PAŽYMA DĖL SKUNDO
PRIEŠ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
2013-02-07 Nr. 4D-2012/4-1664
Vilnius
I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo pretendentų į X iki nacionalizacijos
Šventosios kaime turėtą žemę: Y, Z, A, B, C, D, E, F (toliau vadinami – pareiškėjai) kolektyvinį
skundą dėl Palangos miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos
pareigūnų veiksmų, sprendžiant klausimus, susijusius su žemės formavimu nuosavybės teisių
atkūrimui.
2. Pareiškėjai skunde nurodo:
2.1. jie yra pretendentai į buvusio savininko X iki nacionalizacijos valdytą 4,26 ha žemės
sklypą a, Šventojoje ... .
Nors po Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2001-04-02 nutarimo atsirado galimybė
susigrąžinti natūra mieste turėtą laisvą (neužstatytą) žemę, o pareiškėjai yra išreiškę pageidavimą
susigrąžinti visą X valdytą žemę natūra, Savivaldybės administracijos pareigūnams nevykdant
pareigos nustatyti laisvus (neužstatytus) natūra grąžintinus žemės plotus, nuosavybės teisių
atkūrimo klausimas nesprendžiamas;
2.2. Savivaldybė nevykdo Palangos miesto valdybos 1994-06-10 potvarkio Nr. 110 „Dėl
iškeldinamų poilsio namelių“, kuriuo nuspręsta iškeldinti poilsio namelius, patenkančius į X
nuosavybės teise valdytą žemės sklypą a.
3. Pareiškėjai prašo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus nustatyti, ar Savivaldybės
administracijos pareigūnų veiksmuose, sprendžiant žemės sklypų formavimo nuosavybės teisių
atkūrimui klausimus, nėra piktnaudžiavimo ir biurokratizmo, pažeidžiančio jų teises ir teisėtus
lūkesčius, požymių.
4. Pažymėtina, kad pareiškėjų skundo dalis dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau vadinama – Tarnyba) pareigūnų, sprendžiančių nuosavybės teisių į žemę
atkūrimo klausimus, buvo išskirta nagrinėti valstybinių institucijų pareigūnų veiksmus tiriančiam
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Romui Valentukevičiui (skundo Nr. 4D-2012/1-1605).
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
5. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į skunde nurodytas aplinkybes,
kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas pateikti oficialiai patvirtintomis dokumentų
kopijomis pagrįstą informaciją.
Tyrimo metu atlikta Savivaldybės administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės 2013-02-40
raštu Nr. (4.11.)-D3-481 pateiktos informacijos analizė. Tyrimo metu analizuota ir Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus Vito Lopinio 2013-02-06 raštu Nr. 1SS(7.5)-224 pateikta informacija.
Nustatytos tyrimui reikšmingos aplinkybės
6. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus Vito Lopinio 201302-06 rašte Nr. 1SS-(7.5)-224 pažymėta:
„Buvęs žemės savininkas X buvusioje Kretingos apskrityje, Palangos valsčiuje, Šventosios
kaime valdė 13,80 ha žemės dviejuose žemės sklypuose. Pagal Kretingos apskrities, Palangos
valsčiaus, Šventosios kaimo, Kutnikų pelkių dalių ir Šventosios miestelio, Darbėnų valsčiaus,
Šventosios, Būtingės ir Pašvenčio kaimų dalių faktinio valdymo apmatavimo plano eksplikaciją,
patvirtintą 1940-05-25 Žemės tvarkymo departamento direktoriaus, vienas žemės sklypas a – 4,86
ha dydžio ... Kutnikų pelkėse, kitas b – 8,94 ha dydžio ... – buvusiame Šventosios kaime.“
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7. Savivaldybės administracija 2013-02-04 raštu Nr. (4.11.)-D3-481 Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolieriui pateikė informaciją apie nuosavybės teisių atkūrimui suformuotus žemės
sklypus :
„Sprendžiant klausimą, susijusį su nuosavybės teisių grąžinimu X valdytos žemės dalyje
Savivaldybės tarybos 2004-04-01 sprendimo Nr. 52 1 punktu buvo patvirtintas žemės sklypas c,
Palangoje.
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-01-05 įsakymo Nr. A1-4 11 ir 12 punktais
patvirtinti žemės sklypai d ir e, Palangoje.
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-08-19 įsakymu Nr. A1-634 patvirtintas žemės
sklypas f, Palangoje.
Atsižvelgiant į informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę, suderintą Savivaldybės
administracijos direktoriaus 2011-09-30 įsakymu Nr. A1-885, Tarnybos Palangos žemėtvarkos
skyriaus 2011-12-21 raštą Nr. 16SD-(14.16.45)-1296, Klaipėdos apygardos administracinio teismo
2011-10-07 įsiteisėjusį sprendimą, 2012-01-16 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. A1-35 patvirtintas žemės sklypo g, Palangoje, planas.
