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Seimo kontrolierius : Augustinas Normantas
Pažyma Nr. : 4D-2010/4-888

PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĘ,
NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
PALANGOS ŽEMĖTVARKOS SKYRIŲ IR VALSTYBINĖS TERITORIJŲ
PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJĄ PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X ir dar dešimties Palangos miesto
a ir b gyvenamųjų namų butų savininkų (toliau – pareiškėjai) skundą dėl Palangos miesto
savivaldybės (toliau – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo).
Pareiškėjai skunde nurodė, kad:
- Vidmantų valstybinio daržininkystės ūkio laikinosios administracijos vadovės 1992-10-19
įsakymu Nr. 93/g daugiabučiams namams, a ir b, Palangoje, buvo skirtas žemės sklypas. Įsakyme
nurodyta: Ryšium su tuo, kad dalis Vidmantų valstybinio daržininkystės ūkio žinybinių namų neturėjo
reikiamų įforminti pasodybinių žemės sklypų įsakau: skirti pasodybinius žemės sklypus prie Vidmantų
valstybinio daržininkystės ūkio žinybinių vienbučių ir daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Palangos
miesto zonoje pagal sekantį sąrašą: <...> a inventorinis Nr. 079, b inventorinis Nr. 080, bendras žemės
sklypo plotas 12747 kv. m <...> (taip dokumente; šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
- nuo šio įsakymo priėmimo iki šiol Savivaldybės pareigūnai neparengia žemės sklypo plano su
nustatytomis žemės sklypo ribomis. Per tą laiką patvirtintas Palangos miesto bendrasis planas, du
kartus sudarytas Nemirsetos detalusis planas, tačiau nei bendrajame, nei detaliajame planuose a ir
b namų sklypo ribos taip ir liko nenustatytos.
- 1995-06-26 jie raštu kreipėsi į Palangos miesto vyr. architektą, siūlydami nustatyti žemės sklypo,
a ir b, ribas pagal realiai egzistuojančias ribas, pažymėtas tvoromis, pravažiavimais ir melioracijos
kanalais. Savivaldybės architektas raštu pareiškėjus informavo, kad realiai egzistuojančios ribos
neprieštarauja Nemirsetos detaliojo plano projektui. Šis Nemirsetos detaliajame plane esantis
žemės plotas šiuo metu yra apribotas suprojektuotomis keturių gatvių raudonomis linijomis.
Todėl, jeigu geodezinis žemės sklypo planas būtų atliktas laikantis minėtų keturių gatvių raudonų
linijų, nekiltų jokių neaiškumų nei gyventojams, nei Savivaldybei;
- žemės sklypo kaina buvo nustatyta dar 1995-06-29. Tuometė Klaipėdos apskrities viršininko
administracijos Žemės ūkio departamento Palangos miesto žemėtvarkos ir geodezijos tarnyba
išsiuntė pirmiau nurodytų gyvenamųjų namų gyventojams mokėjimo pranešimus; mokėjimo
sumos buvo nurodytos litais ir investiciniais čekiais. Žemės vieno aro balansinė kaina buvo
nurodyta 602,55 litai, tai nurodyta žemės sklypo įkainojimo akte;
- 2009-12-20 gavo UAB „Geometra“ skyriaus vadovo ir geodezininkų gyventojams siūlomą
pasirašyti žemės sklypo planą. Tačiau šiame plane žemės sklypo plotas buvo 12155 kv. m, o ne
12747 kv. m, kaip buvo nustatyta 1992-10-19 įsakymu Nr. 93/g. Pareiškėjams patikrinus ir
susumavus kiekvienam žemės savininkui siūlomą skirti žemės plotą, gauta suma sudaro tik 11741
kv. m (t. y. dar 1006 kv. m mažiau). Šiame daugiabučių namų, a ir b, butų savininkams
pateiktame pasirašyti žemės sklypo plane nurodyti tik 5 Nekilnojamojo turto registre registruoti
pastatai, 3 įvažiavimų fragmentai, tik 2 daržų plotai ir ... gatvė, kurios ribos ir atstumai nuo
gyvenamųjų namų ir teisėtai registruotų jų priklausinių neatitinka Nemirsetos detaliajame plane
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pirmiau nurodytos gatvės projektinės vietos. Pateikti apribojimai: kurorto apsaugos zona – 12155
kv. m, elektros linijų apsaugos zona – 620 kv. m; elektros linijų apsaugos zona neparodyta
grafiškai, servitutų nėra. Dėl šių priežasčių pasiūlyto plano gyventojai nepasirašo;
- jiems 2010-02-21 buvo pateiktas kitas žemės sklypo planas, kuriame buvo nurodytas dar
mažesnis (10449 kv. m) plotas, o susumavus žemės savininkams siūlomų plotų dydžius nustatyta,
kad žemės sklypo plotą sudaro 10093 kv. metrai. Šiame žemės sklypo plane parodyti tik 2
įvažiavimai, 4 teisėtai registruoti pastatai ir dalis vieno daržo, elektros linija, ... gatvė, taip pat
neatitinkanti Nemirsetos detaliuoju planu suprojektuotos gatvės vietos; tačiau tvorų fragmentai ir
melioracijos kanalo fragmentas buvo atsidūrę už sklypo ribų. Pareiškėjai parašais nepatvirtino ir
šio jiems pasiūlyto pasirašyti žemės sklypo plano;
- jų naudojamame žemės sklype savavališkai statomi statiniai;
- valstybės institucijos nekontroliuoja to, kad valstybei priklausanti žemė yra savavališkai
užimama, ir nesiimama priemonių dėl asmenų, neturinčių registruoto nekilnojamojo turto,
iškeldinimo iš pirmiau nurodytos teritorijos. Asmenys, pardavę savo turėtą nekilnojamąjį turtą, iki
šiol naudojasi malkinėmis, stato nelegalius statinius, laiko netvarkingą ir aplinką teršiančią
techniką, mašinas, traktorius, sklypo teritorijoje laiko dideles akmenų krūvas, metalo laužą ir kt.
