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SKUNDO ESME
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo D. U. (toliau vadinama ir
- Pareiskeja) skundq del Nacionalines zemes tarnybos prie Zemes ukio ministerijos (toliau ir citatose
vadinama- NZT) ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama ir
- Departamentas) pareigunq veiksmq (neveikimo) nagrinejant Pareiskejos kreipimusis, susijusius su
galimais valstybines zemes naudojimo tvarkq ir aplinkos apsaugq reglamentuojanciq teises aktq
pazeidimais.
2. Pareiskeja skunde nurodo:
2.1. ,,2018 m. liepos 24 d. kreipiausi j LR Seimo kontrolieriq jstaigq (skundo Nr. P-1591)
del NZT [ ...] veiksmq" (sios ir kitq citatq kalba netaisyta);
2.2. ,,2018 m. rugpjucio 30 d. gavau atsakymq is NZT [ ...], kad bus vykdomas pakartotinis
patikrinimas vietoje 2018-09-06. [ ... ] buvo atvykys NZT atstovas M. D. Taciau patikrinimq
vietoje vykde tik del 2018 m. liepos 25 d. skundo (P-1603). Darbuotojas informavo, kad del skundo
Nr. P-1591 yra viskas aisku ir patikrinimas pakartotinis nereikalingas. Bet iki siol atsakymo j sj
skundq neturiu";
2.3. ,,Primenu, kad skundq esu parasiusi j Vilniaus rajono savivaldyby 2017-11-29. Jie
skundq persiunte j NZT [...] 2017-12-06. Ir skundas yra nagrinejamas beveik metus laiko";
2.4. ,,2017-11-07 el. pastu kreipiausi j VRAAD [ ...] del neaiskios kilmes vandens nuleidimo
j miskq ir svetimo zmogaus sklypq. [...] Gautas atsakymas is VRAAD apstulbino. [... ] patikrinti
prasiau adresu A. g. 7, o patikrinta buvo A. g. 11. [ ... ] Elektroniniu pastu bendravau su
VRAAD darbuotoju s.a.@vrd.am.lt [ ... ] Siuo el. pastu nuotraukas buvau issiuntusi [ ... ]";
2.5. ,,[ ...] buvau nuvykusi j NZT 2019-04-02 bendravau su [NZT Vilniaus rajono skyriaus
vyriausioji specialiste] I. P., po to ji pakviete [NZT Vilniaus rajono skyriaus vyresnioji specialiste]
A. K., abi suprato, kad patikrinimo akte [NZT Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. liepos 10 zemes
naudojimo patikrinimo aktas Nr. 48.ZN-374-(14.48.18.)] nurodyti neteisingi duomenys. Minejo, kad
reiketq siuo atveju daryti pakartotinj patikrinimq vietoje."
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,,Pagal [ ... ] Patikrinimo aktq [ ... ] jie [NZT Vilniaus rajono skyriaus specialistai]
patikrino [zemes] sklypq kadastro Nr. xx07/1703:0133 [ ... ] ir jame rado iskastq griovj [ ... ]. 0
pateiktame plane [zemes sklypo, kadastro Nr. xx07/1703:0133, matavim4 schema M:500]
akivaizdziai matosi, kad tas griovys yra ne nurodytame [zemes sklype, kadastro Nr.
xx07/1703:0133]";
2.6. ,,[ ... ] pateiktame prasyme buvo nurodyta, kad as [Pareiskeja] prasau isaiskinti butent
tos zemes, kurioje yra iskastas griovys ir padaryta betvarke, savininkq ir priversti jj tq betvarky
sutvarkyti, nes ji yra tiesiai po mano langais, as j jq kasdien ziuriu. NZT prasau isaiskinti kas yra
savininkas zemes tarp raudonos ir melynos linijos ir priversti juos tq zemy tvarkyti."
3. Pareiskeja Seimo kontrolieriaus praso:
3.1. ,,Istirti, ar VRAAD deramai atliko savo darbq sioje situacijoje [ ...]";
3.2. ,,[...] jpareigoti NZT [ ...], kad pateikt4 atsakymq i 2017-11-27 prasymq."
4. Pareiskeja skundo tyrimui, be kita ko, pateike:
4.1. 2017 m. lapkricio 27 d. prasymq (Vilniaus rajono savivaldybes administracijoje gautas
ir uzregistruotas 2017 m. lapkricio 29 d. (reg. Nr. A34(1)-7656), kuriame Pareiskeja:
4.1.1. nurode, kad sodininklf bendrija ,,T." valstybineje iemeje iskase apie 1 m plocio
griovj, o paliktos zeroes ,,[ ... ] lyjant lietui slysta j mus4 kudrq, nukasus zeroes paliktos atviros
medzi4 saknys, iskastas griovys paliktas neaptvertas";
4.1.2. prase: ,,[ ... ] issiaiskinti, ar buvo duotas leidimas sod4 bendrijai ,,T." vykdyti
kazkokius darbus valstybineje zemeje ir kodel apie tai nebuvo informuoti gretim4 sklyp4 savininkai
[ ... ]"; ,,istirti siq. situacijq ir jpareigoti sod4 bendrijq ,,T." sutvarkyti valstybineje zemeje paliktq
betvarky'';
4.2. Vilniaus rajono savivaldybes administracijos (toliau vadinama ir - Savivaldybe)
2017 m. gruodzio 6 d. rastq Nr. A33(1)-7969-422) ,,Del 2017-11-29 prasymo persiuntimo" (kopijq),
adresuotq NZT Viliaus rajono skyriui, kuriame nurodyta:
,,[...] siunciame nagrineti pagal kompetencijq [...] Pareiskejos 2017-11-29 prasymq (reg.
Nr. A34(1)-7656) del zemes naudojimo tvarkos pazeidimo. Prasome sprysti klausimq del
administracines teises pazeidimo bylos teisenos pradejimo pagal Lietuvos Respublikos
administracini4 nusizengim4 kodekso 110 str. [...] Apie priimtq. sprendimq. ir atliktus veiksmus
prasome informuoti [...]."
4.3. Departamento Vilniaus rajono agenturos 2017 m. gruodzio 7 d. rastq Nr. VR-(38-8)
VR1.7-9240 ,,Del atlikto patikrinimo" (kopijq), kuriame nurodyta:
,,Vilniaus rajono agenturos pareigunai kartu su Valstybines analitines kontroles skyriaus
pareigunais patikrino pranesime pateiktq informacijq del galim4 aplinkos apsaugq. reglamentuojanci4
teises akt4 pazeidim4 ( del galim4 buitini4 nuotek4 isleidimo j aplinkq) A. g. 11, B. sen.,
Vilniaus r. [ ... ] nustatyta, kad tai ne buitines nuotekos, o pavirsinis gruntinis vanduo. [ ... ] Atlikus
patikrinimq aplinkos tarsos faktas nuotekomis nenustatytas."
5. Seimo kontrolieri4 jstaigoje 2018 m. geguzes 24 d. gautas Pareiskejos skundas del NZT
Vilniaus rajono skyriaus pareigun4 veiksm4 (neveikimo), susijusi4 su Pareiskejos kreipim4si
nagrinejimu. Skunde, be kit4 aplinkybi4, Pareiskeja nurode:
,,2017-11-27 kreipiausi j Vilniaus rajono savivaldyby [...]. 2017-12-06 gavau atsakymq, kad
mano prasymas persiunciamas [...] NZT Vilniaus rajono skyriui nagrineti pagal kompetencijq.
