LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS

PAŽYMA
DĖL X SKUNDO
PRIEŠ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
2014-10-06 Nr. 4D-2014/2-673
Vilnius

I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2014-05-07 gavo X (toliau vadinama –
Pareiškėja) skundą dėl Trakų rajono savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos
pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant jos 2014-02-23 ir 2014-03-28 kreipimusis.
2. Pareiškėja skunde nurodo:
2.1. Po 2014-01-31 įvykusio Trakų miesto pietinio aplinkkelio specialiojo plano ir
Strateginio poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos viešo svarstymo posėdžio pateikė Savivaldybei,
kaip planavimo organizatoriui, pasiūlymus, kuriuose prašė išnagrinėti „[...] planuojamo kelio III
variantą, kuris [...] mažiausiai įtakotų [...] Babriškių k. gyventojų gyvenimą.“ Savivaldybė pateikė
atsakymą „[...] kuris sukėlė ne tik daugiau klausimų, bet ir pagrįstas abejones atsakymą rengusių
valdininkų kompetencija. Minėtame Trakų r. savivaldybės administracijos atsakyme [...] buvo
nurodyta, kad „Pasiūlytas III variantas su galimais povariančiais buvo preliminariai išnagrinėtas
darbo pradžioje 2013 m. pavasarį. Tačiau šis III variantas nesiūlomas dėl šių trūkumų: reikės griauti
naujai pastatytą namą arba girininkiją, suskaldys Babriškių miško masyvą ir darys didesnę neigiamą
įtaką gyvūnų migracijai (nei nagrinėjamos alternatyvos), pailgės važiavimo atstumas, įgyvendinimo
kaina. Nesant svarių priežasčių tolesnei šio varianto analizei, jis nebuvo nagrinėtas“ (šių ir kitų
citatų kalba netaisyta).
2.2. Ji 2014-02-23 kreipėsi į Savivaldybės administraciją (kreipimasis gautas ir
užregistruotas 2014-02-24) prašydama: „[...] pateikti 2013 m. pavasarį nagrinėto „III varianto su
galimais povariančiais“ ataskaitą su ekonominiu bei aplinkosauginiu pagrindimu, taip pat posėdžio,
kuriame buvo nagrinėtas šis variantas, protokolo kopiją ar jo ištrauką, bei tame posėdyje
dalyvavusių asmenų sąrašo kopiją.“
Per teisės aktuose nustatytą terminą negavus atsakymo, 2014-03-28 ji pakartotinai kreipėsi
į Savivaldybės administraciją (kreipimasis gautas ir užregistruotas 2014-03-28), prašydama: „[...]
išnagrinėti Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų nesilaikymo atsakingų Trakų r.
savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmus ir apie priimtus sprendimus informuoti mane.“
2.3. „[...] 2014-04-29 Trakų r. savivaldybės administracijos darbuotojai A. Česlauskas ir B.
Fedorovič parengė raštą Nr. AP3-1539 „Dėl Trakų miesto aplinkkelio trasos“, kuriame ne tik
išdėstytos absurdiškos tiesos kaip: Trakų pietinio aplinkkelio specialiojo plano rengėjas UAB „B“,
matyt, be organizatoriaus, t. y. Trakų r. savivaldybės administracijos, „vadovaudamasis ilgamete
savo patirtimi bei tarptautine praktika“ specialiuosius planus rengiąs „taikydamas pasiteisinusią
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metodiką“, parengė kelio trasos III variantą su povariančiais, kuriame įvertino įtaką gyvūnų
migracijai, kelio važiavimo trasos ilgį, projekto įgyvendinimo kainą, žemėnaudą, esamą užstatymą,
aplinkosauginę situaciją, matyt, taikydami naujausias technologijas, su kurių vizualizuotais
duomenimis, t. y. ataskaita su skaičiais ir schemomis, visuomenės atstovams, kurių, realizavus
abejotinos vertės kelio trasos parinkimo sprendinius, bus sunaikintas gyvenimo gerbūvis ir
nuvertintas nekilnojamas turtas, supažinti negalima, nes tai yra „vidinės plano rengėjo procedūros,
už kurias neprivaloma atsiskaityti ir viešinti“.