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-11 įsakymu Nr. A1-11 patvirtintas žemės
sklypo h, Palangoje, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Plano rengimo
tikslas – suformuoti naudojamus valstybinės žemės sklypus esamiems pastatams ..., ..., ..., ..., ..., ...
eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą tiesioginę paskirtį. Šiuo planu suplanuoti du
žemės sklypai.“
8. Savivaldybės administracija 2013-02-04 raštu Nr. (4.11.)-D3-481 Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolieriui pateikė informaciją apie likusią grąžinimui nesuformuotą buvusio savininko
turėtą žemę:
„Likusi buvusio savininko X turėtos žemės dalis k, kurioje dar nėra suformuotas žemės
sklypas, yra užstatyta poilsio nameliais.
Du poilsio nameliai adresu l ir m, priklausantys G, yra įregistruoti Nekilnojamojo turto
registre.
Nedidelė dalis taip pat patenka į Valstybinės reikšmės miškų plotų teritoriją.
Dalis X valdytos žemės patenka į valstybės įmonės Registrų centras įregistruotų sklypų
teritoriją.
Sprendžiant klausimą, susijusį su neįregistruotų poilsio namelių iškeldinimu,
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2012-01-20 ir 2012-01-24 atliko
faktinių duomenų patikrinimą vietoje ir nustatė, kad šie nameliai yra kilnojamieji daiktai, nes
neatitinka Statybos įstatyme apibrėžto statinio ir Civiliniam kodekse nurodyto nekilnojamojo
daikto sąvokos. Šiuo metu Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjama
byla dėl šioje teritorijoje esančių 14 namelių teisinės registracijos. Pareiškėjas H.“
9. Dėl galimybės spręsti likusios dalies buvusio savininko turėtos žemės formavimo
grąžinimui natūra Savivaldybės administracija 2013-02-04 rašte Nr. (4.11.)-D3-481 Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolieriui pažymėjo:
„Nuosavybės teisių atkūrimas likusioje buvusio savininko X turėtos žemės dalyje k ...,
suformuojant žemės sklypą (-us), grąžinant jį-juos natūra, bus tęsiamas, išsprendus klausimą
dėl poilsio namelių. Ši teritorija sudaro apie 1,1700 ha.
Pasibaigus teisminiam ginčui ir nukeldinus neįregistruotus poilsio namelius, būtų galima
suformuoti natūra grąžinamus žemės sklypus ir juos grąžinti piliečiams.“
10. Su pareiškėjų skunde nurodytomis aplinkybėmis susiję klausimai nagrinėjami teismo
tvarka. H, kuriam nuosavybės teise priklauso poilsio pastatai, patenkantys į X iki nacionalizacijos
turėtą žemę k, kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2012-05-31 Savivaldybės administracijos
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sprendimą Nr. (8.6)-D3-T-338r-2033 (šiuo sprendimu buvo atsisakyta suteikti adresą poilsio
pastatams, esantiems ..., Palangos mieste, Šventosios seniūnijoje) ir įpareigoti Savivaldybės
administraciją per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos suteikti adresą nekilnojamajam
turtui – poilsio pastatams 1K1ž, 2K1ž, 3K1ž, 4K1ž, 5K1ž, 6K1ž, 7K1Ž, 8K1Ž, 9K1Ž, 10K1Ž,
11K1Ž, 12K1Ž, 13K1Ž, 15K1Ž, virtuvei 14K1Ž, esantiems ..., Palangos m. (Šventosios
seniūnijoje).
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012-11-19 sprendime administracinėje byloje
Nr. I-563-243/2012 pažymėta:
„H nurodo, kad 2012-01-17 kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas suteikti adresą
nurodytam nekilnojamajam turtui, tačiau atsakovė [Savivaldybės administracija] atsakė, kad iš
pateiktų dokumentų negalima nustatyti, ar nurodyti objektai yra ir ar gali būti suformuoti kaip
atskiri nekilnojamieji daiktai. Pakartotinai prašydamas suteikti adresus nurodytiems poilsio
pastatams, pateikdamas papildomus dokumentus, į atsakovę kreipėsi 2012-03-22, tačiau atsakovė
skundžiamu sprendimu adresus suteikti atsisakė, nurodydama, kad Palangos miesto valdyba 199406-10 potvarkiu Nr. 110 patvirtino iškeldinamų iš kopų ir miškų zonos poilsinių sąrašą, kuriame yra
ir pareiškėjo prašyme dėl adresų suteikimo nurodytas adresas, ... (poilsinės pavadinimas „M“).
