LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS

PAŽYMA
DĖL X SKUNDO
PRIEŠ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
2013-11-11 Nr. 4D-2013/2-1130
Vilnius

I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2013-07-26 ir 2013-09-03 gavo X (toliau
vadinama – pareiškėja) skundus dėl Palangos miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė)
administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant įvažiavimo į žemės sklypus, esančius a
ir b, klausimą, dėl Savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojo
Virginijaus Beržanskio 2012-12-03 rašte nurodyto 2012-11-29 Savivaldybės tarybos sprendimo
nevykdymo bei dėl pareiškėjos 2013-07-22 prašymo nagrinėjimo.
2. Pareiškėja skunde nurodo:
2.1. „2012-12-06 gavau Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto
pasirašytą pažymą Nr. 4D-2012/4-1271 dėl savo 2012-08-29 [...] skundo prieš Palangos m.
Savivaldybės administraciją. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolierių įstatymo 22 straipsnio l dalies 3 punktu, nusprendė mano 2012-08-29 [...] skundo
tyrimą nutraukti, kadangi patikėjo Palangos m. savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus
vedėjo pavaduotojo Virgilijus Beržanskio 2012-12-03 [...] Seimo kontrolieriui pateiktu raštu, kuriuo
buvo informuotas, kad Savivaldybės taryba 2012-11-29 nusprendė pritarti teritorijos prie c ir
gretimos teritorijos prie d gatvės, Palangoje, detaliojo plano rengimui, kuriame bus numatytas kelio
servitutas įvažiuoti į žemės sklypą, b, Palangoje, iš d gatvės. Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolieriui rašte V. Beržanskis taip pat paaiškino, kad šiuo metu, kaip ir anksčiau, pareiškėja į
savo žemės sklypą, b, a, Palangoje, įvažiuoja ir iš jo išvažiuoja per e, Palangoje, žemės sklypą, kelio
užtvaras yra pakeltas, kad man, pareiškėjai, nebus draudžiama šiuo keliu naudotis, iki bus įrengtas
kelias iš pareiškėjai nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų į d gatvę ir patvirtintas jo
servitutas. Savivaldybė šį servitutinį kelią planuoja įrengti iki 2013 metų vasaros sezono, t. y. iki
2013 metų gegužės mėnesio“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).
2.2. „[...] kadangi iki šios dienos nėra pradėtas rengti įvažiavimas iš man nuosavybės teise
turimo gyvenamo namo ir žemės sklypų, adresu a ir b, o Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos Palangos skyriaus vedėja nepatenkino mano 2012-10-01 [...] prašymo išnuomoti,
parduoti ar atstatyti mano turimą teisę į žemę Palangos mieste, kur suplanuotas įvažiavimas iš mano
nuosavybės teise turimų sklypų į d gatvę, aš esu priversta pakartotinai kreiptis dėl mano pažeistų
konstitucinių teisių į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių ir / ar į teismą.“
2.3. „2013-07-22 kreipiausi į Palangos m. merą ir Palangos m. savivaldybės
administracijos direktorę prašydama: artimiausiu laiku mane informuoti, kodėl man nesuteikiama
teisė patekti į / iš savo nuosavybės teise turimo gyvenamojo namo ir žemės sklypo, b ir a? Kodėl
nėra įvykdyta Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui 2012-12-03 [...] rašte Palangos m.
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savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjo V. Beržanskio duotas pažadas dėl 201211-29 Palangos m. savivaldybės tarybos sprendimo įvykdymo.“
2.4. „2013-08-23 Palangos m. meras atsiuntė raštą Nr. (8.6)D3-J-1146r-3277 į mano 201307-22 prašymą, kuriame nėra atsakyta į mano prašyme pateiktus klausimus [...].“
3. Pareiškėja prašo Seimo kontrolieriaus:
3.1. informuoti, „[...] kodėl man nesuteikiama teisė patekti į / iš savo nuosavybės teise
turimo gyvenamo namo ir žemės sklypų, adresu a ir b“;
3.2. informuoti, „Kodėl nėra įvykdyti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui 2012-1203 [...] Palangos m. savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjo V. Beržanskio
duotas pažadas dėl 2012-11-29 Palangos m. savivaldybės tarybos sprendimo įvykdymo“;
3.3. „[...] priimti sprendimą dėl mano ir mano šeimos galimybės į / iš savo privačios
nuosavybės teise turimų sklypų, adresu a ir b, bei gyvenamo namo, adresu b, patekti į Palangos m.
