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I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo kartotinį X (toliau vadinama – pareiškėja)
skundą dėl Palangos miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos ir
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau vadinama – Inspekcijos
Klaipėdos teritorinis skyrius) pareigūnų veiksmų, susijusių su rekonstruojamo pastato ..., Palanga
(toliau vadinama – rekonstruojamas pastatas), statybos leidimo išdavimu bei žemės sklypo ... ir
teritorijos J. Biliūno g. (su priklausiniais) nuo S. Nėries g. iki M. Valančiaus g., Palangoje detaliojo
plano (taip dokumente; toliau vadinama – detalusis planas) projekto derinimu.
Seimo kontrolierius pirminį pareiškėjos skundą dėl statybos leidimo rekonstruojamam
pastatui išdavimo bei detaliojo plano derinimo procedūros pažeidimų buvo išnagrinėjęs ir išvadas
dėl pareiškėjos skundo pateikęs 2011-11-10 pažymoje Nr. 4D-2011/4-914 „Dėl X skundo prieš
Palangos miesto savivaldybės administraciją“, kuria pareiškėjos skundo dalį dėl statybos leidimo
pastato rekonstrukcijai atmetė, skundo dalies dėl detaliojo teritorijų planavimo procedūrų tyrimą
nutraukė, o skundo dalį dėl teisės į gerą viešąjį administravimą pažeidimo pripažino pagrįsta.
2. Pareiškėja kartotiniame skunde nurodė, kad jos netenkina Seimo kontrolieriaus 2011-1110 pažymoje Nr. 4D-2011/4-914 padarytos išvados ir ji prašo „[...] išsiaiškinti dėl Palangos miesto
vyriausiojo architekto Svajūno Bradūno bei Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos priežiūros
skyriaus vedėjos Lilijos Misiulienės netinkamų veiksmų (kaip įtariame piktnaudžiavimu tarnyba,
netinkamu atstovavimu ir nevykdymu pareigų [...], įvertinti [...] ar buvo laikomasi valdininkam
priskirtų pareigų ir ar taip turi būti ginamas visuomenės bei viešasis interesas“ (šios ir kitų citatų
kalba netaisyta).
3. Seimo kontrolierius 2011-12-06 rašte Nr. 4D-2011/4-1498/3D-3255 pareiškėjai nurodė,
jog „[...] tyrimo išvadose Seimo kontrolieriaus kompetencijos ribose buvo įvertintos Jūsų
skundžiamos aplinkybės dėl pastato, esančio ..., rekonstrukcijos bei žemės sklypo, esančio prie šio
pastato, detalaus plano rengimo procedūros. [...] naujų vertintinų aplinkybių šiame skunde
nenurodoma, tik akcentuojama, jog Seimo kontrolieriaus išvados Jūsų netenkina. [...], o [...] vertinti
aplinkybes viešojo intereso pažeidimo aspektu priskirtina prokuratūrai. [...]“, todėl pareiškėjai buvo
pasiūlyta patikslinti savo skundą.
4. Pareiškėja Seimo kontrolieriui pateikė patikslintą skundą, kurį ji pati pavadino pretenzija,
ir jame nurodė:
4.1. iš Seimo kontrolieriaus 2011-11-10 pažymos Nr. 4D-2011/4-914 sužinojo, kad
Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010-07-21 kompleksinio derinimo protokolu Nr.
23/21 buvo nutarta derinti detalųjį planą, nors Inspekcijos 2011-08-19 rašte Nr. (7.9)-2D-10534
buvo nurodyta, jog Palangos miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010-05-19
kompleksinio derinimo protokolu Nr. 16/10 buvo nutarta nederinti rengiamo detaliojo plano;
4.2. „[...] Klausimas, kas pateikė būtent Jūsų įstaigai šiuos, kaip įtariame, suklastotus
Nuolatinės statybų komisijos protokolus 2010-07-21 Nr. 23/21. [...] Inspekcija negalėjo duoti
detalaus plano teigiamos patikrinimo išvados ir rekomenduoti jį patvirtinti tarybai [...]“.
5. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo išsiaiškinti pirmiau nurodytas aplinkybes.
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II. TYRIMAS IR IŠVADOS
6. Seimo kontrolierius skundo tyrimo metu kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorę
Akvilę Kilijonienę ir Inspekcijos viršininkę Laurą Nalivaikienę, prašydamas pateikti paaiškinimus
dėl pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių.
