LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS

PAŽYMA
DĖL X SKUNDO
PRIEŠ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
2015-06-22 Nr. 4D-2014/2-1125
Vilnius
I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – pareiškėjas)
skundą dėl Trakų rajono savivaldybės (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė)
administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai išnagrinėjus jo skundą dėl savavališkos
ūkinio pastato statybos, šio statinio priešgaisrinių reikalavimų neatitikimo bei netinkamo gyvūnų
laikymo.
2014-12-03 Seimo kontrolierių įstaigoje buvo gautas skundo papildymo raštas.
2. Pareiškėjas skunde nurodo:
2.1. „Gyvename individualiame name, esančiame [...]. Šalia [...] gyvena kaimynės A, B,
kurios ant mūsų sklypo ribos (mums iš pietinės pusės) turi savavališkai pastatytą medinį tvartą. Nuo
minėto tvarto iki mūsų namo sienos atstumas siekia vos 4,5 metro. Kaimynės tvarte netinkamai
laiko ūkinės paskirties gyvūnus ir paukščius (vištas, gaidžius, antis, ožkas, kiaules), netinkamai
kaupia mėšlą, tvarko srutas. Tvartas yra senas, pusiau griūnantis, pastatytas nesilaikant privalomų
pagal STR [statybos techninis reglamentas] 2.02.09:2005 10 metrų sanitarinės apsaugos zonos nuo
ūkinių pastatų iki gyvenamųjų namų, todėl nuolat, ypatingai vasaros metu, iš tvarto sklinda
nemalonūs kvapai, smarvė nuo mėšlo, veisiasi musės, graužikai ir pan. [...]. Tvartas pastatytas
nesilaikant priešgaisrinių reikalavimų, kuomet atstumas tarp pastatų pagal STR 2.02.09:2005 turėtų
būti ne mažesnis kaip 10 m nuo mūsų namo išorinės sienos. Savavališkai pastatytas statinys
apskritai negali būti toje vietoje, nes tokia statyba prieštarauja galiojantiems teisės aktų
reikalavimams“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).
2.2. „Dėl anksčiau išvardintų pažeidimų 2014 m. balandžio 9 d. raštu buvo pateiktas
Savivaldybės merui Vytautai Zalieckui bei Savivaldybės administracijos direktoriui Renatui
Dūdžiui skundas [...].“
2.3. „2014 m. gegužės 7 d. buvo gautas Savivaldybės [...] atsakymas Nr. AP3-1640 [...].
Minėtame atsakyme teigiama, kad 2014 m. balandžio 18 d. Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu Nr. P2-430 buvo sudaryta komisija, kuri 2014 m. balandžio 30 d. 10.00 val.
nuvyko į [...], išnagrinėti skundą dėl savavališkai pastatyto medinio tvarto, priešgaisrinių
reikalavimų neatitikimo bei netinkamos gyvūnų priežiūros. [...] tolesnis šio skundo tyrimas buvo
perduotas Savivaldybės administracijos Lentvario seniūnijos darbuotojams. [...].“
2.4. „Nuo 2014 m. gegužės 7 d. negavus jokio kito rašto iš Savivaldybės administracijos
bei nepastebėjus, kad situacija keistųsi, 2014 m. birželio 26 d. raštu [...] kreipėmės į Savivaldybės
administracijos Lentvario seniūnijos seniūną Vytautą Rukšėną su prašymu informuoti apie skundo
nagrinėjimo eigą. 2014 m. liepos 11 d. paštu gavome Savivaldybės administracijos Lentvario
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seniūnijos seniūno pavaduotojos Anželikos Vunš 2014 m. liepos 8 d., pasirašytą seniūno Vytauto
Rukšėno, atsakymą Nr. S-(?), [...].“
3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo:
3.1. „apginti mūsų teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį, kad Savivaldybės
administracijos darbuotojai tinkamai vykdytų savo pareigą tarnauti žmonėms“;
3.2. „įvertinti, nagrinėjant mūsų skundą, galimai esantį Savivaldybės administracijos
darbuotojų biurokratizmą“;
3.3. „įvertinti, ar 2014 m. balandžio 18 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu Nr. P2-430 sudarytos komisijos nariai turėjo pakankamai kompetencijos, LR teisės aktų,
kitų reikalingų žinių problemai spręsti“;
3.4. „patikrinti, kodėl komisijos darbe dalyvavęs Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos atstovas rekomendavo dėl mėšlidžių atitikimo teisės aktams kreiptis į Vilniaus regiono
aplinkos apsaugos departamentą, nors tai yra numatyta VII skyriuje dėl Ūkinių gyvūnų laikymo 35
ir 36 punktuose, Gyvūnų laikymo Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse
taisyklėse“;
3.5. „patikrinti, kodėl dėl tvarto, esančio [...], teisinio įregistravimo išaiškinimo mums yra
siūloma kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos apsaugos
ministerijos, nors toks darbuotojas Rimantas Kemeža dirba Savivaldybės administracijos pastate,
Vytauto g. 33, Trakuose, 306 kabinete, ir jo aptarnaujama teritorija yra Lentvario seniūnija“;
3.6. „įvertinti, kaip Savivaldybės administracijos darbuotojai (kaip tai yra numatyta LR
vietos savivaldos įstatyme), nepatekdami į gyventojų privačiąją nuosavybės teritoriją, užtikrina jų
pačių patvirtintų taisyklių vykdymą“;
3.7. „patikrinti, ar buvo atliktas tvarto, esančio [...], priešgaisrinės būklės įvertinimas, jeigu
ne, tai dėl kokių priežasčių“;
3.8. „patikrinti kodėl, kai tai yra numatyta Viešojo administravimo įstatyme, nebuvome iš
anksto informuoti apie komisijos atvykimą, dėl ko negalėjome dalyvauti tikrinant faktinius
duomenis vietoj.“
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės
4. Iš pareiškėjo prie skundo pridėtų dokumentų, be kita ko, nustatyta toliau nurodyta
informacija.