2.4. „[...] yra pažeidžiamos mano, kaip Lietuvos Respublikos pilietės, teisės gauti
informaciją iš savivaldybės institucijos, kurią man garantuoja LR įstatymai, ir yra piktnaudžiaujama
savivaldybės tarnautojo įgaliojimais bei tokiu veikimu, t. y. tyčiniu informacijos neteikimu, yra
gaišinamas mano laikas ir trukdoma man asmeniškai pasirinkti sprendimus, kuriuos man suteikia
kiti teisės aktai.“
3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo:
„[...] išnagrinėti mano prašymą ir įpareigoti Trakų r. savivaldybės administraciją suteikti
man mano prašomo dokumento kopijas.“
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
Skundo tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės
4. Gavęs Pareiškėjos skundą, Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolierių įstatymo 19, 20 straipsniais, 2014-05-19 raštu Nr. 4D-2014/2-673/3D-1446 dėl
informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas:
4.1. Informuoti, kokių teisės aktų nuostatomis bei kodėl būtent tų teisės aktų nuostatomis
vadovaujantis Savivaldybės administracijoje buvo nagrinėjami Pareiškėjos 2014-02-23 ir 2014-0328 kreipimaisi.
4.2. Informuoti, dėl kokių priežasčių bei kuo vadovaujantis Pareiškėjai nebuvo pateikta jos
2014-02-23 kreipimesi prašoma informacija ir (arba) dokumentų kopijos.
4.3. Informuoti, dėl kokių priežasčių bei kuo vadovaujantis į Pareiškėjos 2014-02-23
kreipimąsi nebuvo atsakyta per teisės aktuose nustatytą prašymų (skundų) nagrinėjimo terminą; ar
Pareiškėja buvo informuota apie jos kreipimosi nagrinėjimo termino pratęsimą; jei taip, pateikti tai
patvirtinančių dokumentų kopijas; jei ne, paaiškinti, dėl kokių priežasčių.
4.4. Jei Pareiškėjos 2014-03-28 kreipimasis buvo nagrinėjamas vadovaujantis Viešojo
administravimo įstatymo nuostatomis, pateikti priimto administracinės procedūros sprendimo
kopiją bei informuoti, ar apie priimtą sprendimą buvo pranešta Pareiškėjai; jei taip, pateikti tai
patirtinančių dokumentų kopijas; jei ne, paaiškinti, dėl kokių priežasčių.
4.5. Jei Pareiškėjos 2014-03-28 kreipimasis nebuvo nagrinėjamas vadovaujantis Viešojo
administravimo įstatymo nuostatomis, paaiškinti, dėl kokių priežasčių.
4.6. Informuoti, dėl kokių priežasčių bei kuo vadovaujantis Savivaldybės administracijos
2014-04-29 atsakyme Nr. AP3-1539 nebuvo nurodyta informacija dėl Pareiškėjos 2014-03-28
kreipimesi pateikto prašymo: „[...] išnagrinėti Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų
nesilaikymo atsakingų Trakų r. savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmus ir apie priimtus
sprendimus informuoti mane“ (šio rašto 2.2 punktas).
5. Iš Savivaldybės 2014-07-11 raštu Nr. AP3-2640 pateiktos informacijos, dokumentų
(kopijos) nustatyta:
5.1. „Trakų miesto aplinkkelio specialiojo plano planavimo organizatorius – Savivaldybės
administracijos direktorius (toliau – Savivaldybės administracija, Plano organizatorius). Pagal
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2013-04-08 sutartį Nr. T1-41/2013 su Savivaldybės administracija Trakų miesto aplinkkelio
specialųjį planą rengia UAB „B“ (toliau – Plano rengėjas). [...].
Savivaldybė 2013-04-30 viešai savo internetinėje svetainėje paskelbė apie pradedamą
rengti Trakų aplinkkelio specialųjį planą bei informavo suinteresuotą visuomenę, kad savo
pasiūlymus ir pastabas visuomenė gali pateikti Planavimo organizatoriui ir Plano rengėjui raštu per
visą specialiojo plano renginio laikotarpį iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu. [...].