Nustatytos skundo tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės
7. Seimo kontrolierius gavo Savivaldybės administracijos direktorės A. Kilijonienės
pasirašytą 2012-02-08 raštą Nr. (4.11.)-D3-411 ir Inspekcijos viršininko pavaduotojo Antano
Lukošiaus pasirašytą 2012-02-08 raštą Nr. (16.17)-2D-2000, kuriuose pateikti skundžiamų
institucijų paaiškinimai dėl pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių.
8. Savivaldybės administracijos direktorė A. Kilijonienė 2012-02-08 rašte Nr. (4.11.)-D3411 pateikė atsakymus į Seimo kontrolieriaus paklausime suformuluotus klausimus:
8.1. „remiantis pareiškėjos skunde nurodytomis aplinkybėmis, Palangos miesto
savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010-05-19 kompleksinio derinimo protokolu Nr. 16/10
buvo nutarta nederinti rengiamo detaliojo plano. Ar buvo ir kokios korektūros buvo atliktos
detaliojo plano projekte, jei Palangos miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010-0721 kompleksinio derinimo protokolu Nr. 23/21 buvo nutarta derinti rengiamą detalųjį planą.“
Atsakymas: „Nuolatinės statybos komisijos 2010-05-19 kompleksinio derinimo protokolu
Nr. 16/10 nutarta nederinti žemės sklypo ... ir teritorijos J. Biliūno g. (su priklausiniais) nuo S.
Nėries g. iki M. Valančiaus g., Palangoje, detaliojo plano (toliau – detalusis planas). Nederinimo
pastabos pateiktos Palangos miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010-05-12 priede
prie protokolo Nr. 16/10. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir
urbanistikos skyrius 2010-05-17 gavo įgalioto asmens Rolando Rumšo prašymą dėl
planavimo sąlygų ir sąvado patikslinimo, atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos (toliau – KPD) Klaipėdos teritorinio padalinio Nuolatinės statybos
komisijos 2010-05-12 priede prie protokolo Nr. 16/10 pateiktas pastabas. Architektūros ir
urbanistikos skyrius 2010-05-24 raštu Nr. (18.8)-ASKl-447 kreipėsi į KPD Klaipėdos
teritorinį padalinį dėl planavimo sąlygų patikslinimo. KPD Klaipėdos teritorinis padalinys
2010-06-04 išdavė planavimo sąlygas Nr. (12.12) SSKL-102. Vadovaujantis Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartimi administracinėje byloje
Nr. A-444-1406/2010, Palangos miesto tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. 134
patvirtintas Palangos miesto centrinės dalies specialusis paminklosauginis planas nėra
norminis teisės aktas, jis yra tik rekomendacinio pobūdžio ir taikomas individualiai.
Atsižvelgiant į tai, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas 2010-06-14 patvirtino
naujas planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 44 ir planavimo sąlygų
sąvadą detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 47.
Nuolatinės statybos komisijos 2010-07-21 kompleksinio derinimo protokolu Nr. 23/21
nutarta derinti detalųjį planą. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Klaipėdos teritorinis padalinys 2010 m. liepos 8 d. raštu Nr. (12.39) 2Kl-74 suderino detalųjį
planą.“;
8.2. „ar buvo, ir jei taip – tai kada, detaliojo plano projektas teiktas Inspekcijai patikrinimui
po Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 201007-08 pritarimo derinti detaliojo plano projektą (2010-07-08 raštas Nr. (12.39) 2KL-74)) bei
Palangos miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010-07-21 kompleksinio derinimo
protokolo Nr. 23/21 priėmimo.“
Atsakymas: „Nuolatinės statybos komisijai 2010-07-21 kompleksinio derinimo
protokolu Nr. 23/21 suderinus detalųjį planą jis buvo pateiktas tikrinti Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir
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statybos valstybinės priežiūros skyriui (toliau – Inspekcija). Inspekcija 2010-10-18 išdavė
teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-2357 su teigiama išvada.“;
8.3. „ar po Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos
skyriaus 2011-11-11 rašto Nr. (18.8.) ASK1-716 pareiškėjai detaliojo plano organizatorius pateikė
Palangos miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijai naują prašymą dėl detaliojo plano
projekto derinimo.“
Atsakymas: „Palangos miesto savivaldybės administracija po Architektūros ir
urbanistikos skyriaus 2011-11-11 rašto Nr. (18.8.) ASK1-716 naujo prašymo dėl detaliojo
plano projekto derinimo Nuolatinėje statybos komisijoje negavo.“
9. Kartu su Savivaldybės administracijos paaiškinimais Seimo kontrolieriui pateikta:
9.1. Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010-05-12 priedas prie protokolo Nr.