gatves suteikiant servitutą važiuoti per Palangos m. Savivaldybei priklausančius žemės sklypus,
adresu e ir ee iki bus įrengtas įvažiavimas iš d gatvės.“
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
4. Atsižvelgiant į pareiškėjos skunde nurodytas aplinkybes, išskirtinos šios skundo dalys:
4.1. Dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant
įvažiavimo į žemės sklypus, b ir a, klausimą.
4.2. Dėl pareiškėjos 2013-07-22 prašymo nagrinėjimo Savivaldybės administracijoje.
Dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) sprendžiant įvažiavimo į žemės
sklypus, a ir b, klausimą
Skundo dalies tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės
5. Seimo kontrolierius ištyrė pareiškėjos 2012-08-29 skundą dėl Savivaldybės pareigūnų
veiksmų (neveikimo) sprendžiant įvažiavimo (išvažiavimo) į A, B žemės sklypus, esančius
Palangoje, klausimą ir 2012-12-06 surašė pažymą Nr. 4D-2012/4-1271 „Dėl X skundo prieš
Palangos miesto savivaldybės administraciją“.
5.1. Pareiškėjos 2012-08-29 skundo tyrimo metu Seimo kontrolierius nustatė toliau
nurodytas aplinkybes, aktualias šio skundo tyrimui:
5.1.1. „Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 28 d. sprendimu
buvo panaikintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005-07-14 sprendimas Nr. T2-146, 200603-02 sprendimas Nr. T2-44, kuriais buvo patvirtintas žemės sklypų ... ir ..., detalusis planas. [...]“;
5.1.2. „Palangos miesto savivaldybės taryba 2006-10-06 sprendimu Nr. T2-244 patvirtino
žemės sklypo ... (kadastro Nr. ...), Palangoje, detalųjį planą. [...]. Šio detaliojo plano transporto
eismo brėžinyje numatoma galimybė [...] įvažiavimą į žemės sklypą, b, Palangoje, įrengti iš d
gatvės“;
5.1.3. „[...] poilsio pastatai ir kiemo statiniai, adresu e, 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
[...]. Palangos miesto savivaldybės administracija žemės sklypo, e, ee (kadastro Nr. ...), Palangoje,
patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2006-10-06 sprendimu Nr. T2-244, detalaus plano
įgyvendinimo darbus planuoja pradėti 2013 metais“;
5.1.4. „[...] norint įvažiuoti ir išvažiuoti iš X asmeninės nuosavybės teise priklausančių
žemės sklypų, a ir b, Palangoje, iš f g. reikia važiuoti ne tik per sklypą, e, taip pat reikia pravažiuoti
sklypą, ee, kurį nuomos sutarties pagrindais valdo VĮ „E“. Įvažiavimo į sklypus, e ir ee, ribojimui
yra įrengtas pakeliamas užtvaras, kuris yra VĮ „E“ nuomos sutarties pagrindais valdomame sklype,
e“;
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5.1.5. „[...] žemės sklypams, adresu a bei b, nėra nustatyti servitutai, suteikiantys teisę
važiuoti transporto priemonėmis e, teritorija. Be to, artimiausiu metu Palangos miesto savivaldybės
administracija planuoja pradėti pastato, adresu e, rekonstrukcijos darbus, todėl pravažiavimas
minėta teritorija bus apsunkintas“;
5.1.6. „Šiuo metu žemės sklypų, a ir b, Palangoje, savininkė X gali savo iniciatyva ir savo
lėšomis įsirengti pravažiavimą iš d gatvės. Norint įrengti privažiavimą iš d gatvės visų pirma reikia
gauti valstybinės žemės patikėtinio (Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
Palangos skyriaus) [...] rašytinį sutikimą.“
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos 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 įrengiamas įvažiavimas į žemės sklypą, esantį b, bei paaiškino, kad
kelio servitutas, reikalingas patekti į žemės sklypą, esantį b, bus numatytas rengiant žemės sklypo,
esančio ..., detalųjį planą.“;
5.1.7. „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 e ir gretimos teritorijos prie d gatvės, Palangoje, detaliojo plano
rengimui, kuriame bus numatytas kelio servitutas įvažiuoti į žemės sklypą, b, iš d gatvės.
