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Vilnius

SKUNDO ESME

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo Lietuvos geodezininkq ir matininkq
sqjungos (toliau - PareiSkeja) skund4, pasira5lt4 pirmininko Sqiungos valdybos pirmininko Kazio
Pleskio ir Sqjungos pirmininko pavaduotojo Tomo Juozapavidiaus, del planavimo dokumentq

l.

problematikos megejq sodq teritorijose.
2. PareiSkeja skunde nurodd:

2.I.

Nepakankamas yra pirminiq planavimo dokumentq, kuriais vadovaujantis buvo
privatizuojami sodq Zemes sklypai, sprendiniq laikymasis (nukrypimas nuo projektuose nustatytq
ribq ir vidaus keliq juostq plodio susiaurinimas, parengtuose Zemds sklypq planuose ribq
persidengimai). Zemes sklypq planai parengti netiksliai pagal Zemes privatizavimo metu galiojusi
teisini reglamentavim4;
2.2. Sodq bendrijq i5planavimo projektai buvo prilyginti teritorijq planavimo dokumentams;
2.3. 1994 metais priemus Zemes istatym4, bet kurio Zemes sklypo sandorio dalimi tapo
privalomas Zemes sklypo planas, patvirtintas valstybines Zemetvarkos tamybos. 1995 metais
priimtame Teritorijq planavimo istatyme buvo itvirtinta pareiga visus patvirtintus teritorijrl
planavimo dokumentus registruoti Teritorijq planavimo dokumentq registro (toliau - TPDR)
tvarkytojams ne vdliau kaip per 15 dienq nuo patvirtinimo. Iki Siol savivaldybes nesiima veiksmq
susieti parduodamus sklypus su tinkamai registruotais teritorijq planavimo dokumentais. Tik 2003
m. gruodZio 18 d. priimtas Sodq bendrijq istatymas, kuriame pirmEkart atsirado sodq bendrijos
s4voka;

2.4. Kintant teisinei bazei bei atsiradus preciziniams dokumentq parametrq atitikimo
reikalavimams, reikia leisti sodininkq bendrijoms (toliau - SB) su savininko pritarimu keisti
(pildyti) galimai klaidingai parengtus planus (schemas) pagal turim4 iSplanavimo projekt4. Sis
planas ndra nei teritorijq planavimo dokumentas, nei Zemes istatyme apraSytas Zemes sklypo
planas. Be to, b[tina tureti omenyje, kad sodininkai valstybing Zemg turejo isigyti per labai trump4
laik4 (6-8 mdnesius), o dalis planrl (schemq) iSbraiZyta kameralinemis s4lygomis, vadovaujantis
matavimo juostomis atliktais matavimais;
2.5. Bltina sukaupti visus sodq iSplanavimo projektus viename registre bei teises aktuose
aiSkiai apraSyti, kad teritorijos tvarkymas, prieZiura, konversija ir kt. bltq atliekami, vadovaujantis
esamais sodq iSplanavimo projektais. Bfitina istatymq lygmenyje apraSyti, kuo remiantis atliekami
kadastriniai matavimai, nes be aiSkaus reglamentavimo dauguma teritorijq planavimo ir Zemes

2.

administravimo klaidq traktuoj amos matininkq klaidomis;
2.6. Sudetingas yra ir keliq tikslaus Zemes ploto Sodininkq bendrijq teritorijoje nustatymo
klausimas. Praktikoje yra atvejq, kai faktinis sklypo plotas lyginant su planavimo sprendiniais,
skiriasi. Matininkq ,,klaidq" skaidiq padidino Nekilnojamojo turto kadastro nuostatq pataisos,
nustadiusios, kad matuojamq sklypr4 ribq ir plantl neprivaloma derinti su sodininkq bendrijq
pirmininkais. Sodininkq bendrijq naudojamos Zemds su dideliu skaidiumi kompaktiSkai
i5sidesdiusiq Zemes sklypq kadastriniq matavimq darbai reikalauja specifines tvarkos, kuri
uZtikrintq dideli sklypq matavimo tikslum4. Tai galima pasiekti tik reikalaujant, prieS atliekant
atskiry Zemes sklypq matavimus, pirmiau nustatyti sodininkq bendrijq teritorijas, arba kadastro
bloko, arba sodo kvartalo aplinking rib4 ir jos poslkio taSkq koordinates. Esant nesutapimui del jau
atliktq kadastriniq matavimq tarp ribq, sklypai turetq biiti permatuoti kvartalais. Nekompetentinga
vertinti sklypq ribq atitikim4 teritorijq planavimo dokumentui pagal vieno atskiro skllpo
dokumentus;
2.7. Nera tvarkos, reglamentuojandios SB sodq dalies vidaus keliq ruoZq perdavim4
savivaldybems ir Siq keliq formavim4 sklypais (i5ai5kinant darbq organizacij4, apmokejim4
matavimo darbus atliekantiems asmenims, teikim4 registruoti Nekilnojamojo turto registre,
naudojimo iteisinim4 ir kt.). Todel si[lytina keisti Kelio kadastro duomenq bylos rengimo taisykles
(patvirtintas Nacionalir", i"-.. tarnybos prie Zemes ukio ministerijos (toliau - NZf; 2005-05-05
isakymu Nr. 1P-105), numatant, jog kelias yra statinys, apraSytas Keliq istatyme, visais atvejais
b[tq formuojamas atskiru nekilnojamojo turto objektu tik po to, kai Nekilnojamojo turto kadastro
istatymo pagrindu bus suformuota kelio juosta, t. y. Zemes sklypas, reikalingas tam keliui
eksploatuoti. Vieno nekilnojamojo daikto (statinio) parametrai negali prie5tarauti kito
nekilnojamojo daikto (sklypo) i5matavimams. Sodq bendrijq teritorijoje projektai, kurie galetq
priestarauti sodq iSplanavimo projektams, nebuvo rengti, todel kelio (statinio) ir kelio juostos
(Zemes sklypo) parametrai turi sutapti. Si4 nuostat4 turi iWirtinti Vyriausybes nutarimas;
2.8. Aplinkos ministerija (toliau - AM) parenge SB bendrojo naudojimo Zemeje esandiq
vidaus keliq perdavimo savivaldybems program4 (toliau - Programa), kurioje neakcentuotas
esminis momentas - SB teritorijoje esantis kelias susideda i5 dviejq elementq. Pagal sodq
iSplanavimo projektus teritorijoje buvo numatlrtos pravaZiavimq vietos. Sodininkai daZniausia savo
leSomis irenge kelius (statinius). Nors ano meto teises aktai neipareigojo rengti techniniq projektq
keliams tiesti, visais atvejais esami statiniai yra turtas. Programoje ndra nuostatq, kad prieS rengiant
kelio (statinio) formavim4, bttina iSsprEsti tam keliui skirtos kelio juostos (Zemes sklypo) klausim4.
Programa neapra5o kelio juostos blkles. Neai5ku, ar perduoti reikia sklyp4, ar tik statini;
2.9. Pateike siiilymus koreguoti Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2005-06-23 nt$aimu Nr.
695 pafvirtintus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, papildant juos (Zr.
paZymos 4 punkt4), bei tikslinti Zemes sklypq formavimo ir pertvarkymo projektq rengimo ir
igyvendinimo taisykles;
2.10. ,,SB dokumentq negalima vienareikSmi5kai interpretuoti, nes SB klresi valstybes Zemes
administravimo kflrimo metu, todel visi teises aktai turi atsiZvelgti i dokumentq senati bei daugiau
teisiq suteikti teritorijos administravim4 ir tvarkym4 vykdandioms SB. B[tina keisti Sodininkq
bendrijq istatym4 (toliau vadinama - SBI) ir itvirtinti sodq objekq registravimo eiliSkum4. Pirma,
b[tina surasti ir TPDR iregistruoti sodo iSplanavimo projekt4. Jeigu tokio ndra, arba jis pamestas,
institucija, atsakinga uZ teritorijos planavim4, turi inicijuoti naujo planavimo dokumento rengim4.
Teritorijq planavimo nuostatos suteikia daug galimybiq savivaldybems veikti Sia linkme. I5 proceso
matyti, kad bttent jos vis4 laik4 ir priZirlrejo planavim4 Siose teritorijose. Tik tinkamai apskaityto ir
iregistruoto suplanavimo projekto pagrindu Nekilnojamojo turto kadastre galima daryti Zym4 del
sodo teritorijos iSoriniq ribq: galima formuoti kelio juost4 (Zemes sklyp4) - nauj4 nekilnojamojo
turto objekt1. Tada tuos Zemds sklypus bus galima perduoti valstybinds Zemds patiketiniui Nacionalinei Zemes tamybai, kuri juos perleis savivaldybems, o pastarosios jau padios gal6s
inicijuoti kelio (statinio) formavimo prieZi[ros ir eksploatavimo procesus, Linoma juos kartu
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derinant su statinio naudotoju

-

sodininkq bendrija."