4.1. pareiškėjas (kartu ir C) 2014-04-07 raštu (Savivaldybėje gautas 2014-04-09 ir
registruotas numeriu MP6-51) kreipėsi į Savivaldybės merą ir administracijos direktorių, iš esmės
nurodydamas tas pačias aplinkybes, išdėstytas šios pažymos 2.1 papunktyje, ir prašydamas:
„1. patikrinti tvarto, esančio [...], pastatymo teisėtumą;
2. patikrinti, ar ūkinės paskirties gyvūnai minėtame tvarte yra laikomi ir prižiūrimi kaip to
reikalauja LR teisės aktai;
3. patikrinti, ar pastatas atitinka priešgaisriniams reikalavimams;
4. sudrausminti [...], esamo tvarto savininkus ir įpareigoti griežtai laikytis LR teisės
aktuose tokio tipo pastatams keliamų reikalavimų;
5. apginti mūsų konstitucinę teisę į švarią bei ramią aplinką uždraudžiant esamo tvarto,
[...], tolesnę eksploataciją.“
4.2. Savivaldybės administracijos 2014-05-07 rašte Nr. AP3-1640 nurodyta (šios pažymos
2.3 papunktis):
„Savivaldybės administracijos komisija, vadovaudamasi Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2014 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. P2-430 „Dėl komisijos sudarymo“, atliko
patikrinimą.
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Šio patikrinimo tikslas – išnagrinėti [...] skundą dėl A ir B savavališkai pastatyto medinio
tvarto, priešgaisrinių reikalavimų neatitikimo bei netinkamos gyvūnų priežiūros.
Komisija 2014 m. balandžio 30 d. 10.00 val. nuvyko į [...]. A ir B neradome namuose.
Teritorija buvo apžiūrėta nuo kelio pusės, nes be šeimininkų užeiti į teritoriją draudžiama.
Teritorija, kurioje laikomi gyvūnai, yra aptverta tvora. Patikrinimo metu gyvūnai buvo
laikomi uždaryti aptvaruose, Savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. S1-19 „Dėl
gyvūnų laikymo Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių
patvirtinimo“ pažeidimų nepastebėta.
Skundo pagrįstumui įvertinti trūksta duomenų, todėl siekiant detaliai išaiškinti situaciją
tolesnį šio skundo tyrimą vykdys Savivaldybės administracijos Lentvario seniūnijos darbuotojai.
Siūlome dėl tvarto, esančio [...], teisinio įregistravimo išaiškinimo kreiptis į Valstybinę
teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos apsaugos ministerijos. Komisijos darbe
dalyvavo Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas, kuris rekomendavo dėl
mėšlidžių atitikimo teisės aktams kreiptis į Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą.“
4.3. Savivaldybės administracijos Lentvario seniūnijos 2014-07-08 rašte Nr. S(dokumento registracijos numerio nėra), adresuotame X, nurodyta (šios pažymos 2.4 papunktis):
„Informuojame, kad seniūnijos darbuotojai negali spręsti Jūsų skundo, užregistruoto
Savivaldybėje Nr. MP651, nes tai susiję su privačia nuosavybe. Dėl statinių teisėtumo turėtumėte
kreiptis į Statybos inspekciją, dėl sklypo ribų patikslinimo – į Nacionalinės žemės tarnybos Trakų
skyrių.“
5. Siekdamas išsiaiškinti skunde aprašytas aplinkybes, Seimo kontrolierius raštu kreipėsi į
Savivaldybės administracijos direktorių, prašydamas pateikti visą informaciją ir paaiškinimus dėl
visų nurodytų aplinkybių (pateikiant aprašomas aplinkybes patvirtinančius dokumentus),
reikalingus skundo nagrinėjimui ir Savivaldybės pareigūnų veiklos (neveikimo) juridiniam
vertinimui.
6. Savivaldybės administracija Seimo kontrolieriui raštu pateikė šią informaciją, pagrįstą
dokumentų patvirtintomis kopijomis:
6.1. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, kokių konkrečių veiksmų buvo imtasi gavus X 201404-07 skundą, atsižvelgiant į nurodytus prašymus [...] (šios pažymos 4.1 papunktis), atsakyta:
„[...] 2014 m. balandžio 9 d. Savivaldybės administracija gavo X [...] skundą. Siekiant
visapusiško skundo išnagrinėjimo, 2014 m. balandžio 18 d. Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu P2-430 buvo sudaryta komisija „Dėl komisijos sudarymo“ (toliau –
Komisija). Komisija buvo įpareigota išvadas ir siūlymus pateikti iki 2014 m. gegužės 5 d. 2014 m.
gegužės 5 d. Nr. AP8-237 gauta komisijos išvada, kurioje nurodyta, kad:
„Skundo pagrįstumui įvertinti trūksta duomenų. Norint detaliai išaiškinti situaciją reikia
apklausti A ir B. Tolesnį skundo tyrimą vykdys Savivaldybės administracijos Lentvario seniūnijos
darbuotojai.“
Komisija taip pat pateikė siūlymus:
„1. Dėl tvarto, esančio [...], teisėtumo išaiškinimo X kreiptis į Valstybinę teritorijų
planavimo inspekciją prie Aplinkos ministerijos.
2. Dėl mėšlidžių atitikimo teisės aktams kreiptis į Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamentą.“
6.2. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, ar Savivaldybės administracija turėjo įgaliojimus
spręsti klausimus dėl kiekvieno iš X 2014-04-07 skunde nurodytų prašymų [...]; jeigu ne dėl
kiekvieno, tuomet: a) konkrečiai įvardinti, kurio (kurių) iš X 2014-04-07 skunde nurodytų prašymų
[...] Savivaldybės administracija neturėjo įgaliojimų nagrinėti, ir konkrečiai nurodyti tą (tuos), kurį
(kuriuos) klausimą (klausimus) Savivaldybės administracija yra įgaliota spręsti, atsakyta:
„Komisija neturėjo įgaliojimų spręsti kiekvieno skunde nurodyto prašymo [...]:
[...] Dėl tvarto, esančio [...], pastatymo teisėtumo klausimus sprendžia Valstybinė teritorijų
planavimo inspekcija prie Aplinkos ministerijos.
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[...]. Patikrinti, ar ūkinės paskirties gyvūnai minėtame tvarte yra laikomi ir prižiūrimi kaip
to reikalauja teisės aktai, turi teisę Savivaldybės administracijos Lentvario seniūnijos seniūnas pagal
suteiktus įgaliojimus ir Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus sanitarijos inspektorius.