Pareiškėjai prašo prie gyvenamųjų namų, a ir b, Palangoje, suformuoti 12747 kv. m
žemės sklypą ir kiekvienam butui priklausantį plane grafiškai parodytą žemės plotą.
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
2. Atsižvelgiant į pareiškėjų skunde nurodytas aplinkybes, išskirtinos šios skundo
dalys:
2.1. dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), rengiant žemės sklypo, a ir b,
Palangoje, planą;
2.2. dėl Palangos žemėtvarkos skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant
žemės sklypo, esančio prie daugiabučių gyvenamųjų namų, a ir b, Palangoje, naudojimo
valstybinę kontrolę;
2.3. dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos pareigūnų, atlikusių žemės sklype prie daugiabučių gyvenamųjų namų, a ir b,
Palangoje, esančių statinių statybos valstybinę priežiūrą, veiksmų (neveikimo).
Dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), rengiant žemės sklypo, a ir b,
Palangoje, planą
Nustatytos tyrimui reikšmingos aplinkybės
3. Seimo kontrolierius 2010-08-27 raštu Nr. 4D-2010/4-888/3D-2330 kreipėsi į
Savivaldybės administracijos direktorių Valerijų Kuznecovą, prašydamas:
- atsiųsti nuo 1995-06-26 iki šiol Savivaldybei pateiktų pareiškėjų prašymų parengti 12747 kv. m
žemės sklypo, a ir b, Palangoje, planą ir jiems duotų atsakymų kopijas;
- informuoti, ar Palangos miesto žemėtvarkos skyrius yra kreipęsis į Savivaldybę su prašymu
parengti 12747 kv. m žemės sklypo, a ir b, Palangoje, planą; jeigu kreipėsi, prašyta pateikti
kreipimosi ir duoto atsakymo kopijas;
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- paaiškinti, kodėl iki šiol nesuformuotas Vidmantų valstybinio daržininkystės ūkio laikinosios
administracijos vadovės 1992-10-19 įsakymu Nr. 93/g daugiabučiams namams, a ir b, Palangoje,
skirtas 12747 kv. m žemės sklypas.
4. Savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Kuznecovas 2010-09-29 raštu
Nr. (4.11.)-D3-3120 Seimo kontrolierių informavo, kad UAB „Geometra“, vadovaudamasi
Nemirsetos detaliuoju planu, patvirtintu Palangos miesto tarybos 2000-03-21 sprendimu Nr. 38,
parengė žemės sklypo prie esamų pastatų, a ir b, Palangoje, geodezinių matavimų bylą. Y, Z, X,
A, B, C, D, E ir F 2010-02-21 raštu parengto žemės sklypo planą derinti atsisakė. Savivaldybės
administracija 2010-08-25 raštu Nr. (8.6.)-D3-2718 X informavo, kad, jeigu pareiškėjai nesutinka
su šiuo metu galiojančio Nemirsetos detaliojo plano sprendiniais, gali kreiptis į Palangos miesto
savivaldybės administracijos direktorių su prašymu rengti detaliojo plano korektūrą dėl žemės
sklypo prie pastatų, a ir b, Palangoje. Palangos miesto savivaldybės administracija, gavusi piliečių
prašymą, rengs Palangos miesto savivaldybės tarybos projektą. Tarybai pritarus, pirmiau nurodyto
plano korektūrą piliečiai galės rengti savo lėšomis.
