2011.11.10
Seimo kontrolierius : Augustinas Normantas
Pažyma Nr. : 4D-2011/4-914
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJĄ
I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau – pareiškėja) skundą dėl
Palangos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos pareigūnų galimo
biurokratizmo ir (ar) piktnaudžiavimo sprendžiant su statybos leidimo išdavimu ir detaliojo
teritorijų planavimu susijusius klausimus.
2. Pareiškėja skunde teigia, kad:
– Palangoje atliekama pastato, esančio ..., rekonstrukcija, taip pat rengiamas žemės sklypo, esančio
prie šio pastato, detalusis planas;
– dėl atliekamos rekonstrukcijos ir rengiamo detaliojo plano ne kartą kreipėsi į Savivaldybės
vyriausiąjį architektą Svajūną Bradūną ir į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus
vedėją Liliją Masiulienę, tačiau jie netinkamai atliko savo pareigas;
– statybos leidimas pastatui rekonstruoti buvo išduotas nepatvirtinus detaliojo plano;
– gretimų teritorijų savininkai (naudotojai) nebuvo tinkamai informuoti apie detaliojo plano
rengimą;
– nesutinka su detaliojo plano projekto sprendiniais, pagal kuriuos leistinas statinių aukštis
didinamas iki 15 metrų;
– dėl keliamų problemų kreipėsi ir į Aplinkos ministeriją.
3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo ištirti, ar pareigūnai tinkamai išnagrinėjo jos
kreipimusis.
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
Nustatyti tyrimui reikšmingi faktai
4. Seimo kontrolierius skundo tyrimo metu kreipėsi:
– į Savivaldybės merą Šarūną Vaitkų, prašydamas pateikti paaiškinimus ir dokumentus, susijusius
su pareiškėjos nurodytomis aplinkybėmis;
– į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau –
Inspekcija) viršininkę Laurą Nalivaikienę, prašydamas išnagrinėti pareiškėjos keliamas problemas,
įvertinti Inspekcijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus
(toliau – Skyrius) vedėjos Lilijos Masiulienės veiksmus ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti
pareiškėją ir Seimo kontrolierių;
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– į Aplinkos ministeriją, prašydamas pateikti pareiškėjai parengto atsakymo į jos kreipimąsi kopiją.
5. Iš pareiškėjos, Inspekcijos viršininko pavaduotojo Antano Lukošiaus 2011-08-19
raštu Nr. (7.9)-2D-10534, Aplinkos viceministro Stanislovo Šriūbėno 2011-09-06 raštu Nr. (241)-D8-8016 ir Savivaldybės mero pavaduotojo Sauliaus Simės 2011-09-26 raštu Nr. (4.11.)D33282 pateiktų paaiškinimų ir dokumentų bei Nekilnojamojo turto registro duomenų nustatytos
tokios faktinės aplinkybės:
5.1. Pagal Savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2010-07-14 protokolu Nr.
23/8 suderintą rekonstrukcijos projektą ir Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo
specialisto Rimanto Armono 2010-07-22 išduotą statybos leidimą Nr. LNS-33-100722-00119 Y ir
Z yra atliekama dalies administracinio pastato, esančio ..., Palangoje, rekonstrukcija.
Rekonstrukcijos metu numatyta įrengti svečių namus ir komercinės paskirties patalpas.
5.2. Prie rekonstruojamo administracinio pastato yra suformuotas 0,2415 ha ploto
žemės sklypas, kurio pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės
paskirties objektų teritorijos. Tai – valstybinės žemės sklypas, išnuomotas administracinio pastato
bendraturčiams.
5.3. Prie rekonstruojamo administracinio pastato yra sublokuotas daugiabutis
gyvenamasis namas, kurio adresas pagal adresų registro tvarkytojo – VĮ Registrų centro duomenis
yra ... . Šiame name gyvena pareiškėja. Žemės sklypas daugiabučiam gyvenamajam namui
eksploatuoti nesuformuotas.
