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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS

SEIMO KONTROLIERIAUS INICIATYVA ATLIKTO TYRIMO
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS PAREIGUNV VEIKSMII,

SPNTNUZIANT KLAUSIMUS, SUSIJUSIUS SU SODININKV NTXUiU"TU
TERITORIJOSE TSANTIU KELIU PERDAVIMU SAVIVALDYBEMS,'

SODU SUPLANAVIMO PROJEKTU APSKAITA,
PAZYMA

201 8-10-3 1 Nr. 4D-20 181 l-24
Vilnius

TYRIMO PAGRINDAS

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius atliko tyrimE savo iniciatyva del Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos pareigunq veiksmq, galimai netinkamai sprendZiant klausimus,
susijusius su sodininkq bendrijq (toliau - SB) teritorijose esandiq keliq perdavimu savivaldybdms,
sodq suplanavimo projektq apskaita. Sio tyrimo pagrindas buvo Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolieriq fstaigoje gautas Lietuvos Respublikos Seimo nario Andriaus Navicko kreipimasis del
sodq suplanavimo projektq neregistravimo Lietuvos Respublikos teritorijq planavimo dokumentq
registre (toliau - TPDR), bei Seimo kontrolieriaus 2016 m. geguZes 26 d. paiymoje Nr. 4D-2}l5ll-
1267 ,,Del Kauno susivienijimo ,,Sodai" (toliau Susivienijimas) skundo prie5 Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerij4" (toliau - 2016 m. geguZes 26 d. Paiyma) pateiktq rekomendacijq
ner,ykdymo.

2. Kreipimesi buvo nurodyta:
2.1. Seimo kontrolierius 2016 m. geguZes 26 d. PaZymoje pripaZino Susivienijimo skund4

pagristu ir rekomendavo Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui atkreipti demesi i sodininkq
problem4 del sodq suplanavimo projektq statuso teisiniame reglamentavime nustatymo bei sprgsti 5i
klausim4 teises aktq nustatyta tvarka. Tadiau iki Siol jokiq pokydiq Siuo klausimu neiryko;

2.2.2017 metais i Seimo nari kreipesi SB ,,Pos[kis-1", SB ,,Vitaminas", SB ,,Kedras" bei
Susivienijimas, praiydami padeti iSsprgsti ivairias problemas, susijusias su SB teritorijq
suplanavimo dokumentq neiregistravimu TPDR. Seime 2017 m. spalio 2 d. vykusiame
tarpinstituciniame pasitarime buvo aptarti valstybiniq institucijq atlikti darbai, sprendZiant
Zemetvarkos problemas SB, apsvarstytos SB esandiq keliq perdavimo savivaldybdms problemos,
SB teritorijq planavimo dokumentq statusas, jq inventorizavimas ir registravimas;

2.3. Nors Lietuvos Respublikos Seime vykusiuose ankstesniuose tarpinstituciniuose
pasitarimuose valstybes institucijq atstovai Zadejo inventorizuoti sodq suplanavimo dokumentus,
pateikti istatymq pataisas, kurios leistq tinkamai apskaityti Siuos dokumentus, i5 esmes 5i klausim4
nepagristai atsisakoma sprgsti. Po 2017 m. spalio 31 d. laeipimosi i Lietuvos Respublikos Ministr4
Pirminink4, praSant baigti sprgsti pirmiau nurodyt4 klausim4, Zemes fikio ministerijos (toliau -
ZOyt) ir Aplinkos ministerijos (toliau - AM) i5reik5tos pozicijos dar kart4 patvirtino institucijq
nesutarim4 del sodq iSplanavimo projekq teisinio statuso - ZWtjuos pripaZista kaip teritorijq
planavimo dokumentus, AM nesutinka su tokia poziclja,blokuodama jq registravim4 TPDR;
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2.4. AM galimai s4moningai klaidina Lietuvos Respublikos Vyriausybq ir suinteresuotus

asmenis, sodq suplanavimo projektus priskirdama prie Zemds valdos projektq, o ne prie vietoves

lygmens bendryjq planq ar specialiojo teritorijq planavimo dokumentq, ir nepaminddama, kad to

paties 2Ol4 m. sausio 1 d. isigaliojusio Lietuvos Respublikos teritorijq planavimo istatymo (toliau -
fep put.itimo istatymo Nr. XII-407 3 straipsnio 1 punkte itvirtintas reikalavimas sudaryi
galimyUg iki Sio istatymo isigaliojimo pradetus rengti teritorijq planavimo dokumentus baigti rengti,

derinti, tikrinti ir tvirtinti pagal iki tol galiojusi teritorijq planavimo teisini reguliavim4.

AM nurodomais Zemes sklypq formavimo pertvarkymo projektais galima atlikti tik atskiry

sklypq pertvark4, t. y. suformuoti, padalinti, sujungti (kaip nustatyta Zemes lstatymo 40 str.), tadiau

teritorijq planavimo sprendiniai Siais projektais negali buti keidiami, sodq suplanavimo projektuose

suprojektuoti bendrojo naudojimo sklypai, keliai, infrastrukt0ros objektq sklypai negali btti
parduoti privadioms reikmems be teritorijq planavimo dokumento korekturos.

Siuo metu galiojandio TPI 19 straipsnyje nurodyta, kad detaliqjq planq sprendiniq

igyvendinimas galimas Zemes valdos projektais, vadinasi analogiSkai SB teritorijoje, suplanuotoje

roaq suplanavimo projektu, atliekant papildomus sklypq pertvarkymus, nepriklausomai nuo

pertvarkymo projekto rflSies (iskaitant ir minimus Zemds valdos formavimo ir pertvarkymo

projektus), sprendinius bfitina registruoti TPDR, ivardinus juos teritorijq planavimo dokumento

korektfiromis (papildymais).
Sodininkq bendrijq istatyme (toliau SBI) nustatyta, kad megejq sodo teritorija

savivaldybes ar jos dalies bendrojo plano sprendiniuose paiymdta, iSskyrus atvejus, kol

savivaldybes ar jos dalies bendrasis planas ndra parengtas, teisds aktu megejq sodininkystei skirta

teritorija, suformuota pagal [...] teritorijq planavimo dokument4 ir suskirstyta i sodininkq ir kiq
asmenq nuosavybes ar kitomis teisemis valdomus sodo sklypus ir bendrojo naudojimo Zemg

(rekreacijai ir kitoms reikmems).
AtsiZvelgiant i tai, sodq suplanavimo projektai, patvirtinti iki TPI isigaliojimo dienos (1996

m. sausio I d.), turejo blti priskirti specialiqjq teritorijq planavimo dokumentq grupei ir kartu su

Siuo metu rengiamais ir velesniais teritorijos pertvarkymais iregistruoti vie5ame TPDR;
2.5. AM argumentai, kad ,,savivaldybiq administracijos neturejo galimybiq tokius sodq

suplanavimo projektus registruoti TPDR" (Sios ir kitq citatq kalba nekeidiama), laikytini ,,AM
bandymu prisidengiant savivaldybdmis, nuslepti savo neveiklumq. Viena iS AM funkcijq 1ta
formuoti valstybes politik4 teritorijq planavimo ir prieZitros srityje, organizuoti, koordinuoti,

kontroliuoti jos igyvendinim4, todel AM seniai galejo i5sprgsti Sie problem4, pateikdama

atitinkamas 1996 m. birZelio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimo Nr. 721 pataisas,

kuriomis b[tq nustatyta tikrovE atspindinti SB teritorijq planavimo dokumentq registravimo

tvarka";
2.6. Aplinkybe, kad SB teritorijq suplanavimo dokumentai n6ra registruoti TPDR, sukelia

sodininkams daug papildomq problemq: sodininkai negali tinkamai ginti savo hrrtiniq teisiq
teismuose, nes teismai kreipia demesi i aplinkybg, ar SB teritorijos suplanavimo dokumentas

registruotas TPDR;
2.7. Kai SB teritorijos suplanavimo dokumentai ndra registruoti TPDR, tampa neaiSku, kokiu

dokumentu reikia vadovautis, norint atlikti SB teritorijoje esandiq Zemes sklypq kadastrinius
matavimus, ribq tikslinimus ir pan.

TYRIMAS IR ISVADOS

Tyr im ui re i kimin go s ap lin ky b is

3. Seimo kontrolierius 2016 m. geguZes 26 d.PaLymoje konstatavo:

,,[...] kol nera iSsprgstas klausimas del sodq suplanavimo projektq teisinio statuso itvirtinimo
teises aktuose ir klausimas del SBf 6 straipsnio 1 dalies nuostatos, reglamentuojandios sodininkq
bendrijq teritorijose esandiq keliq perdavim4 savivaldybems, igyvendinimo, galimai paZeidZiamas
Lietuvos Respublikos Konstitucrjoje itvirtintas atsakingo valdymo principas [...], istatymq
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rzir:letr)'bes ir teisetumo principai, kuriais grindLiarna valstybes tarnyba [...] 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 ..]
igyvendinimas, o tai didina itamp4 tarp SB, savivaldybiq ir valstybiniq institucijq. Todel
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
Susivienij imo skundas pripaZintinas pagristu. [...]."