16/10 (kopija), kuriame išdėstyti pagrindai, kuriais remiantis atsisakoma derinti detalųjį planą,
nurodant, jog „[...] Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis
padalinys nederina minimo projekto dėl tų pačių priežasčių, išsakytų 2008-11-05 NSK posėdyje.
Yra prieštaravimas Specialiajam paminklosauginiam planui. Kadangi minimas planas teismo
sprendimu pripažintas rekomendacinio pobūdžio ir detaliajame plane pateikti projektiniai
sprendiniai preliminariai yra priimtini paveldosauginiu aspektu, reikalinga patikslinti išduotas
specialiąsias planavimo sąlygas (2007-09-10 Nr. 54). Taip pat prašome nurodyti, jog minimas
detalusis planas keičia Palangos centrinės dalies detalaus plano sprendinius konkrečiame žemės
sklype. Nenurodytas NKV apsaugos įstatymas tarp privalomų dokumentų. Neįrašytas apribojimas
IXI žemės sklypui Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos ir apsaugos zonos. Nenurodytas
esamų statinių aukštis metrais. Pateikti ne senesnę nei 1 m topografinę nuotrauką.“;
9.2. Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010-07-21 protokolas Nr. 23/21 (kopija),
iš kurio matyti, jog Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010-07-21 posėdyje buvo
svarstytas detalaus plano derinimo klausimas ir visiems komisijos nariams pritarus bei pasirašius
protokole nutarta detalųjį planą derinti;
9.3. tuo metu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos
teritorinio padalinio vedėjo pareigas ėjusio Naglio Puteikio pasirašytas 2010-07-08 raštas Nr.
(12.39) 2KL-74 (kopija), kuriame nurodoma, kad minėtoji institucija, nors ir negalėdama dalyvauti
Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos posėdyje, „detalųjį planą derina“.
10. Inspekcijos viršininko pavaduotojo A. Lukošiaus 2012-02-08 raštu Nr. (16.17)-2D-2000
dėl Seimo kontrolieriaus klausimų pateikti atsakymai:
10.1. „ar Inspekcijai yra žinomas Palangos miesto savivaldybės Nuolatinės statybos
komisijos 2010-07-21 kompleksinio derinimo protokolo Nr. 23/21 ir Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2010-07-08 rašto Nr.
(12.39) 2KL-74, kuriais buvo nutarta derinti rengiamą detalųjį planą, turinys.“
Atsakymas: „Inspekcijai yra žinomas Palangos miesto savivaldybės Nuolatinės statybos
komisijos 2010-07-21 kompleksinio derinimo protokolo Nr. 23/21 ir Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio 2010-07-08 rašto Nr.
(12.39)-2KL-74, kuriais buvo nutarta derinti detalųjį planą, turinys. Žemės sklypo ... ir teritorijos J.
Biliūno g. (su priklausiniais) nuo S. Nėries iki M. Valančiaus g., Palangoje detalusis planas (toliau –
Detalusis planas) 2010-08-25 buvo pateiktas tikrinti Inspekcijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros skyriui (toliau – Skyrius) ir minėti dokumentai buvo Detaliojo plano
sudėtyje.“;
10.2. „ar buvo, ir jei taip – tai kada, detaliojo plano projektas teiktas Inspekcijai
patikrinimui po Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio
padalinio 2010-07-08 pritarimo derinti detaliojo plano projektą bei Palangos miesto savivaldybės
Nuolatinės statybos komisijos 2010-07-21 kompleksinio derinimo protokolo Nr. 23/21 priėmimo.“
Atsakymas: „2010-08-25 Skyrius gavo prašymą atlikti Detaliojo plano patikrinimą ir išduoti
patikrinimo aktą. Detalusis planas buvo patikrintas ir 2010-10-18 pasirašytas patikrinimo aktas
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TP1-2357 (toliau – Aktas) su teigiama patikrinimo išvada. Inspekcijos viršininko pavaduotojo,
pavaduojančio viršininką 2010-12-30 įsakymu Nr. 1V-176 buvo panaikintas Skyriaus išduotas
Aktas. Palangos miesto savivaldybės administracija Skyriaus 2010-12-30 raštu Nr. 2D-15897(16.17) buvo informuota apie priimtą sprendimą panaikinti Aktą. 2011-01-11 rašte Nr. 2D-323(16.2) Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui pateiktas reikalavimas atlikti visas
Detaliojo plano viešumą užtikrinančias procedūras, kurias numato Visuomenės informavimo ir
dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 [...]. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 201101-12 raštu Nr. (4.12)-D3-76 [...] informavo, kad Detalųjį planą grąžins patikrinimui tik pakartojus
viešo svarstymo ir derinimo procedūras. [...]