5.4. Inspekcijos viršininko pavaduotojas A. Lukošius 2011-08-19 raštu Nr. (7.9)-2D10534 Seimo kontrolieriui ir pareiškėjai pateikė tokias išvadas:
– rekonstruojant administracinio pastato dalį nekeičiamas žemės sklypo užstatymo tankumas,
intensyvumas ir jo aukštis, nekeičiama žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis, naudojimo
būdas ir pobūdis. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 2
punkte numatyta, kad detalieji planai nerengiami, kai rekonstruojant statinius, žemės sklypo
tvarkymo ir naudojimo režimas ir nustatyti statybos reglamentai yra nekeičiami, todėl statybos
leidimui gauti nebuvo privaloma rengti detalųjį planą;
– daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ..., butų ir kitų patalpų savininkų sutikimai atlikti
administracinio pastato dalies rekonstrukciją neprivalomi, nes Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo 23 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad leidimui rekonstruoti statinį gauti, be kitų
dokumentų, turi būti pateiktas pastato bendraturčių ir žemės sklypo bendraturčių sutikimai, o
daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai nėra nei administracinio pastato, nei žemės
sklypo, kuriame yra administracinis pastatas, bendraturčiai.
5.5. Pagal Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo
Svajūno Bradūno 2011-03-09 patvirtintą planavimo sąlygų sąvadą yra rengiamas ... žemės sklypo
ir teritorijos J. Biliūno gatvėje nuo S. Nėries g. iki M. Valančiaus g. detalusis planas. Detaliojo
planavimo organizatorius – Savivaldybės administracijos direktorius, o detaliojo plano rengėja –
architektė Liudvika Rūsna Vainekytė. Planavimo tikslas – ... žemės sklypo ir greta jo esančios
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
5.6. Iš turimų dokumentų matyti, kad planuojamos teritorijos detalusis planas buvo
rengiamas ir anksčiau pagal Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo S. Bradūno 2010-06-14
patvirtintą planavimo sąlygų sąvadą. Parengtas detalusis planas buvo suderintas Nuolatinės
statybos komisijoje, Inspekcijos Skyrius davė jo teigiamą patikrinimo išvadą ir rekomendavo jį
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patvirtinti, tačiau jis nebuvo patvirtintas, nes Inspekcija 2010-12-30 įsakymu Nr. 1V-176
panaikino Skyriaus 2010-10-18 patvirtintą Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą.
5.7. Pagal 2011-03-09 patvirtintą planavimo sąlygų sąvadą parengtame detaliojo
plano projekte buvo numatyti tokie sprendiniai:
– administracinio pastato patalpų keitimas į komercines;
– privažiavimų ir pėsčiųjų takų sklype įrengimas;
– naujų inžinerinių tinklų statyba, esamų rekonstrukcija ir iškėlimas;
– administracinio pastato rekonstrukcija;
– ... žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės
paskirties objektų teritorijos, naudojimo pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų
statybos. Taip pat yra galimas naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos ir naudojimo pobūdis –
ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos;
– leistinas ... žemės sklypo užstatymo tankumas – iki 0,55, intensyvumas – iki 1,5 , pastatų aukštis
– iki 15 metrų;
– prie ... žemės sklypo suplanuota privažiuoti privažiavimais iš M. Valančiaus ir S. Nėries gatvių
(esamą servitutinį privažiavimą iš S. Nėries gatvės planuojama naudoti išskirtiniais atvejais,
siekiant užtikrinti patekimą į strategiškai svarbų objektą – AB „TEO LT“ ryšių mazgą).
5.8. 2011-06-03 buvo atlikta teritorijų planavimo viešumą užtikrinanti procedūra –
detaliojo plano projekto viešas svarstymas, kurios metu pareiškėja planavimo organizatoriaus
atstovams įteikė 2011-06-02 raštą, kuriame buvo pateikti tokie pasiūlymai dėl detaliojo plano
projekto sprendinių (toliau citatų kalba netaisyta):
„1. Netvirtinti servituto iš S. Neries gatvės, siūlome pritarti eismo schemai iš M.
Valančiaus gatvės.