Savivaldybės administracija 2013-12-23 savo internetinėje svetainėje paskelbė apie
parengtą SPAV [Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas] ataskaitą, taip pat nurodė, kur galima
susipažinti su SPAV ataskaitos ir specialiojo plano sprendiniais, bei informavo apie pasiūlymų
teikimo tvarką ir viešo susipažinimo posėdžio datą, laiką ir vietą.“
5.2. „Viešo Trakų miesto aplinkkelio specialiojo plano koncepcijos sprendinių ir SPAV
ataskaitos viešo susipažinimo posėdžio, vykusio 2014-01-31 Trakų rajono savivaldybėje, metu
suinteresuota visuomenė (tame tarpe, ir Pareiškėja) žodžiu bei raštu pateikė savo klausimus,
pastabas ir pasiūlymus.
[...] Pareiškėja ir kiti Babriškių kaimo gyventojai pasiūlė išnagrinėti „III variantą“, t. y. kad
Trakų miesto aplinkkelio trasa eitų esamu vietiniu Babriškių miško keliu – toliau nuo Babriškių
gyvenvietės. Plano rengėjas, atsakydamas į Pareiškėjos pasiūlymą, paaiškino, kad „[...] tokia trasa
buvo nagrinėta, tačiau kelio trasa turi būti optiškai sklandi linija. Kelias negali būti vingiuotas, nes
yra reikalavimai tiek išilginiam profiliui, tiek spinduliams, tiek planui. Pažymėjo, kad visur yra
sodybos, visur yra užstatymas, ir buvo stengiamasi pravesti trasą, kad nebūtų griaunami statiniai.“
Į pasiūlymus, pateiktus žodžiu, Plano rengėjas atsakė žodžiu ir tai buvo įrašyta į posėdžio
protokolą.
5.3. Savivaldybės administracijoje 2014-02-24 gautas Pareiškėjos 2014-02-23 kreipimasis,
kuriame ji prašė: „[...] pateikti nagrinėto „III varianto su galimais povariančiais“ ataskaitą su
ekonominiu bei aplinkosauginiu pagrindimu, taip pat posėdžio, kuriame buvo nagrinėtas šis
variantas, protokolo kopiją ar jo ištrauką, bei tame posėdyje dalyvavusių asmenų sąrašo kopiją.“
Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės administracija jokių „2013 m. pavasarį nagrinėto „III
varianto su galimais povariančiais“ alternatyvos svarstymo protokolų ar kitokių dokumentų neturėjo
(Savivaldybės administracijoje apskritai toks „III variantas su galimais povariančiais“ nebuvo
svarstytas), tačiau siekdama išsiaiškinti visas aplinkybes susitikimo su Plano rengėju metu [konkreti
data nenurodyta] perdavė pastarajam prašymo kopiją, kad šis tokius dokumentus pateiktų, tačiau iš
Plano rengėjo jokio atsakymo negavo, todėl Planavimo organizatorius papildomai persiuntė
[konkreti data nenurodyta] Pareiškėjos 2014-02-23 prašymą Plano rengėjui el. paštu.“
5.4. Pareiškėja 2014-03-28 pakartotinai kreipėsi į Savivaldybės administraciją prašydama
ne tik pateikti 2014-02-23 kreipimesi nurodytus dokumentus bet ir „[...] išnagrinėti atsakingų
Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmus dėl viešojo administravimo įstatymo nesilaikymo
bei informuoti [...] apie priimtus sprendinius.“
Savivaldybės administracija „[...] susitikimo metu [konkreti data nenurodyta] pakartotinai
perdavė Plano rengėjui abi Pareiškėjos prašymo kopijas prašydama pateikti Pareiškėjos prašomus
dokumentus, tačiau ir vėl Plano rengėjas nepateikė jokių raštiškų atsakymų ir, tik pakartotinai
persiuntus [konkreti data nenurodyta] 2014-03-28 Pareiškėjos prašymą el. paštu Plano rengėjui, jis
2014-04-28 raštu Nr. 2400-SU pateikė Plano organizatoriui atsakymus į Pareiškėjos klausimus.“
5.5. „Gavus Plano rengėjo atsakymą ir vadovaujantis jame pateiktais motyvais Plano
organizatorius priėmė sprendimą jiems pritarti ir 2014-04-29 raštu Nr. AP3-1539 buvo pateiktas
atsakymas į Pareiškėjos klausimus [...].“ Šiuo raštu Pareiškėja buvo informuota:
„Trakų rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo Jūsų pateiktą 2014-02-24 Prašymą
dėl Trakų miesto aplinkkelio trasos III-ojo varianto nagrinėjimo.