Seimo kontrolierius 2016 m. geguZes 26 d. PaZymoje Lietuvos Respublikos Ministrui
Pirmininkui rekomendavo :

,,25.1. atkreipti demesi i Susivienijimo i5kelt4 problem4 del sodq suplanavimo projektq
statuso teisiniame reglamentavime nustatymo ir sprgsti 5i klausim4 teises aktq nustatyta tvarka;

25.2. ttllikrinti, kad SBI 6 straipsnio 1 dalies nuostatos igyvendinimui reikalingq teises aktq
priemimas nebttq vilkinamas. "

4. Del sodq suplanavimo projekq registravimo TPDR AM Seimo kontrolieriuipaLymejo:
,,[...]
AM nuosekliai laikosi pozicijos, kad m6gdjq sodq suplanavimo projektai negali buti

registruojami TPDR.
t.l
Pagal TPI2 str. 26 d.,27 d.,25 d. ir kitas nuostatas, teritorijq planavimo dokumentais, tarp jq

vietovds lygmens bendraisiais planais ir specialiojo teritorijq planavimo dokumentais, igyvendinami
TPI 3 str. 1 d. nurodyti teritorijq planavimo tikslai ir Sie dokumentai skirti darniam teritorijq
vystymui, t. y. ekonominds, socialin6s ir (ar) aplinkos bukl6s urbanistiniams kolcybiniams
polcyiiams ir kiekybinei pl6trai nustatyti. Mlsq nuomone, sodq suplanavimo projektai, kurie
buvo rengiami 1960-1995 metais (t. y. iki 1996 m. TPI pirmosios redakcijos isigaliojimo, ir kurie
netenkina 2004 m. geguZes 1 d. isigaliojusio TPf pakeitimo istatymo Nr. IX-1962 4 str.
reikalavimq), neigrvendina (neatitinka) teritorijg planavimui nustatytg tikslg ir nesprendZia
teritorijq planavimo dokumentams keliamq uidaviniq, tod6l minOti projektai pagal galiojanti
teritorijq planavimo teisini reguliavim4 negali b[ti priskirtini prie teritorijq planavimo
dokumentq.

t...1
Pagal Zemes istatymo 37 str. 7 d., iemds sklypq formavimo ir pertvarkymo projektais gali

buti formuojami, o ne tik perfvarkomi Zemds sklypai. Zemes sklypq formavimo ir pertvarkymo
projektq rengimo atvejai nurodyti Zemes istatymo 40 str. I d. ir TPI20 str. 6 d.

t...1
Pagal pakeisto ir nuo 2014 m. sausio 1 d. isigaliojusio TPI 18 str. I d., detaliuosiuose

planuose, inter alia, nustatomos galim6s Zem6s sklypq ribos ir (ar) iem6s sklypq formavimo ir
pertvarlcymo principai (maiiausi ir (ar) didZiausi galimi iem6s sklyprt dydZiai) (7 p.), t. y. toks
reglamentavimas leidZia detaliuosiuose planuose nustatyti tik iem6s sklypq formavimo ir
pertvarkymo principus. Siq detaliqjq plang sprendiniai igyvendinami, kaip nurodyta TPf 19

str. 2 d. I p., rengiant.Zem6s valdos projektus, tiksliau - iemds sklypq formavimo ir
pertvarkymo projektus. Zemds istatymo 40 str. I d. I p. itvirtintos i5 esmes analogiSkos nuostatos,
nustatandios galimybg Zemes sklypq formavimo ir pertvarkymo projektais igyvendinti nurodytus
detaliuosius planus. Pagal minetas istatymines nuostatas, kai detaliajame plane numatyti tik Zemes

sklypq formavimo ir (ar) pertvarkymo principai rengiamais Zem6s sklypq formavimo ir
pertvarlrymo projektais igyvendinami, o ne koreguojami min6ti detalieji planai. Paiymetina,
kad Zemds sklypq formavimo ir pertvarlrymo projektai, igyvendinantys detaliqjq planq
sprendinius, TPDR neregistruojami.

t ..1

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui adresuotuose Lietuvos Respublikos Seimo nario
A. Navicko ra5tuose (2017 m. gruodZio 8 d. ra5tas Nr. SN-S-009 ,,Del Aplinkos ministerijos
pozicijos sodininkq bendrijq suplanavimo dokumentq registravimo klausimu ir problemos
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sprendimo bUdq"; 2018 m. sausio 18 d. raStas Nr. SN-S-014,,DdI veiksmq sprendZiant sodininkq

bendrijq suplanavimo dokumentq registravimo klausimus") pateikti sitlymai pakeisti:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. geguZes 24 d. patvirtinto nutarimo Nr. 617 ,,Del
Lietuvos Respublikos teritorijq planavimo istatymo taikymo patvirtintiems, praddtiems ir iki Sio

istatymo lsigaliojimo nebaigtiems rengti teritorijq planavimo dokumentams" (toliau - Nutarimas)

3.1 p., pratgsiant Siame papunktyje nustatyt4 termin4;

- TPDR nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. birZelio 19 d.

nutarimu Nr. 721 ,,Del Lietuvos Respublikos teritorijq planavimo dokumentq registro nuostatq ir
Lietuvos Respublikos teritorijq planavimo duomenq banko nuostatq patvirtinimo" (toliau - TPDR

nuostatai), nustatant ,,speciali4 ar kit4 SB teritorijq planavimo dokumentq (ir kitq, iki 1996 m.

sausio 1 d. parengtq ir patvirtintq, bet neiregistruotq TPDR teritorijq planavimo dokumentq)

registravimo fvark4".
Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybes pavedimus, AM 2018 m. sausio 9 d. raStu Nr.

(14-3)-D8-130 ir 2018 m. vasario 15 d. ra5tu Nr. (14-3)-D8-1000 atsake Lietuvos Respublikos

Seimo nariui (kopija Vyriausybes kanceliarij ai ir ZIJM) del minetq pakeitimq galimybiq ir
tikslingumo.

Nutarime ltvirtintos nuostatos buvo aktualios 1996-1997 metais kuriant pirm4ja TPf redakcija

nustatlrt4 teritorijq planavimo dokumentq sistem4. Atkreiptinas demesys, kad per dvide5imt
vienerius metus ne kart4 keit6si teritorijq planavimo teisinis reguliavimas ir i5 esm6s buvo
pakeista teritorijq planavimo dokumentg sistema. Pateikti pasiiilymai keisti Nutarim4 ir
TPDR nuostatus galdtq biiti prilyginti siElymui griiti i 1996 m. galiojusi4 teritorijq planavimo
dokumentq sistem4, kuri i5 esm6s neatitinka galiojaniio teritorijq planavimo reglamentavimo
ir teritorijq planavimo dokumentams keliamq 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 yta
neiregistruotq sodq suplanavimo projektq, ir pateikti siUlymus del Siq dokumentq registravimo
galimybiq ir tikslingumo.

Apibendrinus 45 savivaldybig pateikt4 informacije (15 savivaldybiq informacijos
nepateik6), 44 savivaldybOse ndra TPDR registruotq sodq suplanavimo projektq. Dauguma

savivaldybiq nurod6, kad mineti projektai neatitinka bendrqjq reikalavimq, taikomq parengtiems

teritorijq planavimo dokumentams, t. y. be aiSkinamqjq raStq, neturi derinimo, tvirtinimo, keitimo
ar papildymo dokumentacijos, todel vadovaujantis TPDR nuostatais, savivaldybiq administracijos
netur6jo galimybiq tokius sodq suplanavimo projektus registruoti TPDR.

t ..1

TP[ pakeitimo istatymo Nr. XIl-407 3 straipsnio pakeitimo istatymo projektas 2016 m. kovo
9 d. buvo pateiktas derinti institucijoms ir visuomenei, skelbiant ji Lietuvos Respublikos Seimo

teises aktq informacines sistemos (TAIS) Projektq registravimo posistemeje (TAIS reg. Nr. l6-
262s).

t...1
Informuojame, kad AM nuosekliai laikosi i5reik5tos pozicijos - pagal galiojanti teritorijq

planavimo teisinireguliavim4 sodg suplanavimo projektus registruoti TPDR n6ra galimyb6s.

[...] Pagal 1996 m. sausio I d. - 2013 m gruodiio 3l 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 Lemes konsolidacijos projektai) neig;,vendino
specialiajam teritorijg planavimui keliamq tikslq ir uZdaviniq. Nuo 2014 m. sausio I d.

isigaliojusiu TP[ Nr. XII-407 (su juo susijgs Zemes istatymo 2,9,10,72,13,15,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,32,33,37,38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 51,52 straipsniq pakeitimo ir
papildymo istatymas Nr. XII-411) siekiant teisinio aiSkumo i5 esm6s pakeista (optimizuota)



5

teriforijq planavirno dokumentq sistema, itvirtinant vien4 teritorijq planavimo lygmenq r[Si ir
nustatant di,i 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 Lemetvarkos teisiniame
reguliavime Zem6s valdos projektai, nustatantys Zem6s sklypo (sktypq) formavimq ir
pertvarkym4, taip pat naudojimo s4lygas (paskirti, apribojimus, servitutus ir pana5iai),
atskirti nuo teritorijq planavimo, t. y. il.emils valdos projektai n6ra teritorijg 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, skirtus bendro naudojimo reikmems (rekreacijai, keliams ir kt.). Sodq suplanavimo
projektais nenustatomas teritorijq rystymas, teritorijos naudojimo reglamentas (naudojimo ir
tvarkymo reZimas), kuriuo vadovaujantis vykdoma ar rystoma suplanuota veikla ir su ja
susijusi statyba.

Sodq suplanavimo projektg turinys artimas Zem6s sklypq formavimo ir pertvarkymo
projektq sprendiniams, toddl sodg suplanavimo projektai galOtq bUti prilyginti min€tiems
Zemds sklypq formavimo projektams, kurie priskirtini prie Zem6s valdos projektg.

[...] Pagal SBI 2 str.3 d., megejq sodo teritorija- savivaldybes ar jos dalies bendrojo plano
sprendiniuose paZymeta teises aktu megejq sodininkystei skirta teritorija. Minetq bendrqjq plantl
breZiniuose paZymimos esandios megejq sodq teritorijos numatant Siq teritorijq vystymo kryptis
(galimybes), t. y. skirtingu paZenklinimu iSskiriamos konvertuojamos i gyvenam4sias teritorijas
(daZniausiai i maZo uZstatymo intensyvumo) ir megejq sodq teritorijos, kuriose neskatinama
konversija. AtsiZvelgiant itai, kad SBI itvirtinta galimybe megejq sodq teritorijose vykdyti statybas,
Sios teritorijos nurodytuose bendruosiuose planuose priskiriamos prie urbanizuotq (urbanizuojamtD
teritorijq. {gyvendinant Siq bendrqjq planq sprendinius megejq sodq teritorijq vystymas gali blti
planuojamas rengiant tiek kompleksinio teritorijq planavimo dokumentus (vietoves lygmens
bendruosius planus ar detaliuosius planus), tiek vietoves lygmens specialiojo teritorijq planavimo
dokumentus (pvz., inZinerine s infrastruktlro s vystymo p lanus).

