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PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJĄ
I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau – pareiškėjai) skundą dėl
Palangos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų,
netinkamai sprendžiant klausimus, susijusius su skirtingos naudojimo paskirties pastatų
eksploatacijai reikalingų žemės sklypų formavimu.
2. Pareiškėja skunde nurodė:
2.1. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2008-01-24 sprendimu
administracinėje byloje Nr. A-756-100/2008 Savivaldybės administracijos direktorius buvo
įpareigotas išspręsti žemės sklypų, a, b ir c, Palangoje, formavimo klausimą;
2.2. Tik po vienerių metų, t. y. 2009-01-22 Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu Nr. A1-31 buvo patvirtintas žemės sklypo, a, c, Palangoje, dydis, ribos ir apribojimai,
neatsižvelgiant į tai, kad teismas nurodė formuoti tris atskirus žemės sklypus: a, b ir c, Palangoje.
Savivaldybės administracijos pareigūnai suformavo atskirą žemės sklypą b, tuo tarpu
abu žemės sklypai, a ir c, Palangoje, 2009-01-22 įsakymu Nr. A1-31 buvo sujungti į vieną sklypą,
apsunkinant pareiškėjos teisę valdyti ir naudotis nuosavybe, nes skirtingos paskirties (komercinės
ir gyvenamosios paskirties) pastatai pateko į vieną žemės sklypą, kurio naudojimo būdas –
gyvenamosios teritorijos (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai).
3. Pareiškėja prašo Seimo kontrolierių:
– įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių per du mėnesius suformuoti įstatymų
nustatyta tvarka atskirus žemės sklypus prie skirtingos naudojimo paskirties pastatų, a ir c, pakeisti
2009-01-22 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-31, nustatant šių dviejų
žemės sklypų dydžius, ribas, kitus kadastro duomenis ir apribojimus.
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
4. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į skunde nurodytas aplinkybes, kreipėsi į valstybės
įmonės Registrų centro Klaipėdos filialą ir Palangos miesto savivaldybės merą, bei Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos žemėtvarkos skyrių (toliau – Žemėtvarkos
skyrius), prašydamas pateikti oficialiai patvirtintomis dokumentų kopijomis pagrįstą informaciją ir
paaiškinimus, reikalingus skundo tyrimui.
Tyrimo metu atlikta 2011-02-09 tuomečio Palangos miesto savivaldybės mero
Vytauto Stalmoko raštu Nr. (4.11.)D3-451, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Palangos žemėtvarkos skyriaus (toliau – Žemėtvarkos skyrius) vedėjo pavaduotojos
Ramunės Černeckienės 2011-07-28 raštu Nr. 16SS-(14.16.45)-345, Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės 2011-08-04 raštu Nr. (4.11)-D3-2687 Seimo
kontrolieriui pateiktų paaiškinimų ir dokumentų bei valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos
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filialo direktoriaus pavaduotojos registrui Eugenijos Krasauskienės 2011-07-21 raštu Nr.
(4.4.23.)Ak-176 pateiktų dokumentų analizė.
Nustatytos tyrimui reikšmingos aplinkybės
5. Su skundo tyrimu susiję du Nekilnojamojo turto registre registruoti pareiškėjai
nuosavybės teise priklausantys skirtingos naudojimo paskirties pastatai su priklausiniais:
1) nuo 1994-03-12 – prekybos paskirties pastatas–prekybos patalpos (unikalus Nr.
....; pažymėjimas plane 1E1p; statybos pabaigos metai 1970) ir kiemo statiniai – kiemo aikštelė
(un. Nr. .; statybos pabaigos metai – 1980), c, Palangos m, Nekilnojamojo turto registre
registruoti 1992-08-19;
2) nuo 1995-06-12 – gyvenamosios paskirties pastatas–gyvenamasis namas
(unikalus Nr. ...; pažymėjimas plane 1A1ž; statybos pabaigos metai – 1939), pagalbinio ūkio
pastatas–sandėlis (un. Nr. ...; pažymėjimas plane 3I1p; statybos pabaigos metai – 1976) ir kiemo
statiniai–kiemo aikštelė (un. Nr. ...; statybos pabaigos metai – 1980), esančių a, Palangos m.,
Nekilnojamojo turto registre registruoti atitinkamai: 1950-12-06 ir 1992-08-19.
Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, šie pastatai yra
nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje). Kaip šio juridinio fakto
įregistravimo pagrindas nurodytas 2008-07-23 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo
kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-833.
6. Šių statinių eksploatacijai suformuotų žemės sklypų ir besiribojančio žemės
sklypo, kuriame yra pastatas, a, privatizavimo teisėtumo klausimai buvo nagrinėti teisme.
Teismo sprendime nurodyta, kad X yra pretendentė atkurti nuosavybės teises į
seneliui Y priklausiusį žemės sklypą, kuris iki nacionalizacijos Palangoje, ... gatvėje, nuosavybės
teisėmis valdė 0,1404 ha ploto žemės sklypą ir gyvenamąjį namą (dabartinis adresas - a, Palanga).
Kadangi seneliui priklausęs pastatas ir žemės sklypas buvo neteisėtai nusavinti ir juose nebuvo
nuolatinių savininkų ar naudotojų, kaimyninių žemės sklypų naudotojai praplėtė savo naudojamų
žemės sklypų ribas Y priklausiusio žemės sklypo sąskaita. Tokiu būdu kaimyninio žemės sklypo,
b, naudotojai faktiškai naudojosi Y priklausiusio žemės sklypo dalimi.
1997-12-19 tuometės Klaipėdos apskrities viršininko administracijos sprendimu
buvo atkurtos nuosavybės teisės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn Palangos miesto valdybos
1997-02-21 sprendimu Nr. 31 suformuotus atskirus žemės sklypus:
– 503 kv. m žemės sklypą a pastato;
– 770 kv. m žemės sklypą prie c pastato.
Palangos miesto valdybos potvarkiu buvo suformuotas ir 0,1425 ha ploto žemės
sklypas Z ir A, nors pagal įstatymą jiems galėjo būti atkurtos nuosavybės teisės tik į 0,1211 ha
ploto žemės sklypą, nes jų tėvas B iki 1939 m. nuosavybės teisėmis valdė 0,1391 ha ploto žemės
sklypą, kuris 1939 metais, darant Palangos miesto žemių tvarkymo planą dėl kelio tiesimo, lygiai
taip pat kaip ir Y, sumažėjo iki 0,1211 ha ploto. Kadangi kaimyniniai žemės sklypai persidengė, Z
ir A kreipėsi į teismą dėl sprendimų, kuriais šie sklypai buvo suformuoti, panaikinimo. Teismas,
išnagrinėjęs bylą, pripažino Palangos miesto valdybos 1997-02-21 sprendimo Nr. 31 1.16, 1.17 ir
1.18 punktus negaliojančiais ir panaikino Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 1997-1219 sprendimą.
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7. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-12-13 įsakymu Nr. (4.1)-A1-999
buvo patvirtintas žemės sklypo, b dydis, ribos ir apribojimai, tačiau pareiškėja kreipėsi į teismą,
prašydama panaikinti šį įsakymą ir įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių teritorijoje, a
ir c, Palangoje, suprojektuoti 0,1404 ha ploto žemės sklypą nuosavybės teisių atkūrimui.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2007-03-16 sprendimu atmetė
pareiškėjos skundą.
Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2008-01-24 sprendimu panaikino
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007-03-16 sprendimą administracinėje byloje Nr. I1350-386/07 ir patenkino pareiškėjos skundą iš dalies, panaikino Savivaldybės
administracijos direktoriaus 2006-12-13 įsakymą Nr. (4.1)-A1-999 „Dėl žemės sklypo b“
ir įpareigojo Savivaldybės administracijos direktorių iš naujo išspręsti žemės sklypų a, b
ir c, Palangoje, formavimo klausimą.