[...] Patikrinti, ar pastatas atitinka priešgaisrinius reikalavimus, turi teisę Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.“
6.3. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, jeigu ne dėl kiekvieno, tuomet: b) nurodyti, kokių
konkrečių veiksmų ėmėsi Savivaldybės administracija, kad būtų išspręsti klausimai, kurių nagrinėti
ši administracija neturėjo įgaliojimų, t. y. ar ne vėliau kaip per 5 darbo dienas buvo persiųsti kitam
(kitiems) viešojo administravimo subjektui (subjektams), kuris (kurie) turi reikiamus įgaliojimus, ir
ar apie tai buvo pranešta skundą padavusiam asmeniui (jeigu nebuvo, motyvuotai paaiškinti, dėl
kokių priežasčių), atsakyta:
„Kadangi komisija negalėjo skundo išnagrinėti objektyviai, nes negalėjo patekti į privatų
sklypą, esantį [...], ir administracijos direktoriaus įsakyme „Dėl komisijos sudarymo“ nustatytais
terminais, išvadoje konstatavo, kad tolimesnį skundo tyrimą perduoda Savivaldybės administracijos
Lentvario seniūnijos darbuotojams, kurie turėjo atlikti išsamų skundo tyrimą ir tuo pačiu persiųsti
skundą kitiems viešojo administravimo subjektams, turintiems įgaliojimus išnagrinėti skunde
nurodytus prašymus.“
6.4. Į Seimo kontrolieriaus prašymą motyvuotai paaiškinti, dėl kokių priežasčių 2014-0507 rašte [...] Savivaldybės administracija nurodė: „siūlome dėl tvarto, esančio [...], teisinio
įregistravimo išaiškinimo kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie
Aplinkos ministerijos. Komisijos darbe dalyvavo Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
atstovas, kuris rekomendavo dėl mėšlidžių atitikimo teisės aktams kreiptis į Vilniaus regiono
aplinkos apsaugos departamentą“, atsakyta:
„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės
priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos
statybos įstatymu dėl galimai savavališkai pastatytų statinių (šiuo atveju tvarto) pareiškėjų skundus
nagrinėja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. 2014 m.
liepos 7 d. Savivaldybės administracijos rašto Nr. AP3-1640 „Dėl piliečio X skundo“ rengėja G.
Stanišauskienė tik supažindino pareiškėją X su Trakų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
atstovo išdėstyta nuomone.“
6.5. Į Seimo kontrolieriaus prašymą atsakyti į pareiškėjo keliamą klausimą [...] „kodėl dėl
tvarto, esančio [...], teisinio įregistravimo išaiškinimo mums yra siūloma kreiptis į Valstybinę
teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, nors toks darbuotojas
Rimantas Kemeža dirba Savivaldybės administracijos pastate, Vytauto g. 33, Trakuose, 306
kabinete, ir jo aptarnaujama teritorija yra Lentvario seniūnija“ [...], atsakyta:
„Savivaldybės pastate, esančiame Vytauto g. 33, Trakuose, taip pat yra kita institucija –
Valstybinės teritorijų planavimo ir Statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Trakų skyrius.
Minėtas darbuotojas Rimantas Kemeža nėra Savivaldybės administracijos darbuotojas.“
6.6. Į Seimo kontrolieriaus prašymą motyvuotai paaiškinti, dėl kokių priežasčių 2014-0708 rašte [...] Lentvario seniūnijos seniūnas nurodė: „Informuojame, kad seniūnijos darbuotojai
negali spręsti Jūsų skundo, užregistruoto Savivaldybėje Nr. MP651, nes tai susiję su privačia
nuosavybe. Dėl statinių teisėtumo turėtumėte kreiptis į statybos inspekciją, dėl sklypo ribų
patikslinimo – į Nacionalinės žemės tarnybos Trakų skyrių“; paaiškinti, kodėl 2014-07-08 rašte
nenurodytas dokumento registracijos numeris, kaip to reikalauja teisės aktai, atsakyta:
„Lentvario seniūno atsakymas susijęs su tuo, kad nebuvo galima objektyviai ištirti skundo,
nes nebuvo įmanoma patekti į privačią teritoriją. Be to, klausimai dėl netinkamų statinių atstumo,
pažeidžiančių statybos techninius reglamentus, susiklostantys tarp privačių sklypų savininkų,
spręstini ne tik Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos,
bet laikytini privačiais teisiniais santykiais, dėl kurių asmenys savo pažeistas teises gali ginti teismo
keliu. Taip pat seniūno atsakyme nurodyta, į kokias institucijas pareiškėjui kreiptis. Iš kitos pusės,
pripažįstame, kad išsamus skundo tyrimas nebuvo atliktas.
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2014 m. liepos 8 d. Lentvario seniūnijos rašto registracijos numeris „Nr. S-162“. Manytina,
kad siųstame pareiškėjui atsakyme dėl įsivėlusios techninės klaidos raštas buvo be registracijos
numerio.“
6.7. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, ar yra Savivaldybės administracijoje nustatyta
tvarka, kaip tokiais atvejais turėtų veikti administracijos direktoriaus įsakymu sudaromos
komisijos; jeigu taip, pateikti tokios tvarkos kopiją, atsakyta:
„Savivaldybės administracijos komisijos veikia direktoriaus įsakymo pagrindu, kuriame
numatyta priežastys, dėl ko sudarytos komisijos, tikslai, kuriuos būtina įgyvendinti, užduotys,
kurias reikia atlikti, bei komisijų darbo terminai. Atsižvelgiant į kiekvienos komisijos pobūdį,
manytina, kad tvarkos ar nuostatų, reglamentuojančių komisijų veiklą, nėra tikslinga priimti.
Pabrėžtina, kad nuolatinės Savivaldybės komisijos turi savo veiklos nuostatus.“
6.8. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, ar, prieš komisijai 2014-04-30 vykstant patikrinti
2014-04-07 skunde nurodytus faktinius duomenis vietoje, A, B bei X buvo pranešta apie patikrinimo
laiką, kad jie galėtų, jei pageidauja, dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoje; jeigu nebuvo,
motyvuotai paaiškinti, dėl kokių priežasčių, atsakyta:
„Negalima tiksliai nustatyti, ar tikrinant faktinius duomenis vietoje buvo pranešta A, B.