Inspekcija neturi duomenų, ar planavimo organizatorius Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktorius jau atliko viešojo svarstymo procedūras ir ar yra gautos planavimo
sąlygas išdavusių institucijų motyvuotos išvados dėl parengto Detaliojo plano sprendinių derinimo,
nes Detalusis planas dar nėra pateiktas Skyriui tikrinti.“
11. Kartu su Inspekcijos 2012-02-08 raštu Nr. (16.17)-2D-2000 Seimo kontrolieriui
pateikta:
11.1. Inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjos L. Misiulienės 2010-10-18
pasirašytas patikrinimo aktas Nr. TP1-2357 (kopija), kuriuo detaliajam planui teikta teigiama
patikrinimo išvada;
11.2. Inspekcijos viršininko pavaduotojo A. Lukošiaus 2010-12-30 įsakymas Nr. 1V-176
(kopija), kuriuo panaikintas Inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus patikrinimo aktas Nr. TP12357.
12. Atsižvelgiant į pareiškėjos skundo turinį, išskiriamos šios skundo dalys:
12.1. dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų;
12.2. dėl Inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus pareigūnų veiksmų.
Su kiekviena iš nurodytų skundų dalių susijęs teisinis reglamentavimas bei išvados bus
pateikiama atskirai.
Dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų
Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai
13. Lietuvos Respublikos įstatymai.
13.1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymas:
„2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
[...] 4. Piktnaudžiavimas – tokie pareigūno veiksmai ar neveikimas, kai jam suteikti
įgaliojimai naudojami ne pagal įstatymus bei kitus teisės aktus arba savanaudiškais tikslais ar dėl
kitokių asmeninių paskatų (naudojimosi tarnybine padėtimi, keršto, pavydo, karjerizmo, neteisėtų
paslaugų teikimo ir t. t.), taip pat tokie pareigūno veiksmai, kai viršijami suteikti įgaliojimai ar
savavaliaujama.“
13.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (akto redakcija, galiojusi detalaus
plano derinimo Savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje metu ):
„25 straipsnis. Detaliojo teritorijų planavimo procesas
1. Detaliojo teritorijų planavimo procesą sudaro parengiamasis etapas, teritorijų planavimo
dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas. [...]
5. Baigiamasis etapas:
1) teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija – viešas
svarstymas, derinimas su institucijomis, ginčų nagrinėjimas;
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2) teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija – tikrinimas valstybinę teritorijų
planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje, tvirtinimas ir registravimas teritorijų planavimo
registre. [...]
26 straipsnis. Detaliųjų planų rengimas, keitimas, derinimas, tvirtinimas ir galiojimas
1. Detaliųjų planų rengimo, svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir galiojimo tvarką
nustato šis Įstatymas ir Aplinkos ministerijos patvirtintos detaliųjų planų rengimo taisyklės. [...]
5. Detalusis planas tvirtinti neteikiamas, jeigu valstybinės teritorijų planavimo priežiūros
institucijos išvada dėl detaliojo plano tvirtinimo yra neigiama.“
14. Kiti teisės aktai.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 patvirtintos
Detaliųjų planų rengimo taisyklės (akto redakcija, galiojusi nuo 2010-02-04 iki 2010-10-01):
„X. DETALIOJO PLANO DERINIMAS IR TIKRINIMAS
45. Prieš teikiant tvirtinti detaliojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai turi būti:
45.1. nustatyta tvarka apsvarstyti;
45.2. suderinti su atitinkamo lygmens galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais,
įregistruotais teritorijų planavimo dokumentų registre ir kompleksiškai suderinti Nuolatinėje
statybos komisijoje. [...]
45.3. patikrinti Inspekcijoje.
46. Detaliojo teritorijų planavimo dokumentų derinimo procedūra atliekama savivaldybės
Nuolatinėje statybos komisijoje kompleksiškai ir turi būti baigta per 15 darbo dienų nuo planavimo
organizatoriaus prašymo derinti teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos. Komisija
sudaroma iš planavimo sąlygas rengiančių institucijų atstovų, turinčių įgaliojimus priimti
sprendimus.“
15. Vietos savivaldos teisės aktai.
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007-09-13 sprendimu Nr. T2-199 „Dėl Nuolatinės
statybos komisijos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) patvirtinti
Nuolatinės statybos komisijos nuostatai (galioję iki 2011-12-01):
„3. Komisija yra tarpžinybinė institucija, kuri nagrinėja ir priima sprendimus savivaldybės
lygmens teritorijų planavimo dokumentų derinimo klausimais, taip pat tikrina statinių projektus ir
priima sprendimus išduoti arba neišduoti statybos leidimus. [...]