Teisėjų kolegija konstatavo:
„Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2002-03-27 nutartyje, priimtoje išnagrinėjus X ir A,
Zginčą dėl žemės sklypų a, b ir c, Palangoje, ribų, kuria patvirtino Palangos miesto apylinkės
teismo sprendimą panaikinti Palangos miesto valdybos 1997-02-21 sprendimo Nr. 31 1.16, 1.17 ir
1.18 punktus, nustačiusius minėtiems asmenims priklausančių žemės sklypų, atkūrus į juos
nuosavybės teises, ribas, konstatavo, kad „šiuo konkrečiu atveju Palangos miesto valdyba
turėjo vadovautis nuosavybės atkūrimo dokumentais, kurie yra pagrindas žemės
sklypų riboms ir dydžiams nustatyti, ir, nustačius žemės sklypų persidengimą, spręsti
ribų tikslinimo, kompensacijos klausimus, be to, turėjo atsižvelgti į nuosavybės teisių
atkūrimo prioritetą ir spręsti ieškovams (A ir Z) viršijančio grąžintino žemės sklypo
ploto dalies likimą. Panaikinęs Klaipėdos apskrities viršininko 1997-12-19 sprendimą Nr. 20,
kuriuo buvo atkurta nuosavybės teisė Y į 0,1273 ha žemės sklypą ir perduoti neatlygintinai
nuosavybėn 0,077 ha ir 0,0503 ha naudojami žemės sklypai c ir a, Aukščiausiasis Teismas
minėtoje nutartyje konstatavo, jog apskrities viršininko administracija turėtų priimti
naują sprendimą, kuriame turėtų būti sprendžiamas natūra grąžinamo ir išperkamo
žemės sklypo dalies klausimas. Įvertinus visas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog
atsižvelgus į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties argumentus ir teisės aktų,
reglamentuojančių nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą, reikalavimus,
atsakovas 2006-12-13 įsakymu patvirtinęs tik žemės sklypo, b, Palangoje, dydį ir ribas,
neišsprendęs pareiškėjai nuosavybės teise atkuriamo ir natūra grąžinamo žemės sklypo
dydžio ir ribų klausimo, pažeidė jos teises.
Bylos duomenimis nustatyta, kad Palangos miesto savivaldybės administracija
nevykdė jai teisės aktais nustatytų pareigų nustatyti (suformuoti) žemės sklypo prie
pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio pastato plotą ir ribas, vilkindama atlikti jos
kompetencijai priskirtus veiksmus. Tik atsakovui įvykdžius šiuos veiksmus, Klaipėdos
apskrities viršininko administracija galės spręsti nuosavybės teisių pareiškėjai į ginčo
žemę grąžinimo klausimą. Pareiškėjos reikalavimas įpareigoti atsakovą suprojektuoti būtent
0,1404 ha ploto žemės sklypą nuosavybės teisių atkūrimui negali būti tenkinamas, nes byloje nėra
pakankamai duomenų, patvirtinančių prašomo grąžinti žemės sklypo dydį“.
Dėl išdėstytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo panaikintas,
teismo sprendimo konstatuojamojoje dalyje nurodant: „priimamas naujas sprendimas,
įpareigojant atsakovą teisės aktų nustatyta tvarka išspręsti žemės sklypų, a ir c, ir iš
naujo spręsti žemės sklypo b, Palangoje, formavimo klausimą“.
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8. Savivaldybės administracijos direktorius 2008-04-23 įsakymu Nr. A1-334 ,,Dėl
geodezinių matavimų ir sklypų planų rengimo paslaugos pirkimo“ įpareigojo Viešųjų pirkimų
komisiją organizuoti ir vykdyti geodezinių matavimų ir sklypų planų parengimo paslaugos
pirkimo konkursą.
Apie vykdymo eigą pareiškėja buvo informuota 2008-05-07 raštu Nr. (4.17.)-D31423 bei 2008-06-30 raštu Nr. (4.17.)-D3-2076.
Geodezinių matavimų ir sklypų planų parengimo paslaugos pirkimo konkursą
laimėjusi UAB ,,Teltera“ 2008-09-17 raštu Nr. 95 Savivaldybės administracijos direktorių ir
Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrių informavo, kad yra suformuotos
b, a, c žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos, ir kad 2008-09-10 9 val. buvo atliekami
kadastriniai žemės sklypų matavimai ir sklypų pastatų savininkai kviečiami dėl žemės sklypų
paženklinimo.
a, c sklypo pastatų savininkas su nustatytomis minėto ir gretimo sklypo ribomis
sutiko žodžiu, tačiau dėl neaiškių aplinkybių nesutiko patvirtinti savo valią parašu.“
9. Pareiškėja 2008-09-25 raštu (gauta 2008-09-25; reg. Nr. Š-1127r; Savivaldybės
administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje prašymas gautas 2008-09-26, reg. Nr. (189)ASK3-598) kreipėsi į Savivaldybės administracijos direktorių, prašydama prie jai priklausančių
pastatų, a, c, esančią žemę atskirti į du atskirus žemės sklypus prie pastatų a ir c,
pažymėdama, kad Žemėtvarkos skyriaus vedėja N. Jonikienė tam neprieštarauja.
Ant šio pareiškėjos prašymo yra rezoliucija „Gerb. Prielgauskaitei. Čia bus
reikalinga ruošti detalųjį planą.“
10. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių Broniaus
Martinkaus 2008-10-30 raštu Nr. (8.6.)-D3-Š-1127r-3543, atsakant į pareiškėjos 2008-09-25
prašymą, pažymėta:
„Žemės sklypas prie pastatų. a, c, yra suformuotas pagal Palangos miesto
centrinės dalies detalųjį planą, patvirtintą Savivaldybės tarybos 2000-05-25 sprendimu Nr. 32.
Šiame detaliajame plane sklypas nėra padalintas. Norint padalinti žemės sklypą, reikia
rengti naują detalųjį planą.
Taip pat informuojame, kad klausimus, susijusius su nuosavybės teisių į žemę
Palangos mieste atkūrimu sprendžia Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės
tvarkymo departamento Palangos miesto žemėtvarkos skyrius.“
11. Savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Kuznecovas 2009-01-22
įsakymu Nr. A1-31 patvirtino 0,1257 ha ploto žemės sklypo, a, c, Palangoje, dydį, ribas ir
apribojimus.
Pagal 2009-01-22 įsakymo Nr. A1-31 3 dalį:
„Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis – kitos
paskirties žemė, gyvenamosios teritorijos (indeksas G), mažaaukščių gyvenamųjų
namų statybos (indeksas G1), galima papildoma komercinė aptarnavimo veikla.“
Įsakymo 7 punkte nurodyta, kad sklypas yra Palangos miesto centrinės dalies
nekilnojamosios kultūros vertybės U-2, Kultūros vertybių apsaugos departamento 1995-07-10
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įsakymu Nr. 103 įrašytos į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą,
vertybės teritorijoje.
Įsakyme nurodyta, kad jis gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos administraciniam
teismui per 1 mėnesį nuo šio įsakymo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
12. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, kokiu pagrindu Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2009-01-22 įsakymu Nr. A1-31 dviejų skirtingos paskirties pastatų eksploatacijai
buvo suformuotas vientisas sklypas, ir dėl kokių priežasčių nebuvo sprendžiamas atskirų žemės
sklypų prie skirtingos paskirties pastatų su skirtingais adresais formavimo klausimas, t. y. atskiras
žemės sklypas prie pastato, a, Palangoje, ir atskiras žemės sklypas prie pastato, c, Palangoje,
atsakyta:
„2008-10-30 raštu Nr. (8.6.)-D3-S-H27r-3543 pareiškėja buvo informuota, kad
žemės sklypas a, c, Palangoje yra suformuotas pagal Palangos miesto centrinės dalies
detalųjį planą, patvirtintą 2000-05-25 miesto tarybos sprendimu Nr. 32. Minėtame
detaliajame plane sklypas nėra padalintas. Todėl buvo pasiūlyta rengti naują detalųjį
planą, 2009-01-22 buvo priimtas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymas Nr. A1-31 ,,Dėl žemės sklypo a, c, Palangoje“. Pasirašydama ant parengto žemės sklypo
plano X sutiko su sklypo dydžiu, ribomis bei apribojimais.“
„Palangos miesto taryba 2002-03-28 sprendimo Nr. 44 ,,Dėl naujai
formuojamų sklypų minimalių dydžių nustatymo“ 1.2 punktu patvirtino, kad kvartale
S. Dariaus ir S. Girėno g. – Klaipėdos pl. – Žvejų g. naujai formuojamų sklypų
minimalūs dydžiai yra 6 arai.“
13. Pareiškėja 2009-02-26 prašyme Savivaldybės administracijos direktoriui ir
Klaipėdos apskrities viršininko administracijai nurodžiusi, kad detaliojo plano brėžinyje
(sklypas Nr. 18) pažymėtas tik vienas pastatas, nors pagal Nekilnojamojo turto registro
duomenis, prekybos paskirties pastatas registruotas 1994, o gyvenamosios paskirties
pastatas su ūkiniu – 1995 metais. Argumentus bei įrodymus dėl šios klaidos ištaisymo
pareiškėja Savivaldybės administracijai nurodo pateikusi su 2009-02-19 prašymu.