Įvykio vietoje dalyvavo gretimo kaimyninio sklypo gyventoja. Į A, B priklausantį žemės sklypą
privačios nuosavybės teise komisija patekti negalėjo, neradus minėtų piliečių namuose.“
6.9. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, ar patikrinimo vietoje metu nustatyti faktiniai
duomenys buvo užfiksuoti patikrinimo akte (išvadoje) ir ar šis aktas (išvada) buvo tikrintojų
pasirašytas (pateikti tokio akto kopiją); jeigu nebuvo, motyvuotai paaiškinti, dėl kokių priežasčių,
atsakyta:
„Patikrinimo metu duomenys užfiksuoti komisijos išvadoje, kuri pasirašyta komisiją
sudariusių narių.“
6.10. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, ką konkrečiai norėjo paaiškinti Savivaldybės
administracija, 2014-05-07 rašte [...] nurodydama: „skundo pagrįstumui įvertinti trūksta duomenų,
todėl siekiant detaliai išaiškinti situaciją tolesnį šio skundo tyrimą vykdys Savivaldybės
administracijos Lentvario seniūnijos darbuotojai“, atsakyta:
„Kadangi komisija negalėjo patekti į privačios nuosavybės teise valdomą žemės sklypą,
priklausantį A, B, todėl negalėjo visapusiškai ištirti skunde nurodytų prašymų. Atsižvelgiant į tai,
tolimesnį skundo tyrimą pavedė Lentvario seniūnijai.“
6.11. Į Seimo kontrolieriaus klausimą, kaip šis Savivaldybės administracijos nurodymas
vykdyti tolesnį skundo tyrimą buvo perduotas Lentvario seniūnijos darbuotojams (pateikti tai
patvirtinančius dokumentus); nurodyti: a) kas jį perdavė; b) kam jį perdavė; c) kas buvo atsakingas
už pavedimo vykdymą; d) kas kontroliavo pavedimo vykdymą, atsakyta:
„Tolimesnis skundo tyrimas buvo perduotas žodiniu pavedimu Lentvario seniūnijos
seniūnui (dalyvavusiam komisijos patikrinimo metu), kurį turėjo perduoti komisijos pirmininkė D,
kuri šiuo metu Savivaldybės administracijoje nebedirba. Už šio pavedimo vykdymą atsakingas buvo
Lentvario seniūnijos seniūnas Vytas Rukšėnas. Už šio pavedimo kontrolę buvo atsakingi komisijos
pirmininkė D bei E, šiuo metu Savivaldybės administracijoje nebedirbantys.“
6.12. Į Seimo kontrolieriaus prašymą atsakyti į šiuos pareiškėjo skundo Seimo kontrolieriui
klausimus: a) „kaip Savivaldybės administracijos darbuotojai [...], nepatekdami į gyventojų
privačiąją nuosavybės teritoriją, užtikrina jų pačių patvirtintų taisyklių vykdymą“; b) „ar buvo
atliktas tvarto, esančio [...], priešgaisrinės būklės įvertinimas, jeigu ne, tai dėl kokių priežasčių“; c)
„kodėl, kaip tai yra numatyta Viešojo administravimo įstatyme, nebuvome iš anksto informuoti apie
komisijos atvykimą, dėl ko negalėjome dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoj“, atsakyta:
„a) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu
Lietuvos Respublikos institucijoms, taip pat ir Savivaldybės atitinkamiems darbuotojams numatyta
teisė surašyti protokolus dėl atitinkamų administracinės teisės pažeidimų. Jei minėtų pareigūnų
reikalavimams dėl taisyklių vykdymo piliečiai nepaklūsta, pareigūnai turi teisę pasitelkti policijos
komisariato darbuotojus;
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b) Tvarto, esančio [...], priešgaisrinės būklės patikrinimas nebuvo atliktas, nes
Savivaldybės administracija neturi tam įgaliojimų. O duomenų apie priešgaisrinės būklės įvertinimą
Savivaldybės administracija neturi;
c) Pareiškėjai buvo informuoti apie komisijos atvykimą, ir kaimyninio žemės sklypo
gyventoja patikrinime dalyvavo.“
7. Savivaldybės administracija Seimo kontrolierių taip pat informavo: „atsižvelgiant į tai,
kad Savivaldybės administracija perdavė tolimesnį skundo nagrinėjimą Lentvario seniūnijai, o
skundo nagrinėjimas nebuvo atliktas išsamiai, Savivaldybės administracija pakartotinai paves
Lentvario seniūnijai išnagrinėti pareiškėjų skundą.“
8. Savivaldybės administracijos Lentvario seniūnijos 2014-11-25 rašte Nr. S-291 „Dėl
pakartotinio skundo nagrinėjimo“, adresuotame pareiškėjui, nurodyta:
„Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. P2-430
„Dėl komisijos sudarymo“ sudaryta komisija patikrino C, gyv., [...], skundą.
Komisija nustatė, [kad] patikrinimo metu buvo jaučiamas gyvūnų išmatų kvapas. Kitų
gyvūnų laikymo pažeidimų nepastebėta.
Žemės sklypo, [...], savininkei F dėl nemalonaus kvapo, sklindančio nuo jų sklype laikomų
paukščių, išsiųstas nurodymas, įpareigojantis iki gruodžio 1 d. panaikinti kvapą skleidžiantį šaltinį.
Dėl statinio, pastatyto ant Jūsų sklypo ribos pastatymo teisėtumo, nustatyti statinio vietą,
atlikus geodezinius matavimus, jei tokie matavimai atlikti, prašome informuoti Vilniaus teritorijų
planavimo ir statybinės priežiūros skyriaus, statybos valstybinės priežiūros poskyrio specialistą
Rimantą Kemežą [...].
Pastato priešgaisrinių reikalavimų nesilaikymą, atitikimą nustato, jei tokie yra, Trakų
priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba [...].“
9. Pareiškėjas skundo papildymo rašte, be kita ko, nurodo: „[...] 2014-12-02 gavome iš
Lentvario seniūnijos raštą Nr. S-291 „Dėl pakartotinio skundo nagrinėjimo“. [...] kodėl jie
atsakinėja į mūsų 2014-11-10 Nr. AP3-4206 raštą, kurio mes nerašėme ir nesiuntėme??? [...] ar
pakartotinas skundo nagrinėjimas gali būti atliktas remiantis senais duomenimis?? [...] nuo kada F
yra mūsų, [...], sklypo savininkė?? [...] kas ir kaip kontroliuos išsiųsto nurodymo (Nr. ???)
vykdymą, jeigu seniūnijos darbuotojai neturi teisės įeiti į privačias valdas??? [...].“
10. Nekilnojamojo turto registro duomenimis:
- žemės sklypas, esantis [...], nuosavybės teise priklauso F;
- žemės sklypas ir pastatai, esantys [...], nuosavybės teise priklauso, be kita ko, ir
pareiškėjui.
Tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos
11. Viešojo administravimo įstatymo (teisės akto redakcija, galiojanti nuo 2013-07-20,
su vėlesniais pakeitimais):
[...] 15. Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą,
kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. [...].“
19 straipsnis „Administracinė procedūra ir jos dalyviai“
„1. Administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto
atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo
subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto
skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės
procedūros sprendimą.