Trakų raj. savivaldybėje įvykusio Trakų m. aplinkkelio specialiojo plano [...] koncepcijos
sprendinių ir SPAV ataskaitos 2014-01-31 viešo supažindinimo ir svarstymo metu, plano rengėjas
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UAB „B“ informavo Jus apie motyvus, dėl kurių Trakų miesto aplinkkelio trasos variantas
Babriškių miško 19, 20, 21 kvartaluose nebuvo detaliai analizuojamas.
Specialiojo plano rengėjas UAB „B“ informavo Trakų rajono savivaldybės administraciją,
kad, vadovaudamasis ilgamete savo patirtimi bei tarptautine praktika, specialiuosius planus rengia
taikydamas pasiteisinusią metodiką:
- išrenka keletą preliminarių galimų trasų (įvertinus žemėnaudą, teritorijų planavimo
dokumentus, esamą užstatymą, aplinkosauginę situaciją ir kt.);
- vyksta į trasų vietas, apžiūri vizualiai;
- atlieka preliminarų trasų vertinimą;
- vadovaudamasis savo patirtimi, ekspertiniu būdu atmeta netinkamas trasas;
Tai yra vidinės plano rengėjo procedūros, už kurias neprivaloma atsiskaityti ir viešinti.
Užsakovui ir visuomenei svarstymui pateikiamos perspektyvios trasos ir jų sprendiniai. Trakų
miesto aplinkkelio trasos variantas Babriškių miško 19, 20, 21 kvartaluose detaliai nenagrinėtas ir
nesiūlytas, nes jam nepritarta darbo pradžioje, atrenkant variantus nagrinėjimui.
Trakų rajono savivaldybės administracija 2014-02-14 rašte Nr. AP3-583 Jus informavo
apie motyvus dėl kurių III-asis trasos variantas nebuvo detaliai nagrinėtas.“
5.6. „Pareiškėja dalyvavo Plano svarstymo ir susipažinimo galutinėje procedūroje – 201401-31 vykusiame viešame posėdyje. Ir tik po jo pradėjo reikšti pasiūlymus ir pastabas bei reikalauti
nesamos medžiagos iš Savivaldybės administracijos [...]. Pareiškėja pasiūlymus teikia jau po
galutinio termino, t. y. po 2014-01-31 vykusio viešo susirinkimo, kurio metu vyko susipažinimas su
siūlomais sprendiniais, ir tokie pasiūlymai Plano organizatoriaus gali būti paliekami nenagrinėjami.
[...].“
5.7. „Dokumentų kopijų Savivaldybės administracija neturėjo galimybių pateikti, kadangi
plano „III variantas su povariančiais“ nagrinėtas ir atmestas plano rengėjo įmonės viduje. Tarpiniai
sprendiniai, šiuo atveju ir „III variantas su povariančiais“, nebuvo specialiai aprašomi ataskaitose,
kaip ir nebuvo protokoluojamas jų svarstymas Plano rengėjo įmonės viduje, todėl nei
organizatorius, nei rengėjas negalėjo ir negali pateikti Pareiškėjai „III varianto su povariančiais“
ataskaitos ar posėdžio protokolo. Nei teisės aktuose, nei tarp Planavimo organizatoriaus ir Plano
rengėjo sudarytoje sutartyje Plano rengėjas neprivalo atsiskaityti ar paruošti išsamią analitinę
ataskaitą apie visas svarstytas pradines alternatyvas organizatoriui. Organizatoriui pateikiamos tik
pagrįstos ir realiai plano rengėjo apsvarstytos ir išbaigtos alternatyvos, kurias ir priima arba atmeta
Planavimo organizatorius. Todėl Savivaldybės administracija neturi jokių galimybių pateikti
Pareiškėjos prašomų dokumentų kopijų, nes tokiais dokumentais nedisponuoja. Visi atsakymai į
Pareiškėjos klausimus yra pateikti viešai Savivaldybės administracijos patalpose ir Plano rengėjo
interneto puslapyje adresu: [...].“
5.8. Į Pareiškėjos 2014-02-23 kreipimąsi nebuvo atsakyta per įprastą Viešojo