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje Kristinos
Vintilaitės 2009-04-21 rašte Nr. (3.5)-S13-281, adresuotame tuomečiam Klaipėdos apskrities
viršininkui Arūnui Burkšui, tuomečiam Savivaldybės merui Vytautui Stalmokui ir tuomečiam
Savivaldybės administracijos direktoriui Valerijui Kuznecovui, pažymėta, kad 2009-04-16 gautas
X prašymas dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių, a ir c, Palangoje,
sustabdymo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-01-22 įsakymo Nr. A1-31
atšaukimo. Vyriausybės atstovės rašte pažymėta:
„Ta aplinkybė, kad galiojantis Palangos miesto centrinės dalies detalusis
planas numato prie pastatų a, c, Palangoje, vieną žemės sklypą, netrukdo Savivaldybės
administracijos direktoriui, pagal Teritorijų planavimo įstatymą turinčiam planavimo
organizatoriaus teises, pradėti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano
sprendinių, susijusių su žemės sklypu, a, c, Palangoje, pakeitimo procedūrą, padalinant
sklypą į du sklypus ir tokiu būdu užtikrinti Lietuvos Vyriausiojo administracinio
teismo 2008-01-24 sprendimo vykdymą.“
15. Savivaldybės administracijos direktoriaus V. Kuznecovo 2009-07-19 raštu Nr.
(8.6)D3-Š-157ž-2373 pareiškėja buvo informuota, kad vykdant Lietuvos Aukščiausiojo teismo
2002-03-27 nutartį ir Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2008-01-24 sprendimą,
išspręsti žemės sklypų, a, b ir c, Palangoje, formavimo klausimą, 2009-01-22 buvo priimtas
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Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-31 „Dėl žemės sklypo
a, c, Palangoje“. Tame pačiame rašte pažymėta, kad pareiškėja, pasirašydama ant parengto žemės
sklypo plano, sutiko su sklypo dydžiu, ribomis bei apribojimais, todėl 2009 m. sausio mėnesį
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas kartu su žemės sklypo planu buvo
perduotas žemėtvarkos skyriui.
Tuo tarpu pareiškėja skunde Seimo kontrolieriui atkreipė dėmesį į tai, kad
nustatant sklypo ribas, jai buvo paaiškinta, jog parašu sklypo plane patvirtinamas
sutikimas tik su išorinėmis sklypo ribomis, todėl pareiškėja sutiko tik su teritorijos,
kurioje turėjo būti suformuoti du sklypai, išorinėmis ribomis.
16. 2009-05-06 pareiškėja antstolių kontorai pateikė vykdyti Klaipėdos apygardos
administracinio teismo vykdomąjį raštą Nr. 1-1350-386/2007 dėl Savivaldybės administracijos
direktoriaus teismo sprendimo nevykdymo, kadangi Savivaldybės administracijos direktorius
2009-01-22 įsakymu Nr. A1-31 suformavo vieną, o ne du pareiškėjos nuosavybės teise valdomus
žemės sklypus, a ir c, Palangoje.
2009-07-29 antstolė Reda Vizgaudienė kreipėsi į Palangos miesto apylinkės teismą
dėl sprendimo nevykdymo.
2009-09-26 Palangos miesto apylinkės teismas įpareigojo savivaldybę iki 201004-01 įvykdyti LVAT 2008-01-24 sprendimą.
Savivaldybės administracija 2009-10-06 raštu Nr. (19.4)-D3-3306 kreipėsi į LVAT
dėl 2008-01-24 sprendimo išaiškinimo.
2009-12-07 Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje
byloje Nr. A 756-100/2008 buvo atmestas Savivaldybės administracijos prašymas dėl
LVAT 2008-01-24 sprendimo išaiškinimo.
Teismas konstatavo:
„Įstatymas suteikia teismui teisę aiškinti sprendimą tik tol, kol jis nėra įvykdytas.
Šiuo gi atveju matyti, kad atsakovas 2009-01-22 įsakymą Nr. A1-31 priėmė vykdydamas
2008-01-24 sprendimą, tačiau pareiškėjai pasikreipus į antstolių kontorą su
vykdomuoju raštu, iškilo ginčas, ar vykdant teismo sprendimą X turėjo būti
suformuoti du, ar vienas žemės sklypas. Galimybės spręsti ginčą, kilusį dėl teismo
sprendimo įvykdymo tinkamumo ar netinkamumo, teisės normos teismui per
sprendimo aiškinimo procedūrą nesuteikia.“
2010-01-06 Klaipėdos apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-239538/2010 nusprendė nutraukti apeliacinį procesą civilinėje byloje pagal antstolės Redos
Vizgaudienės pareiškimą dėl sprendimo neįvykdymo klausimo išsprendimo.
Teismas konstatavo, kad Savivaldybės administracija, teikdama atskirąjį skundą,
privalėjo vadovautis Civilinio proceso kodekso 335 straipsnyje nustatyta apskundimo tvarka ir
atskirąjį skundą pateikti per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos, t. y. paskutinė diena
skundui pateikti buvo 2009-09-30. Ant apelianto Savivaldybės administracijos pateikto atskirojo
skundo esantis Palangos miesto apylinkės teismo spaudas (žyma apie dokumento gavimą)
patvirtina, kad atskirasis skundas Palangos miesto apylinkės teisme gautas 2009-10-15, t. y.
praleidus terminą.
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17. Savivaldybės administracija pateikė Palangos miesto apylinkės teismui prašymą
atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-993-83/2009, kurioje buvo patenkintas antstolės Redos
Vizgaudienės prašymas ir Savivaldybės administracijos direktorius įpareigotas vykdyti 2008-01-24
Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo sprendimą.
2010-04-26 Palangos miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. A2283-668/2010 Savivaldybės administracijos prašymas paliktas nenagrinėtu, į teismo posėdį 201004-26 neatvykus Savivaldybės administracijos atstovui ir Klaipėdos apskrities viršininko
administracijos atstovui ir nepateikus duomenų, pateisinančių neatvykimą į posėdį.
Savivaldybės administracijos įgalioto asmens Aušros Bolotinos 2010-05-03 rašte Nr.
(19.4)-D3-1356 pažymėta, kad į posėdį Savivaldybės administracijos atstovas negalėjo
atvykti, nes atostogavo, o jį pavaduojantis asmuo dėl susidariusio didelio darbo krūvio
pamiršo apie posėdį, todėl duomenų apie neatvykimą ir prašymo nagrinėti bylą nedalyvaujant
nepateikė.
2010-07-14 Klaipėdos apygardos teismas panaikino 2010-04-26 Palangos miesto
apylinkės teismo nutartį.
2010-12-09 Palangos miesto apylinkės teismas nutartimi netenkino pareiškėjos
prašymo ir atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-993-83/2009, konstatavęs,
kad tam nėra pagrindo.
Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2009-12-07
nutartyje konstatuojama, jog vykdant Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2008-01-24
sprendimą kilo ginčas, ar vykdant teismo sprendimą turi būti suformuoti du, ar vienas žemės
sklypas, ir nurodoma, kad toks ginčas negali būti išspręstas nagrinėjant prašymą išaiškinti teismo
sprendimą, tačiau nekonstatuota, kad sprendimas yra įvykdytas tinkamai. Nurodė, kad
naujai paaiškėjusia aplinkybe negali būti laikoma tokia aplinkybė, kurios nagrinėjant bylą nebuvo.