Pareiškėjo teigimu, toks atsisakymo suteikti adresą pagrindas yra nepagrįstas. Nurodo, kad 200504-12 pirkimo-pardavimo sutartimi įsigijo nurodytus poilsio pastatus iš UAB „Pokrypis“. Poilsio
nameliai nebuvo įregistruoti viešajame registre, todėl kreipėsi dėl jų įregistravimo į VĮ Registrų
centras. VĮ Registrų centras atsisakė įregistruoti statinius į nekilnojamojo turto kadastrą, nes
kadastro duomenų byloje įrašytas adresas ..., Palangos m., nėra įregistruotas Adresų registre.
Skundo reikalavimą grindžia tuo, jog šie poilsio pastatai gali būti atskirais nekilnojamojo turto
objektais, o jų įregistravimas negalimas tik dėl to, kad šiems statiniams nesuteiktas adresas. Nurodo,
kad statiniai buvo inventorizuoti 1975 m. Klaipėdos tarpmiestiniame techninės inventorizacijos
biure, visą laiką buvo naudojamas adresas ..., Palanga, tačiau paaiškėjo, kad toks adresas nėra
įregistruotas Adresų registre.
[...]
Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros skyrius 2012-01-20 ir 2012-01-24 atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje ir
nustatė, kad Palangos mieste, Pylimo, Jūros ir Mėguvos gatvės esančios valstybinės teritorijos
žemėje stovi 74 poilsio paskirties nameliai, kurie yra kilnojamieji daiktai, nes neatitinka
Statybos įstatyme apibrėžto statinio ir Civiliniame kodekse nurodyto nekilnojamojo daikto
sąvokų. Į šių poilsinių namelių, esančių valstybinėje žemėje, sąrašą taip pat patenka ir pareiškėjui H
priklausantys statiniai. [...]
Ginčo poilsio pastatai nelaikytini nekilnojamojo turto kadastro objektu ir jie negali būti
suformuoti kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, todėl jiems negali būti suteiktas adresas.“
Pareiškėjo skundą teismas atmetė, išaiškindamas apskundimo tvarką.
11. Savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis, teisminis nagrinėjimas dar nebaigtas
– Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjama byla dėl šioje teritorijoje
esančių 14 namelių teisinės registracijos.
12. Su skunde nurodytomis aplinkybėmis susijęs nekilnojamasis turtas, kurio duomenys
fiksuoti Nekilnojamojo turto registre:
12.1. 0,2000 ha žemės sklypo c, Palangoje, bendraturtės nuo 2005-06-15 buvo I (tenkanti
dalis – 1000/2000 sklypo; kaip įregistravimo pagrindas nurodyti 2005-05-16 apskrities viršininko
sprendimas Nr. 932 ir 2005-05-19 apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-1856) ir J (tenkanti dalis
– 1000/2000 sklypo; kaip įregistravimo pagrindas nurodyti 2005-05-16 apskrities viršininko
sprendimas Nr. 931 ir 2005-05-19 apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-1856), o šiuo metu
sklypo bendraturtės yra C (tenkanti dalis – 1000/2000 sklypo; kaip įregistravimo pagrindas
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nurodytas 2006-04-06 paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 2-1305) ir Y (tenkanti dalis – 1000/2000
sklypo; kaip įregistravimo pagrindas nurodytas 2005-06-21 paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 2313);
12.2. 0,2000 ha žemės sklypo d, Palangoje, bendraturtės nuo 2005-06-15 buvo I (tenkanti
dalis – 1000/2000 sklypo; kaip įregistravimo pagrindas nurodyti 2005-05-16 apskrities viršininko
sprendimas Nr. 932 ir 2005-05-19 apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-1930) ir J (tenkanti dalis
– 1000/2000 sklypo; kaip įregistravimo pagrindas nurodyti 2005-05-16 apskrities viršininko
sprendimas Nr. 931 ir 2005-05-19 apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-1930), o šiuo metu
sklypo bendraturtės yra C (tenkanti dalis – 1000/2000 sklypo; kaip įregistravimo pagrindas
nurodytas 2006-04-06 paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 2-1305) ir Y (tenkanti dalis – 1000/2000
sklypo; kaip įregistravimo pagrindas nurodytas 2005-06-21 paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 2313);
12.3. 0,2000 ha žemės sklypo e, Palangoje, bendraturtės nuo 2005-06-15 buvo I (tenkanti
dalis – 1000/2000 sklypo; kaip įregistravimo pagrindas nurodyti 2005-05-16 apskrities viršininko
sprendimas Nr. 932 ir 2005-05-16 apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-1857) ir J (tenkanti dalis