7
2. Administracinės procedūros dalyviai: asmuo, dėl kurio yra pradėta administracinė
procedūra, ir viešojo administravimo subjektas, kuris dėl skundo ar gauto pranešimo pradėjo
administracinę procedūrą.“
20 straipsnis „Asmens, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, teisės ir
pareigos“
„1. Asmuo, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, turi teisę:
1) susipažinti su administracinės procedūros metu gautais dokumentais ir kita informacija;
2) pateikti papildomą informaciją ir duoti paaiškinimus;
3) pareikšti nušalinimą administracinę procedūrą vykdančiam pareigūnui, valstybės
tarnautojui ar darbuotojui;
4) turėti vertėją;
5) dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoje;
6) teikti savo nuomonę administracinės procedūros metu kylančiais klausimais;
7) prašyti viešojo administravimo subjektą, pradėjusį administracinę procedūrą, ją
nutraukti;
8) gauti administracinės procedūros sprendimą;
9) įstatymų nustatyta tvarka apskųsti priimtą administracinės procedūros sprendimą, jeigu
sprendimas neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų, arba apskųsti pareigūno, valstybės
tarnautojo ar darbuotojo veiksmus, jeigu jie turi piktnaudžiavimo ar biurokratizmo požymių (kaip
jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatyme);
10) turėti atstovą. [...].“
23 straipsnis „Skundo priėmimas ir nagrinėjimas“
„1. Kiekvienas viešojo administravimo subjektas privalo priimti skundus ir juos nagrinėti
pagal įgaliojimus. [...]. 4. Jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti
administracinės procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie
tai praneša asmeniui. [...].“
30 straipsnis „Faktinių duomenų patikrinimas“
„1. Viešojo administravimo subjektas, dalyvaujantis administracinėje procedūroje,
prireikus gali faktinius duomenis patikrinti vietoje. Asmeniui, dėl kurio yra pradėta administracinė
procedūra, ir suinteresuotiems asmenims turi būti pranešta apie patikrinimo laiką, kad jie galėtų, jei
pageidauja, dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoje. [...].
2. Žodiniai paaiškinimai ir patikrinimo vietoje metu nustatyti faktiniai duomenys turi būti
užfiksuoti patikrinimo akte (išvadoje) ir šis aktas (išvada) tikrintojų pasirašytas. Rašytiniai
paaiškinimai pridedami prie patikrinimo akto (išvados).“
31 straipsnis „Administracinės procedūros terminai“
„Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas
priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą
administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo
administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie
administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas
gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.“
34 straipsnis „Administracinės procedūros sprendimo priėmimas“
„1. 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. [...].“
41 straipsnis „Trečiojo skirsnio nuostatų taikymas“
„Šio įstatymo trečiojo skirsnio [„Administracinė procedūra“] nuostatos [...], kitiems
viešojo administravimo subjektams, atliekantiems funkcijas pagal atskiruose įstatymuose ar kituose
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teisės aktuose nustatytą tvarką, taikomos tiek, kiek jų veiklos priimant sprendimus dėl prašymų ar
skundų nenustato jų veiklą reglamentuojantys įstatymai ar kiti teisės aktai.“
12. Vietos savivaldos įstatymo:
30 straipsnis „Savivaldybės administracija“
„1. Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai
padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės
administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai
padaliniai). [...].“
13. Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo:
3 straipsnis „Valstybės ir savivaldybių institucijų kompetencija“
„[...]
9. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba: [...]; 11) rengia gyvūnų laikymo savivaldybių
teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašą; [...].
10. Savivaldybių administracijos:
[...]; 2) vadovaudamosi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintu gyvūnų
laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašu, tvirtina gyvūnų laikymo
savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse taisykles ir kontroliuoja, kaip jos įgyvendinamos;
[...].“
20 straipsnis „Asmenų teisės ir pareigos“
„[...]. 2. Gyvūnų laikytojai privalo:
1) nuolat rūpintis gyvūnų gerove ir apsauga;
2) laikytis šio įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų gerovę ir apsaugą,
reikalavimų;
3) užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai nekeltų grėsmės žmonių, kitų gyvūnų gyvybei,
sveikatai ar turtui;
4) nepažeisti kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. [...].“
21 straipsnis „Įstatymo vykdymo priežiūra ir atsakomybė už jo pažeidimus“
„[...]. 2. Šio įstatymo vykdymą kontroliuojančių institucijų pareigūnai turi teisę:
1) įeiti į gyvenamuosius ar negyvenamuosius pastatus ar kitas teritorijas, kur yra laikomi
gyvūnai, gavę to pastato ar teritorijos savininko sutikimą arba turėdami teismo sprendimą, jeigu ten
nesilaikoma šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų;
2) reikalauti iš gyvūnų laikytojų dokumentų, informacijos ar paaiškinimų gyvūnų
sveikatos, gerovės ir apsaugos klausimais;
3) teikti pranešimus, pareiškimus teisėsaugos institucijoms, kad asmenys būtų patraukti
baudžiamojon atsakomybėn už šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų
pažeidimus;
4) taikyti administracinio poveikio priemones;
5) perduoti gyvūnus laikinai globai ir organizuoti gyvūnų paėmimo iš gyvūnų savininkų,
laikytojų procedūrą.“
14. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013-05-02 įsakymu Nr. B1336 patvirtinto Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos
aprašo:
6 punktas – „Savivaldybių administracijos, atsižvelgdamos į gyvenamųjų vietovių
specifiką ir gyventojų poreikius bei vadovaudamosi Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu ir šiuo
Aprašu, rengia ir tvirtina gyvūnų laikymo savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse
taisykles, kuriose gali nustatyti leidžiamų laikyti gyvūnų, išskyrus bites, skaičių ir rūšis, papildomus
reikalavimus ir sąlygas gyvūnų laikymui miestuose ir miesteliuose. [...].“
54 punktas – „Savivaldybių administracijos kontroliuoja, kaip yra įgyvendinamos gyvūnų
laikymo savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės. Savivaldybių administracijos,

9
įgyvendindamos gyvūnų gerovės ir apsaugos reikalavimus, bendradarbiauja su teritorinėmis VMVT
[Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba] ir policija.“
15. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014-02-06 sprendimu Nr. S1-19 patvirtintų
Gyvūnų laikymo Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių (iki
2014-07-01 galiojusi teisės akto redakcija, aktuali nagrinėjant skunde aprašytus įvykius):
2 punktas – „Taisyklių nuostatos taikomos gyvūnų laikymui ir priežiūrai Trakų rajono
savivaldybės teritorijoje esančiose kaimo ir miesto gyvenamosiose vietovėse.“
31 punktas – „Ūkinių gyvūnų laikytojai turi užtikrinti, kad jų laikomi ūkiniai gyvūnai
neišeitų už žemės valdos, kurioje jie laikomi, ribų.“
32 punktas – „Nepririšti ūkiniai gyvūnai gali būti laikomi tik uždaroje savininko valdoje.
