2011.12.27
Seimo kontrolierius : Augustinas Normantas
Pažyma Nr. : 4D-2011/4-1005
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĘ
I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2011-08-16 gavo UAB „V“ (toliau –
Bendrovė) skundą dėl Palangos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) pareigūnų galimo
biurokratizmo ir (ar) piktnaudžiavimo sprendžiant privažiavimo problemą.
2. Bendrovė skunde paaiškino, kad:
– panaudos pagrindais valdo pastatą, esantį ..., Palangoje, kuriame įkurtas viešbutis – restoranas
„B“ (anksčiau vadinosi „S“);
– turi visus reikiamus leidimus pirmiau minėtai veiklai vykdyti ir iki šiol yra investavusi 60 tūkst.
litų;
– iki pirmiau minėto viešbučio – restorano nėra ir niekada nebuvo jokio teisėto privažiavimo;
– aptarnaujantis personalas ir klientai iki viešbučio – restorano privažiuoja dviračių taku (t. y.
Naglio alėja), nes jokio kito privažiavimo nėra;
– ne kartą buvo kreiptasi į Savivaldybės pareigūnus, prašant spręsti privažiavimo problemą, tačiau
jokių realių veiksmų nebuvo imtasi, nors Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje
numatyta, kad gatvių, kurios nėra valstybinės reikšmės kelių tąsa, projektavimo, tiesimo,
rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbus organizuoja bei užsakovo funkcijas atlieka
savivaldybės;
– policijos pareigūnai 2011-04-08 Bendrovės direktoriui Y paskyrė baudą už važiavimą
automobiliu dviračių taku, tačiau Palangos miesto apylinkės teismas 2011-07-15 nutartimi baudą
panaikino, nes konstatavo, kad yra susiklosčiusi dviprasmiška situacija;
– esama privažiavimo problema galėtų būti išspręsta pakeitus eismo organizavimo tvarką Naglio
alėjoje arba pratęsus Vanagupės gatvę iki viešbučio – restorano „B“, rekonstruojant esamą
pėsčiųjų taką, kurio ilgis apie 150 metrų.
3. Bendrovė Seimo kontrolieriaus prašo ištirti jos skundą, atkreipti Savivaldybės
pareigūnų dėmesį į aplaidumą darbe, teisės aktų nesilaikymą, biurokratizmą bei rekomenduoti
imtis priemonių privažiavimo automobiliais iki viešbučio – restorano „B“ problemai spręsti.
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
4. Atsižvelgiant į Bendrovės keliamas problemas, paminėtini Seimo kontrolieriaus
anksčiau atlikti tyrimai:
4.1. Seimo kontrolierius, ištyręs pareiškėjo X skundą prieš Palangos miesto
savivaldybę, konstatavo, kad Savivaldybės pareigūnai privalo spręsti privažiavimo automobiliais
prie Ošupio take, Šventojoje, esančių namų problemą ir tuometiniam Savivaldybės merui
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Vytautui Stalmokui pasiūlė imtis konkrečių priemonių, kad asmenims būtų sudarytos sąlygos,
nepažeidus Kelių eismo taisyklių reikalavimų, privažiuoti iki gyvenamųjų namų, esančių Ošupio
take, Šventojoje (Seimo kontrolieriaus 2010-10-07 pažyma Nr. 4D-2010/4-841 „Dėl X skundo
prieš Palangos miesto savivaldybę“).
Tuometinis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius Valerijus
Kuznecovas 2010-11-10 raštu Nr. (4.11)-D3-3592 Seimo kontrolierių informavo, kad Ošupio take
buvo pakeista eismo organizavimo tvarka ir kad pastatytų kelio ženklų Nr. 303 „Motorinio
transporto eismas draudžiamas“ veikimo zonoje prie savo namų galės privažiuoti gyventojai,
savininkai ir aptarnaujantis transportas.
4.2. Seimo kontrolieriui savo iniciatyva atlikus tyrimą, kaip Palangos miesto
savivaldybės administracijos pareigūnai teikia atsakymus į asmenų kreipimusis, buvo konstatuota,
kad Savivaldybės administracijos darbas organizuojamas netinkamai, neužtikrinama, kad
Savivaldybės administracijoje būtų laikomasi teisės aktuose nustatytų asmenų kreipimųsi
nagrinėjimo terminų (Seimo kontrolieriaus 2011-02-11 pažyma Nr. 4D-2010/4-745 „Atsakymų į
asmenų kreipimusis teikimas Palangos miesto savivaldybės administracijoje“).