– 1000/2000 sklypo; kaip įregistravimo pagrindas nurodyti 2005-05-16 apskrities viršininko
sprendimas Nr. 931 ir 2005-05-19 apskrities viršininko įsakymas Nr. 13.6-1857), o šiuo metu
sklypo bendraturtės yra C (tenkanti dalis – 1000/2000 sklypo; kaip įregistravimo pagrindas
nurodytas 2006-04-06 paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 2-1305) ir Y (tenkanti dalis – 1000/2000
sklypo; kaip įregistravimo pagrindas nurodytas 2005-06-21 paveldėjimo teisės liudijimas Nr. 2313);
12.4. 0,0572 ha žemės sklypo g, Palangoje, naudotojai yra: A (tenkanti dalis – 26/572 sklypo;
kaip įregistravimo teisinis pagrindas nurodyti 2012-04-23 Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo
sprendimas Nr. 16SK-(14.16.110.)-75, Tarnybos 2012-04-23 sprendimas Nr. 16S-109), I (tenkanti
dalis – 347/572 sklypo; kaip įregistravimo teisinis pagrindas nurodyti 2012-04-23 Tarnybos
teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 16SK-(14.16.110.)-75, Tarnybos 2012-04-23 sprendimas
Nr. 16S-105), Z (tenkanti dalis – 25/572 sklypo; kaip įregistravimo teisinis pagrindas nurodyti
2012-04-23 Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 16SK-(14.16.110.)-75, Tarnybos
2012-04-23 sprendimas Nr. 16S-108), B (tenkanti dalis – 46/572 sklypo; kaip įregistravimo teisinis
pagrindas nurodyti 2012-04-23 Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 16SK(14.16.110.)-75, Tarnybos 2012-04-23 sprendimas Nr. 16S-110), J (tenkanti dalis – 37/572 sklypo;
kaip įregistravimo teisinis pagrindas nurodyti 2012-04-23 Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo
sprendimas Nr. 16SK-(14.16.110.)-75, Tarnybos 2012-04-23 sprendimas Nr. 16S-106), D (tenkanti
dalis – 45/572 sklypo; kaip įregistravimo teisinis pagrindas nurodyti 2012-04-23 Tarnybos
teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 16SK-(14.16.110.)-75, Tarnybos 2012-04-23 sprendimas
Nr. 16S-111), C (tenkanti dalis – 46/572 sklypo; kaip įregistravimo teisinis pagrindas nurodyti
2012-04-23 Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 16SK-(14.16.110.)-75, Tarnybos
2012-04-23 sprendimas Nr. 16S-107). Pažymėtina, kad daiktinės teisės į šį sklypą Nekilnojamojo
turto registre neregistruotos;
12.5. 0,1280 ha žemės sklypo h, Palangoje, savininkas nuo 2012-03-16 yra K (kaip
įregistravimo pagrindas nurodyti 2012-02-23 Tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo
sprendimas Nr. 16S-54 ir Tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 16VĮ(14.16.2.)-90).
Šiame žemės sklype registruoti pastatai ... nuosavybės teise priklausantys K (kaip
įregistravimo pagrindas nurodyti 2009-01-30 apygardos teismo sprendimas Nr. I-111-386/2009 ir
2010-03-23 Apeliacinio teismo nutartis Nr. A143-204/2010);
12.6. poilsio pastato l, Palangoje, ir poilsio pastato m, Palangoje, savininkas nuo 1991-05-10
iki 1997-07-07 buvo Palangos valstybinis kooperatinis paruošų ir prekybos susivienijimas (kaip
įregistravimo pagrindas nurodytas 1991-04-19 miesto (rajono) valdybos potvarkis Nr. 46), nuo
1997-07-07 iki 1997-07-07 – uždaroji akcinė bendrovė „V“ (kaip įregistravimo pagrindas nurodytas
1992-06-26 steigėjo įsakymas Nr. 373, 1993-03-03 steigėjo įsakymas Nr. 105 ir 1993-03-09
priėmimo–perdavimo aktas), nuo 1997-07-07 iki 1999-08-16 – uždaroji akcinė bendrovė „R“ (kaip
įregistravimo pagrindas nurodytas 1995-10-14 ir 1995-12-09 akcininkų susirinkimų protokolai ir
1996-01-10 priėmimo–perdavimo aktas), o nuo 1999-08-16 savininkas yra G (kaip įregistravimo
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pagrindas nurodyta 1999-08-02 pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 2-4312). Pastatų statybos pabaigos
metai nurodyti 1970. Šių poilsio pastatų adresai neįregistruoti Adresų registre;
12.7. 2,9652 ha žemės sklypo n, Palangos m., bendraturčiai yra UAB „S“ (tenkanti dalis –
7425/29652 sklypo; kaip įregistravimo pagrindas nurodyti 2012-06-13 pirkimo–pardavimo sutartis
Nr. 2-2284 ir 2012-10-16 priėmimo–perdavimo aktas), L (tenkanti dalis – 584/29652 sklypo; kaip
įregistravimo pagrindas nurodyta 2005-12-30 dovanojimo sutartis Nr. 2-7667), M (tenkanti dalis –