V. Kuznecovas prie rašto pridėjo dokumentus, iš kurių matyti, kad:
4.1. X 2005-10-14 prašymu kreipėsi į Savivaldybės merą (prašymas adresuotas ir
Klaipėdos apskrities viršininko administracijos bei Vyriausybės atstovui Klaipėdos apskrityje),
prašydamas atlikti geodezinius matavimus mano (X) realiai naudojamo žemės sklypo prie gyvenamojo
namo ir jo priklausinių (butas, ūkinis pastatas, daržinė, želdiniai ir kt.) pažymėtų techninės apskaitos
bylos žemės sklype adresu a, Palangoje;
4.2. tuometis Savivaldybės administracijos direktorius Šarūnas Vaitkus 2005-11-09
raštu Nr. (8.6.)-D3-R-13834-2869 X informavo, kad Savivaldybės administracijos direktorius
2005-04-18 įsakymu Nr. (4.1)-A1-297 įpareigojo Viešojo pirkimo komisiją organizuoti ir vykdyti
geodezinių matavimų ir sklypų planų rengimo paslaugų pirkimo konkursą. Savivaldybė 2005-0811 pasirašė geodezinių matavimų ir sklypų planų parengimo paslaugų sutartį Nr. 42-PS. Pagal šią
sutartį viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi UAB korporacija „Matininkai“ įsipareigojo parengti
kadastrinių matavimų bylas 186 žemės sklypams. Tarp matuojamų žemės sklypų pateko ir namų
valda a Palangoje. X taip pat pranešta, kad, gavus parengtus pirmiau nurodyto žemės sklypo
planus, bus rengiamas direktoriaus įsakymas dėl sklypo dydžio, ribų ir apribojimų nustatymo;
4.3. tuometis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
Laimutis Kondratas 2005-11-17 raštu Nr. (4.17.)-D3-2966 Palangos miesto žemėtvarkos skyrių
informavo, kad Savivaldybė 2005-08-11 pasirašė geodezinių matavimų ir sklypų planų parengimo
paslaugų sutartį Nr. 42-PS. Pagal šią sutartį viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi UAB korporacija
„Matininkai“ įsipareigojo parengti 186 žemės sklypų kadastrinių matavimų bylas. Numatyta atlikti
ir žemės sklypo a kadastrinius matavimus;
4.4. X 2006-08-07 prašymu kreipėsi į Savivaldybę (prašymas adresuotas ir Palangos
miesto žemėtvarkos skyriui) dėl geodezinio žemės sklypo ribų plano suformavimo prie pasodybiniame
sklype a teisiškai registruotų pastatų; dėl 2,52 ha ir 0,03 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypų,
išpirktų už investicinius čekius įforminimo.; dėl žvyrkelio, praeinančio 3-4 metrų atstumu nuo
gyvenamojo namo langų, tolimesnio tvarkymo;
4.5. tuometis Savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Garolis 2006-10-06
raštu Nr. (8.6.)-23-R-11994-3319 X informavo, kad viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi UAB
korporacija „Matininkai“ parengė daug žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų, kurios šiuo metu
derinamos Palangos miesto žemėtvarkos skyriuje. Siekiant paspartinti procesą, Savivaldybė 200606-30 raštu Nr. (4.17)-D3-1987 kreipėsi į Palangos miesto žemėtvarkos skyrių, prašydama
suderinti ir perduoti Savivaldybei likusias kadastrinių matavimų bylas, kurias parengė ir skyriui

4
pateikė minėta korporacija. Suderinti žemės sklypų planai nuolat teikiami Savivaldybei sklypų
dydžiams, riboms ir apribojimams patvirtinti. Daugelio namų valdų, tarp kurių yra ir a, sklypų
planai dar negauti, nes sugaištama daug laiko, kol šie planai suderinami su sklypų naudotojais
(piliečiais, kurie turi nekilnojamąjį turtą tuose sklypuose).
Rašte taip pat nurodyta, kad Savivaldybės taryba 2005-09-08 sprendimu Nr. T2-180
pritarė detaliojo plano rengimui teritorijoje tarp Nemirsetos ir Vilimiškės rajonų. Šio planavimo
tikslas – žemės sklypų suformavimas nuosavybės teisėms atkurti, sklypų tvarkymo ir naudojimo
reglamentų nustatymas, kartu išsprendžiant inžinierinės infrastruktūros ir susisiekimo
komunikacijų plėtrą.
Rašte nurodyta, kad dėl lėšų trūkumo pro pastatus a einančio kelio rekonstrukcija
artimiausiais metais nenumatyta;
4.6. UAB „Geometra“ parengtoje žemės sklypo geodezinių matavimų byloje
esančiame priede Nr. 1 nurodyta, kad Palangos miesto a ir b namo 9 gyventojai (Y, Z, X, A, B, C,
D, E ir F) 2010-02-21 atsisakė pasirašyti parengto žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo 200912-10 aktą, kadangi nesutinka su jame nurodytu žemės sklypo plotu. Šį aktą pasirašė tik G ir H.
Byloje yra informacija, kad žemės sklypo a ir b Palangoje duomenys yra parengti 2009-12-10;
žemės sklypo plotas yra 10449 kv. m.
Pateiktoje ištraukoje iš Nemirsetos detaliojo plano (aiškinamojo rašto) patvirtinto
Palangos miesto tarybos 2000-03-21 sprendimu Nr. 38 nurodyta, kad gyvenamiesiems
namams a ir b Palangoje suformuoto žemės sklypo plotas yra 10449 kv.m.
4.7. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių,
Bronius Martinkus 2010-03-31 raštu Nr. (4.17.)-D3-971 (į Palangos miesto žemėtvarkos skyriaus
2008-10-30 raštą Nr. R4-1074-(3.4)) Palangos miesto žemėtvarkos skyrių informavo, kad
Savivaldybės administracijos direktorius 2009-07-03 įsakymu Nr. A1-508 „Dėl geodezinių
matavimų ir sklypų planų rengimo paslaugos pirkimo“ įpareigojo viešojo pirkimo komisiją
organizuoti ir vykdyti geodezinių matavimų ir sklypų planų parengimo paslaugos pirkimo
konkursą. UAB „Geometra“ laimėjo konkursą ir vykdė žemės sklypo a ir b Palangoje, geodezinius
matavimus. Šie matavimai buvo atliekami vadovaujantis Nemirsetos detaliuoju planu, patvirtintu
Palangos miesto tarybos 2000-03-21 sprendimu Nr. 38. Parengtos kadastrinių matavimų bylos
buvo pateiktos derinti namų valdų savininkams, bet jie nesutiko su nustatytomis sklypo ribomis.