2010-12-16 Palangos miesto savivaldybės administracija pateikė Klaipėdos apygardos
teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti 2010-12-09 Palangos miesto apylinkės teismo
nutartį.
2011-02-24 Klaipėdos apygardos teismas atmetė Savivaldybės administracijos
atskirąjį skundą dėl 2010-12-09 Palangos miesto apylinkės teismo nutarties panaikinimo, proceso
atnaujinimo ir 2009-09-23 nutarties panaikinimo.
Klaipėdos apygardos teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Vyriausiasis
administracinis teismas nesiaiškino, ar teismo 2008-01-24 sprendimas įvykdytas
tinkamai, nurodė, jog ginčo sprendimo įvykdymo tinkamumo ar netinkamumo per
sprendimo aiškinimo procedūrą spręsti neturi teisinio pagrindo.
18. 2010-04-20 Savivaldybės administracijoje buvo gautas pareiškėjos prašymas
Savivaldybės administracijos direktoriui nesivadovauti klaidinančiu žemės sklypo planu ir atšaukti
jo pagrindu išleistą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, kuriuo yra nustatomi žemės
sklypų, a ir c, dydžiai.
Tuo tarpu Savivaldybės administracijos direktoriaus V. Kuznecovo 2010-05-19 raštu
Nr. (8.6.)-D3-Š-3184-1553 pareiškėja buvo informuota, kad vykdydamas Lietuvos Aukščiausiojo
teismo 2002-03-27 nutartį ir Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2008-01-24 sprendimą,
Savivaldybės administracijos direktorius 2009-01-22 įsakymu Nr. A1-31 patvirtino žemės sklypo,
a, c, Palangoje, dydį, ribas bei apribojimus.

8
19. Žemėtvarkos skyriaus pateiktais duomenimis:
„Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-01-22 įsakymas Nr. A1-31 ,,Dėl
žemės sklypo a, c, Palangoje“ Žemėtvarkos skyriuje buvo gautas 2009-01-26 (registracijos Nr.
R1-32-(3.5)). Nuosavybės teisės į šį žemės sklypą Y vardu (paveldėtoja X) šiai dienai
nėra atkurtos. Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Kristina Vintilaitė 2009-04-21 raštu Nr.
(3.5)-S13-281 informavo tuometį Klaipėdos apskrities viršininką, kad 2009-04-16 gautas X
prašymas, kuriame prašoma sustabdyti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo
plano sprendinius, susijusius su žemės sklypu, a ir c, Palangoje, ir Savivaldybės
administracijos direktoriaus 2009-01-22 įsakymo Nr. A1-31 atšaukimo. Atsižvelgiant į tai,
nuosavybės teisių atkūrimas, grąžinant žemės sklypą, a, c, Palanga, buvo sustabdytas.
20. 2010-10-12 Savivaldybės administracijoje buvo gautas pareiškėjos prašymas
„leisti rengti žemėtvarkinį projektą žemės sklypams, a, c, Palangos mieste“ prie pareiškėjai
nuosavybės teise priklausančių pastatų.
21. Savivaldybės administracijos direktoriaus V. Kuznecovo 2011-02-19 įsakyme
Nr. A1-122 fiksuota:
„Vadovaujantis Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo
dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124, 4.1 ir 14 punktais, ir
atsižvelgdamas į X 2010-10-12 prašymą, leidžiu rengti žemės sklypo a, Palangoje, planą,
prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą žemės sklypą esamiems statiniams
eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę paskirtį. X įgaliotas asmuo
Visvaldas Petryla 2011-06-29 Žemėtvarkos skyriui pateikė prašymą suderinti parengtus
dviejų atskirų žemės sklypų, a ir c, Palanga, planus, prilyginamus detaliesiems
planams.
Žemėtvarkos skyrius 2011-06-29 šiuos planus suderino. Patvirtinus parengtus žemės
sklypų, a ir c, Palanga, planus, prilyginamus detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, bei
pagal juos atlikus suformuotų žemės sklypų kadastrinius matavimus ir pateikus kadastrinių
matavimų bylas, Žemėtvarkos skyriuje toliau bus sprendžiamas klausimas dėl nuosavybės teisių
atkūrimo į šiuos sklypus, grąžinant nuosavybėn natūra Y.“
22. Kaip vieną iš priežasčių, kodėl nebuvo sprendžiamas atskirų žemės sklypų
formavimo klausimas, Savivaldybės administracija nurodė Palangos miesto tarybos 2002-03-28
sprendimo Nr. 44 ,,Dėl naujai formuojamų sklypų minimalių dydžių nustatymo“ 1.2 punktą.
Palangos miesto tarybos 4-ojo šaukimo 36-ojo posėdžio 2002-03-28 sprendime Nr.
44 ,,Dėl naujai formuojamų sklypų minimalių dydžių nustatymo“ nurodyta:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 9, 11 ir
12 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1993-10-18 nutarimu Nr. 781 bei Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Palangos miesto taryba
nusprendžia :
Patvirtinti naujai formuojamų sklypų minimalius dydžius šiose Palangos miesto
teritorijose:
1. Centrinėje miesto dalyje:
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2. 1.1. kvartale tarp S. Dariaus ir S. Girėno g. – Klaipėdos pl. – Nemirsetos – 10 arų;
3. 1.2. kvartale tarp S. Dariaus ir S. Girėno g. – Klaipėdos pl. – Žvejų g. – 6 arai
<...>.“
23. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-10-18 nutarimo Nr. 781 „Dėl
statybų reglamentavimo Palangoje“ nuostatas:
„Lietuvos Respublikos Vyriausybė pažymi, kad pastaruoju metu Palangoje dėl
savivaldybės pareigūnų nuolaidžiavimo arba net jiems dalyvaujant neleistinai urbanizuojamos
svarbios kurorto teritorijos.
Palangos miesto valdybos vadovai neužtikrino, kad valdybos Architektūros ir
urbanistikos skyriaus specialistai tinkamai atliktų savo pareigas. Iki šiol neįvykdytas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1991-12-04 nutarimo Nr. 523 „Dėl Palangos miesto generalinio plano
tvirtinimo“ 2 punktas, kuriame Palangos miesto valdyba buvo įpareigota užsakyti miesto aplinkos
apsaugos projektą ir parengti miesto teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų išsaugojimo
programą. Palangos miesto savivaldybė neskiria reikiamo dėmesio kurorto teritorijų
kompleksiniam planavimui, todėl mieste vyksta stichiška urbanizacija.
Palangos miesto generalinis planas, centrinės dalies detalaus planavimo projektas ir
kiti dokumentai, taip pat prieš atstatant privatinę žemės nuosavybę parengti miesto teritorijų
planavimo projektai nebeatitinka dabartinių miesto statybų reglamentavimo sąlygų.
Siekdama išsaugoti Palangai būdingą užstatymą, harmoningą pastatų bei žaliųjų plotų
santykį ir sudaryti poilsio industrijos plėtojimo sąlygas, atitinkančias tarptautinius reikalavimus,
Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Palangos miesto savivaldybė turi:
1.1. imtis visų įstatymuose numatytų priemonių, kad būtų šalinami nustatytųjų
nusižengimų, susijusių su pastatų projektavimu ir statyba Palangoje, padariniai;
1.2. nustačiusi urbanistiniu ir gamtiniu požiūriais saugomas teritorijas, kuriose dėl
žemės ir visuomeninių objektų privatizavimo šiuo metu iškilęs didžiausias poreikis rekonstruoti
pastatus ir statyti naujus, parengti šių teritorijų detaliųjų planų rengimo grafiką ir iki 1993-11-01
pateikti jį tvirtinti Statybos ir urbanistikos ministerijai.
Detaliųjų planų rengimas turi būti koordinuojamas su generalinio plano koregavimo
darbais;
1.3. miesto dalių detaliuosiuose planuose numatyti aplinkos apsaugos ir kultūros
paveldo objektų išsaugojimo priemones.