2. Siūlome nedidinti užstatymo aukščio, prašome palikti esamus užstatymo rodiklius.
3. Neįrenginėti naujų įėjimų iš ... namo pusės.
4. Nenukreipti pėsčiųjų eismo nuo Vytauto g. link mūsų namo, prašome palikti
esamus pėsčiųjų takus, palikti esamą automobilių parkavimo aikštelę.“
5.9. Savivaldybės administracijos direktorė Akvilė Kvilijonienė 2011-07-01 raštu Nr.
(19.5.)-D3-2266 Specialiųjų tyrimų tarnybą informavo, kad 2011-06-27 įvyko pasitarimas pas
merą, kuriame taip pat dalyvavo pareiškėja, ir pasitarimo metu, išnagrinėjus pateiktus pasiūlymus,
buvo nuspręsta pakoreguoti detaliojo plano projekto sprendinius ir pakartotinai surengti detaliojo
plano projekto viešojo svarstymo procedūrą.
5.10. Savivaldybės administracijos direktorė A. Kilijonienė 2011-09-16 raštu Nr.
(4.17)-D3-3162 pareiškėją informavo, kad pasiūlymai dėl detaliojo plano projekto sprendinių
atmetami dėl tokių motyvų:
„1) detaliuoju planu nėra keičiamos naudojamų žemės sklypų ribos, kadangi jos
atitinka nekilnojamojo turto registre įregistruotų sklypų ribas;
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2) nenumatoma platinti įvažiavimo tarp daugiabučių pastatų ... ir ..., nes
neprojektuojamas naujas įvažiavimas, o tik numatoma nustatyti kelio servitutą naudotis jau esamu
ir naudojamu įvažiavimu;
3) planuojamas užstatymo aukštis netrukdys apžvelgti Palangos bažnyčios, nes šio
reikalavimo įvykdymą įvertino Kultūros paveldo departamentas derindamas šio detaliojo plano
sprendinius;
4) detaliojo plano sprendiniais nustatyti atstumai nuo daugiabučio namo ... iki
mašinų stovėjimo aikštelės (18 metrų) bei pėsčiųjų tako (13 metrų) nepažeidžia Statybos techninių
reikalavimų reglamento STR 2.06.01:1999 Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos,
patvirtintų Aplinkos ministro 1999-03-02 įsakymu Nr. 61 nuostatų.“
Savivaldybės administracijos direktorė A. Kilijonienė pareiškėją taip pat informavo,
kad, atsižvelgiant į tai, jog atsakymas nebuvo pateiktas laiku, bus organizuojamas pakartotinis
detaliojo plano projekto viešasis svarstymas ir kad pateiktas atsakymas gali būti apskųstas
Inspekcijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.
5.11. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad pareiškėja ne kartą kreipėsi į Savivaldybės
pareigūnus:
5.11.1. Pareiškėja 2010-12-13 raštu kreipėsi į Savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyrių, pažymėdama, kad daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ...,
gyventojai nebuvo informuoti apie rengiamą detalųjį planą, ir prašydama supažindinti su detaliojo
plano projekto brėžiniu.
5.11.2. Pareiškėja 2010-12-20 raštu kreipėsi į Architektūros ir urbanistikos skyrių ir
Inspekcijos Skyrių, pažymėdama, kad 2010-12-20 atvyko į Architektūros ir urbanistikos skyrių
susipažinti su detaliojo plano projekto sprendiniais; kad namo gyventojų netenkina planuojami
sprendiniai ir jie prieštarauja tokio detaliojo plano tvirtinimui.
5.11.3. Pareiškėja 2010-12-21 raštu pakartotinai Architektūros ir urbanistikos skyrių
ir Inspekcijos Skyrių informavo, kad namo gyventojai iš anksto nebuvo informuoti apie rengiamą
detalųjį planą.
5.11.4. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Svajūnas Bradūnas 2011-01-11
raštu Nr. (18.8)-ASK1-20 pareiškėją informavo, kad:
– Inspekcija 2010-12-30 įsakymu Nr. 1V-176 panaikino Inspekcijos Skyriaus vedėjos 2010-10-18
patvirtintą Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-2357, todėl detalusis planas
neteikiamas Savivaldybės tarybai tvirtinti;
– pakartojus detaliojo plano viešojo svarstymo ir derinimo procedūras, detalusis planas iš naujo
bus teikiamas tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
5.11.5. Pareiškėja ir kiti asmenys 2011-02-01 raštu kreipėsi į Savivaldybės
administraciją (kreipimasis Savivaldybės administracijoje gautas 2011-02-07), pažymėdami, kad
prieštarauja atliekamiems administracinio pastato dalies rekonstrukcijos darbams, ir pareikšdami
nuomonę, kad pirmiausiai šių darbų atlikimas turėjo būti aptartas su gretimų namų gyventojais.