Piliečiai, norėdami suformuoti žemės sklypą prie jiems nuosavybės teise valdomų pastatų, turi
savo lėšomis rengti Nemirsetos detaliojo plano korektūrą;
4.8. X ir dar 10 Palangos miesto a ir b gyvenamųjų namų butų savininkų
Savivaldybei pateikė tokio paties turinio, koks buvo atsiųstas ir Seimo kontrolieriui, 2010-07-29
skundą (skundas Savivaldybėje gautas 2010-08-05);
4.9. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių,
Bronius Martinkus 2010-08-25 raštu Nr. (8.6.)-D3-kol8252-2718 pateikė X (rašto kopija pateikta
ir Palangos miesto žemėtvarkos skyriui) ir kitiems 10 pareiškėjų pažymos 4 punkte nurodytą
informaciją.
5. Seimo kontrolierius 2010-08-27 raštu Nr. 4D-2010/4-888/3D-2327 kreipėsi į
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorių Kazį Maksvytį, prašydamas:
1) pateikti informaciją (dokumentus), kokiu pagrindu tuometė Palangos miesto
žemėtvarkos ir geodezijos tarnyba 1995 metais išsiuntė Vidmantų valstybinio daržininkystės ūkio
laikinosios administracijos vadovės 1992-10-19 įsakymu Nr. 93/g daugiabučiams namams a ir b
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Palangoje, skirto 12747 kv. m žemės sklypo naudotojams mokėjimo pranešimus; kokie buvo šios
tarnybos tolesni veiksmai sprendžiant pirmiau nurodyto žemės sklypo privatizavimo klausimus;
2) pateikti visą kitą su šiuo klausimu susijusią informaciją.
6. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo
departamento direktorius Algis Bagdonas 2010-11-03 raštu Nr. 4B-(7.3)-4758 Seimo kontrolierių
informavo, kad pagal Nacionalinės žemės tarnybos Palangos žemėtvarkos skyriaus (toliau –
Palangos žemėtvarkos skyrius) pateiktus dokumentus nustatyta, jog a ir b Palangos mieste, dviejų
gyvenamųjų namų butų savininkai 1995 m. kreipėsi į Klaipėdos apskrities valdytojo Žemės ūkio
departamento Palangos miesto žemėtvarkos ir geodezijos tarnybą, pageidaudami pirkti arba
nuomoti prie šios namų valdos inventorizuoto 12747 kv. m ploto žemės sklypo dalis. Klaipėdos
apskrities valdytojo administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-08-21
nutarimu Nr. 550 „Dėl valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos“ 1995- 0629 įsakymu Nr. 93 a ir b Palangos m. butų savininkams I, D, Y, H, Z, Y, X ir J leido sumokėti
avansu už perkamas žemės sklypo dalis pagal bendraturčių sudarytą susitarimą (buvo pridėta).
Pagal šį susitarimą kiti daugiabučių gyvenamųjų namų savininkai – C, K, L ir M – jiems
priklausančias namų valdos žemės sklypo dalis pageidavo nuomoti iš valstybės.
Palangos miesto žemėtvarkos skyrius 1998-10-09 raštu Nr. 2 Klaipėdos apskrities
viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamentą informavo, jog 1995 m. ir 1997 m.
Palangos miesto savivaldybei perdavė a ir b sklypo, Palangoje, dokumentus, kad nuosavybės teise
įsigytų pastatų eksploatacijai suformuotų žemės sklypus tačiau atsakymo iš Savivaldybės negavo
(raštas pridėtas). Palangos miesto žemėtvarkos skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 patvirtintos Naudojamų žemės sklypų pardavimo ir
nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos 15 punktu, 2005-11-02 raštu Nr. (3.4.) R41072 kreipėsi į Palangos miesto savivaldybės administraciją, kad namų valdos žemės sklypui, a ir
b, Palangoje, būtų parengtas žemės sklypo planas ir atlikti kiti su sklypo formavimu susiję
veiksmai: nustatytos žemės sklypo specialiosios naudojimo sąlygos, urbanistiniai-architektūriniai
apribojimai, pateikti pasiūlymai dėl žemės servitutų (pridedama).
Rašte nurodyta, kad dėl žemės sklypo, a ir b, Palangoje, vertės apskaičiavimo X ir
kitus pareiškėjus Palangos miesto žemėtvarkos skyrius informavo 2010-08-16 raštu Nr. R4-95(3.1) (raštas pridėtas). Kadangi daugiabučių gyvenamųjų namų savininkams buvo leista pirkti
žemės sklypą (dalį), jie sumokėjo, ir nors pirkimo–pardavimo sutartys su šiais asmenimis nebuvo
sudarytos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimo Nr. 260 2.4
punktu, įmokėtos sumos bus užskaitytos, sudarant žemės sklypo dalių pirkimo–pardavimo sutartis.
A. Bagdonas prie 2010-11-03 rašto Nr. 4B-(7.3)-4758 pridėjo šiuos dokumentus:
6.1. a ir b, Palangoje, namų valdos inventorizuoto 12747 kv. m žemės sklypo planą
6.2. Tuomečio Klaipėdos apskrities valdytojo administracijos valdytojo J. Aušros 1995-06-29
įsakymą Nr. 39, kuriame nurodyta:
„ĮSAKAU:
1. Leisti sumokėti avansu už perkamus privačių namų valdų bei individualių gyvenamųjų
namų statybos žemės sklypus pagal 1 priedą (77 pozicijos).
2. Nominali žemės sklypų kaina indeksuojama pagal apmokėjimo metu nustatytą žemės
kainos indeksą“;
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6.3. tuomečio Palangos miesto žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos viršininko R.