[...] Informuojame, kad TP{ pakeitimo istatymo Nr. XII-407 3 straipsnio pakeitimo istatymo
projektas (toliau [statymo projektas) per TAIS buvo pateiktas derinti suinteresuotoms
institucij oms ir visuomenei.

fstatymo projektu buvo siuloma sodg suplanavimo projektus prilyginti (priskirti) Zem6s

valdos projektams, t. y. fstatymo projekte nebuvo numatyta galimybe sodq suplanavimo projekto
registruoti TPDR ar kitame registre. fvertinant, kad sodq suplanavimo projektq statuso klausimas
i5kyla atliekant ar gindijant megejq sodq teritorijose esandiq Zemes sklypq kadastrinius matavimus,
ribq tikslinim4, ir atsiZvelgiantiZUly'r ne kart4 iSreik5tE nuomong - ,,atliekant sodo Zemis sktyptl
kadastrinius matavimus pagal iiuo metu galiojanti teisini reguliavimq, privaloma vadovautis
sodo teritorijos suplanoii^o projektu [...]", ir pateikt4 informacij4, kad ,,NZT teritoriniuose
skyriuose ivykdyta megejq sodo teritorijq, esandiq jq administruojamose teritorijose, sodo

teritorijos suplanavimo projektry (generaliniq planQ inventorizacija ir vtsa informacija suvesta i
Sodininkry generaliniry planry apskaitos iurnalq, o mineto Zumalo duomenys skelbiami NZT
intemetiniame puslaple", manytina, kad istatymo projektu sitrly'ti pakeitimai nebeaktualfls."

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

,, [.. .]

Pagal 2014 m. gruodZio 14 d. priimto SBI 2, 6, 11, 15, 16, 77, 18,22,24,27 ir 28 straipsniq

pakeitimo istatymo 6 str. nuostat4 savivaldybes buvo ipareieotos perimti, valdyti ir tvarkyti SB

bendrojo naudojimo Zemeje esandius vidaus kelius (gatves). 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 skl)rpus su juose esandiais keliais
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(eatvemis), perima ar patikejimo teise valdo ir tvarko savivaldybe, iSskyrus atvejus. kai SB Si4

bendrojo naudojimo teritorijos dal! iSsiperka. SB bendrojo naudojimo Zemes sklypq, naudojamq

keliams (gatvems) eksploatuoti ar tiesti, ar Zemds 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).

Igyvendindama SBI 6 str. nuostatas, AM 2016 m. buvo parengusi Programos projekt4 ir
pateikusi tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Lietuvos Respublikos Vyriausybd

i.ogru-4 atsisakE tvirtinti, pavesdama 5i4 misij4 aplinkos ministrui, nors tai ir prieStarauja

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

neturint pakankamai finansiniq i5tekliq, po specialiq Siam klausimui skirtq Lietuvos Respublikos

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb6s kanceliarijos
pasitarimq bei pos6dZiq nutarta Programos netvirtinti, o pakeisti SBI 6 str. nuostatas,

atsisakant Programos rengimo.
2017 m. buvo parengtas SBI 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 prad6tas SBI 6

straipsnio pakeitimo istatymo projekto svarstymas sustabdytas iki aplinkos ministro 2017 m.

rugs6jo 5 d. isakymu Nr. Dl-749 sudarytos darbo grupds sodininkq bendrijq aktualiems

klausimams sprgsti (toliau - Darbo grupe) darbo uZbaigimo. AM 2018 m. vasario 2'7 d. Datbo
grupes i5vadas kartu su siulomukeisti SBI 2, 6,7,8,11, 15, 16,17,18, 19,21,22,24 straipsniq

pakeitimo ir papildymo lstatymo projektu iSsiunte Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos

komitetui.

[...] Pagal 2012m.liepos 13 d. isigaliojusio SBI 1,2,3,4,5,6,7,8, 11, 12,13,15,16,21,22,
25, 28 straipsniq antrojo ir trediojo skirsniq pavadinimq pakeitimo ir 9, 10, 32 straipsniq

pripaZinimo netekusiais galios istatymo Nr. XI-2182 nuostatas savivaldybBs ipareigotos perimti,
valdyti ir tvarkyti SB bendrojo naudojimo iemdje esaniius vidaus kelius (gatves). Iki Sios

dienos didZioji dalis savivaldybiq neperdmusios SB esandiq vidaus keliq (gatvir+), jr+ netvarko ir
nepriZilri. 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 btrti igyvendinamos, nes n6ra uitikrintas finansavimas naujai priskirtoms funkcijoms.
2017 m. veikusi Darbo grupd detaliai iSnagrinejo keliq (gatviq) perdavimo klausimus ir pateik6

siiilymus d6l praktinio igyvendinimo ir d6l tobulintinos teisinEs baz6s. [...]."

A. LtJtvt S e imo kontro li eriu i paLy mej o :

,,[...]
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, prane5ame, kad valstybin6s iemds sklypq ar jq dalig, kurie numatomi naudoti
savivaldybOms valdyti patikdjimo teise, perdavimo tvarka patvirtinta ir 5i perdavim4
reglamentuoja Valstybinds Zemds sklypq perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais
patik6jimo teise savivaldyb6ms taisyklGs. AtsiZvelgdami i tai, kas iSdestlta, paai5kiname, kad
pagal galiojaniius teis6s aktus Siuo metu galimas SB bendrojo naudojimo iemOje esaniiq
vidaus kelig perdavimas savivaldyb6ms.

[...] pagal dabartini teisini reglamentavimq savivaldybes gali perimti ar patikejimo teise
valdyti SB bendrojo naudojimo Zemes sklypus, naudojamus keliams (gatvems) eksploatuoti ar
tiesti, ar Zemds sklypus su juose esandiais keliais (gatvemis), jeigu yra SB praSymas. Teis0s aktai
nenustato privalomumo savivaldybei perimti pirmiau mindtuosius iem6s sklypus, taiiau SB ir
savivaldybds sutarimu nusprendus perimti min6tuosius Zem6s sklypus, perEmimas turdtq btiti
vykdomas, vadovaujantis teisds aktais.
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t I Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996-05-24 nutarimo Nr. 617 1.1 papunktyje
nustatyta, kad rniestq (ar jq daliq), miesteliq ir kaimq generaliniai planai, detalieji planai ir
projektai, Zemetvarkos projektai bei kiti dokumentai, kuriuose numat).tos teritorijq Zemes
naudojimo, veiklos joje pletojimo s4lygos, Zemds naudotojq teises ir prievoles, yra teritorijq
planavimo dokumentai, jeigu jie nustatytEja tvarka buvo patvirtinti iki TP{ isigaliojimo dienos.
Sodo teritorijos suplanavimo projektus (generalinius planus) iki 1997 m. kovo 30 d. iregistruoti
TPDR privalej o savivaldybes.

Sodo teritorijos suplanavimo projektas (generalinis planas) teises aktuose pirmiausiai buvo
paminetas Zemes ieformos istatymo, piii-to fqqt m. liepos 25 d. (redakcrla galiojusi iki 1997 m.
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 minetos Metodikos nurodymus vyko Zemes sklypq, esandiq SB, privatizavimas.
Metodikos 6 punkte nurodyta, kad SB valdyba, surinkusi praSymus sodq sklypams pirkti, turejo
atlikti sodq sklypq ribq patikslinim4 nat[roje ir parengti kiekvieno sodo sklypo plan4 M 1:500
(Metodikos I priedas). Sodq sklypq planus protokolu turejo tvirtinti SB valdyba, o kiekvieno sodo
sklypo plan4 pasiraSy'ti sodo sklypo savininkas ir tvirtinti SB pirmininkas para5u ir antspaudu.
Taigi, SB valdyba, rengdama, o SB valdybos pirmininkas, tvirtindamas atskirq sodo Zemds
sklypq planus, privaldjo uZtikrinti, kad Sie planai atitiktq sodo teritorijos suplanavimo
proj ekt4 (generalini planq).

PaZymetina, jog teritorijq planavimo dokumentq s4vokos, kurios nurodytos ir Siuo metu
galiojandiuose teisds aktuose, reglamentuojandiuose teritorijq planavim4, buvo itvirtintos TP[, kuris
buvo priimtas tik 1995 m. gruodlio 12 d.

Taigi, sodo Zemes sklypq privatizavimo metu Zemes sklypai buvo privatizuojami pagal sodo
teritorijos suplanavimo projektus (generalinius planus), o minetieji dokumentai pasal tuo metu
galiojusi teisini reglamentavim4 prilygintini teritorijq planavimo dokumentams.

Taip pat paZymime, kad m6g6jg sodo teritorijos suplanavimo projektq (generaliniq
planq) registravimas TPDR ar kitame registre nepakeis sodo teritorijos suplanavimo projektq
(generalinig planq) statuso, kadangi mindtieji planai vieninteliai Siq projektq rengimo metu
buvg sodo teritorijos suplanavimo sprendinius nusakantys dokumentai ir jais privaloma
vadovautis, atliekant sodo iemds sklypq kadastrinius matavimus.

t...1 Dar kart4 atkreiptinas demesys, kad atliekant sodo iem6s sklypq kadastrinius
matavimus pagal Siuo metu galiojanti teisini reglamentavim4 privaloma vadovautis sodo

arba Zem6s valdos proiektas. Mindtas reikalavimas, atliekant sodo Zem6s sklyprl kadastrinius
matavimus, buvo taikomas visuomet.

PaZymime, kad Zemes reformos istatymo 21 straipsnyje nurodyta, jog vietoveje paZenklintos
privadios Zem6s, miSko sklypq ribos vdliau, atliekant kadastrinius matavimus, nekeidiamos.
Kadangi sodo Zemds sklypq privatizavimas 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 teritorijq
planavimo dokumentu arba Zem6s valdos projektu, parengtu pagal dabartini teisini
reglamentavim4.

Taip pat paiymime, kad teisiSkai reglamentavus megejq sodq teritorijq suplanavimo projektq
(generaliniq projektq) registravim4 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 teises aktq reikalavimus buvo registruoti TPDR, ar
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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 Zem6s sklypq kadastriniq matavimq atlikimui ar kadastro
duomenq derinimui.