administravimo įstatymo nustatytą terminą, nes Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų
nuostatos „[...] nenustato pareigos nagrinėti ir teikti atsakymus suinteresuotai visuomenei, kuri
pateikia savo siūlymus ar prašymus jau po nustatyto termino, per kurį galima susipažinti su
siūlomais specialiojo plano ir SPAV sprendiniais, pabaigos. Iš esmės laikytina, kad Plano rengėjas
ir / ar Planavimo organizatorius turi diskrecijos teisę atsakyti arba ne į tokius po nustatyto termino
pateiktus prašymus. Konkrečiu atveju Savivaldybės administracija neinformavo Pareiškėjos apie
nagrinėjimo terminų pratęsimą, tačiau gavusi visą galimą surinkti informaciją pateikė ją Pareiškėjos
vertinimui.“
5.9. Pareiškėjos 2014-03-28 kreipimasis buvo nagrinėjamas taip pat kaip ir 2014-02-23
kreipimąsi, kadangi „[...] tiek 2014-02-23, tiek 2014-03-28 Pareiškėjos pateiktuose dokumentuose
buvo keliami identiški reikalavimai, todėl apie priimtą sprendimą informacija Pareiškėjai buvo
pateikta vienu ir tuo pačiu Savivaldybės administracijos 2014-04-29 raštu Nr. AP3-1539.“
„Pareiškėjos 2014-03-28 kreipimasis susijęs su teritorijų planavimo dokumentų parengimu,
jų viešinimu. Šių dokumentų rengimui, svarstymui ir viešinimui taikomi specialieji įstatymai.
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Konkrečiu atveju Pareiškėja dalyvavo Specialiojo plano bei SPAV svarstymo ir viešo
supažindinimo procedūroje kaip suinteresuota visuomenės atstovė (viešo supažindinimo posėdis
vyko 2014-01-31). Posėdžio metu pareiškėja pateikė raštiškus ir žodinius paklausimus, į kuriuos
buvo atsakyta. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079
„Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų
planavimo nuostatų patvirtinimo 7 p. „Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto
visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento
rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu Planavimo
organizatorius privalo registruoti teikiamus pasiūlymus.“ Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjai į jos
klausimus žodžiu ir raštu, užduotus nepraleidus nustatytų terminų, buvo atsakyta tinkamai, bei į tai,
kad Pareiškėjos 2014-02-23 ir 2014-03-28 kreipimaisi iš esmės buvo susiję su Specialiojo plano
rengimo procedūromis, buvo laikoma, kad Pareiškėja, praėjus pasiūlymų teikimo terminui,
papildomai teikia pasiūlymus ir reikalauja dokumentų, kurių Savivaldybės administracija neturi.
[...].“
5.10. „[...] atsakymo į Pareiškėjos prašymą rengimas užtruko ne dėl Savivaldybės
administracijos atsakingųjų valstybės tarnautojų ar darbuotojų kaltės, o dėl to, kad atsakymų į šiuos
klausimus nepateikė Plano rengėjas UAB „B“ [...]. Pripažįstame, kad konkrečiu atveju
Savivaldybės administracija, pateikdama Pareiškėjai 2014-04-29 atsakymą Nr. AP3-1539,
nepateikė informacijos dėl Pareiškėjos 2014-03-28 kreipimesi nurodyto reikalavimo, susijusio su
Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmų ištyrimu. Šiuo aspektu pripažįstame, kad dėl
klaidos ši informacija nebuvo pateikta Pareiškėjai. Pažymime, kad šiuo metu Savivaldybės
administracija svarsto įdiegti elektroninę dokumentų valdymo sistemą, kuri padėtų operatyviai
valdyti ruošiamų dokumentų srautus bei leistų kontroliuoti šių dokumentų parengimo terminus.