Vaineikio 1997-05-21 raštą Nr. 71, adresuotą tuomečiam Palangos miesto merui P. Žeimiui,
kuriame buvo prašoma nustatyti žemės sklypo, a ir b, Palangoje, ribas, dydį ir apribojimus;
6.4. tuomečio Palangos miesto žemėtvarkos skyriaus laikinai einančio skyriaus
vedėjo pareigas Rolando Ramanausko 2005-11-02 raštą Nr. (3.4.) R4-1072, adresuotą Palangos
miesto savivaldybės administracijai, kuriame buvo prašoma namų valdos žemės sklypui a
Palangoje, parengti žemės sklypo planą (šio rašto turinys nurodytas šios pažymos 4.2 punkte);
6.5. Palangos miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjos Nijolės Jonikienės 2008-10-30
raštą Nr. R4-1074-(3.4) „Dėl žemės sklypo a ir b, Palangoje“, kuriuo buvo kreiptasi į
Savivaldybės administraciją, prašant namų valdos žemės sklypui, a ir b, Palangoje, parengti žemės
sklypo planą, pasiūlyti žemės sklypo specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, nustatyti
urbanistinius-architektūrinius apribojimus ir sąlygas, pateikti pasiūlymus dėl žemės servitutų
nustatymo. Rašte buvo prašoma paskaičiuoti parduodamo žemės sklypo vertę dėl inžinerinių
statinių bei pasiūlyti nuomos terminą;
6.6. Palangos žemėtvarkos skyriaus vedėjos N. Jonikienės 2010-08-16 raštą Nr.
R495-(3.1) „Dėl žemės sklypo, a ir b, Palangoje, kainos“ (į X 2010-07-29 prašymą). Rašte
pateikiama informacija, kad šiame prašyme pareiškėjas nurodo, jog valstybinio žemės sklypo, a ir
b, Palangoje, vieno aro vertė buvo nurodyta „602,55 Lt“. Tačiau vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimu Nr. 205 patvirtintu žemės įvertinimo metodikos 5
priedu, yra pakeistas bazinis žemės sklypo vertės koeficientas teritorijos socialiniam-gamybiniam
potencialui apskaičiuoti Palangos miestui (buvo 13, patvirtinus pirmiau nurodytą nutarimą – 20).
Vieno aro nominali neindeksuota kaina dabar yra 927,00 Lt. Rašte X paaiškinta, kad už žemės sklypo
dalį (kai vieno aro vertė buvo 602,55 Lt) jo sumokėtos įmokos bus įskaitytos, o padidėjusi žemės
sklypo dalis bus parduodama už nominalią indeksuotą žemės sklypo vertę (indeksas 1,6). Šiai dienai
vieno aro nominali indeksuota vertė yra 1483,20 Lt.
Rašte pareiškėjui paaiškinta, kad, parduodant žemės sklypą prie namų valdos
fiziniams asmenims, tik už 0,0600 ha namų valdos žemės sklypo dalį taikoma 40 procentų žemės
sklypo kainos nuolaida (senatvės pensininkams – 50 procentų nuolaida). Parduodant kelis namų
valdos žemės sklypus vienam asmeniui, ši kainos nuolaida taikoma tik vienam žemės sklypui.
Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
7. Valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarką
reglamentavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-07-21 nutarimu Nr. 550 (nutarimas galiojo
iki 1995-07-22) patvirtinta Valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos
tvarka; Vyriausybės 1995-07-21 nutarimu Nr. 987 (nutarimas galiojo iki 1999-06-09) patvirtinta
Valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarka.
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimo Nr. 260 2.7. punktą:
Žemės sklypų detaliuosius planus, žemės sklypų planus su nustatytais žemės sklypų ribų
posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje pažymėtais tuose žemės
sklypuose esančiais statiniais ir įrenginiais savivaldybės rengia savo lėšomis, kai formuojami grąžinami
natūra, perduodami nuosavybėn neatlygintinai, parduodami ar nuomojami namų valdų žemės sklypai,
taip pat žemės sklypai, priskirti statiniams ir įrenginiams, privatizuojamiems pagal Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą <...>. Parduodamų ar nuomojamų
namų valdų žemės sklypų detalieji planai ir žemės sklypų planai rengiami pirkėjų ar nuomininkų
pageidavimu ir jų lėšomis. Parduodant ar išnuomojant kitus žemės sklypus, naudojamus prie asmenims
nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių, išnuomojant žemės sklypus prie nuomojamų
statinių ir įrenginių, nurodytieji planai taip pat rengiami pirkėjų ir nuomininkų lėšomis.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 buvo patvirtintos
Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės (toliau –
Taisyklės).
Pagal Taisyklių nuostatas:
2.1.<...>.
Namų valdų žemės sklypams priskiriami žemės sklypai prie daugiabučių namų. Šie žemės sklypai
parduodami bendrosios dalinės nuosavybės teise pagal detaliuosius planus, o jeigu tokie planai
neparengti – pagal nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančius žemės sklypų planus arba
žemėvaldų projektus (planus) (kaimo gyvenamojoje vietovėje). Jeigu ne visi daugiabučio namo butai
privatizuoti, vienas žemės sklypo, suformuoto prie tokio namo, bendraturtis yra valstybė;
<...>
15. Savivaldybės administracijos direktorius parduodamo žemės sklypo planą parengia
vadovaudamasis detaliuoju planu ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančiu žemės
sklypo planu, jeigu nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje nurodytos žemės sklypo ribos
atitinka namų valdos eksploatavimo reikalavimus.