TYRIMAS IR ISVADOS
Nustatytos tyrimui reikimingos aplinkybis

Aleksandro Stulginskio universiteto Zemetvarkos specialistq ir Kauno susivienijimo
,,Sodai" (toliau - Susivienijimas) atstovq pasitarimo, vykusio 2015 m. rugpjudio 4 d., del sodininkq
bendrijq (toliau - SB) Zemes sklypq kadastriniq matavimq tvarkos patobulinimo i5vadose
paiymeta:
,,Pagrindines problemos, i5kylandios atliekant Zemes sklypq kadastrinius matavimus SB
teritorijose:
- nepakankamas pirminiq planavimo dokumentq, kuriais vadovaujantis buvo privatizuojami
sodq sklypai, sprendiniq laikymasis, nustatant ar tikslinant Zemes sklypq ribas (pagrindines klaidos
- nukrypimas nuo projektuose nustatytq ribq, vidaus keliq juostq plodio susiaurinimas, parengtuose
Zemes sklypq planuose ribq ,,persidengimai" ir kt.). Matininkq klaidq skaidiq padidino ir
Nekilnojamojo turto QrlT) kadastro nuostatq pataisos, nustadiusios, jog matuojamq Zemes sklypq
ribq ir planq neprivaloma derinti su SB pirmininkais;
- SB naudojamos Zemds su dideliu skaidiumi kompaktiSkai iSsidesdiusiq Zemes sklypq
kadastriniq matavimq darbai reikalauja specifines tvarkos, kuri uZtikrintq dideli sklypq matavimo
tikslum4. Daugumos gamybininkq nuomone, tai galima pasiekti tik reikalaujant prieS atliekant
atskiry Zemds sklypq kadastrinius matavimus pirmiau nustatyti SB teritorijos arba kadastro bloko,
arba sodo kvartalo aplinking rib4 ir jos poslkio taSkq koordinates;
- nera parengtos tvarkos, reglamentuojandios SB sodq dalies vidaus keliq ruoZq perdavim4
savivaldybems (pagal SBI 6 str. I dalies nuostatas 5i4 tvark4 turi parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybe ar jos igaliota institucija), be to, nera ir Siq keliq formavimo sklypais tvarkos
(iSai5kinant darbq organizacij4, apmokejim4 matavimo darbus atliekantiems asmenims, teikim4
registruoti Nekilnojamojo turto registre, naudojimo iteisinim4 ir kt.).
AtsiZvelgiant i tai, siDlome papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2005 m. birZelio 23
d. nutarimu Nr. 695 patvirtintus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus taip:
l) Papildli 21 punkt4 Siuo 212 punktu: ,,212. Nustatant ir tikslinant Zemes sklypq ribas
sodininkq bendrijq teritorijose vadovaujamasi planavimo dokumentais, teises aktq nustatyta tvarka
parengtais ir naudotais/naudojamais sodq sklypams privatizuoti: sodo teritorijos planavimo
projektais (generaliniais planais), sodo sklypq planais ar schemomis, taip pat TPDR iregistruotais
Zemes sklypq formavimo ir pertvarkymo projektais.";
2) Papildyti 21 punkt4 Siuo 213 punktu;,,213. sodininkq bendrijq teritorijose Zemes sklypai
matuojami ir Zymimi nekilnojamojo turto kadastro Zemelapyje tik nustadius viso bendrijos
naudojamos Zem6s masyvo (arba kadastro bloko ar sodo kvartalo) aplinking rib4 ir jos posDkio
ta5kq koordinates.";
3) Papildyti22 punktEiiuo 221punktu; 22r. Atliekant SB bendrojo naudojimo Lemeje esandiq
vidaus keliq Zemes sklypq kadastrinius matavimus SBI 6 straipsnio I dalyje nurodytiems tikslams,
atskirais sklypais formuojami keliai, kuriuos numatoma perduoti savivaldybei, ir keliai, kuriuos
sodo bendrija numato nuomoti ar iSsipirkti i5 valstybes. Kelio, kaip inZinerinio statinio, kadastriniq
matavimq kartu su kelio Zemes sklypo kadastriniais matavimais atlikti neprivaloma.";
4) Nuostatq 32.1.1. punkte patikslinti nuostat4 del privalomo dalyvavimo, nustatant ir
paZenklinant Zemes sklypq ribas: vietoje ZodLit4 ,,taip pat SB pirmininkui, jeigu matuojamas Zemes
sklypas ribojasi su sodininkq bendrijos Leme" ira5yi" ,,taip pat SB pirmininkui, jeigu matuojamas
SB ar jos nario naudojamas Zemds sklypas arba matuojamas Zem€s sklypas ribojasi su SB Leme".
Sillomos pataisos leistq iSvengti Siuo metu susidarandiq problemq. ISkilus neaiSkumams del
sklypo ribq nustatymo, butq galimybe remtis pradiniais dokumentais, parengtais suteikiant sodo

3.

4

sklyp4 ar jo privatizavimo tikslams, kadangi kadastro nuostatuose jie b[tq prilyginti teritorijq
planavimo dokumentams. SB pirmininkas, dalyvaudamas kadastriniq matavimq procese, arba
derindamas matuojamq sklypq ribas, atsiradusias problemas padetq iSsprgsti geriau nei NZT
teritorinio skyriaus darbuotojas. Aplinkines ribos matavimai uZtikdntq Zemds masyvo viduje
esandiq sklypq ribq nustatymo tikslum4. Nuostata del sodo vidaus keliq matavimo leistq parengti
vienod4 Siq darbq vykdymo tvark4 ir iSvengti nepagristq papildomq reikalavime, su kuriais
susiduriama savivaldybiq administracij oj e ar valstybe s institucij ose. "

4.

Zemes

[kio ministerijos (toliau - L0tvt) 2015 m. gruodZio

10 d. raSte Nr. 3JA-645-439

paiymeta:
,,Zemds ukio ministerija pagal kompetencij4 iSnagrinejo Jlsq ra5t4, kuriame pateikete
pastebejimus del Aplinkos ministerijos parengto Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimo ,,D61
Sodininkq bendrijq bendrojo naudojimo Zemeje esandiq vidaus keliq perdavimo tvarkos apra5o
patvirtinimo" projekto (toliau - Projektas) bei pasifllymus del sodo Zemes sklypq kadastriniq
matavimq tobulinimo, tikslinant Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos Vyriausybds 2002 m. balandZio 15 d. nutarimu Nr. 534 ,,Del Lietuvos Respublikos
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatq patvirtinimo" (toliau - Nuostatai).
I5nagrin6jg JUsq pastabas d6l Projekto, praneSame, kad Zem6s iikio ministerija, gavusi
ir i5nagrindjusi Projekt4 2015 m. lapkriiio 17 d. ra5tu Nr.20-5370(12.141), pateikd Aplinkos
ministerijai pastabas bei sillymus d6t projekto tikslinimo.
Del Jusq praiymo suderinti Zem1s ukio ir Aplinkos ministerijq prieitaravimus del sodq
planavimo projeh4 (generaliniq planQ teisinio statuso ir galimybds juos registruoti Teritorij4
planavimo dokumentry registre (toliau - TPDR) paaiSkiname, kad Zemes [kio ministerijos nuomon€
del generaliniq planq teisinio statuso nesikeite ir jie prilygintini teritorijq planavimo dokumentams.
Siekdama i5sprgsti nuomoniq skirtumus, Zemes [kio ministerija dar kart42015 m. liepos 10 d. ra5tu
Nr. 2D-333 6(12.14l) kreipesi i Aplinkos ministerij4 (minetas raStas buvo siqstas ir Susivienijimui),
i5destydama visus argumentus del galimybes sodq suplanavimo projektus (generalinius planus)
registruoti TPDR bei pra5ydama dar kart4 apsvarstl.ti toki4 galimybg, tadiau atsakymas nebuvo
gautas.

Del Jus4 siulymo keisti Nuostatus papildant juos 212 punhu, pagal kuri siuloma, kad
,,nustatant ir tikslinant iemds sklypq ribas SB teritorijose turi buti vadovaujamasi planavimo
dokumentais, teisis ahy nustatyta tvarka parengtais ir naudotais/naudojamais sodo sklypams
privatizuoti: 1...f", paiymime, kad pagal Siuo metu galiojandius teises aktus sodo Zemds sklypq
kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis sodo planavimo projektu (generaliniu planu), jam
nesant - sodo sklypo planu (schema) arba kitu teritorijos planavimo dokumentu, jei toks
dokumentas SB teritorijai parengtas. Manome, kad Jtisq sitilymas i Nuostatus papildomai ira5yti
pirmiau i5vardytus Jtisq sitrlomus dokumentus yra perteklinis.
Taip pat del Jus4 siAlymo papildyti Nuostatus nauju 213 punhu, pagal kuri siulote atlihi sodo
Zem€s sklypq kadastrinius matavimus tik tuomet, kni bus nustatytos SB skirtos mdg|jq sodo
teritorijos aplinkinds ribos, paiymime, kad 2015 m. gruodZio 2 d. nutarimu Nr. 1238 ,,D61 Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2002 m. balandZio l5 d. nutarimo Nr. 534 ,,Del Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto kadastro nuostatq patvirtinimo" pakeitimo" buvo patvirtintas Sodininkq
bendrijai skirtos megejq sodo teritorijos ribq duomenq nustatymo, jq paZymejimo kadastro
Zemelapyje ir iraSq nekilnojamojo turto kadastre apie Zemes sklypq buvim4 sodininkq bendrijai
skirtoje megejq sodo teritorijoje padarymo tvarkos apra5as, kuriuo nustatyta SB skirtos megejq sodo
teritorijos ribq duomenq nustatymo, jos ribq paZymejimo kadastro Zemelapyje ir ira5q
Nekilnojamojo turto kadastre apie Lemes sklypq buvim4 SB skirtoje megejq sodo teritorijoje
padarymo supaprastinta tvarka. Tadiau atkreipiame demesi, jog nei istatymai, nei Nuostatai, nei kiti
teis6s aktai nenurodo ir negali nurodyti prievolOs atlikti nuosavybds teise valdomo sodo Zem6s
sklypq kadastrinius matavimus tik tuomet, kai bus nustatytos SB skirtos m6g6jq sodo
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teritorijos aplinkin6s ribos, nes Siuo atveju butq paZeisti sodo