2. Nustatyti, kad:
2.1. parengus ir patvirtinus 1.2 punkte nurodytus detaliuosius planus, Palangos
miesto savivaldybė visiems žemės sklypų savininkams turi pateikti jų ištraukas su nustatytaisiais
sklypų užstatymo, tvarkymo ir naudojimo reikalavimais;
2.2. pastatus statyti gali būti leidžiama tik tose žemės sklypų dalyse, kurios tam
numatytos detaliuosiuose planuose;
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2.3. žemės sklypų dalys pastatams statyti gali būti parduodamos, dovanojamos,
keičiamos ar nuomojamos tik tuo atveju, jeigu pagal detaliuosius planus jose numatyta statyti
pastatus.
Jeigu parduotoje, dovanotoje, iškeistoje ar išnuomotoje žemės sklypo dalyje pagal
detaliuosius planus statyba nenumatyta, žemė naudojama be teisės statyti joje pastatus;
2.4. tvirtinant žemės sklypų pastatams statyti pirkimo, pardavimo, dovanojimo,
keitimo ar nuomos sutartis, pateikiami šių sklypų planai turi būti suderinti su Palangos miesto
vyriausiuoju architektu, juose turi būti nurodytos detaliajame plane numatytos sklypų užstatymo,
tvarkymo ir naudojimo sąlygos;
2.5. Palangos miesto generalinis planas koreguojamas ir teritorijų detalieji planai
rengiami už Palangos miesto valdybos lėšas. Finansų ministerija, rengdama atskaitymų į
savivaldybių biudžetus normatyvų bei dotacijų projektą, turi atsižvelgti į šių lėšų poreikį.“
24. Į Seimo kontrolieriaus prašymą Savivaldybės administracijai pateikti informaciją,
kieno lėšomis (Savivaldybės ar X) rengiamas žemės sklypų, a ir c, Palangoje, planas, prilyginamas
detaliajam planui, atsakyta:
„Vadovaudamiesi Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo
dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo mietų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto LR
Vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 (Žin., 2010, Nr. 91-4815) 9.1 punktu, formuojant
naudojamus valstybinės žemės sklypus esamiems statiniams eksploatuoti žemės sklypo plano
rengimą finansuoja statinių savininkas ar naudotojas.
Palangos miesto savivaldybė nefinansuoja žemės sklypo plano rengimo adresu a ir c,
Palangoje.“
Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
25. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalį:
„Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.“
26. Pagal 1999-07-08 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII1316 (2002-04-23 įstatymo Nr. IX-855 redakcija su pakeitimais) 3 straipsnio 1 dalį:
„Lietuvos Respublikos valstybės tarnyba grindžiama įstatymų viršenybės, teisėtumo,
lygiateisiškumo, lojalumo, politinio neutralumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus,
karjeros ir tarnybinio bendradarbiavimo principais.“
27. Pagal 1999-01-14 Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
Nr. VIII-1029 (2000-09-19 įstatymo Nr. VIII-1927 redakcija su pakeitimais) 94 straipsnio 3 dalį:
„3. Kol sprendimas neįvykdytas, bylos šalių prašymu teismas turi teisę išaiškinti savo
priimtą sprendimą, tačiau nekeisdamas jo turinio. Sprendimui išaiškinti skiriamas teismo posėdis ir
apie tai pranešama bylos šalims. Tačiau šių neatvykimas į posėdį nekliudo išnagrinėti sprendimo
išaiškinimo klausimą. Teismo nutartį dėl sprendimo išaiškinimo galima apskųsti atskiruoju
skundu.“
28. Pagal Lietuvos Respublikos teismų 1994-05-31 įstatymo Nr. I-480 (2002-01-24
įstatymo Nr. IX-732 redakcija su pakeitimais) 9 straipsnio 1 dalį:
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„Įsiteisėję Lietuvos Respublikos teismų sprendimai yra privalomi visoms valstybės valdžios
institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems
juridiniams bei fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.“
29. Pagal 1994-04-26 Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 (2004-01-27
įstatymo Nr. IX-1983 redakcija su pakeitimais) nuostatas:
2 straipsnio nuostatos:
„16. Žemės sklypo naudojimo būdas – teritorijų planavimo dokumentuose nurodyta
veikla, kuri teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemėje.
17. Žemės sklypo naudojimo pobūdis – tam tikrame žemės sklype teisės aktų nustatyta
tvarka leidžiama vykdyti konkreti veikla.“
21 straipsnio 1 dalis:
„Žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo:
1) naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei
pobūdį.“
24 straipsnio 4–7 dalys:
„5. Žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis
registruojami Nekilnojamojo turto registre, žemės sklypo kadastro duomenis įrašant į
Nekilnojamojo turto kadastrą ir žemės sklypą registruojant Nekilnojamojo turto registre
Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka.
6. Žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis nustatomi ir keičiami pagal
teritorijų planavimo dokumentus. Žemės sklypams nustatomi šio Įstatymo 25-29
straipsniuose nurodyti žemės naudojimo būdai. Žemės naudojimo būdų turinį nustato Vyriausybė
arba jos įgaliotos institucijos.
7. Žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašą ir jų turinį nustato Vyriausybės įgaliota
institucija.“
29 straipsnio nuostatas:
„Kitos paskirties žemei priskiriami žemės sklypai, kurie pagal teritorijų planavimo
dokumentuose nustatytą žemės naudojimo būdą skirstomi į:
1) gyvenamąsias teritorijas;
<...> 4) komercinės paskirties objektų teritorijas.“
40 straipsnio 2 dalis:
„Formuojant arba pertvarkant žemės sklypus, laikomasi šių reikalavimų:
1) prie statinio ar įrenginio gali būti formuojamas tik vienas žemės sklypas, reikalingas statiniui ar
įrenginiui eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto registre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.“
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30. Pagal nuo 2010-01-01 įsigaliojusias Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 21
straipsnio nuostatas (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2, 4, 15, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 26, 31, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2009-12-22 įstatymas Nr. XI-619):
„1. Detaliojo teritorijų planavimo dokumentai yra miestų <...> žemės sklypų detalieji planai,
kaimų teritorijų <...> žemės sklypų detalieji planai.“
„3. miestų teritorijose Vyriausybės nustatyta tvarka parengti ir savivaldybės
administracijos direktoriaus patvirtinti žemės sklypų planai prilyginami detaliojo
teritorijų planavimo dokumentams:
1) <...> esamiems statiniams eksploatuoti pagal nekilnojamojo turto
kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį suformuotų žemės sklypų planai.“
31. Pagal 1997-07-01 Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 (2002-10-29 įstatymo Nr. IX-1157 redakcija
su pakeitimais) 1 straipsnio 2 dalies 3 punktą:
„2. Pagrindinės šiame įstatyme vartojamos sąvokos:
<...> 3) naujas žemės sklypas mieste – naujas žemės sklypas, skiriamas individualiai
statybai, taip pat daržui, sodui ir kitoms panašioms reikmėms mieste.“
32. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr. 1057
patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo
įstatymo įgyvendinimo tvarkos (1999-11-11 nutarimo Nr. 1274 redakcija su pakeitimais)
nuostatas:
„34. Nuosavybės teisės į žemę, iki 1995-06-01 buvusią miestams nustatytąja
tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos:
grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje piliečiui ar piliečiams bendrosios
nuosavybės teise, taip pat piliečiui, nuosavybės teise turinčiam pastatus, jo naudojamą
teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų žemės sklypą, išskyrus žemę, pagal šio
įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei, ir žemę, kurios susigrąžinti turėtoje
vietoje pilietis nepageidauja.“
„38. Naujų žemės sklypų, perduodamų neatlygintinai piliečiams, eilę tvirtina
apskričių viršininkai.“
„41. Suteikiamų neatlygintinai naudojamų ir naujų žemės sklypų individualiai
statybai ar kitai paskirčiai ribos turi būti paženklintos vietovėje ir sklypai pažymėti Valstybinio
žemės kadastro žemėlapyje tokia pat tvarka, kaip ir valstybės parduodamų žemės sklypų.“
„106. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas
arba jo įgaliotas žemėtvarkos skyriaus vedėjas sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę,
esančią miestuose, grąžinant natūra turėtoje vietoje piliečiams, nuosavybės teise turintiems
statinius, ar perduodant neatlygintinai nuosavybėn piliečiams, turintiems nuosavybės
teise gyvenamuosius namus ar kitus statinius, jų naudojamą žemės sklypą prie šių
statinių, taip pat jų naudojamus žemės sklypus kitai paskirčiai (daržui, sodui ir kitoms
panašioms reikmėms), priima gavęs savivaldybės administracijos direktoriaus
patvirtintą detalųjį planą ar žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų
planavimo dokumentui, o sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę, esančią miestuose,
perduodant neatlygintinai nuosavybėn piliečiams naują žemės sklypą individualiai statybai, taip
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pat daržui, sodui ir kitoms panašioms reikmėms, priima pagal miestų teritorijų dalių, žemės sklypų
grupių, žemės sklypų detaliuosius planus, piliečiams pasirinkus žemės sklypą pagal nustatytąją
eilę.“
33. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimo Nr. 260 „Dėl
naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ nuostatas:
„2.3. Taisyklių nuostatos, reglamentuojančios žemės sklypų formavimą, žemės
sklypų dydžių ir privatizuojamų žemės sklypo dalių dydžio nustatymą, taikomos formuojant
(rengiant teritorijų planavimo dokumentus, žemės sklypo planus ir nustatant žemės sklypų
dydžius bei privatizuojamas žemės sklypo dalis) grąžinamus natūra (turėtoje vietoje) ir
perduodamus (suteikiamus) nuosavybėn neatlygintinai naudojamus namų valdų
žemės sklypus, naudojamus žemės sklypus prie kitų nuosavybės teise turimų statinių
ar įrenginių Lietuvos Respublikos piliečiams pagal Lietuvos Respublikos žemės
reformos įstatymą ir Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą.