Nustatyti tyrimui reikšmingi faktai
5. Seimo kontrolierius, tirdamas Bendrovės skundą, 2011-08-30 raštu kreipėsi į
Savivaldybės merą Šarūną Vaitkų, prašydamas iki 2011-09-30 pateikti dokumentais pagrįstus
atsakymus į šiuos klausimus:
1. Kada Bendrovė (jos vadovas Y) kreipėsi į Savivaldybės pareigūnus ir ko konkrečiai
prašė (kokias problemas kėlė)?
2. Kaip buvo sprendžiami Bendrovės (jos vadovo Y) prašymai (keliamos problemos)?
3. Kodėl Savivaldybės pareigūnai iki šiol neišsprendė Bendrovės keliamą privažiavimo
problemą?
4. Kokių veiksmų imasi / ketina imtis Savivaldybės pareigūnai, kad ji būtų išspręsta?
5. Kokiu būdu turėtų būti sprendžiama Bendrovės keliama privažiavimo problema (t. y.
tiesiant naujus kelius, keičiant kelio ženklus ir kt.)?
6. Kodėl viešbučio – restorano statybai buvo išduotas statybos leidimas neišsprendus
privažiavimo problemos?
6. Seimo kontrolieriui iki 2011-09-30 nebuvo pateiktas atsakymas, todėl Seimo
kontrolierius 2011-11-05 raštu pakartotinai kreipėsi į Savivaldybės merą Š. Vaitkų, prašydamas
pateikti pirmiau minėtą informaciją ir spręsti atsakingų pareigūnų tarnybinės atsakomybės
klausimą.
7. Iš Savivaldybės mero pavaduotojo Sauliaus Simės 2011-11-11 raštu Nr. (4.11.)D3-4265 ir Bendrovės pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta:
7.1. Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji
specialistė Vilija Linkevičienė 2006-09-13 Z išdavė statybos leidimą Nr. 212 kavinės su
visuomeniniu tualetu, esančiu ..., Palangoje, rekonstrukcijai atlikti.
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7.2. Savivaldybės mero pavaduotojas Saulius Simė Seimo kontrolieriui paaiškino,
kad negali atsakyti į klausimą, kodėl viešbučio – restorano statybai buvo išduotas statybos leidimas
neišsprendus privažiavimo problemos, nes Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybai,
atliekančiai tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo tarnyba ir klastojimo, buvo pateikti visi
dokumentų, susijusių su pastato, esančio ..., Palangoje, rekonstrukcija, originalai.
7.3. Savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Kuznecovas, atsakydamas į Z
kreipimąsį padėti išspręsti privažiavimo problemą, 2008-10-09 raštu Z informavo, kad gatvei
nutiesti prie viešbučio – restorano „S“ reikalingi tokie dokumentai:
– Savivaldybės tarybos sprendimas, leidžiantis rengti gatvės detalųjį planą;
– parengtas ir patvirtintas gatvės detalusis planas;
– Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Aplinkos ministerijos Miškų departamento leidimas įrengti
gatvę Kretingos miškų urėdijos teritorijoje;
– parengti gatvės statybos techninį darbo projektą.
7.4. Bendrovės direktorius Y 2010-06-14 raštu kreipėsi į Savivaldybės merą,
prašydamas padėti išspręsti transporto priemonių privažiavimo iki vilos – restorano „S“, esančio
..., Palangoje, problemą.
7.5. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Bronius Martinkus 201009-13 raštu Nr. (8.6.)-D3-2934 (rašto rengėjas Alvidas Bacius) kreipėsi į Savivaldybės Teikti
siūlymams dėl miesto infrastruktūros formavimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų projektams
dėl Palangos miesto infrastruktūros formavimo rengti darbo grupės (toliau – Darbo grupė)
pirmininką, prašydamas išnagrinėti 5.1 punkte nurodytą prašymą.
7.6. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo B. Martinkaus 2010-0913 raštu Nr. (8.6.)-D3-K-597r-2933 (rašto rengėjas Alvidas Bacius) Y informuotas, kad jo
prašymas buvo perduotas nagrinėti Darbo grupei ir kad apie priimtus sprendimus informacija bus
pateikta vėliau.