2000-29652 sklypo; kaip įregistravimo pagrindas nurodyta 2005-12-14 dovanojimo sutartis Nr. 27448), Lietuvos Respublika (tenkanti dalis – 8822/29652 sklypo; kaip įregistravimo pagrindas
nurodyti 2000-07-05 apskrities viršininko įsakymas Nr. 1622 ir 2005-07-28 apskrities viršininko
įsakymas Nr. 13.6-3250), N (tenkanti dalis – 250/29652; kaip įregistravimo pagrindas nurodyta
2005-04-14 dovanojimo sutartis Nr. 2-2032), K (tenkanti dalis – 6152/29652 sklypo; kaip
įregistravimo pagrindas nurodyti 2003-12-11 apskrities viršininko sprendimas Nr. 721, 2003-12-11
įsakymas Nr. 13.6-3792, 2003-12-11 sprendimas Nr. 720 ir 2004-09-22 susitarimas Nr. 2-4961), O
su P (tenkanti dalis – 2915/29652 sklypo; kaip įregistravimo pagrindas nurodyti 2004-04-30
priėmimo–perdavimo aktas Nr. 2-2150 ir 2004-04-30 pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 2-2149), T
(tenkanti dalis – 1500/29652; kaip įregistravimo pagrindas nurodyti 2004-04-30 priėmimo–
perdavimo aktas Nr. 2-2142 ir 2004-04-30 pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 2-2141). Šio žemės
sklypo kadastro duomenų nustatymo data nurodyta 2003-08-14.“
Šiame sklype esantys 37 statiniai registruoti Nekilnojamojo turto registre.
[Tarnybos duomenimis, 0,2 ha žemės sklype f, Palangoje, kurio planas patvirtintas
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-08-19 įsakymu Nr. A1-634, pastatas įregistruotas
adresu n, Palangoje, nors faktinė jo buvimo vieta – f (kur suformuotas natūra grąžintinas žemės
sklypas)];
12.8. 0,1445 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypas o, Palangos m., Palangos m. sav., 201009-08 kaip Lietuvos Respublikos nuosavybė patikėjimo teise valdoma Tarnybos (kaip įregistravimo
pagrindas nurodytas 2010-08-10 Tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr.
Ž16-18);
12.9. 0,6183 ha žemės sklypo p, Palangos m., savininkas nuo 2005-04-07 iki 2005-05-18
buvo Lietuvos Respublika (kaip įregistravimo pagrindas nurodyta s 2005-03-29 apskrities
viršininko įsakymas Nr. 13.6-1102), o šiuo metu sklypo bendraturčiai yra K (tenkanti dalis –
2403/6183 sklypo; kaip įregistravimo pagrindas nurodyta 2011-02-10 pirkimo–pardavimo sutartis
Nr. 2-457 ir 2011-05-09 pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 2-1629) ir Lietuvos Respublika.
Šiame sklype esantys 24 statiniai registruoti nekilnojamojo turto registre;
12.10. 0,2654 ha žemės sklypas r, Palangos m., nuo 2012-07-09 yra Lietuvos Respublikos
nuosavybė (kaip įregistravimo pagrindas nurodyti 2012-05-23 Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo
sprendimas Nr. 16SK-(14.16.110)-103, 2012-06-13 Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 16VĮ(14.16.2.)-165 ir 2012-07-09 Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 16VĮ(14.16.2.)-181), patikėjimo teise valdoma Tarnybos.
Šiame sklype registruoti 6 statiniai;
12.11. 0,3864 ha žemės sklypas s, Palangos m., nuo 2012-07-09 yra Lietuvos Respublikos
nuosavybė (kaip įregistravimo pagrindas nurodyti 2012-05-23 Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo
sprendimas Nr. 16SK-(14.16.110)-103, 2012-06-13 Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 16VĮ(14.16.2.)-165 ir 2012-07-09 Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 16VĮ(14.16.2.)-181), patikėjimo teise valdoma Tarnybos.
Šiame sklype registruoti 6 statiniai;
12.12. 0,3251 ha žemės sklypas t, Palangos m., nuo 2012-07-09 yra Lietuvos Respublikos
nuosavybė (kaip įregistravimo pagrindas nurodyti 2012-05-23 Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo
sprendimas Nr. 16SK-(14.16.110)-103, 2012-06-13 Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 16VĮ(14.16.2.)-165 ir 2012-07-09 Tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 16VĮ(14.16.2.)-181), patikėjimo teise valdoma Tarnybos.
Šiame sklype registruoti 14 statinių;
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12.13. 0,6374 ha žemės sklypas v, Palangos m., nuo 2012-07-09 yra Lietuvos Respublikos
nuosavybė (kaip įregistravimo pagrindas nurodytas 2002-10-17 apskrities viršininko įsakymas Nr.