Nesulaukusi jokio atsakymo, balandzio pradzioje nuvykau j NZT [Vilniaus rajono skyri4]. [...] man
pasake, kad suorganizuos apziurq vietoje ir man pranes - kada, nes as norejau dalyvauti. Apziura
vietoje vyko geguzes 7 d. [...]. Geguzes 8 d. el. pastu persiunciau planus, kad situacija but4 aiskesne,
ir laiske pasiteiravau, kada galiu tiketis gauti atsakymq. Bet atsakymo j savo el. laiskq negavau. Todel
geguzes 17 d. laiskq pakartojau [...]. Atsakymq gavau is karto, kad bus parengtos isvados ir perduota
teisininkui [...]. Nesulaukusi atsakymo, birzelio pradzioje pati pasiskambinau teisininkui [ ...]. Bet iki
siol jokio atsakymo neturiu."
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Seimo kontrolierius, jvertinys Pareiskejos 2018 m. geguzes 24 d. skundo turinj ir nustatys,
kad Pareiskeja skundziasi del NZT Vilniaus rajono skyriaus pareigum1 veiksm4 (neveikimo), kad
Pareiskeja skunde nenurode, jog del minet4 NZT Vilniaus rajono skyriaus pareigun4 veiksm4
(neveikimo) yra kreipusis j NZT, vadovaudamasis Seimo kontrolieri4 jstatymo 17 straipsnio
1 dalies 6 punktu, atsisake tirti Pareiskejos skundq. Seimo kontrolierius 2018 m. rugpjucio 1 d. rastu
Nr. 4D-2018/l -940/3D-2083 ,,Del skundo ir Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo" Pareiskejos
2018 m. geguzes 24 d. skundq persiunte nagrineti pagal kompetencijq NZT ir: atkreipe NZT
direktoriaus demesj j tai, kad NZT Vilniaus rajono skyriaus pareigunai galimai nera pateiky atsakymo
i Pareiskejos 2017 m. lapkricio 29 prasymq; prase jvertinti skunde bei prie jo pridedamuose
dokumentuose nurodytas aplinkybes del darbo organizavimo ir skund4 nagrinejimo NZT Vilniaus
rajono skyriuje tvarkos ir imtis priemoni4 pazeidimams salinti, jeigu toki4 but4 nustatyta.
6. NZT, atsakydama j Pareiskejos 2018 m. geguzes 24 d. skundq, 2018 m. rugpjucio 30 d.
rastu Nr. l SS-1754-(9.5.) Pareiskejq. informavo (kopija pateikta ir Seimo kontrolieriui):
,,[ ...] Vilniaus rajono skyrius 2018-08-22 rastu Nr. 48SD-8794-(14.48.136 E.) ,,Del zemes
naudojimo patikrinimo" informavo Jus [Pareiskejq.], kad 2018-09-06 bus vykdomas valstybines
zemes dalies prie Jums nuosavybes teise priklausancio zemes sklypo (kadastro Nr. xx0711703: 12),
esancio Vilniaus r. sav., B. sen., A. k., A. g. 11, naudojimo patikrinimas vietoje.
Vilniaus rajono skyrius 2018-08-27 rastu Nr. 48SD-8896-(14.48.136 E.) ,,Del zemes
naudojimo patikrinimo" informavo Jus (Pareiskejq.] apie 2018-05-07 atlikto zemes sklypo (kadastro
Nr. xx07/1703:133), esancio Vilniaus r. sav., B. sen., A. k., A. g. 9, naudojimo patikrinimo vietoje
rezultatus ir pakartotinj aplinkybi4 patikrinimq. vietoveje 2018-09-06.
Apibendrinus tai, kas isdestyta, paaiskiname, kad Vilniaus rajono skyrius, atlikys
patikrinimq. vietoveje del 2018-07-24 skunde [ ... ] nurodyt4 aplinkybi4, jvertins patikrinimo rezultatus
ir priims sprendimus. [ ...]."
TYRIMAS IR ISVADOS
Tyrimui reiksmingosfaktines aplinkybes
7. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, gavys Pareiskejos skundq, del informacijos ir
jq patvirtinanci4 dokument4 gavimo kreipesi j NZT ir Departamentq.
8. IS NZT pateiktos informacijos, dokument4 (kopijos) nustatyta:
8.1. NZT Vilniaus rajono skyrius, ,,[...] atsizvelgdamas j Pareiskejos 2017-11-29 kreipimq.si,
persiustq. Vilniaus rajono savivaldybes administracijos 2017-12-08 rastu Nr. A33-(91)-7969-(4.22.)
,,Del 2017-11-29 prasymo persiuntimo", [ ...] 2018-05-07 atliko zemes sklypo (kadastro
Nr. xx07/1703:133), esancio Vilniaus r. sav., B. sen., A. k., A. g. 9, naudojimo patikrinimq.
vietoje
ir
surase
2018-07-10
zemes
naudojimo
patikrinimo
aktq Nr.
482'.N-374-(14.48.78.), kuriame konstatuota: ,,zemes sklypo (kadastro Nr. xx07/1703:133)
siaurineje puseje yra iskastas griovys, kuriame kaupiasi vanduo su neaiskios kilmes medziagomis
(zalios spalvos dumblas)"; ,,Galimai uzimta laisva valstybine zeme".
Prie 2018-07-10 zemes naudojimo patikrinimo akto Nr. 482'.N-374-(14.48.78.) pridetoje
Matavim4 schemoje M: 1 :500 (Patikrinimo akto priedo Nr. 2) nurodyta, kad griovys yra tarp
sodinink4 bendrijos ,,T." ir tikrinto zemes sklypo (kadastro Nr. xx07/1703:133) rib4;
8.2. Vilniaus rajono skyrius 2018-08-27 rastu Nr. 48SD-8896-(14.48.136 E.) ,,Del zemes
naudojimo patikrinimo" Pareiskejq informavo:
,,[ ...] 2018 m. geguzes 7 d. buvo atliktas zemes sklypo kadastro Nr. xx07/1703:133, esancio
[ ... ] (toliau - Zemes sklypas), naudojimo patikrinimas vietoje. Atlikus Zemes sklypo naudojimo
patikrinimq. ir surasius 2018 m. liepos 10 d. zemes naudojimo patikrinimo aktq. Nr. 482'.N-374(14.48.78) [...], nustatyta, kad [...] siaurineje Zemes sklypo puseje iskastas griovys. Griovyje
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uzfiksuotas vanduo su neaiskios kilmes medziagomis (zalias dumblis). Zemes sklypas (kadastro
Nr. xx07/1703:133) yra naudojamas SB ,,T.". Pagal NZT Vilniaus rajono skyriaus
Dokument11 valdymo sistemoje esancius duomenis, minetam grioviui iskasti leidimas nebuvo
isduotas. Atlikus pakartotini zemes naudojimo patikrinim<). vietoje (2018 m. rugsejo 6 d.), toliau bus
sprendziami jus11 keliami klausimai";
8.3. Vilniaus rajono skyrius 2018 m. rugsejo 6 d. atliko zemes sklypo (kadastro
Nr. xx07/1703:133) naudojimo patikrinimcj. vietoje ir surase 2018-09-07 zemes naudojimo
patikrinimo aktcj. Nr. 48ZN-452-(14.48.78.), kuriame konstatuota:
,,[...] tikrinamas zemes sklypas [ ... ], uzfiksuoti objektai: takeliai, krepsinio ir tinklinio
aiksteles, dirbtine kudra, 4 registruoti statiniai, nusienauta pieva, medziai, dvi vidines tvoros
(metaline segmentine ir medine ant betoninio pagrindo). Patikrinimo metu siaurineje [zemes sklypo
(kadastro Nr. xx07/1703:133)] puseje esantys varteliai buvo atrakinti, patekti i teritorijcj.