Zem6s

sklypq savininkq teis6ti

interesai.
Del Jusq treiio l{uostatq patil<slinimo siillymo, paLymime, kad minetu klausimu, t. y. del SB
teritorijoje esaniitl keliq kadastrini4 matavimq, Jums buvo ra5ytas 2015 m. balandZio 8 d. raStas
Nr. 3JA-137-206-141, kuriame iSdestyta lemes [kio ministerijos nuomone del keliq matavimo ir
perdavimo savivaldyb6ms, tadiau Jtisq siiilom1 sprendim4 d6l keliq matavimo ir perdavimo
savivaldyb6ms turi priimti Projekto reng6ja Aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos
Vyriausybei pritarus Projektui, gali btiti sprendZiamas Nuostatq patikslinimo, susijusio su
Projekte i5d6stytomis nuostatomis, klausimas.
Taip pat del Jus4 paskutinio siulymo Nuostatams, prapleiiant SB pirmininko kompetencijq del
privalomo dalyvavimo atlieknnt sodo ZemOs sklypq kadastrinius matavimz.t, manome, kad SB
pirmininko dalyvavimas atliekant iemds sklypq, besiribojaniig su SB Zeme, reglamentuotas
ai5kiai ir pakankamai Nuostatuose, tod6l Jtisq siiilymas btitq perteklinis.
Taip pat informuojame, kad Zemes flkio ministerijos atstovai dalyvaus Jlsq 2015 m. gruodZio
12 d. organizuojamoje konferencijoje, kurios metu bus galima pladiau iSnagrineti ir aptarti Jlsq
ra5te keliamas problemas bei sifilymus."
5. Seimo kontrolierius2016 m. geguZes 26 d.Paiymoje konstatavo:
,,[...] kol nera iSsprgstas klausimas del sodq suplanavimo projektq teisinio statuso itvirtinimo
teises aktuose ir klausimas del SB{ 6 straipsnio 1 dalies nuostatos, reglamentuojandios sodininkq
bendrijq teritorijose esandiq keliq perdavim4 savivaldybems, igyvendinimo, galimai paZeidZiamas
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje itvirtintas atsakingo valdymo principas [...], istatymq
virsenybes ir teisetumo principai, kuriais grindZiama valstybes tamyba [...] ir teisinio reguliavimo
ai5kumo bei darnumo reikalavimas [...]. Kol nepatvirtintas SB teritorijose esandiq keliq perdavimo

savivaldybems igyvendinamasis aktas, neaiSkus SBI 6 straipsnio 1 dalies nuostatos t...]
igywendinimas, o tai didina itamp4 tarp SB, savivaldybiq ir valstybiniq institucijq. Todel
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 22 straipsnio I dalies I punktu,
Susivienij imo skundas pripaZintinas pagristu. [...]." ;
5.2. Seimo kontrolierius 2016 m. geguZes 26 d. PaZymoje Lietuvos Respublikos Ministrui
Pirmininkui rekomendavo :
,,25.1. atkreipti demesi i Susivienijimo iSkeltq problem4 del sodq suplanavimo projektq
statuso teisiniame reglamentavime nustatymo ir sprgsti 5i klausim4 teises aktq nustatyta tvarka;
25.2. uZrikinti, kad SBI 6 straipsnio I dalies nuostatos igyvendinimui reikalingq teises aktq
priemimas nebflq vilkinamas."
6. Del sodq suplanavimo projektq registravimo TPDR
,,

AM Seimo kontrolieriui paZymejo:

[.. .]

AM nuosekliai laikosi pozicijos, kad m6g6jq sodq suplanavimo projektai negali btiti
registruojami TPDR.
t...1

TPI2 str. 26 d.,27 d.,25 d. ir kitas nuostatas, teritorijq planavimo dokumentais, tarp jq
vietoves lygmens bendraisiais planais ir specialiojo teritorijq planavimo dokumentais, igyvendinami
TPI 3 str. 1 d. nurodyti teritorijq planavimo tikslai ir Sie dokumentai skirti darniam teritorijq
rystymui, t. y. ekonominOs, socialinGs ir (ar) aplinkos btiklds urbanistiniams kokybiniams
pokyiiams ir kielcybinei plEtrai nustatyti. Mlsq nuomone, sodrl suplanavimo projektai, kurie
buvo rengiami 1960-1995 metais (t. y. iki 1996 m. TPf pirmosios redakcijos isigaliojimo, ir kurie
netenkina 2004 m. geguZes 1 d. isigaliojusio TPI pakeitimo istatymo Nr. IX-1962 4 str.
Pagal

reikalavimq), neigyvendina (neatitinka) teritorijq planavimui nustafytq tikslq ir nesprendiia
teritorijq planavimo dokumentams keliamq uZdaviniq, tod6l minOti projektai pagal galiojanti
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teritorijq planavimo teisini reguliavim4 negali btiti priskirtini prie teritorijq planavimo
dokumentq.

t.l

Pagal pakeisto ir nuo 2Ol4 m. sausio 1 d. isigaliojusio TPI 18 str. I d., detaliuosiuose
planuose, inter alia, nustatomos galimos Zem6s sklypq ribos ir (ar) Zem6s sklypq formavimo ir
pertvarkymo principai (maiiausi ir (ar) didZiausi galimi iemds sklypq dydZiai) (7 p.), t. y. toks
reglamentavimas leidZia detaliuosiuose planuose nustatyti tik iem6s sklypq formavimo ir
peitvarkymo principus. Siq detaliqjq planq sprendiniai igyvendinami, kaip nurodyta TPf 19
str. 2 d. I p., rengiant_iemOs valdos projektus, tiksliau - Zemds sklypq formavimo ir
pertvarkymo projektus. Zemes istatymo 40 str. I d. I p. itvirtintos i5 esmes analogi5kos nuostatos,
nustatandios galimybg Zemes sklypq formavimo ir pertvarkymo projektais igyvendinti nurodytus
detaliuosius planus. Pagal minOtas istatymines nuostatas, kai detaliajame plane numatyti tik Zemes
sklypq formavimo ir (ar) pertvarkymo principai rengiamais Zem6s sklypq formavimo ir
pertvarkymo projektais ig5rvendinami, o ne koreguojami minEti detalieji planai. PaZymetina,
kad Zem6s sklyprl formavimo ir pertvarkymo projektai, igyvendinantys detaliqjq planq
sprendinius, TPDR neregistruoj ami.

t..l

Atkreiptinas demesys, kad per dvide5imt vienerius metus ne kart4 keitdsi teritorijq
planavimo teisinis reguliavimas ir i5 esm6s buvo pakeista teritorijg planavimo dokumentq
sistema. Pateikti pasifllymai keisti Nutarim4 ir TPDR nuostatus galdtq btiti prilyginti
sitilymui grfiti i 1996 m. galiojusi4 teritorijq planavimo dokumentq sistem4, kuri i5 esmds
neatitinka galiojaniio teritorijq planavimo reglamentavimo ir teritorijg planavimo
dokumentams keliamg reikalavimq. AtsiZvelgiant i tai, AM nuomone, netikslinga keisti
Nutarim4 ir TPDR nuostatus.
t.. l
Informuojame, kad AM 2014 m. vasario 4 d. raStu Nr. (18-2)-D8-S64 kreipesi i TPDR
tvarkymo funkcijas vykdandias savivaldybiq administracijas, praSydama nurodyti, kiek yra
neiregistruotq sodq suplanavimo projektq, ir pateikti sitlymus del Siq dokumentq registravimo
galimybiq ir tikslingumo.
Apibendrinus 45 savivaldybiq pateikt4 informacij4 (15 savivaldybiq informacijos
nepateike), 44 savivaldybdse n6ra TPDR registruotg sodq suplanavimo projektq. Dauguma
savivaldybiq nurodd, kad mineti projektai neatitinka bendryjq reikalavimq, taikomq parengtiems
teritorijq planavimo dokumentams, t. y. be ai5kinamqjq ra5tq, neturi derinimo, tvirtinimo, keitimo
ar papildymo dokumentacijos, todel vadovaujantis TPDR nuostatais, savivaldybir; administracijos
netur6jo galimybiq tokius sodq suplanavimo projektus registruoti TPDR.

