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kopija
Šiaulių miesto savivaldybės merui

TEIKIMAS
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022-04-07 SPRENDIMO NR.T-122 „DĖL

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-75 „DĖL
ŠIAULIŲ MIESTO IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SPECIALIOJO PLANO

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2022 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr.T-122 „Dėl Šiaulių miesto
savivaldybės  tarybos  2015  m.  kovo  26  d.  sprendimo  Nr.  T-75  „Dėl  Šiaulių  miesto  išorinės  vaizdinės
reklamos specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ nusprendė pakeisti Šiaulių miesto išorinės vaizdinės
reklamos specialiojo plano (TPDR T00075486, toliau – Specialusis planas) sprendinius, patvirtintus Šiaulių
miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr.T-75 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės
reklamos specialiojo plano patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas).

Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse 2022 m. rugsėjo 26 d. gavo Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos raštą Nr. 2D-17502 „Dėl nustatyto pažeidimo,
priimant administracinį sprendimą (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022-04-07 sprendimo Nr. T-122
„Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m.  kovo 26 d.  sprendimo Nr.  T-75 „Dėl Šiaulių miesto
išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“)“, kuriuo buvo pateiktas Valstybinės
teritorijų  planavimo  ir  statybų  inspekcijos  prie  Aplinkos  ministerijos  Teritorijų  planavimo  valstybinės
priežiūros  departamento  antrojo  teritorijų  planavimo  priežiūros  skyriaus  2022  m.  rugpjūčio   12  d.
Administracinio  sprendimo  atitikties  teritorijų  planavimą  reglamentuojančių  teisės  aktų  reikalavimams
patikrinimo aktas Nr. TPR-15 (toliau – Patikrinimo aktas) (pridedama).

Patikrinimo  akte  nurodoma,  kad  Šiaulių  miesto  savivaldybės  taryba  Sprendimą  priėmė
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – VSĮ) 16 straipsnio 3 dalies 8
punktu  (paprastoji  savivaldybės  tarybos  kompetencija;  savivaldybės  ir  vietovės  lygmens  specialiojo
teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas,  išskyrus įstatymų nustatytus atvejus),  18 straipsnio 1 dalimi
(savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba),
tačiau atsižvelgiant į tai, kad priimtas Sprendimas susijęs su teritorijų planavimu, tai priimant Sprendimą
privaloma vadovautis ir VSĮ 10² straipsnio 1 dalimi, kuri numato, kad „teritorijų planavimas savivaldybėje
vykdomas  ir  teritorijų  planavimo  dokumentai  rengiami  ir  įgyvendinami  Lietuvos  Respublikos  teritorijų
planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.“ 

Teritorijų planavimo įstatymo (toliau – TPĮ) 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta,  kad „savivaldybės
tarybos patvirtinti  savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų
(išskyrus specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus) sprendiniai konkretizuoja savivaldybės
bendrojo plano sprendinius ir savivaldybės tarybos sprendimu specialiojo teritorijų planavimo dokumentai
pripažįstami  savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi“.  TPĮ  30 straipsnio 8 dalyje  nurodyta,  jog
„specialiojo  teritorijų  planavimo  dokumentai  rengiami,  koreguojami,  keičiami,  derinami,  tikrinami  ir
tvirtinami vadovaujantis šiuo įstatymu, specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą organizuojančių
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subjektų veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir Vyriausybės įgaliotų institucijų vadovų kartu su aplinkos
ministru  patvirtintomis  tam  tikromis  specialiojo  teritorijų  planavimo  dokumentų  rengimo  taisyklėmis,
kuriose nustatoma specialiojo teritorijų planavimo dokumento organizavimo, rengimo, koregavimo, keitimo,
derinimo,  tikrinimo,  tvirtinimo  tvarka.  Specialiojo  teritorijų  planavimo  dokumentai  keičiami  sprendimą
rengti  atitinkamą dokumentą priėmusios valstybės ar savivaldybės institucijos sprendimu dėl dokumento
keitimo,  taikant šiame įstatyme numatytą specialiojo teritorijų planavimo procesą ir  tą  pačią dokumento
tvirtinimo procedūrą“.

Atkreiptinas  dėmesys,  kad  TPĮ  numato  galimybę  savivaldybės  tarybos  patvirtintus  specialiojo
teritorijų planavimo dokumentus  savivaldybės tarybos sprendimu pripažinti  savivaldybės bendrojo plano
dalimi arba šiuos dokumentus keisti ar koreguoti TPĮ 30 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka, tačiau TPĮ
nenumato galimybės panaikinti ar pakeisti specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių tik tarybos
sprendimu, neatlikus teritorijų planavimo proceso procedūrų.

Atsižvelgiant į tai, kad priimant Sprendimą buvo vadovaujamasi tik VSĮ ir nebuvo laikomasi TPĮ 30
straipsnio 8 dalies nuostatų, t.y. neatliktos teritorijų planavimo proceso procedūros, Sprendimas laikytinas
neteisėtu ir naikintinu.

Pažymėtina,  ir  tai,  kad vienas iš  pagrindinių Lietuvos Respublikos vietos  savivaldos įstatymo 4
straipsnio 6 punkte įtvirtintų vietos  savivaldos principų -savivaldybės veiklos  ir  savivaldybės institucijų
priimtų sprendimų teisėtumo principas, vadovaujantis kuriuo savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės
viešojo  administravimo  subjektų  veikla  ir  visais  jų  veiklos  klausimais  priimti  sprendimai  turi  atitikti
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai,  kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio 1 dalimi, s i ū l a u svarstyti
Šiaulių  miesto  savivaldybės  tarybos  2022  m.  balandžio  7  d.  sprendimo  Nr.T-122  „Dėl  Šiaulių  miesto
savivaldybės  tarybos  2015  m.  kovo  26  d.  sprendimo  Nr.  T-75  „Dėl  Šiaulių  miesto  išorinės  vaizdinės
reklamos specialiojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ panaikinimo klausimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 1
dalies 1 punktu, teikimas privalo būti apsvarstytas artimiausiame posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį)
ir apie priimtą sprendimą pranešta Vyriausybės atstovui raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo
dienos.

Atkreipiu mero dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi,  meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo su
šiuo teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.

Informuoju  Jus  apie  tai,  kad  Vyriausybės  atstovas,  vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punktu, gali nustatyti kitą teikimo
įvykdymo terminą, jeigu bus gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo subjekto motyvuotas
prašymas šį  terminą pratęsti,  išskyrus  atvejus,  kai  nurodytų  veiksmų įvykdymo terminas  yra  nustatytas
įstatyme ar Vyriausybės nutarime.

PRIDEDAMA. 5 lapai.

Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse, Andrius Cechanavičius
laikinai einantis Vyriausybės atstovo Šiaulių ir 
Telšių apskrityse pareigas
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