galima [...]"; ,,Pazeidim11 nenustatyta";
8.4. Vilniaus rajono skyrius 2018-10-16 rastu Nr. 48SD-10846-(14.48.136 E.) ,,Del zemes
naudojimo patikrinimo" Pareiskejc1- informavo:
,,[...] 2018 m. rugsejo 6 d. buvo atliktas zemes sklypo kadastro Nr. xx07/1703:133 [ ...]
naudojimo patikrinimas vietoje. Atlikus Zemes sklypo naudojimo patikrinimq ir surasius 2018 m.
rugsejo 7 d. zemes naudojimo patikrinimo aktc1- Nr. 48ZN-452-(14.48.78.) [ ...], nustatyta, kad Zemes
sklype (kadastro Nr. xx07 /1703: 133) uzfiksuoti objektai: takeliai, krepsinio ir tinklinio aiksteles,
dirbtine kudra, 4 registruoti statiniai, nusienauta pieva, medziai, dvi vidines tvoros (metaline
segmentine ir medine ant betoninio pagrindo). Siaurineje zemes sklypo puseje esantys varteliai buvo
atrakinti, patekti i teritorijc1- galima. Patikrinimo metu Zemes sklype (kadastro Nr. xx07/1703:133)
pazeidim11 nenustatyta [...].
Lietuvos Respublikos sodinink11 bendrij11 jstatymo (toliau - Jstatymas) 3 straipsnio l dalyje
nurodyta, kad sodinink11 bendrija (toliau - Bendrija) yra atitinkamo administracinio vieneto
bendruomenes dalis, visapusiskai pletojanti megej11 sodininkysty, puoselejanti ir tausojanti gamtc1- ir
krastovaizdj. Bendrija yra ribotos civilines atsakomybes pelno nesiekiantis viesasis juridinis asmuo,
kurio tikslas - jgyvendinti sodinink11 bendrc1-sias teises ir pareigas, susijusias su megej11 sodo
teritorijos ir joje esanci4 bendrojo naudojimo objekt4 valdymu, prieziura ir naudojimu.
Atkreipiame demesi, kad Jstatymo 15 straipsnio 1 dalies 15 punkte nustatyta, kad bendrijos
nari4 susirinkimas turi isimtiny teisy sprysti megej4 sodo teritorijos krastovaizdzio tvarkymo ir
prieziuros, uzstatymo ir kitus teritorijos planavimo, infrastrukturos pletros ir bendrijos bendrojo
naudojimo turto naudojimo, tvarkymo ir pardavimo klausimus.
Pakartotinai atkreipiame demesj, kad Jstatymo 29 straipsnyje nurodyta, kad gincai tarp
bendrijos ir bendrijos nari4, tarp bendrijos ir kit4 fizini4 ar juridini4 asmen4 spendziami Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Jeigu bendrijos nariai pageidauja rastu, j4 tarpusavio
gincus gali nagrineti bendrijos valdymo organas arba bendrijos nari4 susirinkimas jstatl! nustatyta
tvarka. Apie priimtc1- sprendimc1- ginco salims turi buti pranesta rastu. Jeigu ginco salys nesutinka su
priimtu sprendimu, j4 gincas jstatym4 nustatyta tvarka gali buti sprendziamas teisme.
Taip pat primename, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono
aplinkos apsaugos departamento 2017 m. rugsejo 13 d. rastu Nr. (382)-VR-L7-6859 ,,Del stiklo
vatos" Jus jau buvote informuota del stiklo vatos.
Papildomai informuojame: pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 5
straipsnio l dali, kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisy jstatyml! nustatyta tvarka kreiptis i teismc1-,
kad but4 apginta pazeista ar gincijama jo teise arba jstatyml! saugomas interesas."
Pateikto atsakymo apskundimo tvarka nenurodyta;
8.5. ,,[...] pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir jstatym11 jgyvendinamuosius teises aktus
bei NZT nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos zemes ukio ministro 2001 m. birzelio 14 d.
isakymu Nr. 194 ,,Del Nacionalines zemes tamybos prie Zemes ukio ministerijos", NZT
kompetencijai nepriskirta pareiga isduoti sutikimus ir (ar) leidimus valstybineje iemeje vykdyti iemes
kasimo darbus";

5

8.6. ,,[ ... ] ivertinus NZT dokumentq valdymo sistemoje kaupiam4 informacijq nustatyta,
kad Bendrijos ,,T." valdybos narys L. M. 2017-11-08 Vilniaus rajono skyriui pateike kreipimqsi,
kuriame isdestytos aplinkybes, susijusios su Bendrij 4 ,, T." ir ,, V." pirmininkq ir nariq
susirinkimo, kurio metu ivertinta vietoveje nustatyta situacija ir priimtas sprendimas ,,< ... >
atkasti pralaidq, kad vanduo galetq prateketi bei nedarytq dar didesnes zalos sodo bendrijos nariq
turtui. Pralaidos atkasimui priesinasi tvenkini valstybineje zemeje iskasusi ir aptverusi bei pralaidq
uzkasusi p. D. U.. <...>".
9. Is Departamento pateiktos informacijos, dokumentq (kopijos) nustatyta:
9.1. ,,[...] 2017 m. lapkricio 7 d. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (po
2018 m. liepos 1 d. reorganizacijos - Departamento Vilniaus valdyba) gavo Pareiskejos skundq del
galimo aplinkos tersimo nuotekomis nenurodant adreso. Paprasius nurodyti adresq, 2018 m. lapkricio
8 d. Pareiskeja nurode, kad tai A. g. 7, B. sen., Vilniaus raj., SB ,,T.";
9.2. 2017 m. lapkricio 23 d. tuomecio Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento
Vilniaus rajono agentiiros (toliau ir citatose vadinama - VRAAD Vilniaus rajono agentiiros
pareigunai atliko patikrinimq nurodytoje vietoje, paeme isleidziamq nuotekq meginius. Normatyvo
virsijimo nenustatyta. Baigus patikrinimq, 2017 m. gruodzio 6 d. surasytas patikrinimo aktas
Nr. VR-8.10-346;
9.3. VRAAD Vilniaus rajono agentura 2017 m. gruodzio 7 d. rastu Nr. VR-(38-8)-VR-1.79240 Pareiskejq informavo:
,,[...] VRAAD Vilniaus rajono agenturos pareigunai kartu su Valstybines analitines kontroles
skyriaus pareigunais patikrino pranesime pateiktq informacijq del galimq aplinkos apsaugq
reglamentuojanciq teises aktq pazeidimq ( del galimq buitiniq nuotekq isleidimo i aplinkq) A. g. 11,