14. Komisijos sprendimas derinti teritorijų planavimo dokumentą priimamas, jei tam pritarė
visi privalantys dalyvauti Komisijos posėdyje Komisijos nariai. Jeigu bent vienas Komisijos narys
nepritaria teritorijų planavimo dokumento derinimui, laikoma, kad Komisija priėmė sprendimą
nederinti teritorijų planavimo dokumento. Nepritarimo derinti teritorijų planavimo dokumentą
motyvai išdėstomi derinimo procedūros protokole [...], kurį pasirašo Komisijos pirmininkas,
Komisijos sekretorius ir tie posėdyje dalyvavusieji Komisijos nariai, kurių narių dalyvavimas
(nuomonės pateikimas raštu) yra privalomas.
Komisijos narių – savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir institucijų,
parengusių (dalyvavusių rengiant) teritorijų planavimo sąlygas, įrašytas į planavimo sąlygų sąvadą,
nedalyvavusių Komisijos posėdyje, nuomonę protokole įrašo Komisijos sekretorius [...].
28. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūros pabaiga laikoma pranešimo
planavimo organizatoriui apie priimtą sprendimą pateikimo (išsiuntimo) diena.“
Išvados
16. Kaip nurodyta Seimo kontrolieriaus 2011-12-06 rašte Nr. 4D-2011/4-1498/3D-3255
pareiškėjai (šios pažymos 3 punktas), šio tyrimo dalykas yra Savivaldybės administracijos
pareigūnų ir konkretaus pareigūno – tuo metu Savivaldybės administracijos Architektūros ir
urbanistikos skyriaus vedėjo pareigas ėjusio S. Bradūno (šiuo metu – Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriaus vedėjas) veiksmai, vykdant detaliojo plano derinimo procedūrą, ir jų vertinimas.
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Pareiškėjos nurodytas aplinkybes dėl statybos leidimo išdavimo rekonstruojamam pastatui Seimo
kontrolierius ištyrė ir išvadas dėl jų pateikė 2011-11-10 pažymoje Nr. 4D-2011/4-914 (šios
pažymos 1 punktas), todėl šio tyrimo metu jos kartotinai nebus vertinamos.
Atsižvelgiant į pareiškėjos skundo turinį, yra tiriami valstybės tarnautojo veiksmai detaliojo
teritorijų planavimo baigiamajame etape vykdant detaliojo plano derinimo procedūrą, kaip tai
įtvirtinta Detaliųjų planų rengimo taisyklėse (šios pažymos 14 punktas).
Pareiškėja skunde nurodė esanti įsitikinusi, kad tuo metu Savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pareigas ėjęs S. Bradūnas galimai nevykdė jam
priskirtų funkcijų, kai Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010-07-21 posėdžio metu buvo
nutarta derinti detalųjį planą, nors Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010-05-19
kompleksinio derinimo protokolu Nr. 16/10 buvo nutarta nederinti rengiamo detaliojo plano.
Atkreiptinas dėmesys, jog detaliojo teritorijų planavimo baigiamasis etapas susideda iš
dviejų stadijų: 1) detalaus plano svarstymo ir derinimo procedūros bei 2) detalaus plano tvirtinimo
procedūros (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, šios pažymos 13.2 punktas). Šių
sąvokų esmės atskleidimas ir jų atskyrimas nagrinėjamu atveju svarbus tuo, jog iš pareiškėjos
skundo turinio matyti, kad ji mano esant negrįžtama tai, jei Savivaldybės administracijoje yra
pritariama detaliojo plano sprendiniams. Akcentuotina tai, kad įstatymo leidėjas teisės aktuose
įtvirtino detaliųjų planų derinimo, tikrinimo valstybinėje teritorijų planavimo priežiūros
institucijoje ir tik kaip galutines – detaliųjų planų tvirtinimo savivaldos institucijose procedūras
tam, jog būtų užtikrinamas teisės aktų nuostatas atitinkantis detalusis teritorijų planavimas, kuris
gali būti realizuotas tik įgyvendinus keletą detaliųjų planų sprendinių vertinimo etapų.