t.l

TP[ pakeitimo istatymo Nr. XI1-407 3 straipsnio pakeitimo istatymo projektas 2016 m. kovo
9 d. buvo pateiktas derinti institucijoms ir visuomenei, skelbiant ji Lietuvos Respublikos Seimo
teises aktq informacinds sistemos (TAIS) Projektq registravimo posistemeje (TAIS reg. Nr. 16262s).

t.. l
Informuojame, kad AM nuosekliai laikosi i5reikltos pozicijos - pagal galiojanti teritorijq
planavimo teisini reguliavim4 sodq suplanavimo projektus registruoti TPDR n6ra galimybds.
[...] Pagal 1996 m. sausio 1 d. - 2013 m gruodZio 31 d. galiojusi teritorijq planavimo ir
Zemetvarkos teisini reguliavim4 visi Zemetvarkos planavimo dokumentai buvo specialiojo
teritorijq planavimo dokumentai, neatsiivelgiant i tai, kad Zem6s valdos projektai (Zemes
sklypq formavimo ir pertvarkymo projektai, Zemes reformos Zemetvarkos projektai, Zemes
paemimo visuomends poreikiams projektai ir Zemes konsolidacijos projektai) neiglvendino
specialiajam teritorijg planavimui keliamg tikslq ir uZdavinirl. Nuo 2014 m. sausio I d.
isigaliojusiuTP[Nr. XII-407 (su juo susijgs Zemes istatymo 2,9,10,72,13, 15, 21,22,23,24,25.
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26,27,28,29,30,32,33,37,38, 39, 40,47,45,46,47,48,49,51.52 straipsniq pakeitimo ir
papildymo istatymas Nr. XII-411) siekiant teisinio ai5kumo i5 esmds pakeista (optimizuota)
teritorijq planavimo dokumentq sistema, itvirtinant vien4 teritorijq planavimo lygmenq r[Si ir
nustatant dvi teritorijq planavimo dokumentq ruSis: kompleksinio teritorijq planavimo dokumentai
ir specialiojo teritorijq planavimo dokumentai. Siuo istatymu specialiojo teritorijq planavimo
dokumentams priskirti specialiojo teritorijq planavimo Zemetvarkos dokumentai: Zemetvarkos
schemos ir kaimo pletros Zemetvarkos projektai.
Nuo 2014 m. sausio I d. isigaliojusiame teritorijq planavimo ir Zemetvarkos teisiniame

reguliavime Zem€s valdos projektai, nustatantys Zem6s sklypo (sklypq) formavim4 ir
pertvarlcym4, taip pat naudojimo s4lygas (paskirti, apribojimus, servitutus ir pana5iai),
atskirti nuo teritorijq planavimo, t. y. Zem6s valdos projektai n6ra teritorijq planavimo
dokumentai. Iki 1995-12-31 parengtuose sodo suplanavimo projektuose megejq sodininkystei
skirtose teritorijose buvo suprojektuoti SB nariq Zemds sklypai, paliekant bendro naudojimo Zemes
plotus, skirrus bendro naudojimo reikmems (rekreacijai, keliams ir kt.). Sodq suplanavimo
projektais nenustatomas teritorijq vystymas, teritorijos naudojimo reglamentas (naudojimo ir

tvarkymo reZimas), kuriuo vadovaujantis vykdoma ar vystoma suplanuota veikla

ir

su ja

susijusi statyba.
Sodq suplanavimo projektq turinys artimas Zem6s sklypq formavimo ir pertvarlcymo
projektq sprendiniams, tod6l sodq suplanavimo projektai galdtq b[ti prilyginti min6tiems
iem6s sklypq formavimo projektams, kurie priskirtini prie iem6s valdos projektq.
[...] Pagal SBI 2 str.3 d., megOjy sodo teritorija- savivaldybes ar jos dalies bendrojo plano
sprendiniuose paZymeta teises aktu megejq sodininkystei skirta teritorija. Minetq bendryiq planq
breZiniuose paZymimos esandios megejq sodq teritorijos numatant Siq teritorijq vystymo kryptis
(galimybes), t. y. skirtingu paZenklinimu iSskiriamos konvertuojamos i gyvenam4sias teritorijas
(daZniausiai i maio uZstatymo intensyvumo) ir megejq sodq teritorijos, kuriose neskatinama
konversija. AtsiZvelgiant i tai, kad SBI itvirtinta galimybe megejq sodq teritorijose vykdyti statybas,
Sios teritorijos nurodyuose bendruosiuose planuose priskiriamos prie urbanizuotq (urbanizuojamq)
teritorijq. [gyvendinant Siq bendrqjq planq sprendinius megejq sodq teritorijq vystymas gali buti
planuojamas rengiant tiek kompleksinio teritorijq planavimo dokumentus (vietoves lygmens
bendruosius planus ar detaliuosius planus), tiek vietoves lygmens specialiojo teritorijq planavimo
dokumentus (pvz., inZinerines infrastrukturos vystymo planus). [...]."

7. Del SB teritorijoje esandiq keliq perdavimo savivaldybems AM Seimo kontrolieriui
paZymejo:

,,[...]
Pagal 2014 m. gruodZio 14 d. priimto SB{ 2, 6, 11, 15, 16, 77, 18,22,24,27 ir 28 straipsniq
pakeitimo istatymo 6 str. nuostat4 savivaldybes buvo ipareigotos perimti, valdyti ir tvarkli SB
bendrojo naudojimo Lemeje esandius vidaus kelius (eatves). Nuo 2015 m. liepos 31 d. galiojandioje
SBI 6 str. redakcijoje nurodyta, kad SB pra5ymu SB bendrojo naudojimo Zemes sklypus.
naudojamus keliams (gatvems) eksploatuoti ar tiesti, ar Zemes sklypus su juose esandiais keliais
(eatvemis), perima ar patikejimo teise valdo ir tvarko savivaldybe, i5skyrus atvejus, kai SB 5i4
bendrojo naudojimo teritorijos dali i5siperka. SB bendrojo naudojimo Zemes sklypq, naudojamq
keliams (gatvems) eksploatuoti ar tiesti, ar Zem€s sklypq su juose esandiais keliais (gatvemis)
kadastriniai matavimai ir iregistravimas Nekilnojamojo turto registre finansuojamas i5 SB leSq,
savivaldybiq leSq ir i5 valstybes biudZeto tiksliniq asignavimq, kurie planuojami ir paskirstomi
savivaldybems pagal Vyriausybes patvirtint4 SB bendrojo naudojimo Zemeje esandiq vidaus keliq
perdavimo programq (toliau - Programa).
{gyvendindama SB[ 6 str. nuostatas, AM 2016 m. buvo parengusi Programos projekt4 ir

pateikusi

tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Lietuvos Respublikos

Program4 atsisak6 tvirtinti, pavesdama 5i4 misij4 aplinkos ministrui, nors tai

Vyriausybe

ir prieStarauja
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SBI 6 str. nuostatoms. Esant skirtingoms institucijq pozicijoms del Programos tikslingumo,

neturint pakankamai finansiniq i5teklirl, po specialig Siam klausimui skirtq Lietuvos Respublikos
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes kanceliarijos
pasitarimq bei pos6dZiq nutarta Programos netvirtinti, o pakeisti SBI 6 str. nuostatas,
atsisakant Programos rengimo.
2Ol7 m. buvo parengtas SBf 6 straipsnio pakeitimo istatymo projektas. Lietuvos Respublikos
Vyriausybe SBI 6 straipsnio pakeitimo istatymo projektui pritare ir 2017 m. liepos 5 d. pateike
Lietuvos Respublikos Seimui. 2017 m. rudeni Lietuvos Respublikos Seime pradGtas SBI 6
straipsnio pakeitimo istatymo projekto svarstymas sustabdytas iki aplinkos ministro 2017 m.
rugsdjo 5 d. isakymu Nr. Dl-749 sudarytos darbo grup6s sodininkq bendrijq aktualiems
klausimams sprgsti (toliau-Darbo grupe) darbo uZbaigimo. AM 2018 m. vasario2T d. Darbo
grupesiSvadaskartususillomukeistiSB{2,6,7,8, 11, 15, 16, 17,18,19,21,22,24 straipsniq
pakeitimo ir papildymo istatymo projektu i5siunte Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos
komitetui.
[...] Pagal 2012m.liepos 13 d. isigaliojusio SBI 1,2,3,4,5,6,7,8, 11, 12,13,15, 16,27,22,
25, 28 straipsniq antrojo ir trediojo skirsniq pavadinimq pakeitimo ir 9, 10, 32 straipsniq
pripaZinimo netekusiais galios istatymo Nr. XI-2182 nuostatas savivaldyb€s ipareigotos perimti,
valdyti ir tvarkyti SB bendrojo naudojimo Zemeje esaniius vidaus kelius (gatves). Iki Sios
dienos didZioji dalis savivaldybiq neperdmusios SB esandiq vidaus keliq (gatviq), jq netvarko ir
nepriZiuri. Penkiq didZiqjq miestq savivaldybiq vadovq 2013 m. vasario 6 d. kreipimesi i
Lietuvos Respublikos Seim4 buvo nurodyta, kad priimtos SBI 6 str. I d. pataisos prakti5kai
negali btiti igyvendinamos, nes n6ra uZtikrintas finansavimas naujai priskirtoms funkcijoms.
2017 m. veikusi Darbo grup6 detatiai i5nagrinejo keliq (gatviq) perdavimo klausimus ir pateikd
sitrlymus ddl praktinio igrvendinimo ir d6l tobulintinos teisin6s bazds. [...]."
8. ZU}y'r Seimo kontrolieriui paZymejo:
,,[...] Atkreipiame demesi, kad Zemes sklypq kadastriniq matavimq atlikimo tvark4
reglamentuoja Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (toliau - Nuostatai). Taigi, Siuo metu
galiojandios teises aktq nuostatos sudaro galimybg atlikti bendrojo naudojimo Zemeje esandiq
vidaus keliq kadastrinius matavimus, be to, praneSame, kad valsfybin6s Zem6s sklypq ar jq daliq,