B. sen., Vilniaus r.
Patikrinimo metu nustatyta, kad Jusq [Pareiskejos] nurodytame sklype yra irengti buitiniq
nuotekq valymo irenginiai. Sklypq savininkas pateike buitiniq nuotekq irenginiq ir pavirsinio vandens
surinkimo irenginiq schemas, pagal kuriq buvo nustatyta, kad isvalytos po valymo irenginiq buitines
nuotekos ifiltruojamos i infiltravimo laukq, o perteklinis isvezamas nuotekq tvarkytojo. Del gausaus
pavirsinio perteklinio vandens kiekio isvestis irengta is drenazo surinktuvo [...], kuri plastikine fama
nutiesta uz sklypo ribq. Is mineto drenazinio sulinio paimti skyscio meginiai tyrimui, o isvesties gale
patikrinimo metu tekejo vanduo. Tyrimo protokolu Nr. VR-5.3-2017-690 nustatyta, kad tai ne
buitines nuotekos, o pavirsinis gruntinis vanduo. Dar viena isvestis aptikta, kuri irengta is drenazinio
(susidariusiq pavirsiniq krituliq) surinktuvo i gretimq sklypq (miskq.) [...]. Patikrinimo metu isvesties
vietoje skystis netekejo. Pretenzijq is gretimq sklypq savininkq del pavirsinio gruntinio vandens
isleidimo i jq sklypus negauta.
Atlikus patikrinimq. aplinkos tarsos faktas nuotekomis nenustatytas";
9.4. 2017 m. gruodzio 6 d. patikrinimo akte Nr. VR-8.10-346 ,,[...] tiksliai nurodyta, kad tikrinta
vieta yra Vilniaus r., A.k., A.g. 11 (sklypq Nr. 2, 5, 7, 9). Siekiant objektyvaus tyrimo, tikrinta ne
tik nurodytu adresu (A. g. 7) esanti vieta, bet ir salia esantys tam paciam asmeniui [...] [L. M.,
vardas, pavarde Seimo kontrolieriui zinomi] priklausantys sklypai, nes nuotekq atskiri irenginiai
buvo skirtinguose sklypuose. [...]";
9.5. ,,Is patikrinimo akto Nr. VR-8.10-346 matyti, kad patikrinimas del aplinkos tersimo
nuotekomis atliktas pranesejos nurodytu adresu (A.g. 11, sklypq Nr. 2, 5, 7, 9). Pranesimas
nepasitvirtino. VRRAD Vilniaus rajono agentiira, atsakydama Pareiskejai [ ... ], tiesiog nurode
netikslq tikrinamq. adresq., t y. A. g. 11, B. sen., Vilniaus r."

Tyrimui reiksmingos teises aktq nuostatos
10. Lietuvos Respublikos istatymai
10.1. Viesojo administravimo istatymo:
34 straipsnis - ,,1. Administracine procedura baigiama administracines proceduros
sprendimo priemimu. Asmeniui, del kurio pradeta administracine procedura, ne veliau kaip per 3
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darbo dienas nuo administracines procedures sprendimo pnem1mo dienos rastu pranesama apie
priimtq administracines procedures sprendimq ir nurodomos faktines aplinkybes, nustatytos skundo
nagrinejimo metu, teises aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracines procedures
sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka. Asmeniui, kuris kreipesi del administracines
procedures pradejimo, per 3 darbo dienas nuo administracines procedures sprendimo priemimo
dienos, laikantis asmens duomen4 teisiny apsaugq reglamentuojanci4 teises akt4 reikalavim4, rastu
pateikiama informacija apie priimtq administracines procedures sprendimq."
10.2. Zemes jstatymo:
36 straipsnis - ,,l. Zemes naudojimo valstybiny kontroly pagal Vyriausybes patvirtintus
nuostatus organizuoja ir vykdo Nacionaline zemes tamyba, o koordinuoja Vyriausybes jgaliota
institucija."
10.3. Aplinkos apsaugos valstybines kontroles jstatymo (galiojo nuo 2017 m. sausio 1 d. iki
2017 m. gruodzio 1 d.):
10.3.1. 6 straipsnis - ,,Aplinkos apsaugos valstybiny kontroly Lietuvos Respublikoje vykdo
region4 aplinkos apsaugos departamentai, Aplinkos apsaugos agentura, [...]";
10.3.2. 12 straipsnis - ,,1. Aplinkos apsaugos valstybines kontroles pareigunai turi sias teises
ir pareigas: [...] 15) gavy pranesimq apie aplinkos apsaugq ir gamtos istekli4 naudojimq
reglamentuojanci4 teises aktq pazeidimus, imtis vis4 priemoni4, kad pazeidimas but4 isaiskintas ir
nustatyti pazeidejai, o jei patys to padaryti negali, informuoti kompetentingq valstybes institucijq, kad
si imt4si priemoni4 pazeidimui isaiskinti ir pazeidejui nustatyti; [...]";
10.3.3. 15 straipsnis - ,,Tikrindamas fizinio asmens veiklq, aplinkos apsaugos valstybines
kontroles pareigunas privalo: [...] 4) [...] (tais atvejais, kai tikrindamas fizinio asmens veiklq aplinkos
apsaugos valstybines kontroles pareigunas suraso patikrinimo aktq [...]."
10.4. Teises gauti informacijq is valstybes ir savivaldybi4 institucij4 ir jstaig4 jstatymo
(galiojo nuo 2017 m. balandzio 1 d. iki 2018 m. rugsejo 1 d.):
6 straipsnis - ,,Institucija, teikdama dokumentus, vadovaujasi siais principais: [ ...] 2)
dokument4 tikslumo - pareiskejui teikiami dokumentai turi atitikti institucijos disponuojamus
dokumentus; [ ...]."
10.5. Seimo kontrolieri4 jstatymo:
12 straipsnis - ,,1. Seimo kontrolieriai tma pareiskej4 skundus del pareigi1n4
piktnaudziavimo, biurokratizmo ar kitaip pazeidziam4 zmogaus teisi4 ir laisvi4 viesojo
administravimo srityje."
10.6. Administracini4 byl4 teisenos jstatymo:
3 straipsnis - ,,1. Administracinis teismas sprendzia viesojo administravimo srities gincus."

I I. Zemes naudojimo valstybines kontroles organizavimo ir vykdymo, administracinizt
nusiiengim4 teisenos Nacionalineje iemes tarnyboje prie Zemes ukio ministerijos taisykli4 (toliau
vadinama - Taisykles), patvirtintq Nacionalines zemes tamybos prie Zemes ukio ministerijos
direktoriaus 2014 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. lP-(1.3.)-499 ,,Del Zemes naudojimo valstybines
kontroles organizavimo ir vykdymo, administracini4 nusizengim4 teisenos Nacionalineje zemes
tamyboje prie Zemes ukio ministerijos taisykli4 patvirtinimo":
35 punktas - ,,Asmuo, pranesys apie galimq zemes naudojimo tvarkos pazeidimq, apie
patikrinimo metu nustatytas aplinkybes ir priimtus sprendimus teritorinio skyriaus rastu
informuojamas ne veliau kaip per 10 darbo dien4 nuo zemes naudojimo patikrinimo atlikimo dienos,
jei patikrinimo metu nebuvo nustatyt4 zemes naudojimo tvarkos pazeidim4, o jei patikrinimo metu
pazeidimai nustatyti - ne veliau kaip per 20 darbo dien4 nuo Patikrinimo akto surasymo dienos. [...]."