2982), patikėjimo teise valdoma Tarnybos.
Šiame sklype registruoti 21 statiniai.
Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
13. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nuostatas:
12 straipsnio 4 dalis:
„4. Seimo kontrolieriai [...] netikrina teismų priimtų sprendimų, nuosprendžių ir nutarčių
pagrįstumo ir teisėtumo.“
14. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatas:
4 straipsnis:
„Visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir
išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.“
15. Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatymo nuostatas:
1 straipsnio 2 dalies 2 punktas:
„Pagrindinės šiame įstatyme vartojamos sąvokos:
[...] 2) laisvos žemės fondas – žemės, miško ir vandens telkinio plotai, kurie nepriskiriami prie
valstybės paimtos ir išperkamos žemės ir kurių susigrąžinti natūra nepageidauja piliečiai, turintys
teisę į nuosavybės teisių atkūrimą, taip pat žemės, miško ir vandens telkinio plotai, kurie lieka pagal
šį įstatymą atkūrus nuosavybės teises į grąžintinus didžiausius žemės, miško ir vandens telkinio
plotus.“;
5 straipsnio 2 dalies 1 punktas:
„2. Nuosavybės teisės į žemę, iki 1995-06-01 buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose
teritorijose, atkuriamos:
1) grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje piliečiui ar piliečiams bendrosios
nuosavybės teise, taip pat piliečiui, nuosavybės teise turinčiam pastatus, jo naudojamą teritorijų
planavimo dokumentuose nustatytų ribų žemės sklypą, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo 12
straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei, ir žemę, kurios susigrąžinti turėtoje vietoje pilietis
nepageidauja. [...] Laisvos (neužstatytos) žemės plotuose grąžinamų natūra turėtoje vietoje žemės
sklypų formavimą ir jų planų rengimą Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis organizuoja ir
planus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.“;
12 straipsnio 1 dalies 3 punktas:
„1. Žemė iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkama valstybės ir už ją
atlyginama pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu ji:
[...] 3) iki 1995-06-01 buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir pagal
įstatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose yra užimta: pastatams, statiniams
ar įrenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingų žemės sklypų; kitų
naudojamų ar naujų infrastruktūros objektų – įvairių veiklos sričių, aptarnaujančių ūkį ir
gyventojus, užtikrinančių krašto, gyventojų saugumą, gamtos ir kultūros vertybių apsaugą,
komplekso (energetika, transportas, ryšiai, statyba, švietimas, sveikatos apsauga, rekreacija bei
turizmas, gamtos ir kultūros vertybių apsauga bei atliekų sutvarkymas, krašto, civilinė ir
priešgaisrinė sauga) teritorijų; žemės sklypų, numatomų naudoti uostams ir jų įrenginiams,
valstybiniams geležinkeliams, magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms
tiesti, svarbioms valstybinės reikšmės statyboms, bendroms gyventojų reikmėms, visuomeninei
statybai bei rekreacijai; [...] savivaldybių funkcijoms vykdyti reikalingų komunalinio ūkio,
socialinių, švietimo, kurortinio gydymo, rekreacijos, reabilitacijos, poilsio tikslams skirtų objektų,
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kurių svarbą vietos bendruomenei savo sprendimu pripažįsta savivaldybės taryba, eksploatacijai ir
bendram (viešam) naudojimui [...].“
16. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr. 1057 patvirtintos
Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo įgyvendinimo tvarkos (1999-11-11 nutarimo Nr. 1274 redakcija su pakeitimais)
nuostatas:
„106. [...] Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas arba jo įgaliotas
žemėtvarkos skyriaus vedėjas sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d.
buvusią miestams nustatytąja tvarka priskirtose teritorijose, natūra grąžinant laisvą (neužstatytą)
žemę turėtoje vietoje priima pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus žemės
sklypų planus.
Piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į miestuose esančius žemę, mišką ir vandens
telkinius nagrinėja žemėtvarkos skyriai, vadovaudamiesi:
šios tvarkos 12 punkte nurodytais dokumentais;
nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų byla, kai piliečiai prašo grąžinti šį
žemės sklypą natūra turėtoje vietoje arba perduoti nuosavybėn neatlygintinai;
savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktais individualiai statybai ir kitai paskirčiai
suprojektuotų privatizuotinų žemės sklypų miestuose detaliaisiais planais ar žemės sklypo planais,
prilyginamais detaliojo teritorijų planavimo dokumentams;
savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais žemės sklypų planais, kai piliečiams
grąžinama natūra laisva (neužstatyta) žemė, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusi miestams nustatytąja
tvarka priskirtose teritorijose.“
„1061. Atkuriant nuosavybės teises į žemę, iki 1995-06-01 buvusią miestams nustatytąja
tvarka priskirtose teritorijose, natūra grąžinant laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje privaloma
vadovautis toliau nurodyta tvarka.