Mūsų manymu, tai žymiai padėtų Savivaldybės siekiui didinti visuomenės pasitenkinimą viešo
administravimo subjektų teikiamomis paslaugomis.“
Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai
6. Lietuvos Respublikos įstatymai:
6.1. Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo:
6.1.1. 1 straipsnis – „Pakeisti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą [...]“;
6.1.2. 3 straipsnis – „1. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėti rengti teritorijų planavimo
dokumentai, dėl kurių rengimo kreiptasi planavimo sąlygų, gali būti baigiami rengti, derinami,
tikrinami ir tvirtinami pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį teritorijų planavimo teisinį
reguliavimą.“
6.2. Viešojo administravimo įstatymo:
6.2.1. 2 straipsnis – „14. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu
nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį
sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. 15. Skundas – asmens rašytinis
kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar
teisėti interesai, ir prašoma juos apginti“;
6.2.2. 21 straipsnis – „1. Pagrindas pradėti administracinę procedūrą yra: 1) asmens
skundas“;
6.2.3. 34 straipsnis – „Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros
sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3
darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos
faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis
priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka.“
7. Kiti teisės aktai
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7.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintų
Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų (galiojo iki 2014-0101):
7.1.1. 7 punktas – „Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė
gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo
laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu [...]“;
7.1.2. 8 punktas – „Visus gautus pasiūlymus planavimo organizatorius kartu su plano
rengėju išnagrinėja, apsvarsto, įvertina ir priima arba atmeta. Sprendimus dėl pritarimo
pasiūlymams ar jų atmetimo priima planavimo organizatorius“;
7.1.3. 9 punktas – „Planavimo organizatorius pasiūlymus dėl vietovės lygmens detaliųjų ir
specialiųjų planų pateikusiems asmenims atsako raštu ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, o
pasiūlymus dėl bendrųjų planų ir aukštesnio nei vietovės lygmens, specialiųjų planų sprendinių
pateikusiems asmenims atsako raštu ne vėliau kaip per 30 darbo dienų po pasiūlymų gavimo dienos.
Atmesdamas pasiūlymą, planavimo organizatorius nurodo pasiūlymo atmetimo motyvą.“
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų
prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose
viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Taisyklės):
7.2.1. 30 punktas – „Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų
gavimo institucijoje“;
7.2.2. 41 punktas – „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.“
Išvados
8. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), susijusius
su Pareiškėjos 2014-02-23 ir 2014-03-28 kreipimųsi nagrinėjimu, konstatuotina:
8.1. Trakų miesto aplinkkelio specialusis planas pradėtas rengti iki 2014-01-01, todėl jo
svarstymo, derinimo ir kitos procedūros, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo
įstatymo 3 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad iki 2014-01-01 pradėti rengti
teritorijų planavimo dokumentai, dėl kurių rengimo kreiptasi planavimo sąlygų, gali būti baigiami
rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki 2014-01-01 galiojusį teritorijų planavimo teisinį
reguliavimą (pažymos 6.1.2 papunktis), yra atliekamos pagal iki 2014-01-01 galiojusį teritorijų
planavimo teisinį reglamentavimą.
8.2. Suinteresuoti asmenys pasiūlymus, pastabas planavimo organizatoriui dėl rengiamo
teritorijų planavimo dokumento projekto, vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo
teritorijų planavimo procese nuostatų 7 punktu, galiojusiu iki 2014-01-01 (pažymos 7.1.1
papunktis), turėjo teisę teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki
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viešo susirinkimo ir jo metu, taip pat konsultavimosi metu. Seimo kontrolierius pritaria
Savivaldybės nuomonei, kad teritorijų planavimą reglamentuojantys teisės aktai nenustato pareigos
plano organizatoriui nagrinėti suinteresuotų asmenų pasiūlymus, pastabas, susijusias su rengiamu
teritorijų planavimo dokumento projektu, bei teikti jiems atsakymus, jei pasiūlymai, pastabos yra
pateikti po rengiamo teritorijų planavimo dokumento viešo susirinkimo ir (arba) pasibaigus
konsultavimosi terminui (pažymos 5.8 punktas).
8.3. Pareiškėja 2014-02-23 kreipimesi Savivaldybės administracijos prašė pateikti tam
tikrų dokumentų kopijas; kreipimesi Pareiškėja neteikė jokių pasiūlymų ir (arba) pastabų dėl
rengiamo Trakų miesto aplinkkelio specialiojo plano, jo koncepcijos sprendinių ar SPAV ataskaitos
(pažymos 5.3 punktas), todėl jos 2014-02-23 kreipimasis turėjo būti nagrinėjamas vadovaujantis
Taisyklių 41.1 punkto nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad atsakymai į prašymą parengiami
atsižvelgiant į prašymo turinį, t. y. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą,
jo kopiją – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai
padaryti priežastys (pažymos 7.2.2 papunktis).