Tyrimo isvados
12. Atsizvelgiant j tyrimo metu analizuotq informacijq, teisinj reglamentavimq, isvados bus
pateikiamos isskiriant sias dalis:
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12.1. del Nacionalines zemes tamybos prie Zemes ukio ministerijos pareigunl! veiksm4
(neveikimo) nagrinejant Pareiskejos skundus;
12.2. del tuomecio Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus raJono
agenturos pareigun4 veiksm4 (neveikimo) gavus pranesimq del galimo aplinkos tersimo.
Del Nacionalines zemes tarnybos prie Zemes iikio ministerijos pareigunq veiksmq (neveikimo)
nagrinejant Pareiskejos skundus
13. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautq informacijq, dokumentus (kopijos) (pazymos 4,
5, 6, 8 punktai), teisinj reglamentavimq, pacituotq pazymos 10-11 punktuose), susijusius su NZT
pareigun4 veiksmais (neveikimu) nagrinejant Pareiskejos 2017 m. skundq ir 2018 m. liepos 24 d.
skundq, konstatuotina:
13.1. Savivaldybes administracija 2017-12-08 rastu Nr. A33-(91)-7969-(4.22.) Vilniaus
rajono skyriui nagrineti pagal kompetencijq persiunte Pareiskejos 2017 m. lapkricio 27 d. skundq
(toliau vadinama - 2017 m. skundas), kuriame Pareiskeja skundesi, kad sodininkl! bendrija
,,T." valstybines zemes sklype iskase apie 1 m plocio griovj, kad paliktos zemes ,,[ ... ] lyjant lietui
slysta i mus4 kudrq, nukasus zemes paliktos atviros medzi4 saknys, iskastas griovys paliktas
neaptvertas", bei prase issiaiskinti, ar sodininkl! bendrijai ,,T." buvo duotas leidimas vykdyti
darbus valstybineje zemeje; del koki4 priezascil! apie tai nebuvo informuoti gretim4 sklyp4
savininkai; jpareigoti sodinink4 bendrijq ,,T." sutvarkyti valstybineje zemeje iskastq griovj (pazymos
4.1 punktas);
13.2. Vilniaus rajono skyrius, atsizvelgdamas i Pareiskejos 2017 m. skunde isdestytas
aplinkybes ir vadovaudamasis Zemes jstatymo 36 straipsnio 1 punkto nuostatomis, nustatanciomis,
kad zemes naudojimo valstybirn; kontrol� organizuoja ir vykdo NZT (pazymos 10.2 punktas), 2018
m. geguzes 7 d. atliko zemes sklypo (kadastro Nr. xx07/1703: 133), esancio Vilniaus r. sav., B. sen.,
A. k., A. g. 9 (toliau vadinama - Zemes sklypas (kadastro Nr. xx07 /1703: 133), naudojimo
patikrinimq vietoje, surase 2018 m. liepos 10 d. zemes naudojimo patikrinimo aktq Nr.
48ZN-374-(14.48.78.) (toliau vadinama ir - Patikrinimo aktas). Patikrinimo metu buvo nustatyta,
kad zemes sklypo (kadastro Nr. 4107/1703:133) siaurineje puseje yra iskastas griovys, kuriame
kaupiasi vanduo su neaiskios kilmes medziagomis (zalios spalvos dumblas)(pazymos 8.1
punktas);
13.3. Vilniaus rajono skyrius 2018 m. rugpjucio 27 d. rastu Nr. 48SD-8896-(14.48.136 E.)
Pareiskejq informavo apie: 2018 m. geguzes 7 d. atlikto zemes sklypo (kadastro Nr. xx07/1703:133)
naudojimo patikrinimo vietoveje rezultatus; tai, kad, pagal NZT dokument"4 valdymo sistemoje
esancius duomenis, nurodytam grioviui iskasti leidimas nebuvo duotas; kad 2018 m. rugsejo 6 d. bus
atliekamas pakartotinis zemes sklypo (kadastro Nr. xx07/1703:133) naudojimo patikrinimas, kurio
metu bus sprendziami Pareiskejos 2017 m. skunde keliami klausimai (pazymos 8.2 punktas);
13.4. Seimo kontrolierius 2018 m. rugpjucio 1 d. rastu Nr. 4D-2018/l-940/3D-2083 ,,Del
skundo ir Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo" persiunte NZT nagrineti pagal kompetencijcj.
Pareiskejos 2018 m. liepos 24 d. skundq (toliau vadinama 2018 m. skundas), kuriame Pareiskeja
skundesi, kad nera gavusi atsakymo i 2017 m. lapkricio 29 d. skundq, prase jvertinti skunde nurodytas
aplinkybes del darbo organizavimo ir skund4 nagrinejimo NZT Vilniaus rajono skyriuje tvarkos ir
imtis priemoni41:,azeidimams salinti, jeigu toki4 but4 nustatyta (pazymos 5 punktas);
13.5. NZT, atsakydama i Pareiskejos 2018 m. skundcj., 2018 m. rugpjucio 30 d. raste
Nr. lSS-1754-(9.5.) nurode, kad Vilniaus rajono skyrius, atlikys patikrinimcj. vietoveje del 2018 m.
skunde nurodyt4 aplinkybi4, jvertins patikrinimo rezultatus ir priims sprendimus (pazymos
6 punktas);
13.6. Vilniaus rajono skyrius 2018 m. rugsejo 6 d. atliko pakartotinj zemes sklypo (kadastro
1 7/1703:133) naudojimo patikrinimcj., surase 2018 m. rugsejo 7 d. zemes naudojimo
Nr. xx
_ _ �
pat�kr�n�mo aktcj. Nr. 48ZN-452-(14.48.78.) (toliau vadinama ir - Patikrinimo aktas Nr. 2).
� .
Pat1kr1mmo metu zemes sklype (kadastro Nr. xx07/1703:133) pazeidimq nenustatyta (pazymos 8.3
punktas);
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13.7. Vilniaus rajono skyrius 2018 m. spalio 16 d. rastu Nr. 48SD-10846-(14.48.136 E.) ,,Del
zemes naudojimo patikrinimo" pranese Pareiskejai apie 2018 m. rugsejo 6 d. atlikto zemes
(kadastro Nr. xx07/1703:133) naudojimo patikrinimo rezultatus bei informavo, kaip, kuo
vadovaujantis yra spendziami sodinink4 bendrijos nari4 gincai. Pazymetina, kad pateikto atsakymo
(priimto sprendimo) apskundimo tvarka nenurodyta (pazymos 8.4 punktas).