[...] teritorijq planavimo dokumentq s4vokos, kurios nurody'tos ir Siuo metu galiojandiuose

teises aktuose, reglamentuojandiuose teritorijq planavim4, buvo itvirtintos TP{, kuris buvo priimtas

tik 1995 m. gruodZio 12 d., o sodo Zemds sklypq privatizavimo metu Zemds sklypai buvo

privatizuojami pagal sodo teritorijos suplanavimo projektus (generalinius planus), todel, ZUM
nuomone, mindtieji dokumentai pagal tuo metu galiojusi teisini reglamentavim4 prilygintini
teritorijq planavimo dokumentams.

PaZymetina, kad sodo teritorijos suplanavimo projektai (generaliniai planai) savo sprendiniais

galejo blti prilygintini iki 2014 m. sausio 1 d. galiojusiems TP{ nustatytiems detaliojo plano

reikalavimams, pagal kuriuos detaliuoju planu buvo nustatomos Zemes sklypq ribos, teritorijos

tvarkymo ir naudojimo reZimas.

Vadovaujantis Zemes istatymo 2 straipsnio 27 dalies nuostatomis, Zemds valdos projektas -
Zemetvarkos planavimo dokumentas, nustatantis Zemes sklypo (sklypq) formavim4, pertvarkym4,

paemim4 visuomenes poreikiams, konsolidacij4, taip pat naudojimo s4lygas (paskirti, apribojimus,

servitutus ir pana5iai). Tuo tarpu, pagal TPI2 straipsnio 27 dalies nuostatas, teritorijq planavimo

dokumentai - kompleksinio (bendrieji ir detalieji planai) ir specialiojo teritorijq planavimo

dokumentai, kuriuose grafiSkai ir raStu pateikiami teritorijq naudojimo, tvarkymo, apsaugos

priemoniq, teritorijq vystymo reikmiq ir s4lygq sprendiniai.
Atkreiptinas d6mesys, kad sodo teritorijos suplanavimo projektai (generaliniai planai)

Siuo metu neberengiami, todel pagal dabartini teisini reglamentavim4 negali atitikti teis6s

aktais nustatytg teritorijq planavimo dokumento ar Zem6s valdos projekto rengimo
reikalavimq.

[...] Informuojame, kad NZT teritoriniuose skyriuose ivykdyta mdgdjg sodo teritorijq,
esaniirl jq administruojamose teritorijose, sodo teritorijos suplanavimo projektq (generaliniq
planq) inventorizacija ir visa informacija suvesta j Sodininkq generaliniq planq apskaitos
Zurnalq, o mindto iurnalo duomenys skelbiami NZT internetiniame puslapyje. Atkreiptinas

ddmesys, kad sodo teritorijos suplanavimo projektq (generaliniq planr+) apskaita leidZia

matininkams lengviau rasti reikalingus dokumentus del kadastriniq matavimq atlikimo, taip pat ir
del vykdomos apskaitos iSvengiama minetq projekq 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 planq_derinimo klaidq.

t...1 ZUM neturi ra5tu informacijos apie teismuose nagrin6jamas ar jau iSnagrindtas

bylas, kuriose btitq pasisakyta ddl sodo teritorijos suplanavimo projektq (generaliniq planq)
teisinio statuso. Be to, atkreiptinas demesys, kad, kaip iSaiSkino Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo (toliau - LVAT) Teisines analizes ir informacijos departamentas LVAT
praktikos apZvalgoje, ,,teismai teises nornas aiSkina ir taiko, atsiZvelgdami i konkredios

individualios bylos faktines aplinkybes ir jas siedami su gindo santykiams taikyina teises norrna.

Del to kiekvienas teismo pateiktas teises aiSkinimas turi buti suprantamas bei interpretuojamas tik
konkredios bylos kontekste". AtsiZvelgdami i tai, manytume, kad sodq suplanavimo (generaliniq
planq) registravimo ar neregistravimo TPDR klausimas galetq blti vienas iS nutarti sqlygojandiq

klausimq ir negali buti taikytinas visais pana5iais atvejais. [...]."

7. tnformacija, susijusi su SBf Nr. IX-1934 6 straipsnio pakeitimo istatymo projektu Nr.
XIIIP-985:

7.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybe 2017 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 549 pritare SB{ Nr.
IX-1934 6 straipsnio pakeitimo istatymo projektui ir pateike ji Lietuvos Respublikos Seimui;
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7.2. Lietuvos Respublikos Seime 2077 m. liepos 11 d. registruotame SB{ 6 straipsnio
pakcitimo istatymo Projekte Nr. XIIIP-985 buvo numatfa:

,,[...] Vadovaujantis Lietuvos Respublikos iemds istatymu, savivaldybems perduotoje
sodinink4 bendrijry bendrojo naudojimo iemdje esaniius kelius (gatves) valdo ir tvarko
savivaldybes, iislgtrus atvejus, kai sodininkry bendrija iiq bendrojo naudojimo teritorijos dalj
iisiperka. [...].";

7.3. SBI Nr. IX-l934 6 straipsnio pakeitimo istatymo projekto 2017-07-ll aiSkinamajame
raSte nurodyta:

,,1. [statymo projeho rengimq paskcttinusius prieZastys, jstatymo projekto til<slai ir uidaviniai
SBf Nr. IX-1934 6 straipsnio pakeitimo projektas (toliau - fstatymo projektas) parengtas

vykdant Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedim4, iformint4 Lietuvos Respublikos
Vyriausybes kanclerio 2015 m. gruodZio 14 d. rezoliucija Nr. 73-4418, pateikti Lietuvos
Respublikos Vyriausybei sillomus teisds aktq projektus, atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 2015 m. gruodZio 9 d. posedZio protokolo Nr. lo7-p-29
sprendim4, kuriame Aplinkos apsaugos komitetas, svarstydamas parlamentinds kontrolds
klausim4 ,,Del Sodininkq bendrijq istatymo igyvendinimo", konstatavo SBf Nr. IX-1934 2,6, ll,
15, 16, 77, 18,22,24,27 ir 28 straipsniq pakeitimo fstatymo Nr. XII-1425 (toliau - [statymas) 2
straipsnio I dalies ir 12 straipsnio 4 dalies nuostatq neatitikimus, tod6l pasitild Lietuvos
Respublikos Vyriausybei pateikti svarstyti mindto |statymo pakeitimus, suderinus 2
straipsnio 1 dalies ir 12 straipsnio 4 dalies nuostatas.

[statymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad SB bendrojo naudojimo Zemeje esandiq vidaus
kelitl perdavimo programq tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybe, o 12 straipsnio 4 dalies
nuostatos sudaro prielaidas minet4 program4 tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybes igaliotai
institucijai, nes nurodyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar jos lgaliota institucija iki 2015
m. liepos 31 d. patvirtina SB bendrojo naudojimo Zemeje esandiq vidaus keliq perdavimo program4
ir nustato SB bendrojo naudojimo Zemeje esandiq vidaus keliq, kaip nekilnojamojo turto objektq,
formavimo ir jq kadastriniq matavimq tvark4.

PaZymetina, kad Seimo 2014 m. gruodZio 11 d. priimto [statymo nuostatos del Vyriausybes
tvirtinamos Programos praejus dvejiems metams neigyvendintos, kadangi tokia Programa neatitinka
Vyriausybes tvirtinamq strateginiq dokumenftl sampratos, neZinoma, kiek reikes lesq Zemes sklypq
ir keliq kadastriniams matavimams ir iregistravimui NTR atlikti, kiek kilometry sodq keliq ruozq
reikes perduoti savivaldybems, kiltq daug teisminiq gindq atliekant Zemes sklypq ir keliq
kadastrinius matavimus. Be to, 2015 m. sausio 1 d. isigaliojus Teritorijos administraciniq
vienetq ir jg ribq istatymo Nr. I-558 3, 9 straipsniq pakeitimo ir istatymo papildymo 72,12,
straipsniais istatymui, pasikeit€ SB teritorijos samprata. SB teritorija laikoma gyvenamosios
vietovds teritorijos dalimi. Vadovaujantis Keliq istatymo 2 straipsnio 3 dalimi ir 3 straipsnio 3
dalies 1 punktu, vietinds reiklmds vie5iesiems keliams priskiriamos gatvds gyvenamosiose
vietovdse (kaip jau min6ta, gyverurmosios vietoves teritorijos dalis - SB teritorija). PaZymetina, kad
pagal Keliy lstatymo 4 straipsnio 3 dalies nuostatas vietines reikSmes vieSieji keliai ir gatves
nuosarlvbes teise priklauso savivaldybems. IS SB/ 6 straipsnio nuostat4 netiesiogiai seka, kad
megejq sodo teritorijose esantys keliai turetq blti priskiriami vidaus keliams (pagal Keliq istatymo
4 str. 3 d. nuostatas vidaus keliai nuosavybes teise priklauso valstybei, savivaldybdms, kitiems
juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims), t. y. iivelgtinas mindtq istatymq nuostatq tarpusavio
nesuderinamumas.

{statymo projekto tikslas - sudaryti teisinipagrind4 savivaldybems tinkamai igyvendinti Keliq
istatymo, Vietos savivaldos istatymo nuostatas del megejq sodq bendrojo naudojimo Zemeje
esandiq keliq ira5ymo i vietines reikSmes keliq s4raSus, taip pat uZtikrinti Siq keliq (gatviq)
prieZiur4, taisym4 ir tiesim4. Atsisakyti SB{ reguliavimo sridiai nepriskirtq Zemes sklypq ir kito
nekilnojamojo turto kadastriniq matavimq ir iregistravimo NTR procedfiry reglamentavimo,
minimalaus keliq plodio reikalavimo projektuojant kelius ir gatves.

2. lstatymo proieho iniciatoriai (institucija, asmenys ar pilieiiq lgalioti atstovai) ir rengdjai
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[statymo projekt4 inicijavo AM, vykdydama Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko

pavedim4, iformint4 Lietuvos Respublikos Vyriausybes kanclerio 2015 m. gruodZio 14 d.

rezoliucija Nr. 13-4418. Minetu pavedimu, atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos
apsaugos komiteto 2015 m. gruodZio 9 d. posedZio protokolo Nr. 107-P-29 sprendim4, pavesta AM
pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti [statymo pakeitimus, kai bus suderintos 2

straipsnio 1 dalies ir 12 straipsnio 4 dalies nuostatos.