savivaldybdms valdyti patikdjimo teise, perdavimo tvarka
pafvirtinta ir 5i perdavim4 reglamentuoja Valstybin6s Zem6s sklyprl perdavimo valdyti,
naudoti ir disponuoti jais patik6jimo teise savivaldyb6ms taisyklds. Atsi2velgdami i tai, kas
iSdestlta, paaiSkiname, kad pagal galiojaniius teisOs aktus Siuo metu galimas SB bendrojo
naudojimo iemdje esaniiq vidaus keliq perdavimas savivaldyb6ms.
[...] pagal dabartini teisini reglamentavim4 savivaldybes gali perimti ar patikejimo teise
valdyti SB bendrojo naudojimo Zemes sklypus, naudojamus keliams (gatvems) eksploatuoti ar
tiesti, ar Zemes sklypus su juose esandiais keliais (gatvemis), jeigu yra SB pra5ymas. Teis6s aktai
nenustato privalomumo savivaldybei perimti pirmiau minEtuosius iemds sklypus, taiiau SB ir
savivaldybOs sutarimu nusprendus perimti mindtuosius Zem6s sklypus, perEmimas turdtq btiti
vykdomas, vadovaujantis teis6s aktais.
t.l Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996-05-24 nutarimo Nr. 617 1.1 papunktle
nustatyta, kad miestq (u, j,+ daliq), miesteliq ir kaimq generaliniai planai, detalieji planai ir
projektai, Zemetvarkos projektai bei kiti dokumentai, kuriuose numatytos teritorijq Zemes
naudojimo, veiklos joje pletojimo s4lygos, Zemds naudotojq teises ir prievoles. yra teritorijq
planavimo dokumentai, jeigu jie nustaty.tEja tvarka buvo patvirtinti iki TPI isigaliojimo dienos.
Sodo teritorijos suplanavimo projektus (generalinius planus) lki 1997 m. kovo 30 d. iregistruoti

kurie numatomi naudoti

TPDR privalejo savivaldybes.
Sodo teritorijos suplanavimo projektas (generalinis planas) teises aktuose pirmiausiai buvo
pamindtas Zemes reformos istatymo, priimto 1991 m. liepos 25 d.(redakcijagaliojusi iki L997 m.
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liepos 23 d.),9 straipsnio 6 dalyje, kurioje nurodyta, kad SB nariams ir asmenims, norintiems steigti
sodus, parduodamas Zemds sklypas nustatomas pagal sodo i5planavimo projekt4, bet ne didesnis
kaip 0,12 ha.
Sodo teritorijos suplanavimo projektai (generaliniai planai) veliau taip pat buvo minimi
Sodininkq bendrijq nariq sodq sklypq pardavimo tvarkos metodiniuose nurodymuose (toliau Metodika). Pagal mindtos Metodikos nurodymus lyko Zemes sklypq, esandiq SB, privatizavimas.
Metodikos 6 punkte nurodyta, kad SB valdyba, surinkusi pra5ymus sodq sklypams pirkti, turejo
atlikti sodq sklypq ribq patikslinim4 nahrroje ir parengti kiekvieno sodo sklypo plan4 M l:500
(Metodikos 1 priedas). Sodq sklypq planus protokolu turejo tvirtinti SB valdyba, o kiekvieno sodo
sklypo plan4 pasiraSyti sodo sklypo savininkas ir tvirtinti SB pirmininkas paraSu ir antspaudu.
Taigi, SB valdyba, rengdama, o SB valdybos pirmininkas, tvirtindamas atskirq sodo Zem€s
sklypq planus, prival6jo uZtikrinti, kad Sie planai atitiktq sodo teritorijos suplanavimo

projekt4 (generalini plan$.
Paiymetina. jog teritorijq planavimo dokumentq s4vokos, kurios nurodytos ir Siuo metu
galiojandiuose teises aktuose, reglamentuojandiuose teritorijq planavim4, buvo itvirtintos TP{, kuris
buvo priimtas tik 1995 m. gruodZio 12 d.
Taigi, sodo Zemes sklypq pivatizavimo metu Zemes sklypai buvo privatizuojami pagal sodo
teritorijos suplanavimo projektus (generalinius planus), o mindtieji dokumentai paeal tuo metu
galiojusi teisini reglamentavim4 prilygintini teritorijq planavimo dokumentams.
Taip pat paiymime, kad mdgdjq sodo teritorijos suplanavimo projektg (generaliniq
planq) registravimas TPDR ar kitame registre nepakeis sodo teritorijos suplanavimo projektq
(generaliniq planq) statuso, kadangi min6tieji planai vieninteliai Sig projektq rengimo metu
buvg sodo teritorijos suplanavimo sprendinius nusakantys dokumentai ir jais privaloma
vadovautis, atliekant sodo iem6s sklypq kadastrinius matavimus.
t..l Dar kart4 atkreiptinas demesys, kad atliekant sodo Zem6s sklypq kadastrinius
matavimus pagal Siuo metu galiojanti teisini reglamentavim4 privaloma vadovaultiq sedo
arba Zem6s valdos proiektas. Mindtas reikalavimas, atliekant sodo Zem6s sklypq kadastrinius
matavimus, buvo taikomas visuomet.
PaZymime, kad Zemes reformos lstatymo 2l straipsnyje nurodyta, jog vietoveje paZenklintos
privadios Zemds, miSko sklypq ribos veliau, atliekant kadastrinius matavimus, nekeidiamos.
Kadangi sodo Zemes sklypq pivatizavimas ir Zenklinimas vietoveje vyko pagal sodo teritorijos
suplanavimo projektus (generalinius planus), todel visais atvejais turi biiti vadovaujamasi sodo
suplanavimo projektu (generaliniu planu) ar sodo Zem6s sklypo ar teritorijos teritorijrl
planavimo dokumentu arba Zem6s valdos projektu, parengtu pagal dabartini teisini
reglamentavim4.
Taip pat paiymime, kad teisiSkai reglamentar.us megejq sodq teritorijq suplanavimo projektq
(generaliniq projektq) registravimE TPDR, jq teisinis statusas nepakis, kadangi minetieji planai
vieninteliai Siq projektq rengimo metu buvg sodo teritorijos suplanavimo sprendinius nusakantys
dokumentai, ir jais privaloma vadovautis, atliekant sodo Zemes sklypq kadastrinius matavimus.
Taigi, nepriklausomai nuo to, ar sodo teritorijos suplanavimo projektai (generaliniai planai)
pagal projektq rengimo metu galiojusius teisds aktq reikalavimus buvo registruoti TPDR, ar
ne, min6tieji planai vieninteliai Siq projektq rengimo metu buvg sodo teritorijos suplanavimo
sprendinius nusakantys dokumentai, todel jie prilygintini teritorijq planavimo dokumentams,
o jq statusas neturi itakos iem€s sklypq kadastriniq matavimq atlikimui ar kadastro
duomenq derinimui.
t. ..1

Atkreiptinas ddmesys, kad sodo teritorijos suplanavimo projektai (generaliniai ptanai)
Siuo metu neberengiami, tod6l pagal dabartini teisini reglamentavimq negali atitikti teisds
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aktais nustatytq teritorijq planavimo dokumento

ar

Zem6s valdos projekto rengimo

reikalavimq.
[...] Informuojame, kad NZT teritoriniuose skyriuose ivykdyta m0g6jq sodo teritorijq,
esanEiq jq administruojamose teritorijose, sodo teritorijos suplanavimo projektq (generaliniq
planq) inventorizacija ir visa informacija suvesta j Sodininkq generaliniq planq apskaitos
Zurnal4, o mindto iurnalo duomenys skelbiami NZT internetiniame puslapyje. Atkreiptinas
d6mesys, kad sodo teritorijos suplanavimo projektq (generaliniq planq) apskaita leidZia
matininkams lengviau rasti reikalingus dokumentus del kadastriniq matavimq atlikimo, taip pat ir
del vykdomos alskaitos iSvengiama minetq projektq dubliavimo, kai SB pirmininkas ir NZT
teritorinis skyrius .archyvuoja skirtingas minetq projektq versijas. Siuo atveju matininkas,
vadovaudamasis NZT teritoriniame skyriuje turimu inventorizuotu sodo teritorijos suplanavimo
projektu (generaliniu planu), atlikdamas Zemes sklypo kadastrinius matavimus ir nustatydamas
Zemes sklypo kadastro duomenis i5vengia Zemes sklypq kadastriniq matavimq atlikimo ir Zemes
sklypq planrl_derinimo klaidq.
t...) ZtM neturi ra5tu informacijos apie teismuose nagrindjamas ar jau i5nagrindtas
bylas, kuriose btitq pasisakyta d6l sodo teritorijos suplanavimo projektq (generalinig planq)
teisinio statuso. Be to, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau - LVAT) Teisines
analizes ir informacijos departamentas LVAT praktikos apLvalgoje i5ai5kino, kad ,,teismai teises
nornas aiSkina ir taiko, atsiZvelgdami i konkredios individualios bylos faktines aplinkybes ir jas
siedami su gindo santykiams taikytina teises norna. Del to kiekvienas teismo pateiktas teises
aiSkinimas turi btti suprantamas bei interpretuojamas tik konkredios bylos kontekste". [...]."