V. Beržanskis taip pat paaiškino, kad šiuo metu, kaip ir anksčiau, pareiškėja į savo žemės sklypą, a,
b, įvažiuoja ir iš jo išvažiuoja per e, žemės sklypą; kelio užtvaras yra pakeltas, pareiškėjai nebus
draudžiama šiuo keliu naudotis, iki bus įrengtas kelias iš pareiškėjai nuosavybės teise priklausančių
žemės sklypų į d gatvę ir patvirtintas jo servitutas. Savivaldybė šį servitutinį kelią planuoja įrengti
iki 2013 metų vasaros sezono, t. y. iki 2013 metų gegužės mėnesio“;
5.2. aktualiais šio pareiškėjos skundo tyrimo klausimais konstatavo, kad:
5.2.1. „Savivaldybės pareigūnai [...] iki 2013 m. gegužės mėnesio planuoja parengti
Savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T2-314 numatytą rengti teritorijos prie e ir
gretimos teritorijos prie d gatvės, Palangoje, detalųjį planą ir kelio servitutą įvažiuoti į žemės
sklypus, a ir b, ir iš jų išvažiuoti“;
5.2.2. „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 įvažiuoti per žemės sklypo, e, teritoriją“;
5.3. vykdydama Seimo kontrolieriaus 2012-12-06 pažymoje Nr. 4D-2012/4-1271 pateiktą
rekomendaciją (informuoti apie servitutinio kelio, skirto įvažiuoti į žemės sklypus, a ir b, Palangoje,
ir iš jų išvažiuoti, įrengimą), Savivaldybė 2013-05-31 raštu Nr. (4.11)-D3-2194 Seimo kontrolierių
informavo:
„[...] Palangos miesto savivaldybės administracija (toliau – administracija) 2013 metų
pradžioje planavo rengti kelio techninį projektą ir 2 ketvirtyje pradėti statybos darbus, tačiau
techninis projektas nebuvo parengtas, nes jį įpareigotas parengti savivaldybės vyr. architektas nuo
2013 m. sausio 20 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo [...] nutartimi nušalintas nuo
administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pareigų iki 2013 m. liepos 31
d. Šiuo metu savivaldybės vyr. architekto pareigas laikinai eina Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus vedėjo pavaduotojas, kuris, be šių funkcijų, turi vykdyti ir jam paskirtas funkcijas.
Atsižvelgiant į žmogiškųjų išteklių trūkumą, laiko stoką bei didelį darbo krūvį, šiuo metu nėra
galimybės parengti minėto techninio projekto.“
6. Gavęs pareiškėjos kartotinį skundą Seimo kontrolierius 2013-08-12 raštu Nr. 4D2013/1-1130/3D-2298 kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorę Akvilę Kilijonienę
prašydamas:
6.1. pateikti visą informaciją, paaiškinimus dėl pareiškėjos nurodytų aplinkybių (pažymos
2 punktas), informuoti, kokių veiksmų Savivaldybė ėmėsi, nurodant teisinius veiksmų (neveikimo)
pagrindus, patvirtinant arba paneigiant pareiškėjos nurodytas aplinkybes, pateikiant aprašomas
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aplinkybes patvirtinančius dokumentus, reikalingus skundo nagrinėjimui ir Savivaldybės pareigūnų
veiklos (neveikimo) juridiniam vertinimui;
6.2. informuoti, ar Savivaldybė nuo 2013-05-31 ėmėsi kokių nors veiksmų sprendžiant
klausimą dėl servitutinio kelio techninio projekto rengimo; jei taip, nurodyti konkrečius veiksmus
arba priimtus sprendimus; jei ne, informuoti, dėl kokių priežasčių bei kada numatoma pradėti rengti
kelio techninį projektą ir pradėti statybos darbus;
6.3. informuoti, ar pareiškėja gali tinkamai naudotis įvažiavimu į jai nuosavybės teise
priklausančius žemės sklypus per žemės sklypą, e; jei ne – paaiškinti, dėl kokių priežasčių.