3. Galiojantis lstatymo projehe aptartL teisini4 sqntykiq reguliavimas
Nuostatos del SB bendrojo naudojimo Zem€s sklypq, naudojamq keliams (gatvems)

eksploatuoti ar tiesti, ar Zemes sklypq su juose esandiais keliais (gatvemis) kadastriniq matavimq ir

iregistravimo NTR procedfirq, Siq keliq perdavimo savivaldybdms proced[ry ir finansavimo Saltiniq

t.g'uti blti priskirtos SBI reguliavimo sridiai, kadangi minetas sritis reglamentuoja Zemes

istatymas, Nekilnojamojo turto kadastro istatymas, Vietos savivaldos istatymas, Keliq istatymas,
kiti teises aktai.

{statymo nuostatos del Programos praejus dvejiems metams negali bfti igyvendintos del Siq

prieZasdiq:
l) vadovaujantis Teritorijos administraciniq vienetl+ ir jq ribq istatymo 3 straipsniu, SB

teritorija yra gyvenamosios vietoves teritorijos dalis, o vadovaujantis Keliq istatymo 2 straipsnio 3

dalies, 3 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatomis, gatvds gyvenamosiose vietovese priskiriamos

vietines reiklmes viesiesiems keliams. Pagal Keliq istatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas vietines

reikSmes keliq s4raSus tvirtina savivaldybiq tarybos;
2) SB bendrojo naudojimo Lemeje esandiq keliq perdavimas nera valdymo sritis, kuriai

reiketq nustatyti pletros tikslus ir igyvendinimo biidus vienos ar keliq valdymo sridiq pletrai

numatyti, budingus vidutines trukmes strateginio planavimo dokumentams, t. y. Sios srities

programa negali atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. birZelio 6 d. nutarimu Nr. 827

patvirtintos Strateginio planavimo metodikos nuostatq.

Siuo metu SBI 6 straipsnio 8 dalyje nustatytas reikalavimas, kad megejq sodo teritorijos

bendrojo naudojimo Zemeje esandiq vidaus keliq (gatviq juostq) minimalus plotis negali bUti

maZesnis kaip 4,5 m.
4. Siulomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir laukiami teigiami rezultatai

{statymo projekto 1 straipsnio 1 dalyje iSdestyto SBI 6 straipsnio 1 dalyje si[loma atsisakyti

nuostatq del SB bendrojo naudojimo Zemes sklypq, naudojamq keliams (gatvems) eksploatuoti ar

tiesti, ar Zemds sklypq su juose esandiais keliais (gatvemis) kadastriniq matavimq ir iregistravimo
NTR, 5iq keliq perdavimo savivaldybems procedurq ir finansavimo Saltiniq, bendrojo naudojimo

Zemes ir keliq mokesdiq, kriterijq, kuriuos igyvendinus megejq sodq keliai galetq biiti perduodami

savivaldybdms, kurios ndra SB{ reguliavimo sritys. Minetas sritis reglamentuoja Zemes istatymas,
Nekilnojamojo turto kadastro istatymas, Vietos savivaldos istatymas, kiti teises aktai.

[sigaliojus Teritorijos administraciniq vienetq ir jq ribq istatymo Nr. I-558 3, 9 straipsniq

pakeitimo ir istatymo papildymo 72, I2t straipsniais istatymui dauguma savivaldybiq pagal Keliq

istatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas nepapilde vietinds reik5mes keliq s4raSq SB bendrojo

naudojimo Zemeje esandiais keliais, galimai todel, kad savivaldybes vadovavosi ne Keliq istatymo 3

straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatomis, o tik SBI 6 straipsnio nuostatomis, priskirdamos visus

megejq sodq teritorijose esandius kelius tik vidaus keliams. Siekiant pa5alinti SBI

nesuderinamumg su Keliq istatymo nuostatomis, sitiloma atsisakyti SBI 6 straipsnio

reikalavimo, netiesiogiai nustataniio, kad m6g6jq sodq teritorijose esantys keliai tur6tq btrti
priskiriami vidaus keliams. Priskiriant konkrediai kategorijai megejq sodo teritorijose esandius

kelius, bltq tiesiogiai vadovaujamasi Keliq istatymo nuostatomis. Laikantis Keliq istatymo 3 str. 3

d. 1 p., 4 str. 3 d. bei 6 str. 4 d. nustatytq reikalavimq, SB bendrojo naudojimo Zemeje esantys keliai

bus traSyi i vietines reikSmes keliq sqraS4 (iems suteikiami numeriai ir pavadinimai). PaZymetina,

kad Vilniaus miesto savivaldybEs taryba, vykdydama Keliq istatymo 6 str. 4 d. reikalavimus,

2016 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. 1-303 ,,DOl Vilniaus miesto savivaldyb6s vietinOs reiklmds

keliq sqralo tvirtinimo" visus savivaldybdje esaniius SB kelius jau ira56 ! vietinOs reiklm6s

keliq s4ra54.
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Kadangi vietines reik5mes keliq ir gatviq prieZilra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo
organizavimas finansuojamas i5 Keliq prieZi[ros ir pletros programos leSq, o taip pat atsiZvelgiant ir
i Strate ginio planavimo metodikos nuostatas, atsisakoma per dvejus metus neigyvendintos nuostatos
tvirtinti Program4.

Laikantis Keliq istatymo 4 str. 3 d. reikalavimq, vietines reikSmes vieSieji keliai ir gatves
nuosavyb€s teise turetq priklausyti savivaldybems. Todel SB bendrojo naudojimo Zem6, reikalinga
savivaldybiq funkcijoms atlikti gatvems ir vietiniams keliams eksploatuoti, turetq buti
perduodama savivaldybiq nuosavyben taikant Zemes lstatymo i5 str. I d,.2 p., kuris nustato, kad
savivaldybes nuosavyben perduodami valstybines Zemes sklypai, kurie pagal teritorijq planavimo
dokumentus ar Zemds valdos projektus numatyti statiniams ir irenginiams, reikalingiems
savivaldybiq funkcijoms atlikti, stat54i bei eksploatuoti. PaZymdtina, kad priemus {statymo projekt4
savivaldybems bUtq perduodama tik valstybine SB bendrojo naudojimo Lemd, reikalinga gatvems ir
vietiniams keliams eksploatuoti, kuri4 SB neiSsipirkusios. Zemes reformos istatyme, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2004 m. lapkridio 15 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintose Valstybines
Zemes sklypq pardavimo ir nuomos megejq sodo teritorijose taisyklese itvirtinta teise SB isigyti
bendrojo naudojimo Zemes sklypus, reikalingus bendrojo naudojimo statiniams statyti ar rekreacijai,
tame tarpe ir keliams, ir juos tvarkyti. Sie keliai, laikantis Keliq istatymo 4 str. 3 d. priskirtini
vidaus keliams, kuriuos nuosalybes teise valdytq ir tvarkytq SB.

Atkreiptinas d6mesys, kad iki Salies nepriklausomybes atklrimo SB buvo steigiamos tik
valstybinio fondo Lemeje siekiant iSsprgsti miestq gyventojq trumpalaikius rekreacinius poreikius.
Rengiant pirminius generalinius planus b[davo projektuojami ir skiriami 4-12 ary Zemes sklypai
kolektyvinei darZininkystei, sodininkystei ir sezoninei rekreacrjai - poilsiui, vaisiq, darZovirl
auginimui, sodo namq ir kiq statiniq statybai rekreacindms reikmems, nenumatant Siq sklypq
naudoti kitai veiklai. Megejq sodq teritorijose infrastruktlra buvo pritaikyta tik sezoniniam
gyvenimui ir nedideliam lengvqjq automobiliq skaidiui.

Atktrus Salies nepriklausomybg vykdant Zemes sklypq pivatizavim1, o didZiuosiuose
miestuose ir jq priemiesdiuose ir intensyvq uZstatym4, megejq sodq teritorijos virto gyvenamaisiais
kvartalais be gyvenimo kokybg uZtikrinandios aptarnavimo infrastrukturos, kai sudetinga i5laikyi
norminius statiniq atstumus nuo sklypq ribq, keliq, sudaryti tinkamas s4lygas tiesti elektros,
vandentiekio tinklus, uZtikrinti prieSgaisrinius reikalavimus, todel laikyinos specifinemis
teritorijomis.

AtsiZvelgiant i tai, kas iSdestyta, [statymo projekto I straipsnio 2 dalyje atsisakoma
reikalavimo nurodyti konkretq 4,5 m m6gdjq sodo teritorijose esaniiq keliq minimalg ploti.
PaZymetina, kad minimalaus kelio plodio reikalavimo SBI nebuvo ir jis atsirado tik 2015 m., o
nuostatos del megejq sodq teritorijose esandiq keliq tvarkymo ir jq perdavimo savivaldybems iki
Siol neigyvendintos, sodq teritorijose nevykdomi keliq tiesimo ir rekonstravimo projektai. Megejq
sodq teritorijose projektuojant kelius (gatves) taikomas statybos techninis reglamentas STR
2.06.04:2014 ,,Gatvds ir vietines reik5mes keliai. Bendrieji reikalavimai", kuris nustato visq
nuosalybes formq gatviq ir vietines reik5mes keliq tiesimo, rekonstravimo ir remonto projektavimo
techninius reikalavimus, iskaitant ir megejq sodo teritorijose esandiq keliq plodio reikalavimus. Kita
vertus, minimalus kelio ploiio reikalavimq nustatymas projektuojant kelius ir gatves n6ra SBf
reguliavimo sritis.

Manome, kad savivaldybes, papildZiusios vietines reik5mes keliq s4ra54 SB bendrojo
naudojimo Zemeje esandiais keliais, galetq uZtikrinti Siq keliq (gatviq) prieLiir4, taisym4 ir tiesim4
taikant statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietines reik5mes keliai.
Bendrieji reikalavimai" reikalavimus, kad prireikus i megejq sodq teritorijas atlikdami pareigas
specialiosiomis transporto priemondmis galetq patekti prieSgaisrinds saugos, policijos, greitosios
pagalbos ir kitq specialiqjq tarnybq darbuotojai.