Vertindamas pareiškėjos skundžiamo tarnautojo veiksmus, Seimo kontrolierius pirmiausia
pažymi tai, kad skundo tyrimo metu surinkta medžiaga patvirtina, jog iš tiesų Savivaldybės
Nuolatinės statybos komisijos 2010-05-19 kompleksinio derinimo protokolu Nr. 16/10 buvo nutarta
nederinti rengiamo detaliojo plano. Tokio Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos sprendimo
pagrindai nurodyti Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010-05-12 priede prie protokolo
Nr. 16/10 (šios pažymos 9.1 punktas). Tačiau skundo tyrimo metu taip pat buvo nustatyta (šios
pažymos 8.1 punktas), kad detaliojo plano organizatoriaus įgaliotojo asmens R. Rumšo prašymo dėl
planavimo sąlygų ir sąvado patikslinimo pagrindu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2010-06-04 išdavė planavimo sąlygas Nr. (12.12)
SSKL-102, o Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas 2010-0614 patvirtino naujas sąlygas, todėl Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010-07-21
posėdyje vėl buvo pateiktas svarstyti detaliojo plano derinimo klausimas. Visiems Savivaldybės
Nuolatinės statybos komisijos nariams pritarus [Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio pritarimas detaliojo plano derinimui buvo gautas 201007-08 raštu Nr. (12.39) 2KL-74 (šios pažymos 9.3 punktas)], Savivaldybės Nuolatinės statybos
komisijos 2010-07-21 posėdyje buvo priimtas sprendimas detalųjį planą derinti (2010-07-21
posėdžio protokolas Nr. 23/21).
Iš to seka išvada, kad Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010-07-21 posėdyje
priimtas sprendimas dėl detaliojo plano derinimo buvo priimtas laikantis tuo metu galiojusių
Nuolatinės statybos komisijos nuostatų (šios pažymos 15 punktas) nustatyta tvarka ir jų
nepažeidžiant, o pareiškėjos teiginys dėl galimai suklastoto Savivaldybės Nuolatinės statybos
komisijos 2010-07-21 posėdžio protokolo Nr. 23/21 paneigiamas skundo tyrimo metu surinktais
įrodymais, todėl laikytinas nepasitvirtinusiu.
Seimo kontrolierius taip pat akcentuoja, kad pareiškėjos skundžiami tuo metu Savivaldybės
administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pareigas ėjusio S. Bradūno veiksmai
dėl Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010-07-21 posėdžio metu priimto sprendimo
derinti detalųjį planą negali būti vertinami piktnaudžiavimo aspektu (šios pažymos 13.1 punktas),
nes tuo metu Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pareigas
ėjęs S. Bradūnas vykdė funkcijas kaip Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos narys, o ne
pavienis pareigūnas. Remiantis tuo metu galiojusiais Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos
nuostatais (šios pažymos 15 punktas), Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos sprendimai

7
laikomi kompleksiniais ir priimami tik esant visų komisijos narių pritarimui, todėl konstatuoti, kad
Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010-07-21 sprendimas derinti detalųjį planą buvo
priimtas ar įtakotas konkretaus pareigūno veiksmais ar neveikimu, nėra pagrindo.
Atsižvelgiant į pirmiau nustatytas aplinkybes, Seimo kontrolierius šią pareiškėjos skundo
dalį atmeta kaip nepagrįstą.
17. Seimo kontrolierius pažymi, jog remiantis tiek Savivaldybės administracijos, tiek
Inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus Seimo kontrolieriui pateikta informacija, pareiškėjos
skundo tyrimo metu planavimo organizatorius po Savivaldybės administracijos Architektūros ir
urbanistikos skyriaus 2011-11-11 rašto Nr. (18.8.) ASK1-716 (šios pažymos 8.3 punktas)
nebesikreipė į Savivaldybės Nuolatinę statybos komisiją su prašymu kartotinai derinti detaliojo
plano projektą. Todėl, atsižvelgęs į tai, kad detaliojo plano derinimo procedūra (apimanti viešą
svarstymą, derinimą su institucijomis bei ginčų nagrinėjimą) kartotinai dar tik bus vykdoma, bei
įvertinęs pareiškėjos pastangas, kad jos ir kitų daugiabučio gyvenamojo namo S. Nėries g 1 (taip
skunde nurodo pareiškėja) gyventojų pastabos dėl detaliojo plano sprendinių būtų tinkamai
apsvarstytos ir įvertintos, Seimo kontrolierius prašo Savivaldybės administracijos preciziškai atlikti
detaliojo plano viešumą užtikrinančias procedūras, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintuose Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų
planavimo procese nuostatuose.
