), esantys a ir b, Palangoje. Šie Žemės sklypai
šiaurinėje, rytinėje ir pietinėje pusėse ribojasi su Nekilnojamojo turto registre įregistruotais žemės
sklypais, o vakarinėje pusėje ribojasi su laisvos valstybinės žemės plotu.
Nustatyta, kad X 2012-09-28 kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos Palangos skyrių su
prašymu, kuriame nurodė, kad į jai nuosavybės teise priklausančius Žemės sklypus patenka per
žemės sklypą c, Palangoje.
Pažymėtina, kad Palangos miesto savivaldybės administracija 2012-09-27 rašte Nr. (4.11.)D3-3556 „Dėl X skundo“, adresuotame Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui, nurodė, kad
Palangos miesto savivaldybės taryba 2006-10-06 sprendimu Nr. T2-244 „Dėl žemės sklypo c, f,
Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtino žemės sklypo c, f, Palangoje, detalųjį planą. Šio
detaliojo plano transporto eismo brėžinyje numatyta įvažiavimą į žemės sklypą b, Palangoje, įrengti
iš Jūratės gatvės.
Taip pat šiame rašte nurodyta, kad šiuo metu Žemės sklypų savininkė X gali savo iniciatyva
ir savo lėšomis įrengti pravažiavimą iš Jūratės gatvės. Norint įrengti privažiavimą iš Jūratės gatvės
visų pirma reikia gauti valstybinės žemės patikėtinio (Nacionalinės žemės tarnybos Palangos
skyriaus) rašytinį sutikimą. Gavus sutikimą, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR
1.05,06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. DI-80S (Žin., 2010, Nr. 115-5902) nustatyta tvarka turi būti parengtas
projektas ir statybos techninio reglamento STR 1.07,01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. DI-S26 (Žin.,
2010, Nr. 116-5944; 2011, Nr. 61-2915) nustatyta tvarka gautas statybą leidžiantis dokumentas dėl
pravažiavimo įrengimo.
Skyrius, atsakydamas į X 2012-09-28 prašymą, 2012-10-22 raštu Nr. 16SD (14.16.304.)1775 sutiko, kad atsižvelgiant į Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006-10-06 sprendimu Nr.
T2-244 patvirtinto detalaus plano sprendinius, būtų rengiamas įvažiavimas į žemės sklypą b,
Palangoje, bei paaiškino, kad kelio servitutas, reikalingas patekti į žemės sklypą b, Palangoje, bus
numatytas rengiant žemės sklypo e, Palangoje, detalųjį planą.
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006-10-06 sprendimu Nr. T2-244 „Dėl žemės sklypo
g, f, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypo c, f, Palangoje, detalusis
planas yra galiojantis. Pagal šį detalųjį planą yra suprojektuotas servitutinis 7 metrų pločio ir dviejų
eismo krypčių kelias nuo Jūratės gatvės per žemės sklypus e, c ir f, Palangoje. Taip pat minėto kelio
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atkarpoje, esančioje žemės sklype e, Palangoje, nuo šio kelio yra pažymėtas įvažiavimas į Jums
nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą b, Palangoje.
Pažymime, kad minėtame Palangos miesto savivaldybės administracijos 2012-09-27 rašte
Nr. (4.11.)-D3-3556 „Dėl X skundo“ nurodyta, kad Palangos miesto savivaldybės administracija šio
detaliojo plano įgyvendinimo darbus planuoja pradėti 2013 metais.
Paaiškiname, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005-07-14 sprendimu Nr. T2-H6 ir
2006-03-02 sprendimu Nr. 12-44, buvo patvirtintas žemės sklypų d ir e, Palangoje, detalusis planas.
Tačiau minėtas detalusis planas Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 28 d,
sprendimu administracinėje byloje Nr. f-62-243/2030 buvo panaikintas, kadangi detaliojo plano
sprendiniai prieštarauja Palangos miesto generalinio plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1991-12-04 nutarimu Nr. 523, Palangos miesto centrinės dalies specialiojo
paminklosauginio plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1999-07-29 sprendimu Nr. 134,
Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000-05-25
sprendimu Nr. 32, sprendiniams. [...]“
9. X sutuoktinis 2012-12-03 Seimo kontrolierių informavo, kad šiuo metu pareiškėja į savo
žemės sklypą a ir b, Palangoje, patenka ir iš jo išvažiuoja, kaip ir anksčiau, per c, Palangoje, žemės
sklypą, kadangi kelio užtvaras yra pakeltas.
10. Savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojas Virgilijus
Beržanskis Seimo kontrolierių 2012-12-03 informavo, kad Savivaldybės taryba 2012-11-29
nusprendė pritarti teritorijos prie c ir gretimos teritorijos prie Jūratės gatvės, Palangoje, detaliojo
plano rengimui, kuriame bus numatytas kelio servitutas įvažiuoti į žemės sklypą b, Palangoje, iš
Jūratės gatvės. V. Beržanskis taip pat paaiškino, kad šiuo metu, kaip ir anksčiau, pareiškėja į savo
žemės sklypą a ir b, Palangoje, įvažiuoja ir iš jo išvažiuoja per c, Palangoje, žemės sklypą; kelio
užtvaras yra pakeltas, pareiškėjai nebus draudžiama šiuo keliu naudotis, iki bus įrengtas kelias iš
pareiškėjai nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų į Jūratės gatvę ir patvirtintas jo servitutas.
Savivaldybė šį servitutinį kelią planuoja įrengti iki 2013 metų vasaros sezono, t. y. iki 2013 metų
gegužės mėnesio.
10.1. Skundo tyrimui 2012-12-06 pateiktame Savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendime
Nr. T2-314 nurodyta „[...] savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Pritarti teritorijos prie c ir gretimos teritorijos prie Jūratės gatvės, Palangoje, detaliojo
plano rengimui. Planavimo tikslai – žemės sklypų formavimas, naudojimo būdo ir pobūdžio,
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymas, žemės juostų suformavimas komunikaciniams
koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai,
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T2-244 patvirtinto žemės
sklypo c, f, Palangoje, detaliojo plano ir Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu
Nr. 32 patvirtinto miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamoje
teritorijoje. Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.
[...].“
Skundo tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
11. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta:
4.124 straipsnis „Servituto nustatymo pagrindai ir momentas“ – „1. Servitutą gali
nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo numatytais atvejais – administracinis
aktas.“;
4.125 straipsnis „Servituto nustatymas sandoriais“ – „Sandoriais nustatyti servitutus turi
teisę tik pats tarnaujančiuoju tampančio daikto savininkas.“
12. Lietuvos Respublikos žemės įstatyme nustatyta:
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23 straipsnis „Žemės servitutai“ –
„1. Žemės servitutai nustatomi Civilinio kodekso nustatytais pagrindais. Servitutų
nustatymo administraciniu aktu atvejai ir tvarka nustatomi šiame straipsnyje. Administraciniu aktu
servitutus nustato Nacionalinė žemės tarnyba vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo
sprendimu.
[...].
10. Valstybinės žemės patikėtiniai turi teisę sudaryti sandorius dėl valstybinės žemės
servitutų tais atvejais, kai servitutai negali būti nustatyti administraciniu aktu. “
13. Vietos savivaldos įstatyme nustatyta:
6 straipsnis „Savarankiškosios savivaldybių funkcijos“:
„Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos:
[...];
19) teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų
sprendinių įgyvendinimas; [...].“
14. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta:
„Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės ar,
tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia.“
Skundo tyrimo išvados
15. Apibendrinus skundo tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei pažymos 11–14
punktuose nurodytą teisinį reglamentavimą, konstatuotina, kad Savivaldybės pareigūnai, Seimo
kontrolieriui tarpininkaujant, Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punkte nurodytą funkciją
(teritorijų planavimą, detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimą) vykdo – iki 2013 m. gegužės
mėnesio planuoja parengti Savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T2-314 numatytą rengti
teritorijos prie c ir gretimos teritorijos prie Jūratės gatvės, Palangoje, detalųjį planą ir kelio servitutą
įvažiuoti į žemės sklypus a ir b, Palangoje, ir iš jų išvažiuoti.
Taip pat Savivaldybės pareigūnai įsipareigoja, iki pirmiau nurodytas servitutinis kelias bus
įrengtas, nedrausti pareiškėjai išvažiuoti iš jai nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų a ir b,
Palangoje, ir į juos važiuoti per žemės sklypo c, Palangoje, teritoriją.
Apibendrinus pirmiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad Savivaldybės pareigūnai,
tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, pareiškėjos skunde keliamas problemas sprendžia gera valia,
todėl skundo tyrimas nutraukiamas.
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 3 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo tyrimą nutraukti.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA
17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1
dalies 1 punkto nuostatomis, Seimo kontrolierius prašo Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktorę Akvilę Kilijonienę iki 2013-06-01 informuoti apie servitutinio kelio,
skirto įvažiuoti į žemės sklypus a ir b, Palangoje, ir iš jų išvažiuoti, įrengimą.
Seimo kontrolierius
Dalia Masalskienė, 8 706 65148

Augustinas Normantas