5.11.6. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Bronius Martinkus
2011-03-15 raštu Nr. (18.6.)-D3-E-174r-860 pareiškėją informavo, kad:
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– vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 8 dalies 5 ir 6 punktų
nuostatomis, statytojas, norėdamas gauti statybą leidžiantį dokumentą statiniui rekonstruoti,
privalo pateikti statinio ir žemės sklypo bendraturčių sutikimus, o gyvenamojo namo gyventojų
sutikimai šiuo atveju neprivalomi;
– vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 2
punktu, detalieji planai nerengiami, kai rekonstruojant statinius, žemės sklypo tvarkymo ir
naudojimo režimas ir nustatyti statybos reglamentai yra nekeičiami;
– projektas, kurio pagrindu išduotas statybos leidimas administracinio pastato rekonstrukcijai, yra
parengtas vadovaujantis Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano ir Specialiojo
paminklosauginio plano sprendiniais.
5.11.7. Pareiškėja 2011-03-18 raštu kreipėsi į Savivaldybės administracijos
direktorių, pažymėdama, kad jos netenkina pirmiau minėtas atsakymas; kad atliekant
administracinio pastato rekonstrukciją ne tik keičiama patalpų paskirtis, bet ir teritorijos
naudojimo režimas. Pareiškėja prašė apginti greta gyvenančių žmonių interesus.
5.11.8. Savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Kuznecovas 2011-04-01
raštu Nr. (8.6.)-D3-Kol-1134 pareiškėjai pakartotinai pateikė argumentus, kodėl išduodant
statybos leidimą rekonstrukcijai nebuvo privaloma gauti namo gyventojų sutikimų ir kodėl
nebuvo privaloma rengti detaliojo plano; taip pat paaiškino, kad rekonstrukcijos techniniu
projektu žemės sklypo naudojimo režimas nekeičiamas.
6. Tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėjos kreipimusi taip pat nagrinėjo Inspekcijos
Skyriaus pareigūnai (Skyriaus 2011-03-08 raštas Nr. 2D-2626(16.2), 2011-04-07 raštas Nr. 2D4023-(16.2). Inspekcijos viršininko pavaduotojas A. Lukošius 2011-08-19 raštu Nr. (7.9)-2D10534 Seimo kontrolieriui ir pareiškėjai pateikė išvadą, kad Skyriaus pareigūnai, nagrinėdami
pareiškėjos kreipimusis, teisės aktų nepažeidė.
Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
7. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad valdžios
įstaigos tarnauja žmonėms.
8. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad
Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį
žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms.
9. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme įtvirtintos tokios tyrimui
reikšmingos nuostatos:
2 straipsnio 3 dalis:
„Detalusis planas – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės
sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios
sąlygos).“
2 straipsnio 16 dalis:
„Pasiūlymas – visuomenės nuomonės pareiškimas dėl teritorijų planavimo
dokumento sprendinių papildymo, jų alternatyvos pateikimo ar pakeitimo.“
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2 straipsnio 35 dalis:
„Teritorijos naudojimo tipas – vadovaujantis teritorijų planavimo normomis,
bendruosiuose, specialiuosiuose (masteliu 1:2000 ar stambesniu) ir (ar) detaliuosiuose planuose
numatyta galima pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, galimi žemės naudojimo būdai ir,
jei numatyta, pobūdis, maksimalūs užstatymo intensyvumo ir užstatymo tankumo rodikliai ir
galimų statyti statinių paskirtys.“
2 straipsnio 36 dalis:
„Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas – detaliųjų planų sprendiniuose
nustatyto konkretaus teritorijos naudojimo tipo ir jo plėtojimo reikalavimų ir apribojimų visuma,
privaloma rengiant statinių statybos ir kitos veiklos projektus.“
2 straipsnio 48 dalis:
„Užstatymo aukštis – planuojamos teritorijos vyraujantis (daugiau kaip 70 procentų
užstatymo) pastatų aukštų skaičius ar maksimalus pastatų aukštis metrais, kurio negalima viršyti.“
2 straipsnio 49 dalis:
„Užstatymo intensyvumas – visų pastatų antžeminės dalies patalpų bendrojo ploto
sumos santykis su žemės sklypo plotu.“
2 straipsnio 50 dalis:
„Užstatymo tankumas – pastatais užstatomo ploto, nustatomo pagal sienų išorines
ribas, santykis su visu žemės sklypo plotu.“
2 straipsnio 54 dalis:
„Viešas svarstymas – teritorijų planavimo viešumą užtikrinanti procedūra, kurios
metu visuomenė nustatyta tvarka supažindinama su parengtu teritorijų planavimo dokumentu,
organizuojamas viešas susirinkimas teritorijų planavimo dokumento sprendiniams, jų
alternatyvoms bei pateiktiems pasiūlymams aptarti.