PabreZtina, kad siulomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos neuZkerta kelio SB siekti
tikslq megejq sodq teritorijq integracijai i miestq infrastruktlr4, o SB bendrojo naudojimo Zemeje
esantys keliai bus iraSomi i vietines reikSmes keliq s4raSus, kaip ir kiti savivaldybes teritorijoje
esantys keliai, b0tini vietinei komunikacrjai. [...].";
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7.4. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teises departamento 2017 m. rugpjtiiio 4 d.

iSvadoje Nr. XIIIP-985 paZymeta:

,,[verting projekto atitikti Konstitucijai, istatymams, teisek[ros principams ir teises technikos

taisyklems, teikiame Sias pastabas:

1. Projekto 1 straipsniu SBI (toliau - keidiamo istatymo) 6 straipsnio 1 dalyje sitiloma

nustatyti, kad ,,vadovaujantis Zemes istatymu, savivaldybems perduotoje SB bendrojo naudojimo

Zemeje esandius kelius (gatves) valdo ir tvarko savivaldybes, iSskyrus atvejus, kai SB 5i4 bendrojo

naudoj imo teritorij os dali iSsiperka" (pabraukta mtisq).
Projektu sitlomas teisinis reguliavimas kelia abejoniq Siais aspektais.

Pirma, projekto ai5kinamajame ra5te nurodoma, kad laikantis Keliq istatymo 4 straipsnio 3

dalies reikalavimq, vietinds reikSmes vie5ieji keliai ir gatves nuosavybes teise turetq priklausyti

savivaldybems. Todel SB bendrojo naudojimo Zeme, reikalinga savivaldybiq funkcijoms atlikti -
gatvems ir vietiniams keliams eksploatuoti, turetq bflti perduodama savivaldybiq nuosavyben

taikant Zemes lstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punkt4. Atkreipiame demesi, kad pagal Zemes

istatymo 15 straipsnio I dalies 2 punkt4, savivaldybems perduodami valstybines Zemes sklypai,

kurie pagal teritorijq planavimo dokumentus ar Zemds valdos projektus numatyti statiniams ir

lrenginiams, reikalingiems savivaldybiq funkcijoms atlikti, statyti bei eksploatuoti, bet ne SB

bendrojo naudojimo Zemeje esantys keliai ir satves. Todel projekto nuostat4 reik6ttl suderinti su

Zem6s istatymo 15 straipsnio I dalies 2 punkto nuostatomis.
Antra, atkreipiame demesi, kad pagal Zemes istatymo 7 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas

Vyriausybes nutarimais ir
jos nustatyta tvarka perduodami patikejimo teise, bet ne nuo_savybes teise. AtsiZvelgus i tai, n€ra

ai5kus projektu sitrlomo teisinio reguliavimo santykis su Zemds istatymo 7 straipsnio 2 dalies

3 punkto nuostatomis. Projektas tobulintinas, pa5alinant 5i neai5kum4.
Tredia, tuo atveju, jeigu savivaldybems nuosavybes teise (patikejimo teise) bltq perduodami

valstybines Zem€s sklypai, kuriuose yra keliai (gatves), n6ra ai5ku kuris subjektas btrtq

atsakingas uZ tokig Zem6s sklypq suformavimq bei i5 kokiq konkreiiai l65q Saltiniq tokie
darbai biitq vykdomi. Atkreipiame demesi, kad galiojandi4 keidiamo istatymo 6 straipsnio 1 dalies

nuostat4, kurioje yra reglamentuojamas tokiq Zemes sklypq formavimas bei nustatlti le5q Saltiniai

tokiems darbams atlikti, teikiamu istatymo projektu silloma i5braukti. AtsiZvelgus i tai,

svarstytina, ar projekt4 nereikEtq papildyti nuostatomis, pa5alinaniiomis 5i neai5kum4.

Ketvirta, priemus istatym4, savivaldlrbems bfitq perduodami tik megejr+ sodo teritorijoje

esantys valstybines Zemes skllpai. kuriuose vra vietines reik5mes vie5ieji keliai. PaZymetina, kad

pagal Zemes reformos istatymo 8 straipsnio 7 dal1, tiek pagal galiojandio keidiamo istatymo 6

itraipsnio 1 dali, SB parduodama megejq sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo Leme, kurioje

yra keliai (gatves). Pagal Keliq istatymo 4 straipsnio 3 dali juridiniams asmenims nuosav.vbes teise

gali priklausyti tik vidaus keliai. Taigi galetq susidaryti situacija, kai vienoje SB dalis tokios padios

funkcines paskirties keliq bUtq laikomi vietines reikSmes viesaisiais keliais, o kita dalis - vidaus

keliais. Be to, galima situacija, kai vienoje megejq sodo teritorijoje esandius kelius (gatves) tvarkyq
ne vienas, bet du subjektai (savivaldybes ir SB). AtsiZvelgus i tai, kyla abejoniq, ar si[lomas

teisinis reguliavimas atitinka Teis6ktiros pagrindq istatymo 3 straipsnio 2 dalies 1, 5 ir 6

punktuose itvirtintus teis6ktrros tikslingumo, efektyvumo bei ai5kumo principus.

2. Projekto ai5kinamajame ra5te nurodoma, kad patvirtinus pakeitimus, tektq pripaZinti
netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybds 2015 m. liepos 1 d. nutarim4 Nr. 725 ,,Del

lgaliojimq suteikimo igyvendinant SBI Nr. IX-1934 2,6, 11, 15, 16, 17,18,22,24,27 t 28

siraipsniq pakeitimo istatymo 12 straipsnio 4 dalies nuostatas", tadiau projekto 2 straipsnyje atskira

dalimi nepateikiama nuostata del pasitlymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei priimti

lglvendinamuosius teises aktus. AtsiZvelgus i tai, projekto 2 straipsni reik6tq papildyti atskira

datimi, pasitilant Vyriausybei priimti istatym4 igyvendinaniius teisds aktus. Atitinkamai turetq

buti patikslintas ir Sio straipsnio pavadinimas.

3. Projekto aiskinamajame ra5te teigiama, kad projektas i5 esmes teikiamas_norint atsisakl'ti

nuostatq, kurios ndra SBi reguliavimo sritys, o yru kitq teises aktq Zemes lstatymo,
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\skihLr.!amojo turto kaCas-tro istatymo, Vietos savivaldos istatymo ir kitq teises aktq
reglarrrenfitojami santykiai. Siuo aspektu vertinant sillomas pataisas pastebetina. jog projekto
iniciatoriai neteikia konkreiiq pasitilymq; zt istatymg projektq d6l SBI normrl
inkorporavimo i kitus teisds aktus.";

7.5. Lietuvos savivaldybiq asociacijos 2017 ru rugsijo 20 d. pateihame siulyme paiymeta;
{statymo 6 str. I dalyje siuloma nustatyti, jog vadovaujantis Zemes istatymu, savivaldybems

perduotoje SB bendro naudojimo Zemeje esandius kelius valdo ir tvarko savivaldybes. Kitais
ZodZiais tariant, nustatoma akivaizdr savininko pareiga priZilreti savo turt4. Su tuo negalime
nesutikti. Tadiau norime akcentuoti, kad igyvendinant 5i4 nuostat4, bltina vykdlti darbus susijusius
tiek su pasirengimu perdavimui, tiek su perduotq keliq valdymu ir prieZiura.

PaZymetina, kad iki Zem6s sklypai, bus perduoti savivaldybGms btitina pagal detaliuosius
planus arba Zem0s valdos projektus suformuoti iemds sklypQ, atlikti jo kadastrinius
matav.imus, apskaiiiuoti sklypo vertg, iregistruoti iemOs sklypg ir daiktines teises iji NTR.

Siems darbams apmok6ti butinos papildomos l65os, preliminariais savivaldybiq
skaidiavimais I km ilgio Zemes sklypo iteisinimas kainuotq apie 780 Eury. Taiiau istatymo
rengdjai atsisako galiojaniiame istatyme numatyto le5q Saltinio (Lietuvos Respublikos
Vyriausybes patvirtintos Programos) iSvardintiems darbams finansuoti. I5kyla rizika, kad
neturint 165q, nebus galimybiq perimti SB kelius, todel esame isitiking, kad mineta Programa turi
blti parengta ir patvirtinta. Savivaldybes per6musios Zemes sklypus, naudojamus SB keliams, turds
finansuoti Siq keliq projektavimo, tiesimo, rekonstravimo taisymo (remonto) ir prieZilros darbus.

Ai5kinamajame ra5te nurodoma, jog Sie darbai finansuojami Keliq prieZi[ros ir pletros
programos le5omis. Si programa yra le5q Saltinis, kurios 30 proc. skiriama vietines r"ikSme.
keliams gatvems) tiesti, taisyti, priZilreti ir saugaus eismo s4lygoms uZtikrinti. Padiddjus
priiiurimq keliq ilgiui, l65q jq prieiiurai taip pat turi biiti skiriama daugiau, nes prie5ingu
atveju nukent6tq jau valdomq keliq b[kIC. Todel manome, kad turi btiti patikslintas Kelig
prieZi[ros ir plEtros programos finansavimo istatymas, padidinant programos 165q, skiriamg
savivaldybdms vietinds reiklmes keliams (gafv6ms) tiesti, taisyti, priZitirdti ir saugaus eismo
s4lygoms uitikrinti, procent4.

{statymo projekto rengejai konstatuoja, jog savivaldybes netinkamai vykde Keliq istatymo 6
str. 4 dalies nuostatas, nepapildydamos vietines reikSmes keliq s4raSq SB bendrojo naudojimo
Zemeje esandiais keliais. Norime atkreipti demesi, jog net ir itraukusios mindtus kelius i vietinds
reikimes keliq s4raSq, savivaldybEs automati5kai netampa Siq keliq valdytojomis ir negauna
finansavimo iq prieZiurai. Finansuojami tik tie objektai, kuriuos savivaldyb€s valdo
nuosavyb6s ar patikdjimo teise.

Galiojandiame SB[ SB bendro naudojimo Zemeje esantys keliais ivardijami kaip vidaus keliai.
[statymo projekte siuloma atsisaky'ti Sio ivardijimo. Manome, jog tokiu atveju tampa neai5kus keliq
statusas. Neai5ku, kaip SB gal6s pasinaudoti SBf suteikta teise iSsipirkti keliams naudojamus
iemds sklypus ar kelius, kadangi juridiniams asmenims, iskaitant ir SB, nuosavyb6s teise gali
priklausyti tik vidaus keliai.