Atviroje (ir uždaroje) savininko valdoje ūkiniai gyvūnai laikomi taip, kad nepadarytų žalos greta
esančių valdų savininkų nuosavybei, nesužalotų žmonių. [...].“
36 punktas – „Ūkinių gyvūnų laikytojas turi užtikrinti, kad mėšlas ir srutos būtų tvarkomos
vadovaujantis Aplinkosaugos reikalavimais mėšlui tvarkyti, patvirtintais Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr.
D1-367/3D-342 (Žin., 2005, Nr. 92-3434).“
92 punktas – „Trakų rajono savivaldybės administracija kontroliuoja, kaip yra
įgyvendinamos šios Taisyklės.“
94 punktas – „Šių Taisyklių kontrolę vykdo Trakų rajono policijos komisariato pareigūnai,
Trakų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai, Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės
paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus Socialinių paslaugų ir sveikatos poskyrio savivaldybės
sanitarijos inspektorius (vyriausiasis specialistas) bei kiti savivaldybės administracijos direktoriaus
įgalioti atstovai.“
97 punktas – „Konfliktines situacijas, kilusias dėl gyvūnų įsigijimo, laikymo sprendžia
komisija, sudaryta Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.“
16. Trakų rajono savivaldybės taryba 2014-05-15 sprendimu Nr. S1-141 „Dėl Trakų rajono
savivaldybės tarybos 2014 vasario 6 d. sprendimo Nr. S1-19 1 punkto ir 2014 m. balandžio 3 d.
sprendimo Nr. S1-92 panaikinimo“ nusprendė:
„1. Panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. S119 „Dėl gyvūnų laikymo Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių
patvirtinimo“ 1 punktą;
2. Panaikinti Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimą Nr. S192 „Dėl gyvūnų laikymo Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių
dalinio pakeitimo“;
3. Įgalioti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti Gyvūnų laikymo
Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisykles iki 2014 m. gegužės 22
dienos.“
17. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-22 įsakymu Nr. P2595 patvirtintų Gyvūnų laikymo Trakų rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose
vietovėse taisyklių (aktuali teisės akto redakcija):
2 punktas – „Taisyklių nuostatos taikomos gyvūnų laikymui ir priežiūrai Trakų rajono
savivaldybės teritorijoje esančiose kaimo ir miesto gyvenamosiose vietovėse.“
34 punktas – „Ūkinių gyvūnų, išskyrus bičių, laikytojai turi užtikrinti, kad jų laikomi
ūkiniai gyvūnai neišeitų už žemės valdos, kurioje jie laikomi, ribų.“
37 punktas – „Ūkinių gyvūnų laikytojas turi užtikrinti, kad mėšlas ir srutos būtų tvarkomos
vadovaujantis Aplinkosaugos reikalavimais mėšlui tvarkyti, patvirtintais Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr.
D1-367/3D-342 (Žin., 2005, Nr. 92-3434).“
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79 punktas – „Trakų rajono savivaldybės administracija kontroliuoja, kaip yra
įgyvendinamos šios Taisyklės. [...]“
80 punktas – „Šių Taisyklių kontrolę vykdo Trakų rajono policijos komisariato pareigūnai,
Trakų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai, Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės
paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus Socialinių paslaugų ir sveikatos poskyrio savivaldybės
sanitarijos inspektorius (vyriausiasis specialistas) bei kiti savivaldybės administracijos direktoriaus
įgalioti atstovai.“
85 punktas – „Konfliktines situacijas, kilusias dėl gyvūnų įsigijimo, laikymo sprendžia
komisija, sudaryta Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.“
18. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 įsakymu Nr. V-117 patvirtintų
Dokumentų rengimo taisyklių:
5 punktas – „Dokumentuose, priklausomai nuo jų paskirties, gali būti šie rekvizitai:
[...]; 5.7. dokumento registracijos numeris; [...].“
24 punktas – „Dokumento registracijos numerį sudaro dokumentų registro identifikavimo
žymuo ir dokumento registravimo dokumentų registre eilės numeris. Dokumente prieš registracijos
numerį rašoma žodžio „numeris“ santrumpa „Nr.“, pvz.: Nr. V1-159 (V1 – dokumentų registro
identifikavimo žymuo, 159 – dokumento registravimo šiame registre eilės numeris).“
37 punktas – „Gauto dokumento registracijos žymą sudaro dokumentą gavusios įstaigos
pavadinimas (gali būti sutrumpintas), žodis „Gauta“, dokumento gavimo data ir registracijos
numeris. Žyma išdėstoma dokumento pradžioje viršutinės paraštės dešinėje pusėje [...].“
38 punktas – „Gauto dokumento nuorodą sudaro žodis „Į“, dokumento, į kurį atsakoma,
data ir registracijos numeris, pvz.:
Į 2011-07-02 Nr. 2-156
Jei gauto dokumento registracijos numerio nėra, nurodoma dokumento data ir dokumento
rūšies pavadinimas, pvz.:
Į 2011-08-23 prašymą
Jei gauto dokumento datos ir registracijos numerio nėra, nurodoma dokumento gavimo
data, pvz.:
Į 2011-09-16 gautą prašymą.“
57 punktas – „Siunčiamų dokumentų [...] rekvizitai yra šie: herbas arba prekių ženklas,
dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys, adresatas, dokumento pavadinimas
(raštuose – antraštė), dokumento data, registracijos numeris, gauto dokumento nuoroda
(atsakomuosiuose dokumentuose), dokumento tekstas, parašas, dokumento rengėjo nuoroda.“
19. Priešgaisrinės saugos įstatymo:
7 straipsnis „Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas“
„Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, įgyvendindamas šį Įstatymą:
[...]; 2) organizuoja valstybinę priešgaisrinę priežiūrą; [...].“
20. Aplinkos ministro 2003-07-09 įsakymu Nr. 349 (aplinkos ministro 2012-06-25
įsakymo Nr. D1-530 redakcija) patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų:
2 punktas
„Inspekcijos paskirtis – pagal kompetenciją vykdyti teritorijų planavimo ir statybos
valstybinę priežiūrą.“
10 punktas
„Inspekcijos veiklos tikslai:
[...]; 10.2. užtikrinti, kad statinių statyba būtų vykdoma teisėtai; [...].“
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Tyrimo išvados
21. Pareiškėjas skundžiasi dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų
(neveikimo), netinkamai išnagrinėjus jo skundą dėl savavališkos ūkinio pastato statybos, šio statinio
priešgaisrinių reikalavimų neatitikimo bei netinkamos gyvūnų priežiūros.