9. Seimo kontrolierius 2018 metais atliko tyrimq savo iniciatyva del 2016 metais teiktos
rekomendacijos nustatyti sodq suplanavimo projektq teisini statusq ir del teisinio reguliavimo,
susijusio su sodininkq bendrijq teritorijoje esandiq keliq savivaldybems perdavimu, ai5kumo ir
efektyvumo principq neuZtikrinimo. Seimo kontrolierius 2018-10-31 pazymoje Nr.4D-2018/124 nurode:
9.1. Del Seimo kontrolieriaus 2016 m. geguZ1s 26 Paiymoje pateihos rekomendacijos
nustatyti sod4 suplanavimo projehq teisini stqtusq nevykdymo:
,,23.1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2016 metais buvo konstatavgs, kad
nei5sprendus sodq suplanavimo projektq teisinio statuso itvirtinimo teises aktuose klausimo,
atsisakant juos registruoti TPDR, kilo neaiSkumai del Zemes sklypq SB teritorijose kadastriniq
matavimq [...];
23.2. Siekdama nustatlrti sodq suplanavimo projektq teisini status4, AM parenge Teritorijq
planavimo istatymo 3 straipsnio pakeitimo projekt4, pagal kuri sodq suplanavimo projektai
prilyginti iem6s valdos projektams, pagal nuo 2014 m. sausio I d. isigaliojusi nauj4 teisini
reguliavim4 nelaikomiems teritorijq planavimo dokumentais [...] ;
23.3. Ddl teiginio, kad institucijos nesutaria del SB iSplanavimo projektq statuso [...],
pa:Zymetina, jog TPDR tvarkymo istaigoms metodi5kai vadovauja AM t...1. Si institucija ne kart4
i5sake aiSki4 pozicij4, kad megejq sodq suplanavimo projektai negali bDti registruojami TPDR [...].
Si4 pozicij? AM argumentavo galiojandiomis teises aktq nuostatomis, paiymedama, jog per 2l
metus ne kart4 keitesi teritorijq planavimo teisinis reguliavimas ir i5 esmds buvo pakeista teritorijq
planavimo dokumentq sistema - sodo suplanavimo projektai, kurie buvo rengiami 1960-1995
metais, neatitinka teritorijq planavimui nustatlrtq tikslq ir nesprendZia teritorijq planavimo
dokumentams keliamq uZdaviniq. lnformacija apie sodq suplanavimo projektus (generalinius
planus) yra susisteminta ir viesinama NZt tinttalapyje [...];
T.4.Del teiginio, kad neregistravus SB i5planavimo projektq TPDR, neaiSku, kaip turi buti
atliekami Zemes sklypq kadastriniai matavimai [...], paLymetina, jog ZOM ne kart4 konstatavo, jog
sodq suplanavimo projektq registravimas TPDR ar kitame registre nekeistq Siq projektq statuso, nes
jie vieninteliai jq rengimo metu buvo sodq teritorijos suplanavimo sprendinius nusakantys
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dokumentai, kuriais privaloma vadovautis, atliekant sodo Zemes sklypq kadastrinius matavimus
t...1;

n.5.

Del teiginio, kad SB teritorijq suplanavimo dokumentq neregistravimas TPDR sukelia
problemq, sodininkams ginant savo teises teismuose [...], paZymetina, jog Sis teiginys nebuvo
pagristas lrodymais, o duomenq apie teismuose nagrinejamas ar iSnagrinetas bylas, kuriose bttq
pa_sisakyta dsl sodq teritorijq suplanavimo projektq teisinio statuso, tyrimo metu nepateike nei
ZUM, nei NZT [...].
24. Apibendrinant tai, kas iSdestlta, darytina i5vada, kad aplinkybEs dCl Seimo
kontrolieriaus 20L6 m. geguiOs 26 PaZymoje pateiktos rekomendacijos nustatyti sodq
suplanavimo projektq teisini statusq nevykdymo nepasitvirtino, todel vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 22 straipsnio I dalies 2 punktu, 5i tyrimo dalis
atmestina.";
9.2. Det tuisinio reguliavimo, susijusio su SB teritorijose esaniiq keli4 savivaldybems
perdavimu, aii kumo i r efektyvumo principy ne uZtilvinimo ;
,,

[.

..]

25.1. Sios tyrimo dalies objektas - vykdomosios valdZios pareigtnq veiksmai, igyvendinant
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2016 m. geguZes 26 d.Palymoje teikt4 rekomendacij4
del teisinio reglamentavimo, susijusio su SB teritorijose esandiq keliq (gatviq) perdavimu
savivaldybems, keitimo [...] ;
25.2.Pagal2014 m. gruodZio 14 d. priimto SBI 6 str. patais4, savivaldybes buvo ipareigotos
perimti, valdyti ir tvarkyti SB bendrojo naudojimo Zemeje esandius vidaus kelius (eatves) [...].
Nuo 2015 m. liepos 31 d. galiojaniioje SBI 6 str. redakcijoje numatyta, kad savivaldybds
perima ar patikBjimo teise valdo ir tvarko SB bendrojo naudojimo iem6s sklvpus,
naudojamus keliams (gatv6ms) eksploatuoti ar tiesti, ar Zem6s sklypus su juose esaniiais
keliais (gatv6mis), kai to pra5o SB [...]. Nurodyq Zemes sklypq kadastriniq matavimq ir
iregistravimo Nekilnojamojo turto registre finansavimo Saltiniai SBI 6 straipsnyje nurodyti Sie: SB
1d5os, savivaldybiq leSos ir valstybes biudZeto tiksliniai asignavimai, kurie planuojami ir
paskirstomi savivaldybems pagal Vyriausybes patvirtint4 Program4;
25.3. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2016 m. geguZes 26 d. Palymoje Lietuvos
Respublikos Ministrui Pirmininkui rekomendavo uZtikrinti, kad SBI 6 straipsnio 1 dalies nuostatq,
susijusiq su keliq perdavimu savivaldybems, igyvendinimui reikalingq teises akq priemimas nebltq
vilkinamas [...];
25.4.lgyvendindama SBI 6 str. nuostatas, AM 2016 m. buvo parengusi Programos projekt4 ir
pateikusi tvirtinti Vyriausybei; esant skirtingoms institucijq pozicijoms del Programos tikslingumo,
neturint pakankamai finansiniq iStekliq, po specialiq Siam klausimui skirrq Seimo Aplinkos
apsaugos komiteto ir Vyriausybes kanceliarijos pasitarimq bei posedZiq nutarta Programos
netvirtinti, o pakeisti SBI 6 str. nuostatas, atsisakant Programos rengimo [...];
25.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybe pritare 2017 m. parengtam SBI 6 str. pataisq projektui
1...),2017 m. liepos 5 d. pateike Seimui [...];
25.6. 2017 m. rudeni Lietuvos Respublikos Seime pradetas SBI 6 straipsnio pakeitimo
istatymo projekto svarstymas sustabdl.tas iki aplinkos ministro 2017 m. rugsejo 5 d. isakymu Nr.
Dl-749 sudarytos Darbo grupes [...] darbo uZbaigimo [...];
25.7.Darbo grupGs 2017 m. gruodZio 15 d. i5vadose [...] i5 esm6s siulyta keisti galiojanti
SBI 6 straipsnio reglamentavim4, papildant ji nuostatomis ddl SB bendrojo naudojimo iem6je
esaniiq keliq (gatviq) ir (ar) keliq (gatviq) juostq perdavimo savivaldybdms eigos, prioritetq,
neatliekant Zem6s sklypq kadastriniq matavimq. Darbo grup6 sitilO parengti SB bendrojo
naudojimo iemeje esaniiq keliq (gatviq) ir (ar) keliq (gatviq) juostq perdavimo
savivaldybdms fvark4. Taip pat siule rekomenduoti savivaldybiq administracijoms kasmet
numatyti galimybg tam tikrq nustatyt4 Keliq prieZilros ir pletros programos leSq dali skirti SB keliq
tvarkymui. Darbo grupe prieme sprendim4 rekomenduoti Vyriausybei numatyti leSas savivaldybiq
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papildomoms funkcijoms, susijusioms su SB keliq perdmimu ir prieZi[ra, igyvendinti numatant SB
teritorijose esandiq keliq diferencij avim4;
25.8. Darbo grupes i5vados ir parengtas SBI 2,6,7,8, 11, 75,76, 17,18,79,21,22,24
straipsniq pakeitimo ir papildymo istatymo projektas [...] Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos
apsaugos komitetui buvo perduoti AM 2018 m. vasario 2l d. raStu, praSant istatymo projekt4
svarstyti 2018 metq pavasario sesijoje [...];
25.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybei Darbo grupes iSvados [...] buvo pateiktos 2018 m.
kovo 9 d. [...];
25.10. Tyrimo metu nebuvo gauta duomenq apie Ministro Pirmininko pavedimu
aplinkos ministro 2017 m. rugsejo 5 d. isakymu Nr. DI-749 sudarytos tarpinstitucinEs darbo
grupds parengto SBI 2, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,,24 straipsniq pakeitimo ir
papildymo istatymo projekto nuostatq, susijusiq su keliq perdavimu savivaldybOms [...],
svarstymq, nors SBI projektas2018 m. vasario 27 d. ra5tu buvo pateiktas Seimo Aplinkos apsaugos
komitetui [...], o 2018 m. kovo 9 d. ra5tu - Vyriausybei [...];
25.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybei teises aktq projektus turi teisg teikti subjektai,
kuriems toki4 teisg suteikia istatymai [...].
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimu parengtame Vyriausybes kanclerio 2017
m. liepos 5 d. raSie Nr. 5-13-1825 Aplinkos ministerljai, Zemes [kio ministerijai, Susisiekimo
ministerijai ir Finansq ministerUai [...] buvo nurodya sudarius tarpinstitucing darbo grupe SB
aktualioms problemoms sprgsti, numatyti konkredias priemones, o prireikus Vyriausybes
sprendimo, pateikti atitinkamq sprendimq (teises aktq) projektus.
Lietuvos Respublikos Vyriausybes darbo reglamente numatyta, kad Vyriausybei karlu su
teises akto projektu teikiami ir nustatyti teises akto projekto lydimieji dokumentai, o Vyriausybei
pateikti teises aktq projektai registruojami Vyriausybes kanceliarijoje [...];
25.12. Tyrimo metu nebuvo gauta duomenq ir apie Seimo Aplinkos apsaugos komiteto
sitrlymo d6l SBI panaikinimo [...] svarsfyme;