14. Atsizvelgiant i tai, kas pirmiau isdestyta, darytinos sios isvados:
14.1. Vilniaus rajono skyrius nera isnagrinejys Pareiskejos 2017 m. skunde nurodyt4
aplinkybi4 ir, pazeidziant Viesojo administravimo istatymo 34 straipsnio nuostatas,
reglamentuojancias, kad administracine procedura baigiama administracines proceduros sprendimo
priemimu (pazymos 10.1 punktas), nera priem1rs administracinio sprendimo (pateik1rs motyvuotq
atsakymq), nes, ivertinus Pareiskejos 2017 m. skundo, Vilniaus rajono skyriaus 2018 m.
rugpjucio 27 d. rasto Nr. 48SD-8896-(14.48.136 E.) ir 2018 m. spalio 16 d. rasto Nr. 48SD-10846(14.48.136 E.) turinius, nustatyta, kad Vilniaus rajono skyrius:
14.1.1. 2018 m. geguzes 7 d. atliko zemes sklypo (kadastro Nr. xx07/1703:133) naudojimo
patikrinimq vietoveje, kurio metu nustate, kad laisvoje valstybineje zemeje, esancioje zemes sklypo
(kadastro Nr. xx07/1703:133) siaurineje puseje, yra iskastas griovys, kuriame kaupiasi vanduo su
neaiskios kilmes medziagomis, kad galimai yra uzimtas laisvos valstybines zemes plotas (pazymos
13.2 punktas);
14.1.2. 2018 m. rugpjucio 27 d. rastu Nr. 48SD-8896-(14.48.136 E.) Pareiskejai suteike tik
informacijq, t. y. informavo apie 2018 m. geguzes 7 d. atlikto zemes sklypo (kadastro
Nr. 4107/1703:133) naudojimo patikrinimo vietoveje rezultatus, apie tai, kad pagal NZT dokumen14
valdymo sistemoje esancius duomenis minetam grioviui iskasti leidimas nebuvo duotas, bei nurode,
kad ivyks pakartotinis zemes sklypo (kadastro Nr. xx07/1703:133) naudojimo patikrinimas vietoje,
kurio metu bus sprendziami Pareiskejos 2017 m. skunde keliami klausimai (pazymos 13.3 punktas);
14.1.3. 2018 m. rugsejo 6 d. atlik1rs pakartotini zemes sklypo (kadastro Nr. xx07/1703:133)
naudojimo patikrinimq vietoveje, 2018 m. spalio 16 d. raste Nr. 48SD-10846-(14.48.136 E.)
Pareiskejai nenurode jokios informacijos, susijusios su Pareiskejos 2017 m. skunde keliamo
klausimo nagrinejimu, pvz.: neinformavo apie priimtus Vilniaus rajono skyriaus sprendimus del
galimai uzimtos valstybines zemes (iskastas griovys), esancios tarp sodinink4 bendrijos
,,T." ir zemes sklypo (kadastro Nr. xx07/1703:133) rib4 (pazymos 13.8 punktas);
14.2. Vilniaus rajono skyrius nera isnagrinejys Pareiskejos 2018 m. skunde nurodY14
aplinkybi4 ir, pazeidziant Viesojo administravimo istatymo 34 straipsnio nuostatas,
reglamentuojancias, kad administracine procedura baigiama administracines proceduros sprendimo
priemimu (pazymos 10.1 punktas), nera priem1rs administracinio sprendimo (pateik1rs motyvuotq
atsakymq), nes, jvertinus Pareiskejos 2018 m. liepos 24 d. skundo, Seimo kontrolieriaus 2018 m.
rugpjucio 1 d. rasto Nr. 4D-2018/l-945/3D-2083, NZT 2018 m. rugpjucio 30 d. rasto bei Vilniaus
rajono skyriaus 2018 m. spalio 16 d. rasto Nr. 48SD-10846-(14.48.136 E.) turinius, nustatyta:
14.2.1. Pareiskeja 2018 m. skunde nurode, kad nera gavusi atsakymo i 2017 m. skundq
(5 punktas);
14.2.2. Seimo kontrolierius NZT prase isnagrineti Pareiskejos 2018 m. skundq bei jvertinti
jame nurodytas aplinkybes del darbo organizavimo ir skund4 nagrinejimo Vilniaus rajono skyriuje
tvarkos (pazymos 5, 13.4 punktai);
14.2.3. NZT informavo Pareiskejq, kad Vilniaus rajono skyrius, atliks patikrinimq vietoveje
<lei 2018 m. skunde nurodyt4 aplinkybi4, ivertins patikrinimo rezultatus ir priims sprendimus
(pazymos 13.6 punktas);
14.2.4. Vilniaus rajono skyrius 2018 m. spalio 16 d. raste Nr. 48SD-10846-( l4.48.136 E.),
kai?. ja� buvo nur�d �a sios pazymos 14.1.3 papunktyje, Pareiskejai nepateike jokios informacijos,
_
_
susuus10s su Pare1skeJos 2017 m. skunde kehamo klausimo nagrinejimu, taip pat nenurode ir jokios
informacijos, kaip buvo jvertinta darbo organizavimo ir skund4 nagrinejimo Vilniaus rajono skyriuje
tvarka (pazymos 13.8 punktas);
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14.3. Vilniaus rajono skyrius, pazeisdamas Viesojo administravimo jstatymo 34 straipsnio
nuostatas, reglamentuojancias, kad asmeniui, del kurio pradeta administracine procedura, rastu
pranesama apie priimt<i administracines proceduros sprendim<! ir nurodomos faktines aplinkybes,
nustatytos skundo nagrinejimo metu, teises aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracines
proceduros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka (pazymos 10.1 punktas), 2018 m. spalio
16 d. raste Nr. 48SD-10846-(14.48.136 E.) nenurode pateikto atsakymo (priimto sprendimo)
apskundimo tvarkos;
14.4. Vilniaus rajono skyrius zemes sklypo (kadastro Nr. xx07/1703:133) naudojimo
patikrinim<! vietoveje atliko 2018 m. geguies 7 d., o Pareiskejos 2017 m. skundq Savivaldybes
administracija Vilniaus rajono skyriui persiunte 2017-12-08 rastu, t. y. Vilniaus rajono skyrius mineto
zemes sklypo naudojimo patikrinimq vietoveje atliko praejus daugiau nei keturiems menesiams nuo
Pareiskejos 2017 m. skundo gavimo Vilniaus rajono skyriuje (pazymos 13.1, 13.2 punktas) dienos;
14.5. Taisyklil! 35 punkte reglamentuota, kad asmuo, pranesys apie galimq zemes naudojimo
tvarkos pazeidimq, apie patikrinimo metu nustatytas aplinkybes ir priimtus sprendimus teritorinio
skyriaus rastu informuojamas ne veliau kaip per 10 darbo dienl! nuo zemes naudojimo patikrinimo
atlikimo dienos, jei patikrinimo metu nebuvo nustatytl! zemes naudojimo tvarkos pazeidim4, o jei
patikrinimo metu pazeidimai buvo nustatyti - ne veliau kaip per 20 darbo dien4 nuo patikrinimo akto
surasyrno dienos (pazymos 11 punktas).
Vilniaus rajono skyrius informacijq apie atlikto zemes sklypo (kadastro Nr. xx07/1703:133)
naudojimo patikrinimo vietoveje rezultatus Pareiskejai pateike pazeidziant Taisyklil! 35 punkte
jtvirtint<! 20 darbo dienl! terminq, nes zemes sklypo (kadastro Nr. 4107/1703:133) naudojimo
patikrinimas vietoveje atliktas 2018 m. geguzes 7 d., o apie patikrinimo rezultatus Pareiskeja buvo
informuota Vilniaus rajono skyriaus 2018 m. rugpjucio 27 d. rastu (pazymos 13.2, 13.3 punktai).