7. Iš Savivaldybės administracijos direktorės A. Kilijonienės 2013-09-24 raštu Nr. (4.11)D3-3682 pateiktos informacijos nustatyta:
7.1. Savivaldybės taryba 2012-11-29 sprendimo Nr. T2-314 1 punktu nusprendė: „Pritarti
teritorijos prie e ir gretimos teritorijos prie d gatvės, Palangoje, detaliojo plano (toliau vadinama –
Detalusis planas) rengimui.“
7.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-17 įsakymo Nr. A1-1270 1 punktu
buvo patvirtinta Detaliojo plano schema. Įsakymo 2 punktu buvo nustatyta, jog Detalusis planas
rengiamas bendra tvarka. 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, Savivaldybės tarybos 2006-10-06 sprendimu Nr. T2-244 patvirtinto žemės
sklypo, e, ee, Palangoje, detaliojo plano ir Savivaldybės tarybos 2000-05-25 sprendimu Nr. 32
patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas planuojamojoje
teritorijoje. Planavimo organizatorius – Savivaldybės administracijos direktorius.
7.3. Savivaldybės „[...] Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius 2012-12-18 išsiuntė
užklausas Nr. (18.8)-ASK1-708 į kitas institucijas dėl teritorijos prie e ir gretimos teritorijos prie d
gatvės, Palangoje, planavimo sąlygų detaliojo plano rengimui. Gavus iš institucijų planavimo
sąlygas buvo parengtas 2013-02-08 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui
rengti Nr. 17. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013-02-20 įsakymu Nr.
A1-111 patvirtino rengiamo detaliojo plano planavimo užduotį ir 2013-02-21 įsakymu Nr. A1-117
darbų programą. Planavimo organizatorius detaliojo plano rengėją parenka vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“
7.4. „[...]. Šiuo metu yra rengiami teritorijos prie e ir gretimos teritorijos prie d gatvės,
Palangoje, detaliojo plano rengimo paslaugos pirkimo dokumentai ir artimiausiu metu bus parengtas
įsakymas dėl teritorijos prie e ir gretimos teritorijos prie d gatvės, Palangoje, detaliojo plano
paslaugos pirkimo.“
7.5. Kelias, skirtas įvažiuoti į žemės sklypus, a ir b, Palangoje, ir iš jų išvažiuoti, nebuvo
įrengtas iki 2013-05-31 dėl „[...] priežasčių, nurodytų Palangos miesto savivaldybės administracijos
2013-05-31 rašte Nr. (4.11.)-D3-2174 [pažymos 5.3 punktas]. Be to, užsitęsė pastato, adresu e,
rekonstrukcijos projekto rengimo darbai.“
7.6. „[...]. Servitutinio kelio, skirto įvažiuoti į žemės sklypus, a ir b, Palangoje, ir iš jų
išvažiuoti, techninis projektas bus parengtas parengus ir patvirtinus teritorijos prie e ir gretimos
teritorijos prie d gatvės, Palangoje, detalųjį planą.“
7.7. „[...]. Šiuo metu pareiškėja netrukdomai gali naudotis įvažiavimu į jai nuosavybės
teise priklausančius žemės sklypus per žemės sklypą, esantį e.“
Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai
8. Lietuvos Respublikos įstatymai
8.1. Civilinio kodekso 4.124 straipsnis – „1. Servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir
teismo sprendimas, o įstatymo numatytais atvejais – administracinis aktas.“
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8.2. Žemės įstatymo 23 straipsnis – „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.“
8.3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnis – „Savarankiškosios
(Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos: [...]; 19) teritorijų
planavimas, savivaldybės teritorijos [...] detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas; [...].“
8.4. Teritorijų planavimo įstatymo:
8.4.1. 20 straipsnis – „1. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriai yra šie: 1)
savivaldybės administracijos direktorius; [...]“;
8.4.2. 25 straipsnis – „1. Detaliojo teritorijų planavimo procesą sudaro parengiamasis
etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas,
baigiamasis etapas. [...]“;
8.4.3. 25 straipsnis – „2. Parengiamojo etapo metu nustatomi planavimo tikslai,
parengiama ir patvirtinama planavimo darbų programa, [...], viešai paskelbiama apie priimtą
sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;
8.4.4. 25 straipsnis – „5. Baigiamasis etapas: 1) teritorijų planavimo dokumento