Pagal Vietos savivaldos ir Savivaldybiq biudZetq pajamq nustatymo metodikos istatym4,
savivaldybiq biudZetq imas, susidargs del valstybes institucijq priimtq teises aktq,
turi bflti atitinkamai k i5 valstybes biudZeto. Siuo metu jau rengiamas Valstybes ir
savivaldybiq biudZetq n6ra numatyta l65q minOtoms savivaldybiq papildomoms
i5laidoms finansuoti. Todel manome, jog istatymo isigaliojimo terminas turi btiti nukeltas."

t...1
7.6. Lietuvos Respublikos Seimo Valstybes valdymo ir savivaldybiry komiteto 2017 m- rugsijo

27 d iivadoje Nr. I I3-P- j9 pitartapateiktiems siulymams;
7.7. Papildomas Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalq komitetas 2018 m. spalio l0

d. pridme sprendimq atmesti SBf Nr. IX-1934 6 straipsnio pakeitimo istatymo projekt4 Nr.
XIIIP-985, atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teises departamenio ir
Lietuvos savivaldybiq asociacijos pasi[lymus (i5vada Nr. 110-P-26 ,,Ddl SBI Nr. IX-1934 6
straipsnio pakeitimo istatymo proj ekto Nr. XIIIp-9S 5,.).
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8. Informacija, susijusi su Aplinkos ministro 2017 m. rugsejo 5 d. isakymu Nr. Dl-749
sudarytos darbo grupes SB aktualiems klausimams iSnagrineti ir sprgsti (toliau - Darbo grupe)

darbu ir pateiktais si[lymais del SBI 6 straipsnio nuostatq, reglamentuojandiq SB teritorijose

esandiq keliq perdavim4 savivaldybems, keitimo:
8.1. Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 2017 m. geguids 31 d.

posedyje buvo priimtas sprendimas pra5yti Lietuvos Respublikos Vyriausyb6s sudaryti
atsakingq ministerijq darbo grupg SB problemoms sprgsti. Pos6dZio protokole fiksuotas
siUlymas apsvarstyti galimybes panaikinti SBI istatymq ir funkcijas perduoti savivaldyb6ms;

8.2. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimu Lietuvos Respublikos Vyriausybes

kancleris 2017 m. tiepos 5 d. ra5tu Nr. S-13-1825 kreipesi i AM, ZO}y'4 Susisiekimo ministerij4 ir
Finansq ministerij4, pra5ydamas, bendradarbiaujant su sodininkams atstovaujandiomis

asociacijomis, sudaryi tarpinstitucing darbo grupg SB aktualioms problemoms sprqsti, numatyti

konkredias priemones, ivertinti gatimybg panaikinti SBf ir funkcijas perduoti savivaldybems.

Informacij4 apie darbo grupes priimtus sprendimus praSyta pateikti Lietuvos Respublikos Seimo

Aplinkos apsaugos komitetui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes kanceliarijai; prireikus
Lietuvos Respublikos Vyriausyb6s sprendimo, papra5yta pateikti atitinkamq sprendimq
(teis6s aktq) projektus;

8.3. Aplinkos ministro 2017 m. rugsdjo 5 d. isakyme Nr. Dl-749 ,,Del darbo grupes

sodininkq bendrij q aktualiems klausimams sprgsti sudarymo" paiymeta:

,,1) S udarau Sios sudeties darbo grupg SB aktualiems klausimams sprgsti:

Martynas Norbutas - aplinkos viceministras, darbo grupes pirmininkas;
Marius Narmontas - AM Statybos ir teritorijq planavimo departamento direktorius, darbo

grupes pirmininko pavaduotoj as;

Tomas Tukadiauskas - AM Gamtos apsaugos ir miSkq departamento Saugomq teritorijq ir
kra5tovaizdZio skyriaus vyriausiasis specialistas, darbo grupes sekretorius.

Nariai:
Vida Ablingiene - Lietuvos savivaldybiq asociacijos patareja (ei jos n6ra, - Gediminas

Vaidionis, patarej as) ;

Vidmantas Bezaras - AM Gamtos apsaugos ir mi5kq departamento Saugomq teritorijq ir
kraStovaizdZio skyriaus vedejas (ei jo ndra, - Algirdas Klimavidius, Gamtos apsaugos ir mi5kq

departamento direktoriaus pavaduotoj as);

Monika Biraite-Juodvalkiene AM Statybos ir teritorijq planavimo departamento

direktoriaus pavaduotoja (ei jos nera, - Violeta Stumbriene, Teritorijq planavimo skyriaus

vyriausioj i specialiste) ;

Aloyzas Burba - Lietuvos sodininkq draugijos pirmininkas (ei jo nera, - Romasis

Vaitieklnas, prezidiumo narys);
Zilvinas Klimka - Lietuvos sodininkq bendrijq asociacijos valdybos narys (ei jo nera, -

Juozas Kavinis, asociacij os pirmininkas);
Vytautas Parlelilnas - ZUtvt Zemes ir i5tekliq politikos departamento Nekilnojamojo turto

kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriaus vedejas-(ei jo n6ra, - Au5ra Kalantaite, Zemes ir
i5tekliq politikos departamento direktoriaus pavaduotoja);

Tautvydas Tamo5ilnas - Kauno rajono savivaldybes Keliq ir transporto skyriaus vedejo

pavaduotojas, vykdantis skyriaus vedejo funkcijas (ei jo ndra, - Mindaugas Kruopis, Urbanistikos

skyriaus vedejas);
Romasis Vaitekunas - Susivienijimo pirmininkas (ei jo ndra, - Ilona Rastenyte, juriste);

Gediminas Vaitkevidius - susisiekimo ministro patarejas (ei jo nera, - Tomas Pilukas, Keliq

transporto ir civilines aviacijos politikos departamento vyresnysis patarejas);

Jurga Zilikiene - Finansq ministerijos BiudZeto departamento Savivaldybiq biudZeto skyriaus

vyriausioji specialiste (ei jos ndra, - Rita Kizaliene, Ukio sektoriq skyriaus ryriausioji specialiste).
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2) P a v e d u darbo grupei parengti sitilymus dCl SB aktualiq klausimq sprendimo btidq
ir juos pateikti Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybei iki 2017 metq gruodiio 15 d."1

8.4. Darbo grupds 2017 m. gruodZio 15 d. i5vadose paZymeta:

,,Aplinkos ministro 2017 m. rugsejo 5 d. isakymu Nr. Dl-749 sudaryta darbo grupe SB
aktualiems klausimams i5nagrineti ir sprgsti (toliau - Darbo grupe) iSnagrinejo aktualiausius SB
klausimus ir parenge siUlymus del Siq klausimq sprendimo bUdq.

t ..1

Atskiruose Darbo grupes posedZiuose taip pat dalyvavo kviestiniai AM, Lietuvos Respublikos
Seimo, V[,,Registrq centras" atstovai, SB atstovai.

Lietuvoje megejq sodai pradeti steigti 7949 metais. Siuo metu Salyje yra apie 2000 SB.
Lietuvos Respublikos Zemds fondo duomenis, Siuo metu SB yra virS 228 tlkstandiq Zemes sklypq,
suskirstytq i sodininkq privadius Zemes sklypus ir valstybines Zemes bendrojo naudojimo sklypus,
kurie uZima beveik 21 000 ha Salies ploto.

Iki Nepriklausomybes atklrimo SB buvo steigiamos tik valstybinio fondo Zemeje, siekiant
iSsprgsti miestq gyventojq trumpalaikius rekreacinius poreikius. Pagal SB sodq generalinius planus,
suplanavimo projektus, btdavo projektuojami ir skiriami 4-12 ary Zemes sklypai kolektyvinei
darZininkystei, sodininkystei, sezoninei rekreacijai (poilsiui), sodo namq ir kitq statiniq statybai
rekreacindms reikmems, nenumatant Siq sklypq naudoti kitai veiklai.

2004 metais isigaliojgs SB istatymas, sudare teisini pagrindE SB sklypuose nerengiant
teritorijq planavimo dokumentq ir nekeidiant pagrindines Zemes 0kio naudojimo paskirties statyti
gyvenamuosius namus ir jq priklausinius. Pastaruosius du desimtmedius megejq sodq teritorijos
palaipsniui virsta priemiestiniais kvartalais su ribota infrastruktlros irengimo galimybe. SB
suddtinga (o tam tikrais atvejais neimanoma) iSlaikyti norminius dydiius keliq (gatviq)
tiesimui, uZtikrinti privaZiavimo, prieSgaisrinius reikalavimus.

2012 m. birZelio 29 d. Lietuvos Respublikos Seimui priemus SBI 1, 2,3, 4, 5, 6,7, 8, 77, 12,
13, 15, 16,2l,22,25,28straipsniqantrojoirtrediojoskirsniqpavadinimqpakeitimoirg, 10,32
straipsniq pripaZinimo netekusiais galios istatym4 Nr. XI-2182, savivaldybds buvo ipareigotos
perimti, valdyti ir tvarkyti SB bendrojo naudojimo Zem6je esaniius vidaus kelius (gatves). Iki
Sios dienos, didiioji dalis savivaldybirl neper6musios SB esaniiq vidaus keliq (gatviq), jq
netvarko ir nepriZiEri. Penkiq didziqjq miestq savivaldybiq vadovq 2013 m. vasario 6 d.
kreipimesi i SeimE nurodyta, kad priimtos SBf 6 straipsnio I dalies pataisos praktiSkai negali
biiti igyvendinamos, nes n6ra uZtikrintas finansavimas naujai priskirtoms funkcijoms.

Pagal 2014 m. gruodZio 14 d. priimto SBI 2, 6, 11, 15, 76, 17, 78, 23,24,27 ir 28 straipsniq
pakeitimo istatymo 6 str. nuostat4 savivaldybes buvo ipareigotos perimti, valdyti ir tvarkyi SB
bendrojo naudojimo Zemeje esandius vidaus kelius (gatves). Nuo 2015 m. liepos 3l d.
galiojandiame SB{ 6 str. redakcrjoje nurodyta, kad SB pra5ymu SB bendrojo naudojimo Zemes
sklypus, naudojamus keliams (gatvems) eksploatuoti ar tiesti, ar Zemds sklypus su juose esandiais
keliais (gatvemis), perima ar patikejimo teise valdo ir tvarko savivaldybe, iSskyrus atvejus, kai SB
5i4 bendrojo naudojimo teritorijos dali i5siperka. SB bendrojo naudojimo Zemes sklypr+, naudojamq
keliams (gatvems) eksploatuoti ar tiesti, ar Zemds sklypq su juose esandiais keliais (gatvemis)
kadastriniai matavimai ir iregistravimas NTR finansuojamas i5 SB leSq, savivaldybiq leSq ir iS
valstybes biudZeto tiksliniq asignavimq, kurie planuojami ir paskirstomi savivaldybems pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtint4 Program4.