Savivaldybės administracijos direktorius per mėnesį nuo žemėtvarkos skyriaus prašymo
suteikti informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę pateikimo pagal nustatytąja tvarka patvirtintus
miestų teritorijų dalių, žemės sklypų grupių, žemės sklypų detaliuosius planus pateikia žemėtvarkos
skyriui informaciją kartografinėje medžiagoje apie laisvą (neužstatytą) žemę, kuri pagal šio
įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą nepriskirta valstybės išperkamai žemei, o tuo atveju, kai
miestų teritorijų dalių, žemės sklypų grupių, žemės sklypų detalieji planai nepatvirtinti arba jų nėra,
– apie detaliai nesuplanuotas miesto teritorijas.
Žemėtvarkos skyrius, gavęs informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę, per mėnesį šioje
kartografinėje medžiagoje pažymi savininko turėto žemės sklypo ribas, remdamasis turima
(išlikusia) arba kartografuota planine medžiaga. Turėto žemės sklypo ribos kartografuojamos pagal
Metodinius nurodymus dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodančių papildomų
dokumentų nagrinėjimo tvarkos, patvirtintus Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1997 m. spalio 31 d.
įsakymu Nr. 634. Žemės sklypas nekartografuojamas toje miesto teritorijos dalyje, kurioje buvo
rėžių sistema. Čia nustatoma kaimo riba, plotas ir buvusių savininkų skaičius.
[...] Žemėtvarkos skyrius, miesto detaliai nesuplanuotų arba jau suprojektuotų pagal miestų
teritorijų dalių, žemės sklypų grupių, žemės sklypų detaliuosius planus teritorijų kartografinėje
medžiagoje pažymėjęs turėto žemės sklypo ribas, per 20 darbo dienų raštu pateikia ją savivaldybės
administracijos direktoriui, išskyrus kartografinę medžiagą tos miesto teritorijos, kurioje buvo likusi
rėžių sistema, o ten, kur likusi rėžių sistema, – kartografuoto kaimo ribas, plotą, ir prašo
savivaldybės administracijos direktoriaus:
suprojektuoti žemės sklypą;
organizuoti žemės sklypo kadastrinius matavimus pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr.
534;
patvirtinti nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų byloje esantį žemės sklypo
planą, kuriame turi būti nurodyti šie kadastro duomenys: pagrindinė žemės naudojimo paskirtis,
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naudojimo būdas, specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652), taip pat suprojektuoti siūlomi servitutai (jeigu jų
reikia). Žemės sklypo naudojimo būdas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą.
Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs iš žemėtvarkos skyriaus kartografinę
medžiagą, kurioje pažymėtos savininko turėto žemės sklypo ribos miesto detaliai nesuplanuotose
teritorijose, įsakymu paskiria savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, atsakingus už
natūra grąžinamos laisvos (neužstatytos) žemės sklypo ribų projektavimą. Šios ribos
projektuojamos žemėtvarkos skyriaus pateiktoje kartografinėje medžiagoje, atsižvelgiant į
savininko turėtos žemės ribas. [...]
Suprojektavus natūra grąžinamos laisvos (neužstatytos) žemės sklypo ribas miesto detaliai
nesuplanuotose teritorijose ir teritorijose, kuriose parengti detalieji planai, atliekami žemės sklypo
kadastriniai matavimai. Savivaldybės administracijos direktorius organizuoja nekilnojamojo daikto
(žemės sklypo) kadastro duomenų bylos rengimo paslaugų pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto nuostatų nustatyta
tvarka suderinus nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų bylą su žemėtvarkos
skyriumi, savivaldybės administracijos direktorius tvirtina nekilnojamojo daikto (žemės sklypo)
kadastro duomenų byloje esantį žemės sklypo planą.
Savivaldybės administracijos direktorius žemės sklypo projektavimą, kadastrinių matavimų
rengimą organizuoja ir nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) kadastro duomenų byloje esantį žemės
sklypo planą patvirtina ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo žemėtvarkos skyriaus prašymo suteikti
informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę pateikimo dienos ir kartu su kitais dokumentais
(duomenimis) pateikia juos žemėtvarkos skyriui.