Dėl Inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus pareigūnų veiksmų
Skundo dalies tyrimui reikšmingi teisės aktai
18. Lietuvos Respublikos įstatymai.
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (akto redakcija, galiojusi detalaus plano
sprendinių tikrinimo Inspekcijos Klaipėdos teritoriniame skyriuje metu):
„34 straipsnis. Valstybinė teritorijų planavimo priežiūra
1. Valstybinė teritorijų planavimo priežiūra – tai tikrinimas, ar planavimo sąlygos ir
planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus, bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų
teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo ir derinimo procedūrų kontrolė, taip pat
tikrinimas, ar sprendiniai atitinka šio Įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės
aktų reikalavimus. Valstybinės teritorijų planavimo priežiūros bendrąją tvarką nustato Vyriausybės
patvirtinti Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros
nuostatai. [...]“

19. Kiti teisės aktai.
19.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 patvirtintos
Detaliųjų planų rengimo taisyklės (akto redakcija, galiojusi detalaus plano sprendinių tikrinimo
Inspekcijos Klaipėdos teritoriniame skyriuje metu):
„48. Tikrinti Inspekcijai teikiami planavimo sąlygų sąvadas, detaliojo plano sprendiniai
(aiškinamasis raštas ir brėžiniai) bei detaliojo planavimo procedūrų dokumentai. Tikrinimo
rezultatas yra patikrinimo aktas. Inspekcija teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą turi
pateikti per 20 darbo dienų nuo teritorijų planavimo dokumento pateikimo dienos. Teritorijų
planavimo priežiūros bendrąją tvarką nustato Vyriausybės patvirtinti Teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros bei statinių naudojimo priežiūros nuostatai. Tikrinti pateikiamas 1
detaliojo plano procedūrinių dokumentų egzempliorius, derinti – 2 detaliųjų planų sprendinius
atspindinčios dokumentacijos egzemplioriai.

8
49. Ginčus, kilusius tarp planavimo sąlygas išdavusių institucijų ir (ar) planavimo
organizatoriaus, taip pat derinimo ir svarstymo procedūros metu kilusius ginčus nagrinėja ir
sprendimus priima Inspekcija.“
19.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 (su vėlesniais
pakeitimais) patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos nuostatai:
„10. Inspekcijos veiklos tikslai:
10.1. užtikrinti, kad teritorijų planavimas būtų vykdomas teisėtai; [...]
11. Inspekcija atlieka šias funkcijas:
11.1. įgyvendindama 10.1 punkte nurodytą tikslą: [...]
11.1.2. tikrina, ar planavimo sąlygų sąvadas valstybės sienos, krašto apsaugos ir strateginės
reikšmės objektų teritorijų detaliojo planavimo, savivaldybės lygmens detaliojo planavimo
dokumentams rengti atitinka teisės aktų reikalavimus, ar šių dokumentų sprendiniai atitinka
planavimo sąlygas, ar atliktos visos teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo, derinimo
procedūros ir sprendiniai atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės
aktų reikalavimus;
11.1.3. nustačiusi šių nuostatų 11.1.1 ir 11.1.2 punktuose nurodytų reikalavimų pažeidimus,
reikalauja juos ištaisyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka, nesilaikantiesiems reikalavimų taiko administracinio poveikio priemones; [...].“
Išvados
20. Pareiškėja, skųsdama Inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjos L. Misiulienės
veiksmus, skunde Seimo kontrolieriui akcentuoja tai, kad, jos nuomone, Inspekcijos Klaipėdos
teritorinis skyrius 2010-10-18 negalėjo duoti teigiamos išvados tikrinant detalųjį planą (šios
pažymos 4.2 punktas).
Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Inspekcijos Klaipėdos teritoriniam skyriui 2010-08-25
buvo pateiktas prašymas atlikti detaliojo plano patikrinimą ir išduoti patikrinimo aktą. Detalusis
planas buvo patikrintas ir 2010-10-18 pasirašytas patikrinimo aktas Nr. TP1-2357 su teigiama
patikrinimo išvada (šios pažymos 10.2 punktas). Kaip Seimo kontrolieriui paaiškinta Inspekcijos
viršininko pavaduotojo A. Lukošiaus 2012-02-08 raštu Nr. (16.17)-2D-2000 (šios pažymos 10
punktas), pasirašant 2010-10-18 patikrinimo aktą TP1-2357 buvo vadovautasi ir Savivaldybės
Nuolatinės statybos komisijos 2010-07-21 posėdžio protokolu Nr. 23/21, nes šis dokumentas buvo
pateiktas kartu su kitais detaliojo plano dokumentais, kaip to reikalavo Detaliųjų planų rengimo
taisyklės (šios pažymos 19.1 punktas).