Išanalizavus pažymoje nurodytą teisinį reglamentavimą (pažymos 11–20 punktai),
įvertinus šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmus
(pažymos 2–10 punktai), darytina išvada, kad pareiškėjo teisė į gerą viešąjį administravimą buvo
pažeista, nes pareigūnai netinkamai vykdė savo tiesiogines funkcijas pagal galiojančių teisės aktų
reikalavimus:
- pareiškėjui (kartu ir X) 2014-04-09 raštu kreipusis į Savivaldybės merą ir administraciją,
buvo atsakyta 2014-05-07 raštu, nurodant, kad buvo sudaryta komisija skunde nurodytoms
aplinkybėms nagrinėti, kuri nustatė, jog gyvūnų laikymo Trakų rajono savivaldybės teritorijos
gyvenamosiose vietovėse taisyklių pažeidimų nepastebėta, ir informavo, kad, trūkstant duomenų
„skundo pagrįstumui įvertinti“ ir „siekiant detaliai išsiaiškinti situaciją“, „tolesnis šio skundo
tyrimas buvo perduotas Savivaldybės administracijos Lentvario seniūnijos darbuotojams“ (šios
pažymos 2.2, 2.3, 4.1, 4.2 papunkčiai). Tačiau, kaip nustatyta tyrimo metu, pareiškėjas (ir X) ilgiau
kaip mėnesį negavo jokio atsakymo iš Lentvario seniūnijos, todėl 2014-06-17 raštu kreipėsi į
Lentvario seniūniją (šioje seniūnijoje gautas 2014-06-26) dėl negaunamo atsakymo (šios pažymos
2.4 papunktis). Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis (šios pažymos 11
punktas), turėjo būti pradėta administracinė procedūra, tačiau Lentvario seniūnija 2014-07-08 raštu,
be kita ko, informavo, kad „seniūnijos darbuotojai negali spręsti [...] skundo [...], nes tai susiję su
privačia nuosavybe“ (šios pažymos 2.4 ir 4.3 papunkčiai). Taigi pareiškėjo keliamos problemos
nebuvo išspręstos, pati Savivaldybės administracija pripažįsta, kad „išsamus skundo tyrimas nebuvo
atliktas“ (šios pažymos 6.6 papunktis);
- pareiškėjo keliamos problemos nebuvo išspręstos ir pakartotinai nagrinėjant jo skundą
(šios pažymos 7 ir 8 punktai), be to, ir pareiškėjas Seimo kontrolieriui atsiųstame skundo papildymo
rašte piktinasi, kad „pakartotinas skundo nagrinėjimas [...] atliktas remiantis senais duomenimis“
(šios pažymos 9 punktas);
- nors, pagal Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio nuostatas (šios pažymos 11
punktas), „jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės
procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda
skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša
asmeniui“, tačiau Savivaldybės administracija (kartu ir Lentvario seniūnija, kuri yra Savivaldybės
administracijos filialas) to nepadarė ir atitinkamai 2014-05-07 bei 2014-07-08 atsakymuose, be kita
ko, nurodo, kad dėl pareiškėjo skundžiamų aplinkybių, t. y. dėl tvarto „teisinio įregistravimo
išaiškinimo“ jiems patiems reikia kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją
prie Aplinkos ministerijos, „dėl mėšlidžių atitikimo teisės aktams“ – į Vilniaus regiono aplinkos
apsaugos departamentą, „dėl statinių teisėtumo“ – į „statybos inspekciją“, o dėl „sklypo ribų
patikslinimo“ – į „Nacionalinės žemės tarnybos Trakų skyrių“. Pastebėtina, kad dėl „priešgaisrinių
reikalavimų neatitikimo“ pareiškėjo apskritai neinformavo, o paaiškinimuose Seimo kontrolieriui
nurodė, jog „tvarto, esančio [...], priešgaisrinės būklės patikrinimas nebuvo atliktas, nes
Savivaldybės administracija neturi tam įgaliojimų“, spręsti, „ar pastatas atitinka priešgaisrinius
reikalavimus, turi teisę Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų
ministerijos.“ Pažymėtina ir tai, kad, teikdama paaiškinimus Seimo kontrolieriui, Savivaldybės
administracija pripažino, jog Lentvario seniūnijos darbuotojai, kuriems buvo pavestas tolesnis
skundo nagrinėjimas, „turėjo atlikti išsamų skundo tyrimą ir tuo pačiu persiųsti skundą kitiems
viešojo administravimo subjektams, turintiems įgaliojimus išnagrinėti skunde nurodytus prašymus“
(šios pažymos 6.3 papunktis);
- vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 20 ir 30 straipsnių nuostatomis, viešojo
administravimo subjektas (šiuo atveju – Savivaldybės administracija), dalyvaujantis
administracinėje procedūroje, prireikus, gali faktinius duomenis patikrinti vietoje; asmuo, dėl kurio
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yra pradėta administracinė procedūra, turi teisę dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoje;
asmeniui, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, ir suinteresuotiems asmenims turi būti
pranešta apie patikrinimo laiką, kad jie galėtų, jei pageidauja, dalyvauti tikrinant faktinius duomenis
vietoje. Pareiškėjas Seimo kontrolieriui skundėsi, kad jis ir kiti suinteresuoti asmenys nebuvo „iš
anksto informuoti apie komisijos atvykimą, dėl ko negalėjome dalyvauti tikrinant faktinius
duomenis vietoj.“ Tuo tarpu Savivaldybės administracija, teikdama šiuo klausimu paaiškinimus
Seimo kontrolieriui, nebuvo nuosekli: Seimo kontrolieriui klausiant, ar, prieš komisijai 2014-04-30
vykstant patikrinti 2014-04-07 skunde nurodytus faktinius duomenis vietoje, A, B bei X buvo
pranešta apie patikrinimo laiką, kad jie galėtų, jei pageidauja, dalyvauti tikrinant faktinius
duomenis vietoje, buvo atsakyta, kad „negalima tiksliai nustatyti, ar tikrinant faktinius duomenis
vietoje buvo pranešta A, B. Įvykio vietoje dalyvavo gretimo kaimyninio sklypo gyventoja“ (šios
pažymos 6.8 papunktis); „pareiškėjai buvo informuoti apie komisijos atvykimą, ir kaimyninio
žemės sklypo gyventoja patikrinime dalyvavo“ (šios pažymos 6.12 papunktis). Pastebėtina, kad
jokių patvirtinančių dokumentų apie pranešimą pareiškėjui dėl faktinių duomenų patikrinimo
vietoje Seimo kontrolieriui Savivaldybės administracija nepateikė, todėl pagrįstai kyla abejonių, ar
iš tiesų pareiškėjas ir kiti suinteresuoti asmenys buvo informuoti apie „komisijos atvykimą“;
- Nekilnojamojo turto registro duomenimis, žemės sklypas, esantis [...], nuosavybės teise
priklauso F; žemės sklypas ir pastatai, esantys [...], nuosavybės teise priklauso, be kita ko, ir
pareiškėjui (šios pažymos 10 punktas). Tuo tarpu Savivaldybės administracija adresų ir nuosavybės
klausimais nebuvo nuosekli: 2014-05-07 rašte ji nurodo, kad „Komisija 2014 m. balandžio 30 d.