Žemėtvarkos skyrius, gavęs iš savivaldybės administracijos nekilnojamojo daikto (žemės
sklypo) kadastro duomenų bylą ir šioje byloje esantį ir savivaldybės administracijos direktoriaus
patvirtintą žemės sklypo planą:
suformuoja žemės sklypą (patvirtina jo kadastro duomenis);
nustato žemės sklypo plane suprojektuotus servitutus. Sprendimas nustatyti servitutus
priimamas kartu su sprendimu suformuoti žemės sklypą;
raštu pakviečia piliečius, turinčius teisę į nuosavybės teisių atkūrimą (toliau – pretendentai),
susipažinti su savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktais dokumentais (duomenimis).“
„111. į miestuose turėtą žemę, iki 1995-06-01 buvusią miestams nustatytąja tvarka priskirtose
teritorijose, grąžinant laisvą (neužstatytą žemę natūra turėtoje vietoje, žemėtvarkos skyrius priima
sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo per 3 mėnesius nuo savivaldybės administracijos
direktoriaus žemės sklypų planų patvirtinimo.“
Išvados
17. Pareiškėjai kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių dėl Savivaldybės
administracijos pareigūnų neveikimo, nesprendžiant natūra grąžintinos žemės sklypų formavimo
klausimo.
18. Galimybė natūra susigrąžinti laisvą (neužstatytą) žemę mieste pretendentams į buvusių
savininkų iki nacionalizacijos turėtą žemę atsirado patvirtinus Lietuvos Respublikos piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5, 12, 21 straipsnių pakeitimo ir
papildymo 2002-04-02 įstatymą Nr. IX-832, įsigaliojusį 2002-04-19, bei atitinkamų šio įstatymo
įgyvendinimo tvarkos nuostatų pakeitimus (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-09-19
nutarimas Nr. 1475 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr. 1057
patvirtintos „Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ pakeitimo“, įsigaliojusio 2002-09-26).
Įstatymų leidėjas numatė, kad grąžinama natūra laisva (neužstatyta) žemė turėtoje vietoje
piliečiui ar piliečiams bendrosios nuosavybės teise, taip pat piliečiui, nuosavybės teise turinčiam
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pastatus, jo naudojamą teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų žemės sklypą, išskyrus
žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei, ir žemę, kurios
susigrąžinti turėtoje vietoje pilietis nepageidauja (žr. pažymos 15-16 punktus).
19. Savivaldybės administracijos duomenimis, dalis buvusio savininko X turėtos žemės buvo
grąžinta pretendentams , o likusi dalis turėtos žemės patenka į valstybinės reikšmės miškų plotų
teritoriją, užstatyta poilsio nameliais, patenka į valstybės įmonės Registrų centras įregistruotų
sklypų teritoriją.“
20. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautus dokumentus, darytina išvada, jog kilęs ginčas dėl
buvusio savininko X turėtos žemėvaldos ribose ... esančių poilsio pastatų (žr. pažymos 10 punktus)
statuso: nors pastatų savininkas H reikalavo suteikti šiems poilsio pastatams adresą, Valstybinės
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos konstatavo, kad pastatai
nepriskirtini nekilnojamiesiems daiktams, todėl negali būti registruoti Nekilnojamojo turto registre.
Taigi, klausimas dėl dalies pareiškėjų pageidaujamos susigrąžinti žemės formavimo
grąžinimui natūra galimybės galės būti sprendžiamas, tik įsiteisėjus teismo sprendimui dėl poilsio
pastatų (žr. pažymos 10 punktą).
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir 17
straipsnio 4 dalį, skundo tyrimo metu paaiškėjus, kad skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas
arba yra nagrinėjamas teisme, skundo tyrimas nutraukiamas.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių
įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, pretendentų į X iki nacionalizacijos Šventosios kaime
turėtą žemę skundo tyrimas nutrauktinas.
21. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Savivaldybės administracija, teikdama informaciją apie
negrąžinamą natūra žemę buvusio savininko turėtos žemėvaldos ribose, nurodė tik žemės turėtos
žemėvaldos ribose negrąžinimo pagrindą (žr. pažymos 8-9 punktus), nenurodant konkrečių
valstybės išperkamai priskiriamos žemės plotų, žemėvaldos ribose suformuotų sklypų bei konkrečių
žemės negrąžinimo teisinių pagrindų). Todėl Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktorė turėtų užtikrinti šios informacijos pretendentams suteikimą.
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies
3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia pretendentų į X iki
nacionalizacijos Šventosios kaime turėtą žemę skundo tyrimą nutraukti.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA
23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies
17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius siūlo:
– Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorei – užtikrinti, kad pretendentams
būtų raštu suteikta išsami informacija apie buvusio savininko X iki nacionalizacijos Šventosios
kaime turėtos žemėvaldos ribose valstybės išperkamai priskirtos žemės plotus (nurodant kiekvieno
iš šių sklypų plotus, bei priskyrimo valstybės išperkamai žemei teisinį pagrindą).
Apie rekomendacijos nagrinėjimo rezultatus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių raštu
informuoti iki 2013-03-29.
Seimo kontrolierius
Aurelija Sandaitė, 8 706 65120

Augustinas Normantas

