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DĖL xxx SKUNDO 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija) 2017 m. liepos 27 

(registracijos data Administracijoje 2017 m. liepos 31) gavo raštą Nr. 4D-2015/1-1771/3D-2281 „Dėl 

pažymos pateikimo“, kuriuo atsiųsta Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2015/1-1771 „Dėl xxx 

skundo prieš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių 

departamentą ir Šiaulių miesto savivaldybės administraciją“. Administracijos direktorius įvertinęs 

pažymoje 49.5. punktą žemiau pateikia informaciją ta pačia numeracija, kuri pateikta pažymoje: 

49.5.1. Pažymime, kad žemės sklypas (kadastro Nr. 2901/0023:456) grąžintas natūra su 

esama infrastruktūra vadovaujantis piliečių nuosavybės teisių atkūrimo į žemę tvarka ir sąlygomis, 

nustatytomis Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 

įstatyme, kurio nuostatas įgyvendina Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį 

nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės 

teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“.  

Papildomai informuojame, kad projektuojamo Aukštabalio gatvės tęsinio sprendiniai 

parengti pagal tuo metu galiojusius STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“ reikalavimus, tai patvirtina atlikta bendroji projekto ekspertizė. Vadovaujantis STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 2.9 punkto nuostatomis projekto vadovas 

(kuriam 2014-07-23 raštu Nr.SAP-289 buvo persiųstas xxx prašymas) pasirašydamas projektą nurodo 

kvalifikacijos atestato numerį ir taip prisiima atsakomybę, kad projektas atitinka įstatymų, kitų teisės 

aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, bei Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 1-8 papunkčius. 

Pažymime, kad šiuo metu turite galimybę į žemės sklypą (kadastro Nr. 2901/0023:456) 

patekti per žvyrkelį tarp Sprudeikos ir Daubos g., einantį palei Jūsų namų valdos žemės sklypą xxx, 

bei Jūsų nuosavybės teise valdomą žemės sklypą (kadastro Nr. 2901/0023:694). Planavimo 

dokumentai ir projektai užtikrinta žemės sklypų valdytojų galimybę, ateityje vystant planuojamą 

ūkinę veiklą, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

pasirengti reikiamus dokumentus papildomos infrastruktūros įsirengimui. 

49.5.2. Darbo projektas Žiedinės sankryžos Aukštabalio ir Baltų gatvių sankirtoje 

įrengimo, Aukštabalio tarp Baltų ir Serbentų gatvių įrengimo, Serbentų gatvės tarp Aukštabalio ir 

esamos Serbentų gatvės įrengimo nėra parengtas. Objektui nėra skirtas finansavimas, darbų pagal 

parengtą techninį projektą pirkimo procedūros nėra vykdomos; 
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49.5.3. Darbo projektas nėra parengtas; 

49.5.4. Manome, kad už atitikimą teisės aktų reikalavimams atsako statinio projekto 

vadovas, taip, kaip numatyta Statybos įstatyme ir tik jis atsako, kad projektas reikalavimus atitinka. 

„Statinio projekto vadovas – architektas ar statybos inžinierius turi normatyviniuose statybos 

techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka organizuoti statinio projekto rengimą, koordinuoti 

statinio projekto dalių sprendinius ir statinio projekto dalių vadovų veiklą, prižiūrėti ir atsakyti, kad 

statinio projekte būtų įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių 

statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų 

statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai“ (Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas, 1 

skirsnis, 67 punktas). 

Už parengtą projektą, kuris neatitinka teisės aktų reikalavimų, Statybos įstatymo 55 str. 1 

dalyje projektuotojui numatyta atsakomybė: ,,1. Už statinio projekto, kurio sprendiniai prieštarauja 

esminiams su statinio sauga ar saugiu naudojimu susijusiems statinio reikalavimams ar teritorijų 

planavimo sprendiniams, pateikimą statinio projekto užsakovui ...skiriama bauda statinio 

projektuotojams ... „. Vadovaujantis Statybos įstatymo 29 str. 7 dalimi, projektuotojui gali būti 

panaikintas ir kvalifikacijos atestatas. 

49.5.5. Darbuotojai papildomai informuoti, kad asmenų prašymai, skundai būtų 

nagrinėjami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo 

institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875. 

49.5.6. Informuojame, kad kelias, einantis palei žemės sklypą xxx yra įtrauktas į Šiaulių 

miesto savivaldybės administracijos prižiūrimų gatvių sąrašą. Gatvė greideriuojama, esant poreikiui 

nudėvėti ruožai taisomi užvežant naujų medžiagų, valomi grioviai. Mūsų žiniomis kelias  prižiūrimų 

gatvių sąrašuose yra daugiau nei 10 metų, priskirtinas D2 kategorijai. 

Žiedinės sankryžos Aukštabalio ir Baltų gatvių sankirtoje įrengimo, Aukštabalio tarp 

Baltų ir Serbentų gatvių įrengimo, Serbentų gatvės tarp Aukštabalio ir esamos Serbentų gatvės 

įrengimo techninio projekto parengimą kuravęs buvusio Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo 

pavaduotojas Miesto ūkio ir aplinkos skyriuje nebedirba. 

Šis atsakymas gali būti skundžiamas: 

1. Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka Šiaulių 

miesto savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai. Skundas gali būti paduotas ne 

vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio atsakymo įteikimo ( Vasario – 16-osios g. 62, Šiauliai). 

2. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Šiaulių 

apygardos administraciniam teismui, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduotas per 

vieną mėnesį nuo skundžiamo akto įteikimo (Dvaro g. 80, Šiauliai). 

3. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ne vėliau kaip per tris 

mėnesius nuo šio atsakymo įteikimo (Dvaro g. 81, Šiauliai). 

4. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų 

žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo  srityje turite teisę pateikti skundą Lietuvos 

Respublikos Seimo kontrolieriui, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo tvarka. 

Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar 

skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundas paduodamas  Gedimino pr. 56,Vilnius.   

 

 

 

Administracijos direktorius Antanas Bartulis 