7.7. Bendrovė 2011-04-19 raštu kreipėsi į Savivaldybės merą, pakartotinai prašydama
padėti išspręsti transporto priemonių teisėto privažiavimo iki viešbučio – restorano „B“, esančio
..., Palangoje, problemą.
7.8. Savivaldybės meras Š. Vaitkus 2011-05-25 raštu Nr. (4.22.)-D3-1767 (rašto
rengėja Renata Prialgauskaitė) Bendrovę informavo, kad vienas iš privažiavimo problemos
sprendimo būdų – lengvųjų automobilių kelio įrengimas nuo Kontininų gatvės iki viešbučio –
restorano „B“; kad šis kelias turėtų būti įrengiamas lygiagrečiai dviračių kelio; kad kitas galimas
problemos sprendimo būdas – dviračių / pėsčiųjų tako rekonstrukcija. Siekiant tiksliau išnagrinėti
keliamą privažiavimo problemą, Bendrovės buvo paprašyta pateikti gatvės (privažiavimo)
projektinius pasiūlymus su eismo organizavimo sprendiniais.
7.9. Savivaldybės Eismo saugumo komisijos pirmininkas Edmundas Krasauskas
2011-05-26 raštu Nr. (4.22.)-D3-1780 (rašto rengėjas Petras Adomaitis) Bendrovės direktorių Y
informavo, kad Eismo saugumo komisijos 2011-05-06 posėdyje nepritarta pateiktam prašymui
duoti leidimą nekliudomai privažiuoti prie viešbučio – restorano „B“, nes kelių eismo taisyklėse
išimčių nenumatyta, todėl reikia vadovautis galiojančiais kelio ženklais. Y buvo pasiūlyta teisėtam
privažiavimui įsirengti privažiavimo kelią.
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7.10. Bendrovė 2011-06-07 raštu kreipėsi į Savivaldybės merą, pažymėdama, kad
privažiavimas automobiliu iki viešbučio – restorano „B“ yra neįmanomas, nes neįrengtas kelias,
todėl viešbučio personalas ir klientai yra priversti važiuoti pėsčiųjų taku (Naglio alėja); kad
viešbutis – restoranas „B“ yra pripažintas tinkamu naudoti ir Savivaldybė yra išdavusi visus
leidimus, reikalingus šiai veiklai vykdyti; kad, išduodant statybos leidimą rekonstrukcijai, buvo
numatyta, jog privažiavimas bus užtikrintas taku, einančiu nuo Vanagupės gatvės iki viešbučio –
restorano „B“, tačiau šiuo metu šiuo taku neįmanoma privažiuoti, nes šalia tako pastatyto
daugiabučio namo rangovas savavališkai užtvėrė taką; kad Vanagupės gatvės pabaigoje savavališkai
pastatytas eismą draudžiantis kelio ženklas, kuris neatitinka kelių eismo taisyklių reikalavimų.
Bendrovė mero prašė leisti svečiams ir aptarnaujančiam transportui iki viešbučio – restorano „B“
privažiuoti pirmiau minėtu keliu, panaikinant savavališkai įkastus stulpelius Vanagupės gatvės
akligatvio pabaigoje.
Savivaldybės meras Š. Vaitkus Bendrovės raštą 2011-06-09 pavedė išnagrinėti
Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjui Svajūnui Bradūnui, o
S. Bradūnas 2011-06-10 – Indrei Mikulėnaitei. Atsakymas Bendrovei nebuvo pateiktas.
7.11. Bendrovė 2011-06-08 raštu kreipėsi į Savivaldybės merą, informuodama, kad
Savivaldybės Komunalinio ūkio skyrius 2011-06-06 prie Naglio alėjos pastatė užrakinamus
atitvarus, todėl viešbučio personalas, klientai ir aptarnaujantis transportas fiziškai nebegali
privažiuoti iki viešbučio – restorano „B“. Bendrovė Savivaldybės mero prašė įpareigoti
Komunalinio ūkio skyrių nerakinti atitvarų, kol bus išspręsta privažiavimo problema.
Savivaldybės meras Š. Vaitkus Bendrovės raštą 2011-06-09 pavedė išnagrinėti
Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjui S. Bradūnui, o S.
Bradūnas 2011-06-10 – I. Mikulėnaitei. Atsakymas Bendrovei nebuvo pateiktas.