sprendinių svarstymo ir derinimo stadija – viešas svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų
nagrinėjimas; 2) teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija – tikrinimas valstybinę teritorijų
planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas ir registravimas teritorijų planavimo
registre“;
8.4.5. 27 straipsnis – „1. Prieš teikiant tvirtinti [...] detaliojo teritorijų planavimo
dokumentų sprendiniai turi būti: 1) nustatyta tvarka apsvarstyti; 2) suderinti su atitinkamo lygmens
galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, įregistruotais teritorijų planavimo dokumentų
registre, ir per šio įstatymo nustatytus terminus gauti planavimo sąlygas išdavusių institucijų
motyvuotas išvadas dėl parengtų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių derinimo; 3) patikrinti
valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje“;
8.4.6. 30 straipsnis – „2. Teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras
(sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų skelbimas,
konsultavimasis, viešas svarstymas, informacijos teikimas ir kt.) atlieka planavimo organizatorius“;
8.4.7. 31 straipsnis – „1. [...]. Savivaldybių ir jų vykdomųjų institucijų priimti sprendimai
dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo, planavimo darbų programa skelbiami vietinėje
spaudoje, savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijose, kuriose vyksta teritorijos planavimas“;
8.4.8. 32 straipsnis – „1. Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo
organizatoriui teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo
susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu“;
8.4.9. 32 straipsnis – „2. [...]. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo
organizatorius motyvuotai atsako raštu. Atsakymas gali būti apskųstas valstybinę teritorijų
planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Valstybinę
priežiūrą atliekanti institucija per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikia motyvuotą
atsakymą, kuris įstatymų nustatyta tvarka gali būti apskųstas teismui.“
9. Kiti teisės aktai
9.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų
Detaliųjų planų rengimo taisyklių 47 punktas – „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo
procese bendroji ir supaprastinta tvarka reglamentuojama Visuomenės informavimo ir dalyvavimo
teritorijų planavimo procese nuostatuose.“
9.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintų
Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų (toliau vadinama –
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Nuostatai) 51 punktas – „Detaliuosius planus tvirtina savivaldybės taryba arba savivaldybės
administracijos direktorius tarybos pavedimu.“
9.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-10-14 nutarimu Nr. 1289 patvirtintų Žemės
servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių (toliau vadinama – Taisyklės) 2 punktas – „Pagal
šias Taisykles nustatomi šie žemės servitutai: [...]; 2.3. išnuomotiems ar perduotiems neatlygintinai
naudoti valstybinės žemės sklypams, taip pat savivaldybių ir privačios žemės sklypams, kai pagal
teritorijų planavimo dokumentus numatomas kelio servitutas, suteikiantis teisę įvairiomis transporto
priemonėmis privažiuoti ar naudojantis juo kaip pėsčiųjų taku prieiti prie kapinių, rekreacinių ir
kitų gyventojų bendram naudojimui skirtų teritorijų, gamtos ir kultūros paveldo teritorinių
kompleksų ir objektų.“
Skundo dalies tyrimo išvados
10. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Savivaldybės taryba 2012-11-29 sprendimu Nr. T2314 pritarė Detaliojo plano, kuriame numatytas servitutinio kelio, skirto įvažiuoti į žemės sklypą, b,
iš d gatvės ir iš jo išvažiuoti, rengimui. Savivaldybė servitutinį kelią planavo įrengti iki 2013 metų
gegužės mėnesio. Pažymėtina, kad kelio techninis projektas nebuvo parengtas ir statybos darbai
nebuvo pradėti dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo Savivaldybėje bei padidėjusių darbo krūvių.