16. Savivaldybės administracijos direktorius, atlikęs šių Taisyklių 14 punkte nurodytus darbus, per
mėnesį nuo žemėtvarkos skyriaus kreipimosi pateikia šiam skyriui patvirtintus parduodamo žemės
sklypo dokumentus (duomenis). Parduodamų žemės sklypų dydžius savivaldybės administracijos
direktorius nustato įvertinęs teisinius žemės sklypo suteikimo dokumentus, žemės sklype esančio
nekilnojamojo turto teisinio registravimo dokumentus ir patikrinęs detaliajame plane ar nekilnojamojo
daikto kadastro duomenų byloje esančiame žemės sklypo plane statiniams ar įrenginiams numatytą, bet
tam nepanaudotą žemės sklypo plotą. Prireikus savivaldybės administracijos direktorius organizuoja
detaliojo plano rengimą ar patikslinimą ir pagal jį atitinkamai sumažina žemės sklypo plotą.
17. Žemėtvarkos skyrius, gavęs dokumentus (duomenis) iš savivaldybės administracijos direktoriaus:
17.1. pagal šių Taisyklių 7 punktą apskaičiuoja parduodamų žemės sklypo dalių dydį;
17.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 nustatytais atvejais ir
tvarka apskaičiuoja parduodamų žemės sklypų vertę arba užsako parduodamų žemės sklypų
individualų vertinimą;
17.3. parengia valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties projektą (pagal šių Taisyklių 1 priedą).
8. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-18 įsakymu Nr. D1-473
parvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 12.3. punktą savivaldybė Detaliojo teritorijų
planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 635 nustatyta
tvarka, atvejais ir sąlygomis gali sudaryti sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus
teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypų valdytojui ar naudotojui.
Tyrimo išvados
9. Iš skundo tyrimui pateiktų dokumentų nustatyta, kad pareiškėjai bei Palangos
žemėtvarkos skyrius (anksčiau – Klaipėdos apskrities valdytojo Žemės ūkio departamento
Palangos miesto žemėtvarkos ir geodezijos tarnyba, Palangos miesto žemėtvarkos skyrius) į
Palangos miesto savivaldybę dėl 12747 kv. m ploto žemės sklypo, esančio a ir b, Palangoje, plano
parengimo šio žemės sklypo privatizavimui kreipiasi nuo 1995 metų.
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Nemirsetos detalusis planas, į kurio teritoriją patenka ir gyvenamieji namai, a ir b,
Palangoje, patvirtintas Palangos miesto tarybos 2000-03-21 sprendimu Nr. 38.
Iš pažymos 4.6. punkto matyti, kad UAB „Geometra“ žemės sklypo, a ir b,
Palangoje, geodezinių matavimų bylą (pagal Nemirsetos detalųjį planą) parengė tik 2009-12-10, o
pareiškėjams derinti pateikė tik 2010-02-21.
Pažymėtina, kad pagal Taisyklių 16 punktą, Savivaldybės administracijos direktorius
patvirtintus parduodamo žemės sklypo dokumentus Palangos žemėtvarkos skyriui turėjo perduoti
per mėnesį nuo žemėtvarkos skyriaus kreipimosi.
Pirmiau nurodytos aplinkybės rodo, kad pareiškėjai pagrįstai kaltina Savivaldybės
pareigūnus vilkinimu parengti žemės sklypo planą. Ši pareiškėjų skundo dalis pripažintina pagrįsta.
Pagal Palangos miesto tarybos 2000-03-21 sprendimu Nr. 38 patvirtintą Nemirsetos
detalųjį planą, gyvenamiesiems namams, a ir b, Palangoje, suformuotas 10449 kv. m. žemės
sklypo plotas. Atkreiptinas pareiškėjų dėmesys, kad pastabas dėl rengiamo Nemirsetos plano (dėl
gyvenamiesiems namas, a ir b, Palangoje, numatyto 10449 kv. m žemės sklypo ploto) jie galėjo
reikšti, kada rengiamas Nemirsetos planas buvo pateiktas svarstyti visuomenei.
Pažymėtina, kad pagal pažymos 7 punkte nurodytų Taisyklių 2.1. punkto nuostatas
namų valdų žemės sklypai parduodami bendrosios dalinės nuosavybės teise pagal detaliuosius
planus, o jeigu tokie planai neparengti – pagal nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje
esančius žemės sklypų planus. Kadangi yra parengtas Nemirsetos detalusis planas, į kurio teritoriją
patenka gyvenamieji namai, a ir b, Palangoje, Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktorius (UAB „Geometra“), parengęs šiems gyvenamiesiems namams 10449 kv. m. žemės
sklypo planą, vadovavosi Taisyklių 2.1. punkto nuostata.
Atkreiptinas pareiškėjų dėmesys į tai, kad, vadovaujantis Taisyklių 2.1 punktu, žemės
sklypai prie daugiabučių gyvenamųjų namų parduodami bendrosios dalinės nuosavybės teise.
Vėliau bendraturčiai turi teisę tarpusavio susitarimu nustatyti tvarką, pagal kurią bus naudojamasi
žeme. Kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės
(Civilinio kodekso 4.80 straipsnio 1 dalis).
Pažymos 6.5 punkte pateikta informacija dėl žemės sklypo, a ir b, Palangoje, kainos.