7.12. Palangos miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs administracinio teisės
pažeidimo bylą pagal Y skundą dėl Palangos miesto policijos komisariato priimto nutarimo,
kuriuo jam buvo paskirta 220 Lt bauda už važiavimą automobiliu Naglio alėja, 2011-07-15
nutartimi Y skundą tenkino iš dalies ir nusprendė Palangos miesto policijos komisariato priimtą
nutarimą pakeisti bei administracinės nuobaudos neskirti.
7.13. Bendrovė 2011-08-10 raštu kreipėsi į Savivaldybės merą, prašydama įpareigoti
pavaldžius pareigūnus iš esmės spręsti kelio iki viešbučio – restorano „B“ įrengimo klausimą.
Bendrovė kreipimesi taip pat pažymėjo, kad yra pasirengusi prisidėti prie jo įrengimo. Bendrovė
taip pat pasiūlė apsvarstyti galimybę pratęsti Vanagupės gatvę iki viešbučio – restorano „B“,
rekonstruojant pėsčiųjų taką, kurio ilgis apie 150 metrų.
7.14. Savivaldybės meras Š. Vaitkus 2011-11-08 raštu Nr. (4.22.)-D3-4176 (rašto
rengėjas P. Adomaitis) Bendrovę informavo, kad anksčiau Bendrovės buvo paprašyta pateikti
projektinius pasiūlymus dėl gatvės (privažiavimo) prie viešbučio – restorano „B“; kad tik gavus
projektinius pasiūlymus bus galima tiksliau išnagrinėti šį klausimą.
Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
8. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad valdžios
įstaigos tarnauja žmonėms.
9. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad
Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį
žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms.
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10. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatos:
5 straipsnio 1 dalies 1 punktas:
„1. Savivaldybių funkcijos pagal sprendimų priėmimo laisvę skirstomos į:
1) savarankiškąsias. Šias funkcijas savivaldybės atlieka pagal Konstitucijos ir įstatymų
suteiktą kompetenciją, įsipareigojimus bendruomenei ir šios interesais. Įgyvendindamos šias
funkcijas, savivaldybės turi Konstitucijos ir įstatymų nustatytą sprendimų iniciatyvos, jų priėmimo
ir įgyvendinimo laisvę ir yra atsakingos už savarankiškųjų funkcijų atlikimą. Įgyvendinant šias
funkcijas, savivaldybių veiklą saisto įstatymų nustatyti reikalavimai ir tvarka, kuri, kai tai numatyta
įstatymuose, nustatoma ir kituose teisės aktuose;“
6 straipsnio 32 punktas:
„Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių
funkcijos: (...) 32) savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir
saugaus eismo organizavimas;“
11. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatos:
14 straipsnio 1 dalis:
„Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės
patvirtintas taisykles.“
8 straipsnio 1 ir 2 dalys:
„1. Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis
(faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.
2. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos
ar suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka.“
12. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo
administravimo subjektuose taisyklių nuostatos:
„5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens
kreipimasis į instituciją prašant administracinės paslaugos – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą,
jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą; nustatytąja tvarka pateikti
institucijos turimą informaciją; priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja
tvarka kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreiškiama institucijos valia; atlikti kitus
teisės aktuose nustatytus veiksmus.
Prašymo nagrinėjimas – valstybės tarnautojo veikla, apimanti asmens prašymo
priėmimą, įregistravimą, esmės nustatymą, atsakymo parengimą ir išsiuntimą (įteikimą) asmeniui.
Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu, raštu ar elektroniniu būdu
asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikta administracinė paslauga, pateikta informacija, įteikta
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prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstyta institucijos nuomonė apie
asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus.“
„30. Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo
institucijoje.
31. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu
ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti
ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje, institucijos vadovas per 15 darbo
dienų nuo prašymo gavimo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Likus ne mažiau
kaip 5 darbo dienoms iki šių Taisyklių 30 punkte nustatyto termino pabaigos, institucija išsiunčia
asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu),
nurodydama prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.“
„41. Atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį:
41.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (licenciją),
dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant
prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;
41.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą
informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir
įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;
41.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja
tvarka kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma
pateikiant atitinkamo dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti
priežastys;
41.4. į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu,
pranešama apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos
ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, informuojama apie valstybės tarnautojų
piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir
teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisvos formos raštu.“
„44. Asmuo, nesutinkantis su institucijos atsakymu į jo prašymą, arba tuo atveju,
jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, turi teisę paduoti
skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė
procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo (Žin.,
1999, Nr. 13-310) nustatyta tvarka Administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta
tvarka Administraciniam teismui. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar
kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę
pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolierių įstatymo (Žin., 1998, Nr. 110-3024; 2004, Nr. 170-6238) nustatyta tvarka.“
Išvados
Dėl Bendrovės keliamos teisėto privažiavimo automobiliais iki viešbučio – restorano „B“problemos
13. Skundo tyrimo metu nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad Palangoje, ...,
teisėtai veikia viešbutis – restoranas „B“, tačiau nėra jokio kelio, kuriuo būtų galima teisėtai
automobiliais iki jo privažiuoti. Personalas, klientai ir kiti asmenys iki viešbučio – restorano „B“
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privažiuoja Naglio alėja, kurioje yra pastatytas kelio ženklas Nr. 413 „Pėsčiųjų ir dviračių takas“.
Taigi automobiliais iki viešbučio – restorano „B“ galima privažiuoti tik pažeidžiant Kelių eismo
taisyklių reikalavimus.
14. Paminėtina, kad viešbutis – restoranas „B“ įsikūrė pastate, esančiame ...,
Palangoje, po to, kai buvo atlikti jo rekonstrukcijos darbai pagal Savivaldybės administracijos
pareigūnų išduotą statybos leidimą. Savivaldybės pareigūnai Seimo kontrolieriui negalėjo atsakyti
į klausimą, kodėl sprendžiant statybos leidimo išdavimo klausimą nebuvo išspręsta teisėto
privažiavimo iki viešbučio – restorano „B“ problema (pažymos 7.2 punktas).
15. Iš nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad tiek statinio, kuriame įsikūręs
viešbutis – restoranas „B“, savininkė Z, tiek ir Bendrovė nuo 2008 metų ne kartą kreipėsi į
Savivaldybės pareigūnus su prašymu spręsti privažiavimo problemą ir siūlė konkrečius šios
problemos sprendimo būdus, tačiau Savivaldybės pareigūnai nieko nepadarė, kad nepažeidžiant
Kelių eismo taisyklių reikalavimų būtų galima automobiliais privažiuoti iki viešbučio – restorano
„B“. Savivaldybės pareigūnai Bendrovę tik informavo, jog gavus projektinius pasiūlymus būtų
galima išnagrinėti klausimą dėl gatvės (privažiavimo) prie viešbučio – restorano „B“. Be to,
pastebėtina, kad Savivaldybėje pareiškėjo atvejis nėra vienintelis, kai nesudarant galimybės
nepažeisti Kelių eismo taisyklių reikalavimų, ribojama asmens galimybė privažiuoti prie jam
nuosavybės teise priklausančių statinių (Ošupio tako problema, žr. pažymos 4.1 punktą).
16. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis konstituciniu valdžios įstaigų tarnavimo
žmonėms imperatyvu (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnis) ir atsižvelgdamas į
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punkto nuostatą, pagal kurią
gatvių tiesimas ir saugaus eismo organizavimas – savivaldybių funkcija, daro išvadą, kad
Savivaldybės pareigūnai privalo spręsti Bendrovės keliamą privažiavimo problemą, todėl
Savivaldybės merui rekomenduotina, bendradarbiaujant su Bendrove, imtis priemonių šios
problemos sprendimui.
Dėl teisės į gerą viešąjį administravimą pažeidimo
17. Šios pažymos 12 punkte paminėtos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875
patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose,
įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių nuostatos įpareigoja Savivaldybės
pareigūnus išnagrinėti asmenų prašymus ir informuoti juos apie nagrinėjimo rezultatus.
Savivaldybės pareigūnai atsakymus į prašymus asmenims privalo pateikti per 20
darbo dienų nuo prašymo institucijoje gavimo dienos. Atsakymo pateikimo terminas gali būti
pratęstas dar iki 10 darbo dienų, jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu,
posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas gali
užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų. Taigi išskirtiniu atveju atsakymo į prašymą pateikimas gali
užtrukti ilgiau nei 20 darbo dienų, tačiau negali viršyti maksimalaus leistino 30 darbo dienų
termino.