11. Savivaldybės administracijos pareigūnai, vadovaudamiesi Teritorijų planavimo
įstatymo 25 straipsnio 2 dalies nuostatomis (8.4.3 papunktis), reglamentuojančiomis, jog
parengiamojo etapo metu nustatomi planavimo tikslai, parengiama ir patvirtinama planavimo darbų
programa, ėmėsi jų kompetencijai priskirtų veiksmų: Savivaldybės administracijos direktorius
2012-12-17 priėmė įsakymą Nr. A1-1270 dėl Detaliojo plano rengimo bendra tvarka bei nustatė
planavimo tikslus (pažymos 7.2 punktas), iš kurių vienas – „žemės juostų suformavimas
komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto
infrastruktūros plėtrai“; Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
2012-12-18 išsiuntė užklausas Nr. (18.8)-ASK1-708 į institucijas dėl planavimo sąlygų Detaliojo
plano rengimui pateikimo bei 2013-02-08 parengė planavimo sąlygų sąvadą Nr. 17 detaliojo
planavimo dokumentui rengti; Savivaldybės administracijos direktorius 2013-02-20 įsakymu
Nr. A1-111 ir 2013-02-21 įsakymu Nr. A1-117 patvirtino rengiamo detaliojo plano planavimo
užduotį ir darbų programą; rengia dokumentus dėl detaliojo plano rengimo paslaugos pirkimo
(kuriuos parengus bus vykdomas Detaliojo planavimo paslaugos pirkimas). Pažymėtina, kad apie
priežastis, dėl kurių kelio techninis projektas nebuvo parengtas ir 2013 metų 2 ketvirtyje nebuvo
pradėti statybos darbai, Seimo kontrolierius buvo informuotas Savivaldybės
2013-05-31 raštu
Nr. (4.11)-D3-2194 (pažymos 5.3 punktas).
12. Pažymėtina, jog Savivaldybei įvykdžius detaliojo planavimo paslaugos pirkimo
procedūrą ir esant konkrečiam Detaliojo plano rengėjui, apie rengiamą Detalųjį planą Savivaldybės
administracija, vadovaudamasis Teritorijų planavimo įstatymo 30, 31 straipsnių nuostatomis
(pažymos 8.4.6–8.4.7 papunkčiai), reglamentuojančiomis, kad teritorijų planavimo viešumą
užtikrinančias procedūras (sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir
planavimo tikslų skelbimas, konsultavimasis, viešas svarstymas, informacijos teikimas ir kt.) atlieka
planavimo organizatorius bei kad Savivaldybių ir jų vykdomųjų institucijų priimti sprendimai dėl
teritorijų planavimo dokumentų rengimo, planavimo darbų programa skelbiami vietinėje spaudoje,
savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijose, kuriose vyksta teritorijos planavimas, apie
rengiamą Detalųjį planą privalo paskelbti vietinėje spaudoje, Savivaldybės interneto svetainėje bei
seniūnijoje.
13. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Savivaldybei viešai paskelbus apie rengiamą Detalųjį
planą, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio nuostatomis (pažymos 8.4.8
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papunktis), reglamentuojančiomis, jog pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo
organizatoriui teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešojo
susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu, pareiškėja turi teisę Detaliojo plano
organizatoriui teikti pasiūlymus viso Detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešojo susirinkimo, jo
metu bei konsultavimosi metu. Pažymėtina, kad Detaliojo plano organizatorius, vadovaudamasis
Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio nuostatomis (pažymos 8.4.9 papunktis),
reglamentuojančiomis, jog pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius
motyvuotai atsako raštu, išnagrinėjęs pateikus pasiūlymus privalo atsakyti raštu bei nurodyti
motyvus, kuriais remiantis yra atsižvelgta (arba ne) į pateiktus siūlymus.
Atkreiptinas pareiškėjos dėmesys ir į tai, kad Detaliojo plano organizatoriaus pateiktas
atsakymas gali būti apskųstas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos
ministerijos (toliau vadinama – Inspekcija) per vieną mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos.
Inspekcija per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos privalo pateikti motyvuotą atsakymą,
kuris teisės aktų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui (pažymos 8.4.9 papunktis).
14. Pažymėtina, kad teisės aktų nustatyta tvarka parengus (turi būti viešai apsvarstytas,
Nuolatinės statybos komisijoje suderintas, patikrintas Inspekcijos pareigūnų) Detalųjį planą ir jį,
vadovaujantis Nuostatų 51 punktu (pažymos 9.2 punktas), nustatančiu, kad detaliuosius planus
tvirtina Savivaldybės taryba arba Savivaldybės administracijos direktorius, patvirtinus,
Savivaldybės administracija turės pagrindą rengti servitutinio kelio, skirto įvažiuoti į žemės
sklypus, a ir b, Palangoje, ir iš jų išvažiuoti, techninį projektą (pažymos 7.6 punktas).