Iš pažymos 4 punkto matyti, kad Palangos miesto savivaldybės administracija, gavusi
pareiškėjų prašymą, sutinka rengti Nemirsetos detaliojo plano korektūrą, vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimo Nr. 260 2.7. punkto nuostata ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006-10-18 įsakymu Nr. D1-473 parvirtintomis Detaliųjų planų
rengimo taisyklėmis.
Dėl Palangos miesto žemėtvarkos skyriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant
žemės sklypo, esančio prie daugiabučių gyvenamųjų namų, a ir b, Palangoje,
naudojimo valstybinę kontrolę
Nustatytos šios skundo dalies tyrimui reikšmingos aplinkybės
10. Seimo kontrolierius 2010-08-27 raštu Nr. 4D-2010/4-888/3D-2327 kreipėsi į
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorių Kazį Maksvytį, prašydamas
atlikti daugiabučių namų, a ir b, Palangoje, savininkams skirto naudoti 12747 kv. m ploto žemės
sklypo naudojimo valstybinę kontrolę ir, nustačius pažeidimus, taikyti teisės aktų numatytas
poveikio priemones.
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11. Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo departamento direktorius Algis
Bagdonas 2010-09-09 raštu Nr. 3B-(7.3)-R-875-1149 Palangos miesto žemėtvarkos skyriaus
vedėją N. Jonikienę įpareigojo vykdyti žemės sklypo, a ir b, Palangoje, naudojimo valstybinę
kontrolę ir, nustačius administracinį teisės pažeidimą, informuoti Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktorių dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo. Rašte N.
Jonikienė buvo įpareigota apie priimtus sprendimus informuoti Seimo kontrolierių ir Nacionalinę
žemės tarnybą.
12. Palangos žemėtvarkos skyriaus vedėja N. Jonikienė 2010-10-07 raštu Nr. R4326-(3.4) Seimo kontrolierių ir Nacionalinę žemės tarnybą informavo, kad, atlikus inventorizuoto
žemės sklypo naudojimo valstybinę kontrolę, nustatyta, kad šiame sklype yra savavališkai pastatytų
statinių, todėl 2010-10-07 raštu Nr. R4-324-(3.4) buvo kreiptasi į Valstybinės teritorijų planavimo
ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyrių dėl tarnybinės pagalbos, atliekant pastatytų statinių teisėtumo tyrimą.
N. Jonikienė rašte nurodė, kad apie tyrimo rezultatus informuos papildomai.
13. Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo departamento direktorius A.
Bagdonas 2010-11-03 raštu Nr. 4B-(7.3)-4758 Seimo kontrolierių informavo, kad Palangos
miesto žemėtvarkos skyrius, atlikęs žemės sklypo, a ir b, Palangoje, naudojimo valstybinę
kontrolę, apie patikrinimo rezultatus raštu informuos Seimo kontrolierių ir daugiabučių namų
savininkus.
Šios skundo dalies tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
14. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalį,
skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba,
tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, <...>.
15. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-12-12 nutarimu Nr. 1244 (aktuali
redakcija nuo 2010-07-25) patvirtintų Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų (toliau –
Nuostatai) 4 punktą, Nacionalinės žemės tarnybos vadovo paskirti teritorinių padalinių valstybės
tarnautojai tikrina, ar žemės savininkai ir kiti žemės naudotojai laikosi šių Nuostatų 4.1–4.12
punktų nuostatų.
Pagal Nuostatų 6 punktą:
Žemės naudojimo valstybinę kontrolę vykdantys asmenys:
6.1. pagal kompetenciją nustatę šių Nuostatų 4.1–4.7 punktuose nurodytų valstybinės ir privačios
žemės naudojimo reikalavimų pažeidimus, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių teisės
pažeidimų kodekso nustatyta tvarka, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
6.2. informuoja apie pastebėtus galimus pažeidimus kitas institucijas, pagal jų kompetenciją vykdančias
teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, gamtos išteklių, valstybinių miškų ir saugomų
teritorijų, vandens telkinių ir kitą kontrolę.
Šios skundo dalies tyrimo išvados
16. Palangos žemėtvarkos skyrius Seimo kontrolieriaus prašymu atlieka daugiabučių
namų, a ir b, Palangoje, butų savininkams skirto naudoti 12747 kv. m ploto žemės sklypo
naudojimo valstybinę kontrolę (pažymos 10–13 punktai).
Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių šios pareiškėjų skundo dalies tyrimas nutrauktinas.
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Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
pareigūnų veiksmų (neveikimo)
Nustatytos šios skundo dalies tyrimui reikšmingos aplinkybės
17. Seimo kontrolierius 2010-08-27 raštu Nr. 4D-2010/4-888/3D-2328 kreipėsi į
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkę Laurą
Nalivaikienę prašydamas patikrinti, ar pareiškėjų naudojamame žemės sklype, a ir b, Palangoje,
yra savavališkai pastatytų statinių; nustačius pažeidimus – taikyti teisės aktų numatytas poveikio
priemones.
18. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
viršininko pavaduotojas Antanas Lukošius 2010-12-10 raštu Nr. (16.2)-2D-14920 Seimo
kontrolierių ir Palangos žemėtvarkos skyrių informavo, kad Palangos teritorijoje šalia a ir b
gyvenamųjų namų, dalyvaujant šių namų gyventojams, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos Palangos žemėtvarkos skyriaus ir Palangos miesto savivaldybės administracijos
atstovams, 2010-11-09 faktiniai duomenys buvo patikrinti vietoje. Nustatyta, kad šioje teritorijoje,
valstybinėje žemėje, savavališkai pastatyti 23 statiniai ir priestatai (faktinių duomenų patikrinimo
vietoje akto Nr. FAK-1125 kopija pridėta); nustatyti šių statinių naudotojai.