22 straipsnio 3 dalies 2 punktas:
„3. Detalieji planai nerengiami: (...) 2) kai statant (rekonstruojant) statinius, žemės
sklypo tvarkymo ir naudojimo režimas ir nustatyti statybos reglamentai yra nekeičiami;“
23 straipsnio 1 ir 2 dalys:
„1. Rengiant detaliuosius planus, nustatomas šis privalomas teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimas:
1) konkretus teritorijos naudojimo tipas;
2) leistinas pastatų aukštis;
3) leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas;
4) leistinas sklypo užstatymo intensyvumas;
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5) statinių statybos zona;
6) užstatymo tipas (išreikštas tekstiniu apibūdinimu ir grafiškai – statinių statybos
zona, statybos riba ar linija);
7) servitutai;
8) susisiekimo sistemų organizavimas.
2. Tais atvejais, kai planuojamoji teritorija yra svarbi kraštovaizdžio apsaugos,
urbanistiniu, architektūriniu ar paveldosaugos požiūriu, privalomas teritorijų tvarkymo ir
naudojimo režimas papildomas šiais reikalavimais:
1) urbanistiniais ir architektūriniais;
2) gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugos;
3) teritorijos (žemės sklypo) apželdinimo (procentais).“
27 straipsnio 1 ir 2 dalys:
„1. Prieš teikiant tvirtinti bendrojo, specialiojo ir 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.
2. Tuo atveju, kai valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos
išvada dėl teritorijų planavimo dokumento yra neigiama, šis teritorijų planavimo dokumentas
tvirtinti neteikiamas.“
31 straipsnio 1 dalis:
„Detaliojo planavimo organizatorius apie žemės sklypo ar grupės žemės sklypų
teritorijos planavimo dokumentų rengimo pradžią ir planavimo tikslus raštu informuoja
kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus, taip pat detaliųjų planų rengimo taisyklėse
nustatyta tvarka prie planuojamos teritorijos įrengia stendą su šia informacija.“
31 straipsnio 4 dalis:
„Planavimo organizatoriai apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą,
susipažinimo su juo, svarstymo tvarką, vietą ir laiką turi paskelbti spaudoje ir sprendimą rengti
teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės institucijos ar savivaldybės interneto
tinklalapyje. Planavimo organizatoriai apie parengtą savivaldybės ar jos dalies teritorijų planavimo
dokumentą, susipažinimo su juo, svarstymo tvarką, vietą ir laiką taip pat turi paskelbti seniūnijų,
kuriose yra planuojama teritorija, skelbimų lentoje, o žemės sklypo ar grupės žemės sklypų
teritorijos detaliojo planavimo atveju – ir prie planuojamos teritorijos įrengtame stende. Tais
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atvejais, kai pagal detaliojo plano arba savivaldybės lygmens specialiojo plano sprendinius žemės
sklypas rezervuojamas svarbiems valstybės, apskrities ar savivaldybės objektams plėtoti arba kai
numatoma pakeisti jo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ar pobūdį,
planavimo organizatorius apie tai turi raštu pranešti žemės sklypų valdytojams ir naudotojams.“
32 straipsnio 1 ir 2 dalys:
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.
2. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs visuomenės pateiktus pasiūlymus, parengia
priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinančią medžiagą, kurią kartu su parengtais
teritorijų planavimo dokumentais teikia teritorijų planavimo dokumentą derinančioms
institucijoms. 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 teritorijų planavimo priežiūrą
atliekanti institucija per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikia motyvuotą atsakymą,
kuris įstatymų nustatyta tvarka gali būti apskųstas teismui.
34 straipsnio 1 dalis:
„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 bendroji tvarka nustatoma
įstatymu.“
35 straipsnis:
„Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija pagal kompetenciją
atlieka šias funkcijas:
1) tikrina, ar planavimo sąlygos ir planavimo sąlygų sąvadas atitinka teisės aktų
reikalavimus, ar teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai atitinka planavimo sąlygas, ar atliktos
visos teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo, derinimo procedūros ir sprendiniai
atitinka šio Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
2) nustačiusi šio straipsnio 1 punkte nurodytų reikalavimų pažeidimus, reikalauja
juos ištaisyti šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, nesilaikantiesiems reikalavimų taiko
administracinio poveikio priemones;
3) teikia motyvuotas išvadas teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančiai institucijai
dėl dokumento tvirtinimo tikslingumo;
4) pagal kompetenciją vienus metus po viešojo administravimo subjekto priimto su
teritorijų planavimu susijusio administracinio sprendimo šio Įstatymo ir Viešojo administravimo
įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja su šiuo administraciniu sprendimu susijusius skundus ir
pranešimus.“
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10. Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtinti Visuomenės informavimo
ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai:
„9. Planavimo organizatorius pasiūlymus dėl vietovės lygmens detaliųjų (...) planų
pateikusiems asmenims atsako raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų (...). Atmesdamas
pasiūlymą, planavimo organizatorius nurodo pasiūlymo atmetimo motyvą.
11. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme įtvirtintos tokios tyrimui reikšmingos
nuostatos:
23 straipsnio 8 dalies 5 ir 6 punktai:
„8. Leidimui rekonstruoti statinį gauti pateikiami dokumentai:(...)
5) statinio bendraturčių sutikimas;
6) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso
bendrosios nuosavybės teise;“
Išvados
12. Seimo kontrolierius, atsižvelgdamas į tyrimo metu iš Inspekcijos gautas išvadas ir
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 2
punkto bei Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 straipsnio 8 dalies 5 ir 6 punktų
nuostatomis, daro išvadą, kad statybos leidimui išduoti nereikėjo gauti daugiabučio gyvenamojo
namo ... butų ir kitų patalpų savininkų sutikimų, nes jie nėra nei rekonstruojamo administracinio
pastato, nei žemės sklypo, kuriame stovi šis pastatas bendraturčiai. Be to, statybos leidimui gauti
nereikėjo parengti ir patvirtinti detaliojo plano, nes atliekant administracinio pastato dalies
rekonstrukciją žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimas bei nustatyti statybos reglamentai yra
nekeičiami.
Pažymėtina, kad pareiškėja turi teisę Inspekcijos atsakymą, kuriuo buvo pateiktos
išvados, apskųsti teismui, jeigu su jomis nesutinka.
13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 1
dalimi, asmenys turi teisę planavimo organizatoriui iki detaliojo plano viešojo svarstymo pabaigos
pateikti pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių. Tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėja šia teise
pasinaudojo, tačiau jos pasiūlymai buvo atmesti. Be to, atsakymas buvo pateiktas per daugiau nei 3
mėnesius. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalies
nuostatomis, darytina išvada, kad pareiškėja pateiktą atsakymą galėjo apskųsti Inspekcijai, o
pastarosios institucijos atsakymą – teismui. Vadovaujantis Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr.
1079 patvirtintų Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 9
punktu, darytina išvada, kad pareiškėjos pateikti pasiūlymai privalėjo būti išnagrinėti per 20 darbo
dienų, tačiau pareiškėjai atsakymas buvo pateiktas per daugiau nei 3 mėnesius. Taigi akivaizdu,
kad buvo pažeistas terminas, per kurį pareiškėja privalėjo būti informuota apie jos pasiūlymų
nagrinėjimo rezultatus. Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės pareigūnai šį pažeidimą pripažįsta,
todėl įsipareigojo detaliojo plano projekto viešojo svarstymo procedūrą pakartoti.