8.4. Savivaldybės administracija, į Pareiškėjos 2014-02-23 kreipimąsi atsakė pažeidusi 20
darbo dienų prašymų nagrinėjimo terminą, įtvirtintą Taisyklių 30 punkte (pažymos 7.2.1 papunktis),
nes atsakymas Pareiškėjai pateiktas tik Savivaldybės administracijos 2014-04-29 raštu Nr. AP31539. Šiuo raštu pareiškėjai buvo paaiškinta specialiojo plano rengimo praktika, nurodyta, jog
specialiojo plano variantų rengimas atliekamas pagal Plano rengėjo vidines procedūras, už kurias
Plano rengėjui neprivalo atsiskaityti Plano organizatoriui, o III variantas detaliai nenagrinėtas ir
nesiūlytas, nes jam nepritarta Plano rengėjo darbo pradžioje (pažymos 5.5 punktas), tačiau
Pareiškėjai nebuvo nurodytos atsisakymo pateikti prašomų dokumentų kopijas priežastys, kaip tai
reglamentuota Taisyklių 41.1 punkte (pažymos 7.2.2 papunktis).
8.5. Seimo kontrolierius nepritaria Savivaldybės administracijos pateiktai nuomonei, kad
atsakymas į Pareiškėjos 2014-03-28 kreipimąsi buvo pateiktas Savivaldybės administracijos 201404-29 raštu Nr. AP3-1539 (pažymos 5.9 punktas), nes, kaip matyti iš šio Savivaldybės
administracijos rašto, atsakymas šiuo raštu buvo teikimas tik į Pareiškėjos 2014-02-23 kreipimąsi
(pažymos 5.5 punktas).
8.6. Pareiškėja pakartotiniame 2014-03-28 kreipimesi ne tik prašė pateikti dokumentų,
nurodytų jos 2014-02-23 kreipimesi, kopijas, bet ir „[...] išnagrinėti atsakingų Savivaldybės
administracijos tarnautojų veiksmus dėl viešojo administravimo įstatymo nesilaikymo [...]“
(pažymos 5.4 punktas), t. y. Pareiškėja skundėsi Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais,
todėl, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis,
reglamentuojančiomis, kad asmens skundas yra pagrindas pradėti administracinę procedūrą
(pažymos 6.2.2 papunktis), 34 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad administracinė
procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu, apie kurį asmeniui, dėl kurio
pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pranešama raštu, nurodant
faktines aplinkybes, nustatytas skundo nagrinėjimo metu, bei teisės aktus, kuriais vadovaujantis
priimtas administracinės procedūros sprendimas, bei išaiškinama sprendimo apskundimo tvarka
(pažymos 6.2.3 punktas), Savivaldybė, nagrinėdama Pareiškėjos 2014-03-28 kreipimesi keliamą
klausimą dėl Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmų įvertinimo, turėjo pradėti
administracinę procedūrą, priimti sprendimą ir apie priimtą sprendimą, išaiškinant jo apskundimo
tvarką, informuoti Pareiškėją.
9. Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjos 2014-02-23 kreipimasis Savivaldybės
administracijoje išnagrinėtas pažeidžiant teisės aktų nuostatas, o atsakymas į 2014-03-28 kreipimąsi
nėra pateiktas iki šiol (iki Seimo kontrolieriaus pažymos surašymo dienos), Pareiškėjos skundas dėl
Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant jos 2014-02-23 ir 201403-28 kreipimusis pripažintinas pagrįstu.
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III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:
X skundą dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo)
nagrinėjant jos 2014-02-23 ir 2014-03-28 kreipimusis pripažinti pagrįstu.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1
dalies 14, 17 punktais, Seimo kontrolierius Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui
Renatui Dūdžiui rekomenduoja:
11.1. atkreipti dėmesį į šioje pažymoje konstatuotus pažeidimus, padarytus nagrinėjant X
kreipimusis, bei užtikrinti, kad ateityje pareiškėjų kreipimaisi Trakų rajono savivaldybėje būtų
nagrinėjami nepažeidžiant teisės aktų nuostatų;
11.2. teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėti X 2014-03-28 kreipimąsi.
Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių informuoti iki 2014-10-31.

Seimo kontrolierius

Raimondas Šukys