Rašte nurodyta, kad, vadovaujantis Statybos įstatymo 27 straipsnio 3 dalies 4 punkto
nuostatomis, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius vykdo savavališkos
statybos padarinių šalinimo procedūras. Du savavališkos statybos aktai jau yra surašyti D, 2 aktai –
N ir 8 aktai – Z. Rašte nurodyta, kad artimiausiu laiku bus surašyta 11 savavališkos statybos aktų
kitų neteisėtai pastatytų statinių naudotojams.
Šios skundo dalies tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
19. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalį, statybos
valstybinę priežiūrą atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos
ministerijos.
Pagal šio įstatymo 28 straipsnį „Savavališkos statybos padarinių šalinimas“:
1. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
pareigūnas, atliekantis statybos valstybinę priežiūrą pagal šio Įstatymo jam priskirtą kompetenciją,
nustatęs, kad statinys pastatytas ar statomas savavališkai:
1) nedelsdamas surašo savavališkos statybos aktą, kuriuo pareikalauja iš statytojo
(užsakovo), jeigu jo nėra, – iš statinio ar jo dalies savininko, valdytojo, naudotojo, žemės sklypo ar jo
dalies, kurioje savavališkai pastatytas ar statomas statinys (jo dalis), savininko, valdytojo ar naudotojo
nevykdyti jokių statybos darbų, išskyrus statybos darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos
statybos padarinius ir apsaugant statybvietę bei aplinką, ir įteikia statytojui (užsakovui) ar kitam šiame
punkte nurodytam asmeniui savavališkos statybos aktą pasirašytinai, registruotu laišku arba kitu
tinkamu būdu teisės aktų nustatyta tvarka; <...>
2. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pagal
šio Įstatymo jai priskirtą kompetenciją išnagrinėja savavališkos statybos faktą ir ne vėliau kaip per
mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos pareikalauja iš statytojo (užsakovo) ar kito šio
straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius:
1) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę;
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2) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę;
3) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio
nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę.
3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems reikalavimams įvykdyti nustatomas 6 mėnesių
terminas, reikalavime nurodant, kad šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais asmuo
turi teisę kreiptis į šio Įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius
subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos šį terminą, jeigu yra
svarbių priežasčių, asmens prašymu gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams. <...>.<...>.
5. Jeigu asmuo per nustatytą reikalavimo įvykdymo terminą gauna statybą leidžiantį dokumentą, šio
dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją jis pateikia Valstybinei teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, kuri ne vėliau kaip per 3 darbo dienas panaikina
asmeniui pateiktą reikalavimą.
20. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalį,
skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės <...>.
Šios skundo dalies tyrimo išvada
21. Iš pažymos 17 ir 18 punktų matyti, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros skyrius, vadovaudamasis Statybos įstatymo 28 straipsnio nuostatomis, Seimo
kontrolieriaus prašymu vykdo žemės sklype, a ir b, Palangoje, savavališkos statybos padarinių
šalinimo procedūras.
Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių šios pareiškėjų skundo dalies tyrimas nutrauktinas.
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 1 punktu ir atsižvelgdamas į šios pažymos 9 punktą, Seimo kontrolierius nusprendžia X ir
dar kitų Palangos miesto a ir b gyvenamųjų namų butų savininkų skundo dalį dėl Palangos miesto
savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), rengiant žemės sklypo, a ir b, Palangoje, planą,
pripažinti pagrįsta.
23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamas į šios pažymos 16 punktą, Seimo kontrolierius nusprendžia X
ir dar 10 Palangos miesto a ir b gyvenamųjų namų butų savininkų skundo dalies dėl Palangos
žemėtvarkos skyriaus pareigūnų veiksmų, vykdant žemės sklypo, esančio prie daugiabučių
gyvenamųjų namų, a ir b, Palangoje, naudojimo valstybinę kontrolę, tyrimą nutraukti.
24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamas į šios pažymos 21 punktą, Seimo kontrolierius nusprendžia X
ir dar 10 Palangos miesto a ir b gyvenamųjų namų butų savininkų skundo dalies dėl Valstybinės
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnų, atliekančių žemės
sklype prie daugiabučių gyvenamųjų namų, a ir b, Palangoje, esančių statinių statybos valstybinę
priežiūrą, veiksmų tyrimą nutraukti.
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IV. SEIMO KONTROLIERIAUS PASIŪLYMAI
25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
14 ir 17 punktais, Seimo kontrolierius siūlo:
25.1. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui Valerijui Kuznecovui
teisės aktų nustatyta tvarka rengti žemės sklypo, a ir b, Palangoje, planą;
25.2. Palangos žemėtvarkos skyriaus vedėjai Nijolei Jonikienei pateikti pareiškėjams
ir Seimo kontrolieriui informaciją apie atliktos žemės sklypo, a ir b, Palangoje, naudojimo
valstybinės kontrolės rezultatus;
25.3. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos viršininkei Laurai Nalivaikienei pateikti Seimo kontrolieriui informaciją apie
teritorijoje šalia a ir b, Palangoje, gyvenamųjų namų atliekamas savavališkos statybos padarinių
šalinimo procedūras.
Apie pasiūlymų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių informuoti iki 2011-03-30.

Seimo kontrolierius

Augustinas Normantas