25.I3. Teisek[ros pagrindq istatyme itvirtinti teiseklros ai5kumo, efektyvumo ir

sistemi5kumo principai i5rei5kia tam tikrus imperatlwius reikalavimus, ipareigojandius teisekuroje
dalyvaujandius subjektus siekti sukurti vientis4, darni4 ir veiksming4 teises sistem4 [...];
25.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybe yra isipareigojusi gerinti teises aktq kokybg, stiprinti
valstybes institucijq tarpusavio bendradarbiavim4, formuoti aiSki4 ir skaidri4 teising bazE.
grindZiam4 gero valdymo principais [...].
26. Apibendrinant tenka konstatuoti, kad Ministro Pirmininko pavedimu aplinkos ministro
2017 m. rugsejo 5 d. isakymu Nr. Dl-749 sudaryta tarpinstitucin6 Darbo grup6 2017 m.
gruodZio 15 d. i5vadas su parengtu SBI 2,617r 8, 11, 15, 16, 17,18,l9r2lr22r24 straipsniq

ir

papildymo istatymo projektu 2018 m. vasario 27 d. pateikd Seimo Aplinkos
apsaugos komitetui [...], o 2018 m. kovo 9 - Vyriausybei [...], taiiau klausimas dCl SB
teritorijoje esaniiq keliu perdavimo savivaldyb6ms teisinio reglamentavimo iki Siol
nei5sprgstas [...]. AtsiZvelgiant i tai, kas iSdestyta, darytina i5vada, kad paieidiiami teisinio
reguliavimo aiSkumo, teisOktiros efektyvumo ir atsakingo valdymo principai [...], todel
pakeitimo

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 22 straipsnio I dalies I punktu,
konstatuotina, kad Sioje dalyje tyrimo aplinkyb6s pasitvirtino.
27. AtsiLvelgiant i tai, kas iSdesfrta, tikslinga Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos
apsaugos komitetui rekomenduoti:
27.1. atheipti demesi itai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2018 m. vasario
27 d. ra5tu Seimo Aplinkos apsaugos komitetui buvo pateiktos Lietuvos Respublikos Ministro
Pirmininko pavedimu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsejo 5 d. isakymu Nr.
Dl-749 sudarytos darbo grupes sodininkq bendrijq aktualiems klausimams sprgsti 2017 m.
gruodZio l5 d. iSvados ir SBI pakeitimo projektas;
27.2. informuoti, ar po nurodyos Darbo grupes iSvadq pateikimo buvo (bus) sprendZiamas
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klausimas del SBI 6 straipsnio nuostatq, susijusiq su SB teritorijoje esaniiq keliq perdavimu
savivaldyb6ms, keitimo ;
27.3. informuoti, ar buvo (bus) priimtas sprendimas del nurodytos Darbo grupes parengto
Sodininkq bendrijq istatymo 2,6,7,8, 11, 15, 16,77,18, 19,21,22,24 straipsniq pakeitimo
istatymo projekto; koks buvo Seimo Aplinkos apsaugos komiteto sprendimas del pateikto projekto.
28. AtsiZvelgiant i tai, kas iSdestyta, tikslinga Lietuvos Respublikos Vyriausybei
rekomenduoti:
28.1. atkreipti demesi itai, kad Darbo grupes 2017 m. gruodZio 15 d. iSvadose buvo sillyta
parengti Sodininkq bendrijq bendrojo naudojimo Lemeje esandiq keliq (gatviq) ir (ar) keliq (gatviq)
juostq perdavimo savivaldybems tvark4 [...], o ir Sios Darbo grupes parengtame Sodininkq bendrijq
istatymo 2, 6, 7,8, I l, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 straipsniq pakeitimo istatymo projekte buvo
numatytas galiojandiq SB{ nuostatq, susijusiq su keliq SB teritorijose perdavimu savivaldybems,
keitimas;
28.2. inicijuoti patikrinimo atlikimE ir nustatyti, ar Darbo grupes 2017 m. gruodZio 15 d.
iSvados ir Sios Darbo grupes parengtas Sodininkq bendrijq istatymo 2, 6,7,8, 11, 15, 16, 17,18, 19,
21, 22, 24 straipsniq pakeitimo istatymo projektas Vyriausybei buvo pateiktas, nepaLeidliarfi
Vyriausybes darbo reglamento reikalavimq, kt. teises aktq nuostatq; nustadius paZeidimus, sprgsti
klausim4 del jq paSalinimo;
28.3. informuoti, ar buvo svarstyta Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto
2017 m. geguZes 31 d. posedyje priimto sitilymo del Sodininkq bendrijq istatymo panaikinimo [...]
igyvendinimo galimybe."

Tyrimui reikimingos teisis aktry nuostatos
10. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas:
5 straipsnio 3 dalis:
,,ValdZios istaigos tarnauj a Zmon6ms."
1 1. Pagal Sodininkq
2 straipsnio 3 dalis:

bendrijq istatymo nuostatas:

,,3. Mdg€jq sodo teritorija - savivaldybes ar jos dalies bendrojo plano sprendiniuose
paLymeta, iSskyrus atvejus, kol savivaldybes ar jos dalies bendrasis planas nera parengtas, teises
aktu megejq sodininkystei skirta teritorija. suformuota paeal Zemes valdos projekt4 ar teritorijrl
planavimo dokument4 ir suskirstlta i sodininkq ir kitq asmenq nuosarybds ar kitomis teisemis

valdomus sodo sklypus ir bendrojo naudojimo Zemg (rekreacijai ir kitoms reikmdms)."
6 straipsnis. Megejiiko sodo teritorija ir jos tvarlqtmo bendrieji reikolavimai
,,1. Megejq sodo teritorij4 sudaro sodininkq ir kitq asmenq, isigijusiq megejq sodo teritorijoje
sodo sklyp4, naudojama nuosavybds ar kitomis teisemis valdomq sklypq ir bendrojo naudojimo
Lemd, kuri teises aktais buvo skirta megejq sodininkystei pletoti (kolektyviniams sodams steigti)
arba priskirta pagal veliau patikslint4 Zemes valdos projekt4 ar teritorijq planavimo dokument4.
Megejq sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo Zeme Zemds nuomos mokesdiu
neapmokestinama. [...] Bendrijos pra5ymu sodininkg bendrijq bendrojo naudojimo Zem6s
sklypus, naudojamus keliams (gatv6ms) eksploatuoti ar tiesti, ar Zem6s sklypus su juose
esaniiais keliais (gatv6mis), atlikus jq kadastrinius matavimus ir nerengiant naujo teritorijq

planavimo dokumento, Vyriausyb6s ar jos igaliotos institucijos nustatyta tvarka perima ar
patikEjimo teise valdo ir tvarko savivaldybd, iSskyms atvejus, kai sodininkq bendrija 5i4 bendrojo
naudojimo teritorijos dali iSsiperka. Sodininkq bendrijq bendrojo naudojimo Zemes sklypq.
naudojamq keliams (gatvems) eksploatuoti ar tiesti, ar Zem6s sklypq su juose esandiais keliais
(gatvemis) kadastriniai matavimai ir iregistravimas NTR finansuojamas iS SB leSq, savivaldybiq
leSq ir i5 valstybes biudZeto tiksliniq asignavimq, kurie planuojami ir paskirstomi savivaldybems
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pagal Vyriausybes patvirtint4 sodininkq bendrijq bendrojo naudojimo Zemeje esandiq vidaus keliq
perdavimo progrirm4. Bendrijos bendrojo naudojimo Zemes sklypq, naudojamq keliams (gatvems)
eksploatuoti ar tiesti, ar Zemes sklypq su juose esandiais keliais (gatvemis) kadastriniq matavimq
atlikimo tvark4 nustato Vyriausybe ar jos igaliota institucija.