Svarbia aplinkybe nagrinėjamu atveju laikytina tai, kad, nors Inspekcijos Klaipėdos
teritorinio skyriaus vedėja L. Misiulienė 2010-10-18 pasirašė patikrinimo aktą Nr. TP1-2357 su
teigiama patikrinimo išvada, Inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus pareigūnai, įvertinę
pareiškėjos skundžiamai institucijai 2010-12-15, 2010-12-20, 2010-12-27 teiktas pretenzijas dėl
detaliojo plano viešinimo procedūrų pažeidimų, iniciavo Inspekcijos viršininko pavaduotojo A.
Lukošiaus 2010-12-30 įsakymo Nr. 1V-176 priėmimą, kuriuo Inspekcijos Klaipėdos teritorinio
skyriaus patikrinimo aktas Nr. TP1-2357 buvo panaikintas (šios pažymos 10.2 ir 11.2 punktai).
Apie šį Inspekcijos viršininko pavaduotojo įsakymą bei įpareigojimą grąžinti detaliojo plano
projektą kartotiniam tikrinimui Savivaldybės administracija buvo nedelsiant informuota Inspekcijos
Klaipėdos teritorinio skyriaus 2010-12-30 raštu Nr. (16.17)-2D-15897.
Šios aplinkybės patvirtina, kad vykdydami valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą
Inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus pareigūnai atliko jiems priskirtas funkcijas, numatytas
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme (šios pažymos 18 punktas) ir Valstybinės
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatuose (šios pažymos
19.2 punktas). Minėtoji aplinkybė (dėl 2010-10-18 patikrinimo akto Nr. TP1-2357 pasirašymo),
Seimo kontrolieriaus nuomone, neturėtų būti laikoma pagrindu konstatuoti 2010-10-18 patikrinimo
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aktą Nr. TP1-2357 pasirašiusios Inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjos L. Misiulienės
veiksmus buvus netinkamais, nes Inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus pareigūnams naujos
aplinkybės dėl planavimo organizatoriaus padarytų detaliojo plano viešinimo procedūrų pažeidimų
paaiškėjo tik iš pareiškėjos teiktose pretenzijose nurodytų aplinkybių, o 2010-10-18 patikrinimo
aktas Nr. TP1-2357 pačių Inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus pareigūnų iniciatyva buvo
panaikintas ir teisinių pasekmių nesukėlė.
Seimo kontrolierius pastebi, kad po 2010-10-18 patikrinimo akto Nr. TP1-2357 panaikinimo
iki šios pažymos surašymo dienos planavimo organizatorius Inspekcijos Klaipėdos teritoriniam
skyriui kartotinai tikrinti detaliojo plano nepateikė, todėl detaliojo plano tikrinimo procese nėra
naujai atsiradusių ir Seimo kontrolieriaus vertintinų Inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus
vedėjos L. Misiulienės veiksmų.
Remiantis pirmiau padarytomis išvadomis konstatuotina, kad pareiškėjos skunde nurodytos
aplinkybės dėl Inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjos L. Misiulienės veiksmų laikytinos
nepasitvirtinusiomis.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 2 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:
21.1. X skundo dalį dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų
atmesti kaip nepagrįstą;
21.2. X skundo dalį dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus
pareigūnų veiksmų atmesti kaip nepagrįstą.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1
dalies 14 punktu, Seimo kontrolierius rekomenduoja Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktorei Akvilei Kilijonienei imtis priemonių, kad Palangos miesto
savivaldybės administracijoje įgyvendinant žemės sklypo, ... ir teritorijos J. Biliūno g. (su
priklausiniais) nuo S. Nėries g. iki M. Valančiaus g., Palangoje detaliojo plano sprendinių
svarstymo ir derinimo stadiją būtų užtikrintas šių procedūrų skaidrumas, tinkamas visuomenės
informavimas bei objektyvus visuomenės pateiktos nuomonės įvertinimas.
Prašytume apie rekomendacijų vykdymą Seimo kontrolierių informuoti iki 2013-01-31.
Seimo kontrolierius
Rūta Šaulė, 8 706 65119

Augustinas Normantas