14. 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 teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Detaliųjų planų rengimo valstybinę priežiūrą atlieka Inspekcija. Be šios institucijos teigiamų
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detaliojo plano projekto patikrinimo išvadų detalusis planas negali būti patvirtintas. Taigi po to,
kai detaliojo plano projektas bus viešai apsvarstytas ir suderintas Savivaldybės Nuolatinėje statybos
komisijoje, jis bus teikiamas tikrinti Inspekcijai, kuri patikrins ir nustatys, ar rengiant šį teritorijų
planavimo dokumentą buvo laikytasi teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimų ir ar jo sprendiniai atitinka teisės aktų nuostatas.
15. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėja ne kartą kreipėsi į Savivaldybės
pareigūnus dėl atliekamos administracinio pastato dalies rekonstrukcijos ir dėl rengiamo detaliojo
teritorijų planavimo dokumento. Visi pareiškėjos kreipimaisi buvo išnagrinėti ir jai pateikti
atsakymai, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės pareigūnai ne visuomet laiku teikė
atsakymus, t. y. buvo pažeistas 20 darbo dienų terminas per kurį pareiškėja privalėjo būti
informuota apie jos kreipimusi nagrinėjimo rezultatus (pavyzdžiui, jau minėtas atvejis, kai
pareiškėjai atsakymas į jos pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių buvo pateiktas per daugiau
nei tris mėnesius).
16. Apibendrinant pareiškėjos skundo tyrimo rezultatus pažymėtina, kad tyrimo
metu nebuvo nustatyta pažeidimų išduodant statybos leidimą rekonstrukcijai, todėl skundas šiuo
klausimu atmestinas.
Atsižvelgiant į tai, kad detaliųjų planų rengimo valstybinės priežiūros vykdymas –
Inspekcijos kompetencija, pareiškėjos skundo dėl detaliojo teritorijų planavimo procedūrų tyrimas
nutrauktinas (Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio1 dalies 3 punktas ir
to paties straipsnio 4 dalis).
Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos kreipimaisi ne visuomet buvo išnagrinėti laiku, jos
skundas dėl teisės į gerą viešąjį administravimą pažeidimo pripažintinas pagrįstu.
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 1, 2 ir 3 punktais, Seimo kontrolierius nusprendžia:
1) pareiškėjos X skundą prieš Palangos miesto savivaldybės administraciją dėl
statybos leidimo rekonstrukcijai atlikti išdavimo atmesti;
2) pareiškėjos X skundą prieš Palangos miesto savivaldybės administraciją dėl
detaliojo teritorijų planavimo procedūrų tyrimą nutraukti;
3) pareiškėjos X skundą prieš Palangos miesto savivaldybės administraciją dėl teisės į
gerą viešąjį administravimą pažeidimo pripažinti pagrįstu.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1
dalies 6 ir 17 punktais, Seimo kontrolierius:
1. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
viršininkės Lauros Nalivaikienės prašo atidžiai patikrinti ir informuoti Seimo kontrolierių ir
pareiškėją X, ar žemės sklypo, esančio ..., ir teritorijos J. Biliūno gatvėje nuo S. Nėries gatvės iki
M. Valančiaus gatvės, Palangoje, detalusis planas parengtas laikantis teisės aktų reikalavimų, kai jis
nustatyta tvarka bus pateiktas patikrinimui.
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2. Palangos miesto savivaldybės merui Šarūnui Vaitkui rekomenduoja išsiaiškinti,
kodėl atsakymas į pareiškėjos X pasiūlymą buvo pateiktas nesilaikant teisės aktuose nustatytų
terminų (pažymos 5.8, 5.10 ir 13 punktai), ir imtis priemonių, kad pareiškėjų kreipimąsi būtų
išnagrinėjami teisės aktuose nustatytais terminais. Seimo kontrolierius prašo apie šių
rekomendacijų vykdymo rezultatus informuoti iki 2011-12-19, pateikiant dokumentų kopijas.

Seimo kontrolierius

Augustinas Normantas