t..l

8. Megejq sodo teritorijoje Zemes sklypai formuojami ir pertvarkomi pagal Zemes valdos
projekt4 * leiitoriiq planavimo dokument4 Zemes istatymo ar Teritorijq planavimo istatymo
nustatyta tvarka. [...]."
Teis6kiiros pagrind g istatymo nuostatas
3 straipsnis. Teisdkuros principai
,,1. Teiseklros principai i5rei5kia tam tikrus imperatyvius reikalavimus, keliamus teiseklroje
dalyvaujantiems subjektams, siekiant sukurti vientis4, nuosekli4, darni4 ir veiksming4 teises
12. P agal

sistem4.

2. Teisekuroj e vadovauj amasi Siais principais:

t..l

5) efektyvumo, rellkiarrdiu, kad rengiant teises akto projekt4 turi b[ti ivertinamos visos
galimos teisinio reguliavimo alternatyvos ir pasirenkama geriausia i5 jq, teises akte turi brtti
itvirtinamos veiksmingiausiai ir ekonomi5kiausiai teisinio reguliavimo tiksl4 leisiandios pasiekti
priemones, turi buti skelbiami ir ivertinami del teisinio reguliavimo gauti pasifllymai, o teisdkuros
veiksmai atliekami per protingus terminus;
6) ai{kumo, rei5kiandiu, kad teises aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi bDti logi5kas.
nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, ai5kus ir nedviprasmi5kas;
7) sistemiikumo, reiSkiandiu, kad teises nornos turi dereti tarpusavyje, Zemesnds teisines
galios teises aktai neturi prieStarauti aukStesnes teisines galios teises aktams, istatymo
igyvendinamieji teises aktai turi btti rengiami ir priimami taip, kad isigaliotq kartu su istatymu ar
atskiromis jo nuostatomis, kurias Sie teises aktai igyvendina."
1

3. Pagal Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausyb0s programos nuostatas:

,,

[.. .]

230. Formuosime aiSki4 ir skaidriq teising bazE, gnndLiarnq gero valdymo principais.

Skatinsime nuolatines praktikq, akademikq bei pilietinds visuomenes diskusijas del konkredias sritis
reglamentuojandios teises tobulinimo, pertekliniq, neai5kiq, skirtingoms interpretacijoms galimybg
sudarandiq teises aktq nuostatq ivardijimo ir efektyviausiq jq taisymo bUdq.

t..l

246. Svarbiausia bet kokios teises s4lyga yra jos aiSkumas, vienareik5mi5kumas ir
vientisumas. [...]."
Teismq praktiha

14. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarime byloje Nr. 51/0126 I 02 - 19 I 03 -22 I 03 -26 I 03 -27

I

03 konstatavo

:

,,[...] Valstybes tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybes
at savivaldybes institucija, per kuri4 vykdomos valstybes funkcijos, kiekvienas valstyb6s
tarnautojas turi paisyti teis0tumo reikalavimq.
[...] Konstitucinis Teismas 2004-07-01 nutarime ir 2004-11-05 iSvadoje konstatavo, kad
Konstitucijoje yra iwirtintas atsakingo valdymo principas. ValdZios atsakomybe visuomenei teisines valstybes principas, kuris itvirtintas Konstitucijoje nustadius, kad valdZios istaigos tarnauja
Zmonems [...]."
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15. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kart4 yra konstatavEs, jog teisinio
tikrumo ir teisinio ai5kumo imperatyvas suponuoja tam tikrus privalomus reikalavimus
teisiniam reguliavimui: jis privalo bUti ai5kus ir darnus, teisds normos turi bUti
formuluojamos tiksliai (Konstitucinio Teismo 2003-05-30 ,2004-01-26 nutarimai).
IYvados

16. AtsiZvelgiant i skunde nurodyas ir tyrimo metu paaiSkejusias aplinkybes, atkreiptinas
demesys i Siuos pagrindinius momentus:
16.1. Parei5keja kreipesi iSeimo kontrolieriq del klausimq, susijusiq su SB teritorijq
suplanavimo dokumentq teisiniu statusu, su SB teritorijose esandiq Zemes sklypq kadastriniais
matavimais, su SB teritorijose esandiq keliq perdavimu savivaldybems (ir. paLymos 2 punkt4);
16.2. Parei5kejos nurodyti sirllymai keisti teises aktq nuostatas buvo i5nagrineti Zemes fkio
ministerijoj e (Lr. palymos 4 punkt4);
16.3. Seimo kontrolierius 2016 metais nagrinejo sodq suplanavimo projektq teisinio statuso
klausim4 del SBI 6 straipsnio 1 dalies nuostatos,
nustatymo teises aktuose problemq
reglamentuojandios SB teritorijose esandiq keliq perdavimq savivaldybems, igyvendinimo (Zr.
paZymos 5 punkt4). Seimo kontrolierius atkreipe tuomedio Lietuvos Respublikos Ministro
Pirmininko demesi galim4 Lietuvos Respublikos Konstitucrjoje itvirtinto atsakingo valdymo
principo, istatymq vir5enybes ir teisetumo principq, kuriais grindZiama valstybes tamyba, ir teisinio
reguliavimo ai5kumo bei damumo reikalavimq paZeidimq;
16.4. Seimo kontrolierius 2018 metais atliko tyrimq savo iniciatyva del 2016 metais
teiktos rekomendacijos nustatyti sodq suplanavimo projekq teisini status4 nevykdymo ir del
teisinio reguliavimo, susijusio su SB teritorijose esandiq keliq savivaldybems perdavimu,
ai5kumo ir efektyvumo principq neuZtikrinimo (Zr. paZymos 9 punktfl.
Seimo kontrolierius nustat6, kad SB aktualiq problemq sprendimui Lietuvos Respublikos
Ministro Pirmininko pavedimu aplinkos ministro 2017 m. rugsejo 5 d. isakymu Nr. D1-749 buvo
sudaryta tarpinstitucine Darbo grupe, kti2011 m. gruodZio 15 d. patvirtino i5vadas ir parenge SBI
2, 6, i,8, I i, 15, 16, 17 , 18, |i,21,22,24 straipsniq pakeitimo ir papildymo istatymo projektq. Sie
dokumentai 2018 m. vasario 27 d.buvo pateikti Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos
komitetui, o 2018 m. kovo 9 Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Tadiau duomenq apie SB
teritorijose esandiq keliq perdavimo savivaldybems klausimq i5sprendim4 i5 esmes tyrimo metu
nebuvo gauta.

ir

i

-

17. Apibendrinant tai, kas i5d6styta, darytina i5vada, kad nors klausimas d6l sodq
suplanavimo projektg teisinio statuso buvo iSsprgstas, klausimas dCl SB teritorijoje esaniiq
keliq perdavimo savivaldybdms teisinio reglamentavimo iki Siol nei5sprgstas. AtsiZvelgiant i
teisinio reguliavimo ai5kumo, teis6kfiros efektyvumo ir atsakingo valdymo principq (Zr.
paZymos 10, 12, 14 ir 15 punktus) paieidim4, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolieriq istatymo 22 straipsnio 1 dalies I punktu, Lietuvos geodezininkq ir matininkq
sdungos skundq pripaZintinas pagristu.
18. Rekomendacijas del teisinio reglamentavimo keitimo, kiek tai susijg su SB teritorijose
esandiq keliq savivaldybems perdavimu, uZtikrinant teisinio reguliavimo ai5kumo ir efektyvumo
principq igyvendinim4, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimo
Aplinkos apsaugos komitetui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius pateike 2018-10-31
paLymoje Nr. 4D-20 I 8 I | -24.
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19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 22 straipsnio 1 dalies
s4jungos skund4
punktu,
I
Seimo kontrolierius nusprend6 Lietuvos geodezininkq ir
pripaZinti pagristu.
/z

Seimo kontrolierius
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