2.4. Žemės sklypai formuojami pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymo 21 ir 22 straipsniuose nurodytus ir įstatymų nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus
teritorijų planavimo dokumentus arba žemės sklypų planus, prilyginamus detaliojo
teritorijų planavimo dokumentams.
Detaliųjų planų ir žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų
planavimo dokumentams, rengimą organizuoja savivaldybės administracijos
direktorius. <...>. Kai formuojami grąžinami natūra, perduodami (suteikiami) nuosavybėn
neatlygintinai žemės sklypai, žemės sklypų planų organizatorius yra teritorijų planavimo
dokumento organizatorius, o tais atvejais, kai žemės sklypų planus savo lėšomis pageidauja rengti
piliečiai, kuriems numatoma atkurti nuosavybės teises į šiuos žemės sklypus, – šie piliečiai.
2.5. Grąžinamų natūra, perduodamų (suteikiamų) nuosavybėn
neatlygintinai naudojamų žemės sklypų detalieji planai, žemės sklypų planai,
prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, ir pagal šiuos teritorijų
planavimo dokumentus rengiami žemės sklypų planai rengiami savivaldybės lėšomis.“
„2.7. 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 <...>.“
„2.9. Lėšos, gautos už miesto gyvenamosiose vietovėse parduotus naudojamus kitos
paskirties valstybinės žemės sklypus, priskirtus privatizuotiems statiniams ir įrenginiams,
valstybinės žemės sklypus, naudojamus akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių valstybei
nuosavybės teise priklausę kontroliniai akcijų paketai buvo privatizuoti, atskaičius lėšas, pirkėjo
sumokėtas už valstybinės žemės sklypo ir patikėjimo teisės į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto
registre, paskirstomos taip:
50 procentų – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas procentas (Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 7 straipsnis) už nekilnojamojo turto
pardavimą - į Valstybės turto fondo sąskaitą;
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kita dalis – į savivaldybės, kurios teritorijoje parduotas žemės sklypas, biudžetą, į atskirą lėšoms už
parduodamus žemės sklypus pervesti skirtą sąskaitą. Šios lėšos naudojamos grąžinamų
natūra, perduodamų (suteikiamų) nuosavybėn neatlygintinai, parduodamų ar
išnuomojamų žemės sklypų detaliesiems planams, žemės sklypų planams,
prilyginamiems detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, žemės sklypų planams
rengti, išnuomojamų savivaldybių patikėjimo teise valdomų valstybinės žemės sklypų
individualaus vertinimo išlaidoms apmokėti. Nesant poreikio mokėti už atitinkamus darbus,
paslaugas, šios lėšos naudojamos inžinerinei infrastruktūrai plėtoti ir renovuoti. Lėšų
poreikis nustatomas atsižvelgiant į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio kas pusmetį
iki pusmečio pirmojo mėnesio 15 dienos savivaldybei teikiamus duomenis apie numatomus
grąžinti natūra, perduoti nuosavybėn neatlygintinai, parduoti ir išnuomoti žemės sklypus.
Savivaldybės tvarko lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, apskaitą ir
atsako už jų naudojimą pagal paskirtį.
2.10. Lėšos, gautos už miesto gyvenamosiose vietovėse parduotus naudojamus kitos
paskirties valstybinės žemės sklypus, išskyrus šio nutarimo 2.9 punkte nurodytus žemės sklypus,
atskaičius lėšas, pirkėjo sumokėtas už valstybinės žemės sklypo ir patikėjimo teisės į jį
įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, paskirstomos taip:
50 procentų – į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;
50 procentų – į savivaldybės, kurios teritorijoje parduotas žemės sklypas, biudžetą, į atskirą lėšoms
už parduodamus žemės sklypus pervesti skirtą sąskaitą. Šios lėšos naudojamos grąžinamų
natūra, perduodamų (suteikiamų) nuosavybėn neatlygintinai, parduodamų ar
išnuomojamų žemės sklypų detaliesiems planams, žemės sklypų planams,
prilyginamiems detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, žemės sklypų planams
rengti, išnuomojamų savivaldybių patikėjimo teise valdomų valstybinės žemės sklypų
individualaus vertinimo išlaidoms apmokėti. Nesant poreikio mokėti už atitinkamus darbus,
paslaugas, šios lėšos naudojamos inžinerinei infrastruktūrai plėtoti ir renovuoti. Lėšų
poreikis nustatomas atsižvelgiant į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio kas pusmetį
iki pusmečio pirmojo mėnesio 15 dienos savivaldybei teikiamus duomenis apie numatomus
grąžinti natūra, perduoti nuosavybėn neatlygintinai, parduoti ir išnuomoti žemės sklypus.
Savivaldybės tvarko lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, apskaitą ir
atsako už jų naudojimą pagal paskirtį.“
34. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-02 nutarimo Nr. 692 „Dėl
naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ nuostatas:
„2.1. Naujas kitos paskirties valstybinės žemės sklypas yra pagal detaliojo teritorijų
planavimo dokumentus kitai paskirčiai suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas
valstybinės žemės sklypas, kuriame nėra Lietuvos ar užsienio fiziniams arba juridiniams
asmenims ar kitoms užsienio organizacijoms nuosavybės teise priklausančių statinių ar
įrenginių.“
35. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534
patvirtintų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (2005-06-23 nutarimo Nr. 695 redakcija su
pakeitimais) reikalavimus:
„65. tais atvejais, kai buvo atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai, pagal šių
Nuostatų reikalavimus parengtą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą vykdytojas pateikia
žemėtvarkos skyriui ir apie tai informuoja užsakovą. Tuomet žemėtvarkos skyrius patikrina,
ar:
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65.1. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje yra visi reikiami dokumentai,
nurodyti šių Nuostatų 64 punkte;
65.2. žemės sklypo planas parengtas pagal teisės aktų reikalavimus;
65.3. žemės sklypo ribos atitinka teritorijų planavimo dokumentais
suformuotas žemės sklypo ribas.“
36. Pagal nuo 2010-08-01 įsigaliojusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-0721 nutarimu Nr. 1124 patvirtinto Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo
dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo nuostatas:
„1. Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui,
rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato
žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (toliau – žemės
sklypo planas, planas), rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarką gyvenamųjų vietovių,
priskiriamų miestams pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų
ir jų ribų įstatymo 3 straipsnį, teritorijose, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nustatytais atvejais parengti ir
savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti žemės sklypų planai prilyginami
detaliojo teritorijų planavimo dokumentams.