10.00 val. nuvyko į [...]. A ir B neradome namuose“, „dėl tvarto, esančio [...]“ (šios pažymos 4.2
papunktis); tuo tarpu Seimo kontrolieriui pateiktuose paaiškinimuose jau nurodoma „dėl tvarto,
esančio [...]“, „komisija [...] negalėjo patekti į privatų sklypą, esantį [...]“, ir pan. (šios pažymos 6
punktas). Pažymėtina, jog Lentvario seniūnijos 2014-11-25 raštu pareiškėjas informuotas, kad
„žemės sklypo, [...], savininkei F dėl nemalonaus kvapo, sklindančio nuo jų sklype laikomų
paukščių, išsiųstas nurodymas, įpareigojantis iki gruodžio 1 d. panaikinti kvapą skleidžiantį šaltinį“
(šios pažymos 9 punktas). Taigi, kyla pagrįstų abejonių, kam iš tikrųjų buvo išsiųstas nurodymas,
jeigu F nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, esantis ne [...] (šis, be kitų savininkų, priklauso
pareiškėjui), o [...]. Be to, Seimo kontrolierius pažymi, kad pareigūnai privalo būti tikri dėl
informacijos teisingumo, nes netiksli informacija ar neaiškiai suformuluota mintis gali sukelti
konfliktą bei sudaryti prielaidas nuomonei apie šališką pareigūnų darbą formuotis;
- Savivaldybės administracija atsakomuosiuose dokumentuose (2014-05-07, 2014-07-08,
2014-11-25) pareiškėjui nenurodo atsakymų apskundimo tvarkos;
- pagal Dokumentų rengimo taisyklių nuostatas, siunčiamų dokumentų (atsakomuosiuose
dokumentuose) vieni iš rekvizitų yra dokumento registracijos numeris, gauto dokumento nuoroda,
be to, siunčiamuose dokumentuose (atsakomuosiuose dokumentuose) neturi būti nurodoma gauto
dokumento registracijos žyma (šios pažymos 18 punktas). Tačiau Savivaldybės administracija
nesilaikė šių reikalavimų: 2014-07-08 rašte nenurodytas dokumento registracijos numeris (šios
pažymos 6.6 papunktis); atsakomuosiuose raštuose (2015-05-07, 2014-07-08, 2014-11-25) nurodo
ne gauto dokumento nuorodą, o gauto dokumento registracijos žymą, nors tokios žymos dokumente
neturi būti.
Seimo kontrolierius pažymi, kad kiekviename institucijos teikiamame atsakyme turi būti
pateiktas dokumento registracijos numeris, taip pat gauto dokumento nuoroda, nes nuorodos
pateikimas svarbus dėl to, jog būtų žinoma, į kokį konkretų kreipimąsi yra atsakoma (ypač jeigu
asmuo yra pateikęs ne vieną kreipimąsi), be to, kad nebūtų sudaroma prielaidų teigti, jog į tam tikrą
kreipimąsi apskritai nėra atsakyta (gavęs atsakymą be šios nuorodos asmuo (arba institucija) gali
teigti, kad jam nebuvo pateiktas atsakymas į jo konkretų kreipimąsi). Gauto dokumento nuorodos
pateikimas svarbus ir dėl tinkamo dokumentų archyvavimo.
Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, Seimo kontrolierius pažymi, kad, teikiant atsakymus į
pareiškėjo kreipimusis, neturi likti neatsakytų klausimų, palikta neaiškumų, dėl ko situacija
taip ir liktų iki galo neišspręsta. Seimo kontrolierius taip pat pastebi, kad tuo atveju, jeigu
Savivaldybės administracija neturi įgaliojimų priimti sprendimų dėl kreipimuose išdėstytų
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klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi perduoti kreipimąsi tam viešojo administravimo
subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai pranešti pareiškėjui.
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
22. 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),
netinkamai išnagrinėjus jo skundą dėl savavališkos ūkinio pastato statybos, šio statinio
priešgaisrinių reikalavimų neatitikimo bei netinkamo gyvūnų laikymo, pripažinti pagrįstu.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1
dalies 14 ir 17 punktais, Seimo kontrolierius rekomenduoja:
Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui
atkreipti dėmesį į pažymos 21 punkte išdėstytas pastabas ir, atsižvelgiant į tai, kad
pareiškėjo keliama problema dėl gyvūnų laikymo nebuvo išspręsta, atlikti gyvūnų laikymo kontrolę
([...]), o, radus pažeidimų, imtis priemonių jiems pašalinti;
- užtikrinti, kad ateityje Trakų rajono savivaldybės administracijos atsakomuosiuose
dokumentuose pareiškėjams būtų nurodoma atsakymų apskundimo tvarka;
- užtikrinti, kad ateityje visuose Trakų rajono savivaldybės administracijos siunčiamuose
dokumentuose (atsakomuosiuose dokumentuose) būtų rašomas dokumento registracijos numeris,
gauto dokumento nuoroda, taip pat kad nebūtų nurodoma gauto dokumento registracijos žyma, kaip
to reikalaujama teisės aktuose;
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
viršininkui
atsižvelgiant į tai, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viena iš
paskirčių pagal kompetenciją vykdyti statybos valstybinę priežiūrą, ir į tai, kad pareiškėjo keliama
problema dėl savavališkos ūkinio pastato statybos nebuvo išspręsta, atlikti statybos valstybinę
priežiūrą dėl statinių, esančių [...], o, radus pažeidimų, imtis priemonių jiems pašalinti;
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriui
atsižvelgiant į tai, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas organizuoja
valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, ir į tai, kad pareiškėjo keliama problema dėl priešgaisrinių
reikalavimų neatitikimo nebuvo išspręsta, organizuoti statinių, esančių [...], atitikimo
priešgaisriniams reikalavimams valstybinę kontrolę, o, radus pažeidimų, imtis priemonių jiems
pašalinti.
24. Vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi, prašyčiau šias
rekomendacijas išnagrinėti ir apie jų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių ir pareiškėją
informuoti (pateikiant informaciją patvirtinančius dokumentus) iki 2015-08-01.

Seimo kontrolierių Raimondą Šukį
pavaduojantis Seimo kontrolierius

Augustinas Normantas