15. Atsizvelgiant i tai, kas pirmiau isdestyta, i tai, kad Vilniaus rajono skyrius nera priemys
sprendimo (-4) ir pateikys Pareiskejai motyvuoto atsakymo del Pareiskejos 2017 m. skunde ir
2018 m. skunde nurodytl! aplinkybil!, i tai, kad nera jvertintos Pareiskejos 2018 m. skunde nurodytos
aplinkybes del darbo organizavimo ir skund4 nagrinejimo Vilniaus rajono skyriuje tvarkos, i tai, kad
Vilniaus rajono skyrius zemes sklypo (kadastro Nr. xx07/1703:133) naudojimo patikrinimq vietoveje
atliko praejus daugiau nei keturiems menesiams nuo Pareiskejos 2017 m. skundo gavimo Vilniaus
rajono skyriuje dienos, i tai, kad Vilniaus rajono skyrius informacijq Pareiskejai apie atlikto zemes
sklypo (kadastro Nr. xx07/1703:133) naudojimo patikrinimo vietoveje rezultatus pateike pazeidziant
Taisyklit1 35 punkte jtvirtintq 20 darbo dienl! termin<i, skundo dalis del NZT pareigun4 veiksmq
(neveikimo) nagrinejant Pareiskejos skundus pripazintina pagrjsta.
16. Seimo kontrolierius atkreipia NZT demesi i tai, kad NZT pareigunai zemes naudojimo
patikrinimo aktuose faktiny situacijq turetl! aprasyti aiskiai, suprantamai ir nedviprasmiskai. Pvz.:
Patikrinimo akte nurodyta: ,,zemes sklypo (kadastro Nr. xx07/1703:133) siaurineje puseje yra iskastas
griovys, kuriame kaupiasi vanduo su neaiskios kilmes medziagomis ( ... ]", t. y. is Patikrinimo akte
nurodytos informacijos nera aisku, ar iskastas griovys yra tikrinamame zemes sklype (kadastro
Nr. xx07/1703:133) ar uz sio zemes sklypo rib4. Ir tik jvertinus Patikrinimo akte nurodytcj.
informacijq, kad galimai yra uzimta valstybine zeme, jvertinus prie Patikrinimo akto pridetq
Matavimq schemq darytina isvada, kad griovys yra iskastas laisvoje valstybineje zemeje.
Del tuomecio Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento
Vilniaus rajono agentiiros pareigiinq veiksmq (neveikimo)
gavus pranesimq def galimo aplinkos tersimo
17. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautcj. informacijq, dokumentus (kopijos) (pazymos
9 punktas), teisini reglamentavimq, pacituotq pazymos 10-11 punktuose), susijusius su tuomecio
VRAAD Viln�aus rajo�? agenturos pareigunl! veiksmais (neveikimu) gavus Pareiskejos pranesimq
d_ g _
el ahmo aphnkos ters1mo, konstatuotina:
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17.1. Aplinkos apsaugos valstybines kontroles jstatymo, galiojusio nuo 201 7 m. sausio 1 d.
iki 2017 m. gruodzio 1 d., 6 straipsnyje buvo reglamentuota, kad aplinkos apsaugos valstybiny
kontroly Lietuvos Respublikoje vykdo region\.! aplinkos apsaugos departamentai, Aplinkos apsaugos
agentura (pazymos 10.3.1 papunktis). Pagal mineto istatymo 12 straipsnio 1 dalies 15 punkto
nuostatas, aplinkos apsaugos valstybines kontroles pareigunai, gavy pranesimq apie aplinkos apsaugq
ir gamtos istekliq naudojimq reglamentuojancil! teises aktl! pazeidimus, turi imtis visq priemoniq, kad
pazeidimas butt! isaiskintas ir nustatyti pazeidejai (pazymos 10.3.2 papunktis).
Tuomecio VRAAD Vilniaus rajono agenturos pareigunai, vadovaudamiesi pirmiau
minetomis teises aktl! nuostatomis bei atsizvelgdami j VRAAD Vilniaus rajono agenturoje 2017 m.
lapkricio 7 d. gautq Pareiskejos skundq del galimo aplinkos tersimo nuotekomis, 2017 m. lapkricio
23 d. atliko patikrinimci nurodytoje vietoje, paeme isleidziamq nuotekq meginius (normatyvo
virsijimo nenustatyta).
Baigus patikrinimci, kaip tai reglamentavo Aplinkos apsaugos valstybines kontroles
jstatymo, galiojusio nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodzio 1 d., 15 straipsnio 1 dalies 4 punktas
(pazymos 10.3.3 papunktis), 2017 m. gruodzio 6 d. surase patikrinimo aktci Nr. VR-8.10-346
(pazymos 9.1, 9.2 punktai);
17.2. tuomecio VRAAD Vilniaus rajono agenturos pareigunai 2017 m. gruodzio 7 d. rastu
Nr. VR-(38-8)-VR-1.7-9240 Pareiskejq informavo apie atlikto patikrinimo rezultatus bei pateike
isvadq, kad aplinkos tarsosfaktas nuotekomis nenustatytas (pazymos 9.3 punktas);
17.3. tuomecio VRAAD Vilniaus rajono agenturos pareigunai 2017 m. gruodzio 7 d. rastu
Nr. VR-(38-8)-VR-1.7-9240 Pareiskejci informavo, kad VRAAD Vilniaus rajono agenturos
pareigunai patikrino pranesime pateiktq informacijq del galimq aplinkos apsaugci reglamentuojanciq
teises aktl! pazeidiml! ( del galiml! buitinil! nuotekq isleidimo j aplinkci) tik adresu A.g. 11, B. sen.,
Vilniaus r., nors, patikrinimo akte Nr. VR-8.10-346 konstatuota, kad patikrinimas del aplinkos
tersimo nuotekomis atliktas pranesejos nurodytu adresu (A. g. 11, sklypq Nr. 2, 5, 7, 9) {pazymos
9.3, 9.4, 9.5 punktai).
18. Taigi, VRAAD Vilniaus rajono agenturos pareigunai, gavy Pareiskejos pranesimci del
galimo aplinkos tersimo, emesi veiksmq pagal nustatytci kompetencijq, t. y. atliko patikrinimci, paeme
isleidziam4 nuotekl! meginius (normatyvo virsijimo nenustatyta), surase patikrinimo aktci
Nr. VR-8.10-346 bei apie patikrinimo rezultatus informavo Pareiskejq. Atsizvelgiant j tai, skundo
dalis del tuomecio VRAAD Vilniaus rajono agenturos pareigun4 veiksmq (neveikimo) gavus
pranesimq del galimo aplinkos tersimo atmestina.