2. Žemės sklypo planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, kitais įstatymais ir jų
įgyvendinamaisiais teisės aktais.
3. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas,
esamų naudojimo ir veiklos sąlygų nustatymas, servitutų projektavimas ir (ar) panaikinimas.
4. Rengiant žemės sklypo planą, atliekami šie veiksmai:
4.1. suformuojami naudojami valstybinės žemės sklypai esamiems
statiniams eksploatuoti.“
5. Kai žemės sklypai formuojami ar pertvarkomi kultūros paveldo objektų
teritorijose, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymu.
6. Formuojant naudojamus valstybinės žemės sklypus esamiems statiniams
eksploatuoti, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis
nustatomi pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą statinių tiesioginę paskirtį.
Nustatomas naudojimo būdas ir pobūdis privalo atitikti žemės ūkio ministro ir aplinkos
ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo
paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų
turinio patvirtinimo“ nustatytą žemės sklypų naudojimo būdų ir pobūdžių turinį.
7. Žemės sklypo plano rengimą organizuoja savivaldybės administracijos
direktorius arba valstybinės žemės valdytojas. Žemės sklypų planų rengimo inicijavimo teisę
turi valstybinės žemės patikėtinis, statinių savininkai ar naudotojai, pastatų bendrojo naudojimo
objektų valdytojai, privačios žemės savininkai arba valstybinės žemės naudotojai, pageidaujantys ir
turintys teisę pirkti ar nuomoti įsiterpusius valstybinės žemės plotus asmenys, valstybės ar
savivaldybės institucijos (toliau – pareiškėjai).
8. Žemės sklypo plano rengimą finansuoja:
8.1. formuojant naudojamus valstybinės žemės sklypus esamiems
statiniams eksploatuoti – statinių savininkas ar naudotojas, išskyrus tuos atvejus, kai
formuojami žemės sklypai grąžinti natūra arba suteikti neatlygintinai nuosavybėn,
kurių rengimą finansuoja savivaldybė.“
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„14. Aprašo 12 punkte nurodyti prašymai turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 20
darbo dienų. Per šį terminą savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą leisti
pradėti rengti žemės sklypo planą. Struktūrinis padalinys nustato žemės sklypo plano rengimo
reikalavimus, nurodytus Aprašo 15 ir 16 punktuose, arba išsiunčia pareiškėjui motyvuotą
atsakymą, nurodydamas prašymo netenkinimo priežastis.“
„34. Žemės sklypo planas derinamas su:
34.1. savivaldybės vyriausiuoju architektu arba jo įgaliotu valstybės tarnautoju;
34.2. žemės sklypo plano rengimo reikalavimus išdavusiu struktūrinio padalinio
vadovu;
34.3. valstybinės žemės patikėtiniu;
34.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu padaliniu,
jeigu žemės sklypas formuojamas ar pertvarkomas kultūros paveldo objektų ar vietovių, kuriems
taikoma pradinė teisinė apsauga arba kurie paskelbti saugomais valstybės, teritorijose ir jų
apsaugos zonose;
34.5. savivaldybės administracijos struktūriniu padaliniu, atsakingu už kultūros
paveldo apsaugą, jeigu žemės sklypas formuojamas ar pertvarkomas savivaldybės paskelbtų
saugomais kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose ir jų apsaugos zonose.“
„35. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar kita institucija
derinti žemės sklypo plano negali ilgiau kaip 10 darbo dienų. Per tokį pat laiką privaloma
raštu pateikti motyvuotą atsakymą plano rengėjui, jeigu planas nederinamas.
36. Žemės sklypo planas laikomas suderintu, kai yra derinimo įrašas sprendinių
brėžinyje arba teigiamas rašytinis atsakymas.
37. Jeigu Aprašo 34 punkte nurodyti valstybės tarnautojai ir institucijos per nustatytą
laiką nesuderina žemės sklypo plano ar plano rengėjui nepateikia motyvuoto atsakymo, kodėl
planas nederinamas, plano rengėjas pažymi tai aiškinamajame rašte ir informuoja derinantį
valstybės tarnautoją ar instituciją, kad žemės sklypo planas bus teikiamas tvirtinti savivaldybės
administracijos direktoriui nederintas.
38. Suderintą žemės sklypo planą ir žemės sklypo plano rengimo bylą plano rengėjas
teikia savivaldybės administracijos direktoriui.
39. Savivaldybės administracijos direktorius sprendimą dėl pateikto žemės
sklypo plano tvirtinimo privalo priimti per 20 darbo dienų. Per tokį pat laiką privaloma
raštu motyvuotai atsakyti plano rengėjui, jeigu planas netvirtinamas.
40. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamas žemės sklypo
planas (sprendinių brėžinys), kuris prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.
41. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl žemės sklypo plano,
prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo skelbiamas savivaldybės
interneto tinklalapyje.“
37. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239
patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių nuostatas, įsigaliojusias nuo 2010-10-01:
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„11. Miestų teritorijose Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų
planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124, nustatyta tvarka
parengti ir savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti žemės sklypų planai
prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams:
11.1. esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre
įrašytą tiesioginę paskirtį suformuotų žemės sklypų planai“.
38. Pagal 2005-03-17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-151
patvirtintą Žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijos
(2010-09-20 įsakymo Nr. D1-769 redakcija su pakeitimais) nuostatas:
„5. Kitos paskirties žemės teritorija, kurios naudojimo būdas – gyvenamoji teritorija, o
naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, žymima kodu tp6 indeksu
G1, o teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys – žemės sklypai, kuriuose yra esami arba
numatomi statyti vieno ar dviejų butų gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai.“
„5.4. Kitos paskirties žemės teritorija, kurios naudojimo būdas – komercinės paskirties
objektų teritorija, o naudojimo pobūdis – prekybos paslaugų ir pramogų objektų statyba žymima
kodu tp9 indeksu K1, o teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys – žemės sklypai, kuriuose
yra esami arba numatomi statyti prekybos įmonių (maisto ir kitų prekių pardavimo) <...>
pastatai.“
Išvados
39. Apibendrinant tyrimo metu gautą informaciją, matyti, kad teismo tvarka
panaikinus su pareiškėjos naudojama žeme besiribojančio gretimo žemės sklypo, b, privatizavimo
sprendimą, Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo
2008-01-24 sprendimu buvo įpareigotas iš naujo spręsti žemės sklypų, a, b ir c, Palangoje,
formavimo klausimus. Tačiau nepaisant pareiškėjos 2008-09-25 prašymo suformuoti skirtingos
naudojimo paskirties pastatų eksploatacijai reikalingus atskirus žemės sklypus, Savivaldybės
administracijos direktoriaus 2009-01-22 įsakymu Nr. A1-31 buvo patvirtintos 0,1257 ha ploto
vientiso žemės sklypo, a, c, Palangoje, ribos.
40. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo
2008-01-24 sprendimo konstatuojamojoje dalyje vienareikšmiškai nurodyta „išspręsti žemės
sklypų, a ir c, ir iš naujo spręsti žemės sklypo, b, Palangoje, formavimo klausimą“, t. y. jokios
abejonės nekyla, kad daugiskaitos formos panaudojimas, kalbant apie žemės sklypų, a ir c,
Palangoje, formavimą, traktuotinas tik kaip atskirų žemės sklypų: sklypo, a, ir sklypo, c,
suformavimas.