Savivaldybės pareigūnai, nagrinėdami asmenų prašymus, privalo juos patenkinti arba
motyvuotai atsisakyti juos patenkinti. Atsisakymas patenkinti prašymą laikytinas motyvuotu, jeigu
jis yra pagrįstas konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktų nuostatomis.
Siekiant nepažeisti asmenų teisės į gerą viešąjį administravimą, teikiant atsakymus į
prašymus taip pat būtina nurodyti, kam asmuo gali apskųsti pateiktą atsakymą, jeigu su juo
nesutinka.
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Nustačius, kad Savivaldybės pareigūnai pirmiau išvardintų reikalavimų nesilaikė, yra
pagrindas konstatuoti, jog buvo pažeista asmenų teisė į gerą viešąjį administravimą.
18. Iš skundo tyrimo metu nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad Savivaldybės
pareigūnai nekartą gavo Bendrovės (jos direktorius Y) kreipimusis:
– į pažymos 7.4 punkte nurodytą prašymą Savivaldybės pareigūnai atsakymą pateikė per beveik 3
mėnesius;
– į pažymos 7.7 punkte nurodytą prašymą – per daugiau nei 20 darbo dienų;
– į pažymos 7.13 punkte nurodytą prašymą – per beveik 3 mėnesius.
Bendrovei pateiktuose atsakymuose nebuvo nurodyta, kam ji gali apskųsti pateiktus
atsakymus.
Taip pat nustatyta, kad į pažymos 7.10 ir 7.11 punktuose nurodytus prašymus
Savivaldybės pareigūnai atsakymų iš viso nepateikė.
19. Taigi darytina išvada, kad Savivaldybės pareigūnai sistemingai netinkamai
nagrinėjo Bendrovės prašymus ir šiurkščiai pažeidė jos teisę į gerą viešąjį administravimą. Tokie
Savivaldybės pareigūnų veiksmai yra netoleruotini ir vertintini kaip biurokratizmas (Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).
Konstatuotina, kad po Seimo kontrolieriaus iniciatyva atlikto tyrimo (Seimo
kontrolieriaus 2011-02-11 pažyma Nr. 4D-2010/4-745 „Atsakymų į asmenų kreipimusis teikimas
Palangos miesto savivaldybės administracijoje“ (pažymos 4.2 punktas), kurio metu buvo nustatyti
šiurkštūs pažeidimai nagrinėjant pareiškėjų kreipimusis, vis dar pasitaiko atvejų, kai Savivaldybės
pareigūnai nesilaiko asmenų kreipimusi nagrinėjimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta, Savivaldybės merui rekomenduotina spręsti
Savivaldybės pareigūnų, 2011 metais rengusių (privalėjusių parengti) atsakymus į pažymos 7.7,
7.10, 7.11 ir 7.13 punktuose nurodytus prašymus, ir Savivaldybės pareigūnų, turėjusių užtikrinti,
kad atsakymai į prašymus būtų pateikti laiku, tarnybinės atsakomybės klausimą.
Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22
straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikas, per kurį buvo tirtas skundas, neįskaitomas į įstatymų
nustatytą senaties terminą tarnybinei (drausminei) nuobaudai skirti.
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:
1) UAB „V“ skundo dalį dėl keliamos teisėto privažiavimo automobiliais iki
viešbučio – restorano „B“ problemos pripažinti pagrįsta;
2) UAB „V“ skundo dalį dėl teisės į gerą viešąjį administravimą pažeidimo pripažinti
pagrįsta.
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IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1
dalies 15 ir 17 punktais, Seimo kontrolierius Palangos miesto savivaldybės merui Šarūnui Vaitkui
rekomenduoja:
1. Bendradarbiaujant su UAB „V“, imtis priemonių, kad būtų sudarytos sąlygos
nepažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimų automobiliais privažiuoti iki viešbučio – restorano
„B“.
2. Spręsti Palangos miesto savivaldybės pareigūnų, 2011 metais rengusių
(privalėjusių parengti) atsakymus į pažymos 7.7, 7.10, 7.11 ir 7.13 punktuose nurodytus prašymus,
ir pareigūnų, turėjusių užtikrinti, kad atsakymai į prašymus būtų pateikti laiku, tarnybinės
atsakomybės klausimą.
Apie rekomendacijų vykdymo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių iki 2012-01-31, pateikiant
dokumentų kopijas.

Seimo kontrolierius

Augustinas Normantas