19. Seimo kontrolierius atkreipia Departamento demesj j tai, kad:
19.1. Teises gauti informacijq is valstybes ir savivaldybiq institucijq ir jstaigq jstatymo
(galiojo nuo 2017 m. balandzio 1 d. iki 2018 m. rugsejo 1 d.) 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte buvo
nustatyta, kad institucija, teikdama dokumentus, vadovaujasi dokumentq tikslumo principu,
reiskianciu, kad pareiskejui teikiami dokumentai turi atitikti institucijos disponuojamus dokumentus
(pazymos 10.4 punktas);
19.2. tuomecio VRAAD Vilniaus rajono agenturos pareigunai, pazeidziant Teises gauti
informacij<j. is valstybes ir savivaldybi4 institucij4 ir jstaig4 jstatymo (galiojo nuo 2017 m. balandzio
1 d. iki 2018 m. rugsejo 1 d.) 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte jtvirtintci dokument4 tikslumo princip<j.,
Pareiskejai suteike informacij<j., kuri neatitiko institucijos disponuojam4 dokumentq, t. y. tuomecio
VRAAD Vilniaus rajono agentura 2017 m. gruodzio 7 d. raste Nr. VR-(38-8)-VR-1.7-9240
Pareiskejai nurode, jog VRAAD Vilniaus rajono agenturos pareigunai patikrino pranesime pateiktq
informacijq del galim4 aplinkos apsaugq reglamentuojanci4 teises akt4 pazeidimq (del galimq
buitini4 nuotekq isleidimo i aplinkq) tik adresu A. g. 11, B. sen., Vilniaus r., nors patikrinimo
akte Nr. VR-8.10-346 konstatuota, kad patikrinimas del aplinkos tersimo nuotekomis
atliktas pranesejos nurodytu adresu (A. g. 11, sklypq Nr. 2, 5, 7, 9) (pazymos 17.3 punktas).
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20. Seimo kontrolierius atkreipia Pareiskejos demesi i tai, kad Seimo kontrolieriai,
vadovaujantis Seimo kontrolieri4 jstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, tiria pareiskejl! skundus del
pareigun4 piktnaudziavimo, biurokratizmo ar kitaip pazeidziam4 zmogaus teisi4 ir laisvi4 viesojo
administravimo srityje (pazymos 10.5 punktas), taciau Seimo kontrolieriams nepriskirta spr�sti
administravimo srities ginc4.
Pazymetina, kad administraviroo srities gincus, vadovaujantis Administracini1t byl4 teisenos
istatymo 3 straipsnio 1 dalies nuostatorois (pazyroos 10.6 punktas), sprendzia administracinis teismas.
Taigi, tuomecio VRAAD Vilniaus rajono agenturos sprendimas, pateiktas 2017 m. gruodzio 7 d. rastu
Nr. VR-(38-8)-VR-1.7-9240, galejo (gali) buti skundziamas teismui.
SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI
21 . Vadovaudaroasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieri4 jstatymo 22 straipsnio
1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seiroo kontrolierius nusprendzia:
D. U. skundo dalj del Nacionalines :zemes tamybos prie Zemes ukio roinisterijos pareigiin1t
veiksm4 (neveikimo) nagrinejant Pareiskejos skundus pripazinti pagtjsta.
22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieri4 jstatymo 22 straipsnio 1
dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendzia:
D. U. skundo dali del tuoroecio Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamento Vilniaus rajono agentiiros pareigiin4 veiksm4 (neveikimo) gavus pranesiro4 apie
galiro4 aplinkos tars4 atmesti.
SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
23. Vadovaudaroasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieri4 jstatymo 1 9 straipsnio
1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seiroo kontrolierius rekomenduoja:
23.1 . Nacionalines iemes tarnybos prie iemes ukio ministerijos direktoriui L. C.:
23.1.1. atkreipti deroesi i tai, kad Nacionalines zeroes tamybos prie Zeroes ukio ministerijos
Vilniaus rajono skyrius, pazeidziant Viesojo administravimo jstatyroo 34 straipsnio nuostatas, iki siol
(iki sios pazymos surasyroo dienos) nera priem�s sprendimo (pateik�s rootyvuot4 atsakym4)
del Pareiskejos 2017 ro. ir 2018 m. skunduose nurodyt4 aplinkybi1t, ir imtis veiksro4, kad ateityje
roineti
pazeidiroai nepasikartot4;
23.1.2. atkreipti deroesi i tai, kad Nacionalines zeroes tamybos prie Zemes ukio ministerijos
Vilniaus rajono skyrius zeroes sklypo naudojiroo patikrinim4 vietoveje atliko praejus daugiau nei
keturiems roenesiams nuo Pareiskejos 2017 m. skundo gavimo dienos;
23.1.3. atkreipti demesj j tai, kad Nacionalines zemes tamybos prie Zeroes ukio roinisterijos
Vilniaus rajono skyrius, pazeidziant Taisykli4 35 punkte jtvirtint4 20 darbo dien4 termin4,
Pareiskejai informacijq apie atlikto zemes sklypo naudojiroo patikriniroo vietoveje rezultatus pateike
daugiau nei po trij4 menesi4, ir imtis veiksro1t, kad ateityje mineti pazeidimai nepasikartot1t;
23.1.4. atkreipti demesj j tai, kad Nacionalines zemes tamybos prie Zeroes ukio ministerijos
Vilniaus rajono skyrius, pazeidziant Viesojo adroinistraviroo jstatyroo 34 straipsnio nuostatas,
2018 ro. spalio 16 d. raste Nr. 48SD-10846-(14.48.136 E.) nenurode pateikto atsakymo (priimto
sprendimo) apskundiroo tvarkos, ir imtis veiksm1t, kad ateityje mineti pazeidiroai nepasikartot4;
23.1.5. uztikrinti, kad Nacionalines zeroes tamybos prie Zeroes ukio ministerijos pareigiinai
zemes naudojiroo patikriniroo aktuose nurodyt4 issamiq, nedviprasroiskq informacijq;
23.1.6. isnagrineti Pareiskejos 2017 m. ir 2018 ro. skunduose nurodytas aplinkybes ir pateikti
Pareiskejai motyvuotq, teises akt4 nuostatomis pagrjst4 atsakyroq;
23.2. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos roinisterijos direktoriui V.
L.:

1.2

23.2.1. atkreipti demesii tai, kad tuomedio Vilniaus regiono aplinko apsaugos departamento
Vilniaus rajono agenturos pareigunai, paLeidLiant Teises gauti informacij4 iS valstybes
ir savivaldybiq institucijq ir istaigq istatymo (galiojo nuo 2017 m. balandZio 1 d. iki 2018 m. rugsejo
1 d.) 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte itvirtint4 dokumentq tikslumo princip4, PareiSkejai suteike
informacij4. kuri neatitiko institucijos disponuojamq dokumentq (duomenq);
23.2.2. uZtikrinti, kad ateityje Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos
parei5kejams teikiama informacija atitiktq institucijos disponuojamus dokumentus (duomenis).
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad
informacija apie sifilymq (rekomendacijq) iSnagrinejim4 Seimo kontrolieriui turi blti pateikiama
nedelsiant priemus sprendimus del priemoniq, kuriq bus imamasi, atsiZvelgiant Seimo kontrolieriaus
i
si[lym4 (rekomendacrj4), bet ne veliau kaip per 30 dienq nuo siulymo (rekomendacijos) gavimo
dienos.
Apie rekomendacijq nagrinejimo rezultatus praSytume informuoti Parei5k€j4 ir Seimo
kontrolieriq (Seimo kontrolieriui pateikti informacij 4 pagrindiianiiu s
tus)

Seimo kontrolierius

ugustinas Normantas