41. Savivaldybės administracijos nurodyti atsisakymo formuoti pareiškėjai
nuosavybės teise priklausančių skirtingos naudojimo paskirties pastatų: gyvenamojo namo
eksploatacijai ir prekybos paskirties pastato eksploatacijai reikalingus atskirus žemės sklypus
argumentai abejotini:
1) nors Savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis, Palangos centrinės
dalies detaliajame plane ginčijamoje teritorijoje suformuotas vienas žemės sklypas, pareiškėja
tvirtina, kad detaliajame plane nurodytas tik vienas statinys, todėl remtis faktinės padėties
neatitinkančiais šio teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, nėra pagrindo (žr. pažymos 13
punktą). Iš tyrimui pateiktų dokumentų nematyti, kad šis pareiškėjos teiginys būtų buvęs
nagrinėtas: paneigtas ar patvirtintas;
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2) nors Savivaldybės administracija, atsisakydama formuoti atskirus žemės sklypus,
nurodo Tarybos 2002-03-28 sprendimu Nr. 44 nustatytus minimalius žemės sklypų nurodytose
Palangos miesto teritorijose dydžius, atkreiptinas dėmesys į tai, kad pačiame Tarybos 2002-03-28
sprendime Nr. 44 nurodyta, jog šie reikalavimai taikytini naujai formuojamiems žemės
sklypams.
Tuo tarpu naujais kitos paskirties valstybinės žemės sklypais laikytini pagal
detaliojo teritorijų planavimo dokumentus kitai paskirčiai suformuoti ir Nekilnojamojo turto
registre įregistruoti valstybinės žemės sklypai, kuriuose nėra Lietuvos ar užsienio fiziniams
arba juridiniams asmenims ar kitoms užsienio organizacijoms nuosavybės teise priklausančių
statinių ar įrenginių (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-02 nutarimo Nr. 692 „Dėl
naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.1 punktas).
Nagrinėjamu atveju, statinių eksploatacijai reikalingi žemės sklypai negali
būti traktuojami naujais žemės sklypais, nes statinių statyba jau baigta: gyvenamojo
namo, a – 1939; prekybos paskirties pastato, c – 1970;
3) nors Savivaldybės administracija nurodo, kad pareiškėja pati pasirašytinai suderino
vientiso žemės sklypo, a, c, Palangoje, planą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad sprendžiant žemės
sklypų formavimo klausimus, dalyvauja Savivaldybės administracijos specialistai. Būtent jų
pareiga, įgyvendinant konstitucinį principą, kad valdžia tarnauja žmonėms, institucijai priskirtos
kompetencijos ribose užtikrinti visų priimamų sprendimų teisėtumą.
42. Taigi, iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, kad jei vienintelė priežastis, trukdžiusi
spręsti atskirų žemės sklypų formavimo klausimą, buvo Palangos centrinės dalies detaliojo plano
sprendiniai, iš karto po 2008-01-24 Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo sprendimo, galėjo
būti inicijuotas detaliojo plano koregavimo klausimo sprendimas, o nuo 2010-08-01 įsigaliojus
Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo derinimo ir
tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašui – žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam planui,
rengimo klausimo sprendimas.
Pažymėtina, kad ant Savivaldybės administracijoje gauto pareiškėjos 2008-09-25
prašymo formuoti atskirus žemės sklypus buvo nurodyta rezoliucija: reikės ruošti detalųjį
planą.
Apie tai, kad norint padalinti žemės sklypą, reikės rengti naują detalųjį planą,
pareiškėja buvo informuota 2008-10-30 raštu, tačiau tyrimo metu nebuvo gauta duomenų,
jog Savivaldybės administracija būtų inicijavusi teritorijų planavimo dokumento
koregavimą.
Pažymėtina, kad ir Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje raštu atkreipė dėmesį į
tai, jog nėra kliūčių vykdyti teisės aktų nustatytą procesą (žr. pažymos 14 punktą).
Pareiškėjos 2008-09-25 prašymas Savivaldybės administracijai vertintinas kaip
prašymas formuoti atskirus žemės sklypus, atsižvelgiant į kiekviename iš jų esančių pastatų
naudojimo paskirtį, o ne kaip prašymas spręsti žemės sklypo padalinimo klausimą. Tuo tarpu
atsakyme į pareiškėjos prašymą naudojamos formuluotės „padalinti žemės sklypą“, nepaaiškinant,
kas turėtų rengti detalųjį planą atskirų žemės sklypų suformavimui.
43. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tik Seimo kontrolieriui pradėjus skundo tyrimą,
2011-02-19 įsakymu buvo leista pareiškėjai rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliajam
planui.
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Pasitikslinus, kieno lėšomis finansuojamas žemės sklypų planų rengimas,
Savivaldybės administracija pažymėjo, kad ji nefinansuoja žemės sklypų planų rengimo.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09
nutarimo Nr. 260 2.7 reikalavimą, 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.
Pažymėtina, kad teismai konstatavo, jog nagrinėjamu atveju spręstinas ne
žemės privatizavimo prie statinių klausimas, o nuosavybės teisių atkūrimui,
perduodant nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypus prie pretendento nuosavybės
teise turimų statinių, reikalingo žemės sklypo suformavimo klausimas.
44. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tik Savivaldybės administracijai suformavus
skirtingos paskirties pastatų eksploatacijai reikalingus žemės sklypus, būtų galima spręsti
nuosavybės teisių į žemę atkūrimo, perduodant nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypus prie
pareiškėjos nuosavybės teise turimų pastatų, a ir c, klausimus.
Dar 2008-01-24 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad
Palangos miesto savivaldybės administracija nevykdė jai teisės aktais nustatytos pareigos nustatyti
(suformuoti) žemės sklypo prie pareiškėjai nuosavybės teise priklausančių pastatų plotą ir ribas,
vilkindama atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus.
Taigi, apibendrinant tyrimo metu išnagrinėtą informaciją, tenka
konstatuoti, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos specialistai, užuot ėmęsi
konkrečių veiksmų spręsti skirtingos naudojimo paskirties pastatų, a, ir c,
eksploatacijai reikalingų žemės sklypų formavimo klausimą, inicijuojant atskirų žemės
sklypų planų rengimo procedūrą, inicijavo teisminį nagrinėjimą dėl teismo sprendimo
išaiškinimo, proceso atnaujinimo, nesilaikydami konstitucinės nuostatos, kad valdžia
tarnauja žmonėms.
45. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 1 punktu, X skundas dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos pareigūnų
veiksmų, netinkamai sprendžiant klausimus, susijusius su atskirų žemės sklypų
skirtingos paskirties statinių eksploatacijai formavimu, pripažintinas pagrįstu.
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Palangos miesto
savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų, netinkamai sprendžiant klausimus,
susijusius su atskirų žemės sklypų skirtingos paskirties statinių eksploatacijai
formavimu, pripažinti pagrįstu.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
47. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
1 dalies 6 ir 15 punktais, Seimo kontrolierius siūlo:
– Aplinkos ministerijai – dėl išvados pateikimo – pateikti išvadą: (1) ar pagal
2009-01-22 metu galiojusį teisinį reguliavimą, skirtingos naudojimo paskirties pastatų
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(gyvenamojo namo su ūkiniu pastatu, a, Palangoje, ir prekybos paskirties pastato, c, Palangoje)
eksploatacijai galėjo būti suformuotas vientisas žemės sklypas, a, c, Palangoje; ar turėjo būti
sprendžiamas atskirų žemės sklypų formavimo klausimas; kokia tvarka, sąlygomis, kieno iniciatyva
ir lėšomis turėjo būti sprendžiamas šis klausimas.
– Palangos miesto savivaldybės administracijai – inicijuoti tarnybinį
patikrinimą, kurio metu būtų nustatyta, dėl kokių priežasčių ir dėl kokių asmenų veiksmų ar
neveikimo skirtingos naudojimo paskirties pastatų eksploatacijai reikalingų atskirų žemės sklypų
suformavimui iki 2010-08-01 nebuvo sprendžiamas teritorijų planavimo dokumento koregavimo
klausimas (Savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis, Palangos miesto centrinės dalies
detaliajame plane ginčo vietoje buvo numatytas vientisas žemės sklypas), o nuo 2010-08-01 –
nebuvo inicijuotas žemės sklypo plano, prilyginamo detaliajam planui, rengimas.
Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių informuokite iki 2011-10-03.

Seimo kontrolierius

Augustinas Normantas