15. Pareiškėjai paaiškintina, kad NŽT vadovo arba jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo
sprendimu servitutai administraciniu aktu (Civilinio kodekso 4.124 straipsnis 1 dalis, Žemės
įstatymas 23 straipsnis 1 dalis), gali būti nustatomi valstybinės žemės sklypams, taip pat
savivaldybių ir privačios žemės sklypams, kai pagal teritorijų planavimo dokumentus numatomas
kelio servitutas, kuris suteikia teisę privažiuoti, prieiti prie kapinių, rekreacinių ir kitų gyventojų
bendram naudojimui skirtų teritorijų, gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų
(Taisyklių 2 punktas).
16. Skundo tyrimo metu Seimo kontrolierius buvo informuotas, kad pareiškėja gali
netrukdomai naudotis įvažiavimu į jai nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus per žemės
sklypą, esantį e (pažymos 7.7 punktas).
17. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta ir į tai, kad pareiškėjos skunde keliamas
klausimas sprendžiamas, skundo dalis dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnų
veiksmų (neveikimo), sprendžiant įvažiavimo į žemės sklypus, a ir b, Palangoje, klausimą,
atmestina.
Dėl pareiškėjos 2013-07-22 prašymo nagrinėjimo Savivaldybės administracijoje
Skundo dalies tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės
18. Iš skundo tyrimo metu gautų dokumentų nustatyta:
18.1. Savivaldybės administracijoje 2013-07-23 buvo gautas ir užregistruotas (reg. Nr. J1146r) pareiškėjos 2013-07-22 prašymas, adresuotas Savivaldybės merui Šarūnui Vaitkui ir
Savivaldybės administracijos direktorei Akvilei Kilijonienei, kuriame nurodyta: „[...] kadangi iki
šios dienos nėra pradėtas rengti įvažiavimas iš man nuosavybės teise turimo gyvenamo namo ir
žemės sklypų, adresu b ir a, o Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos
skyriaus vedėja nepatenkino mano 2012-10-01 [...] prašymą išnuomoti, parduoti [...] žemę, kur
suplanuotas įvažiavimas iš mano nuosavybės teise turimų sklypų [...]“.Pareiškėja prašė:
„artimiausiu laiku mane informuoti, kodėl man nesuteikiama teisė patekti į / iš savo nuosavybės
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teise turimo gyvenamojo namo ir žemės sklypo, B ir 21A, Palangoje? Kodėl nėra įvykdyta Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolieriui 2012-12-03 [...] rašte Palangos m. savivaldybės administracijos
Ūkio ir turto skyriaus vedėjo V. Beržanskio duotas pažadas dėl 2012-11-29 Palangos m.
savivaldybės tarybos sprendimo įvykdymo.“
18.2. Atsakymą į šį prašymą Savivaldybės meras Š. Vaitkus pareiškėjai pateikė 2013-0823 raštu Nr. (8.6)D3-J-1146r-3277, kuriuo informavo, kad Savivaldybės administracija „[...] 2013
metų pradžioje planavo rengti kelio, skirto įvažiuoti į žemės sklypus, a ir b, Palangoje, techninį
projektą ir pradėti statybos darbus, tačiau dėl didelio specialistų darbo krūvio projektas nebuvo
parengtas.“ Šiuo raštu pareiškėja buvo informuota, jog Savivaldybė neprieštarauja, kad pareiškėja į
jai nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus įvažiuotų ir iš jų važiuotų „[...] per sklypą, e, iki
bus įrengtas kelias iš Jums nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų į d g. ir patvirtintas jo
servitutas.“
Pažymėtina, kad pateikto atsakymo apskundimo tvarka pareiškėjai buvo išaiškinta.
Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai
19. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnis – „Savivaldybės
institucijos – už savivaldos teisės įgyvendinimą savivaldybės bendruomenės interesais atsakingos
institucijos: 1) savivaldybės atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba, turinti vietos valdžios
ir viešojo administravimo teises ir pareigas; 2) savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios
institucijos) – savivaldybės administracijos direktorius [...].“
20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų
prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose
viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės):
20.1. 11 punktas – „Asmens prašymo, adresuoto kelioms institucijoms ir priklausančio
kelių institucijų kompetencijai, nagrinėjimą organizuoja pirmasis adresatas. Kitos institucijos
privalo be atskiro pirmojo adresato prašymo pateikti pasiūlymus dėl prašymo nagrinėjimo ne vėliau
kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje“;
20.2. 44 punktas – „Asmuo, nesutinkantis su institucijos atsakymu į jo prašymą, arba tuo
atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, turi teisę
paduoti skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio
„Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų
įstatymo [...] nustatyta tvarka Administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo [...] nustatyta tvarka Administraciniam teismui. Dėl
valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių
viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo [...] nustatyta tvarka.“
Skundo dalies tyrimo išvados
21. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2013-07-22 prašymą pareiškėja pateikė
Savivaldybės merui bei Savivaldybės administracijos direktorei. Vadovaujantis Prašymų
nagrinėjimo taisyklių 11 punkto nuostatomis (pažymos 20.1 punktas), reglamentuojančiomis, jog
asmens prašymo, adresuoto kelioms institucijoms ir priklausančio kelių institucijų kompetencijai,
nagrinėjimą organizuoja pirmasis adresatas, pareiškėjai atsakymą pateikė Savivaldybės meras, kuris
pareiškėjos prašyme buvo įrašytas kaip pirmasis adresatas. Savivaldybės Mero pateiktame
atsakyme apskundimo tvarka pareiškėjai buvo išaiškinta (pažymos 18.2 punktas).
22. Pažymėtina, jog Savivaldybės meras atsakė į pareiškėjos prašyme keliamus klausimus:
atsakant į klausimą „Kodėl nėra įvykdytas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui 2012-12-03 d.
rašte Palangos m. savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjo V. Beržanskio duotas
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pažadas dėl 2012-11-29 Palangos m. savivaldybės tarybos sprendimo įvykdymo“, pareiškėja buvo
informuota apie priežastis, dėl kurių Savivaldybės 2013 metų pradžioje planuotas rengti kelio,
skirto įvažiuoti į žemės sklypus, a ir b, techninis projektas nebuvo parengtas ir nebuvo pradėti
statybos darbai; atsakydamas į pareiškėjos prašymą „artimiausiu laiku mane informuoti, kodėl man
nesuteikiama teisė patekti į / iš savo nuosavybės teise turimo gyvenamojo namo ir žemės sklypo, b
ir a“, informavo, kad Savivaldybė neprieštarauja, jog pareiškėja į jai nuosavybės teise
priklausančius žemės sklypus įvažiuotų ir iš jų važiuotų per žemės sklypą, e, iki bus įrengtas kelias
ir patvirtintas jo servitutas.
23. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, skundo dalis dėl pareiškėjos 2013-07-22
prašymo nagrinėjimo Savivaldybės administracijoje atmestina.
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
24.Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:
X skundo dalį dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų
(neveikimo) sprendžiant įvažiavimo į žemės sklypus, a ir b, Palangoje, klausimą atmesti.
25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:
X skundo dalį dėl jos 2013-07-22 prašymo nagrinėjimo Savivaldybės administracijoje
atmesti.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1
dalies 14 punktu, Seimo kontrolierius rekomenduoja Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktorei Akvilei Kiljonienei:
26.1. atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjo
pavaduotojo V. Beržanskio 2012-12-03 rašte nurodytais terminais nebuvo parengtas kelio techninis
projektas bei nepradėti statybos darbai, informuoti pareiškėją apie planuojamus Detaliojo plano
tvirtinimo, kelio techninio projekto parengimo bei statybos darbų pradžios realius terminus;
26.2. užtikrinti, kad pareiškėja, iki bus įrengtas servitutinis kelias, nekliudomai galėtų
patekti į jai nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, esančius a ir b.
Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių informuoti iki 2013-1220.

Seimo kontrolierius

Raimondas Šukys