[gyvendindama SBI 6 str. nuostatas, AM 2016 m. buvo parengusi Programos projekt4 ir
pateikusi tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Lietuvos Respublikos Vyriausybe Program4
atsisake tvirtinti, pavesdama Si4 misij4 aplinkos ministrui, nors tai ir prieStarauja SBI 6 str.
nuostatoms. Esant skirtingoms institucijq pozicijoms del programos tikslingumo, neturint
pakankamai finansiniq i5tekliq, po specialiq Siam klausimui skirtq Lietuvos Respublikos Seimo
Aplinkos apsaugos komiteto ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes kanceliarijos pasitarimq bei
posedZiq, nutarta Programos netvirtinti, o pakeisti SBI 6 str. nuostatas, atsisakant Programos
renglmo.
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2017 m. buvo parengtas SBf 6 str. pataisq projektas. Lietuvos Respublikos Vyriausybe
projektui pritare 2017 m.liepos 5 d. pateike Lietuvos Respublikos Seimui. Lietuvos Respublikos
Seime 2017 m. rudeni prad6tas SBI svarstymas sustabdytas iki Darbo grup6s darbo
uZbaigimo.

Atkreiptinas demesys, kad 2015 m. sausio I d. isigaliojus Teritorijos administraciniq
vienetq ir jq ribq istatymo pataisoms, pasikeitd ir SB teritorijos samprata - SB teritorija
laikoma gJrvenamosios vietovds teritorijos dalimi. Tikslinga, kad daugelis gyvenamosiose

vietovOse (m6gejq soduose) i5kilusiq klausimq, vadovaujantis teis6s aktuose nustatytomis
savivaldybiq funkcijomis ir valstyb6s valdymo subsidiarumo principu, biitq sprendZiamos
vietos savivaldos lygmeniu.

Darbo grupe surengd 6 darbo grupes posedZius ir 3 konsultacinius susitikimus [...].
Darbo grup6, igrvendindama jai pavestas uZduotis, identifikavo Siuos SB aktualiausius

klausimus:
1. SB esandiq bendrojo naudojimo keliq (gatviq) prieZiura, naudojimas ir perdavimas

savivaldos institucijoms; valstybes ir savivaldybiq institucijq funkcijos; savivaldybiq teisines ir
finansines galimybes perimti ir tvarkyti SB kelius (gatves) ir kit4 infrastruktlr4).

2. SB pastoviai ar laikinai gyvenandiq piliediq teises ir pareigos nebunant SB nariais
(nepakankamai sureguliuoti teisiniai santykiai tarp SB ir kitq fiziniq ar juridiniq asmenq).

3. Del veiklos, kuria galima uZsiimti megejq sodo teritorijoje, del sandoriq ar kitq veiksmq,

atliekamq su sodo sklypais teisinio reguliavimo tobulinimo, SB susirinkimq Saukimo ir
organizavimo tvarkos supaprastinimo.

4. Del megejq sodq teritorijose esandios bendrojo naudojimo Zemes iSpirkimo termino
atnaujinimo.

t...1
t) SB esaniiq bendrojo naudojimo keliy @atviq) prieZiura, naudojimas ir perdavimas

savivaldos institucijoms (valstybes ir savivaldybi4 institucijtq funkcijos ir savivaldybi4 teisin1s ir
finansin1s galimybes perimti ir SB kelius (gatves) ir kitq infrastruhurq)

Nuo 2015 m. liepos 31 d. galiojandioje SBI 6 str. redakcijoje nurodyta, kad SB praSymu SB

bendrojo naudojimo Zemes sklypus, naudojamus keliams (gatvems) eksploatuoti ar tiesti, ar Zemds

sklypus su juose esandiais keliais (gatvemis), atlikus jq kadastrinius matavimus ir nerengiant naujo

teritorijq planavimo dokumento, Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos nustatyta tvarka perima ar

patikejimo teise valdo ir tvarko savivaldybe, iSskyrus atvejus, kai SB 5i4 bendrojo naudojimo

teritorijos dali i5siperka SB bendrojo naudojimo Zemes sklypq, naudojamq keliams (gatvems)

eksploatuoti ar tiesti, ar Zemes sklypq su juose esandiais keliais (gatvemis) kadastriniai matavimai ir

iregistravimas NTR finansuojamas i5 SB leSq, savivaldybiq le5q ir i5 valstybes biudZeto tiksliniq
asignavimq, kurie planuojami ir paskirstomi savivaldybems pagal LRV patvirtint4 SB bendrojo

naudojimo Zemeje esandiq vidaus keliq perdavimo program4.

AM buvo parengusi Programos projekt4 ir pateikusi tvirtinti Vyriausybei, Vyriausybd
mintt4 Programq atsisakE tvirtinti, pavesdama 5i4 misij4 aplinkos ministrui, nors tai ir
prie5tarauja SBf 6 str. nuostatoms. Esant tokiai situacijai kyla poreikis keisti ir SBI 6
straipsnio nuostatas, ir sudaryti s4lygas sprgsti SB keliq (gafviq) valdymo klausimus pavedant

savivaldyb6ms perimti kelius.
Atlaeiptinas demesys, kad galiojant mindtoms SBI 6 str. nuostatoms pirmiausia bltina

uZtikrinti papildom4 finansavim4 savivaldybems del papildomai pavedamq funkcijq.

Darbo grupes nariai i5nagrinejo Vilniaus miesto ir Kauno rajono savivaldybiq pateiktus

pavyzdZius del SB priskirtq keliq (gatviq) peremimo variantus, praktiSkai susipaZino su atliktq keliq
(gat"i,+) sklypq ir inZineriniq statiniq (keliq (gatviq)) matavimo bylomis. Atkreiptinas ddmesys, kad

savivaldybes gali, bet neprivalo priZiiirdti SB keliq (gatviq). Paminetina, kad numadius

reikalavim4 atlikti kadastrinius matavimus (Zemes sklypo ir inZinerinio statinio kelio (gatves))

didele le5q [dalis] bUtq iSleista matavimams ir registravimui, tadiau, neskyrus papildomo

finansavimo, reali keliq blkle nepageretq. Keliq (gatviq) matavimo ir perdavimo savivaldybdms

darbus biitq galima atlikti palaipsniui priklausomai nuo finansinig galimybiq.
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Pristatl'ta Vilniaus miesto savivaldybes patirtis, tvarkant SB kelius. Vilniaus miesto
savivaldybe SB kelius (gatves) skirsto i Sias grupes:

l. tranzitines gatves (Ladaprilyginti vietines reikSmes keliams ir jas tvarkyti);
2. kitas pagrindines gatves;
3. akligatvius, smulkias gatves ir kita.
Vilniaus miesto savivaldybG planuoja SB tranzitines gatves prilyginti vietinds reiklmds

keliams ir pilnai perimti jg administravim4. Vilniaus miesto savivaldyb6 planuoja dalinai
prisid6ti prie likusiqjq gatviq administravimo (kitq pagrindiniq ir akligatviq).

Kauno rajono savivaldybes patirtis, tvarkant SB kelius, pagrista prakti5kai iSbandytais atvejais
sprendZiant SB keliq perdavimo klausimus:

1. suformuojant ir NTR registruojant Zemes sklyp4 keliui eksploatuoti (sklypo valdltojai -
viena arba kelios SB);

2. suformuojant ir NTR registruojant inZinerini statini - keli4 (gatvg) (neformuojant Zemes
sklypo inZineriniam statiniui eksploatuoti).

Atkreiptas demesys, kad keli4 (gatvg) suformuoti kaip inZinerini statini (atlikti tiksliuosius
matavimus ir registruoti NTR) yra gerokai pigiau, nei atlikti Zemes sklypo, reikalingo statiniui
eksploatuoti, suformavimo procedlras. Naudojama praktika rodo, kad ketiai (gatv6s) gali btrti
perduotos prieZiurai ir eksploatacijai ir neatlikus tiksliqjq iem6s sklyprl matavimq
(Susivienijimo patirtis, taip pat Vilniaus miesto savivaldyb6s patirtis, kur nemaZa dalis keliq
(gatvig), net ir esaniiq miesto centre, neturi tikslirdq iem6s sklypq matavimq, taiiau
savivaldyb0s organizuoja jq prieiitir4 ir remont4).

Aptartas klausimas, kokio dydiio finansavimas motyvuotq savivaldybes perimti SB kelius
(gatves)? Pagal Susisiekimo ministerijos specialistq pateikt4 informacij1, 30% Keliq prieZiuros ir
pletros programos leSq yra skiriama vietines reik5mes keliams (gatvems) tiesti, taisyti, priZitireti ir
saugaus eismo s4lygoms uZtikrinti. 1600 Eurlkm skiriama didZiqjq miestq ir 450 Eur/km skiriama
maZqiq miestq savivaldybiq keliams tvarkyi. Finansavimo didejimo artimiausiu metu nenumatoma,
todel savivaldybems rekomenduotina nusistat5rti prioritetus :

l) keliai (gatves) kuriais naudojasi ir ne megejq sodq teritorijoje esandiq Zemes sklypq
savininkai ir naudotojai (keliai (gatves), atliekantys tranziting funkcijfl;

2) keliai (gatves), kuriais naudojasi daugiau nei vienos SB teritorijoje esandiq Zemes sklypq
savininkai;

3) keliai (gatves), skirti aptarnauti SB, kuriose ne maZiau kaip 20% sklyptt savininkq yra
gyvenam4j 4 viet1 Sioj e SB teritorij oj e deklaravg asmenys.

Informavo, kad Vilniaus mieste apie 20o/o gafviq sudaro SB keliai (gatv6s), tad prieZiiiros
i5laidq poreikis gali padid6ti penktadaliu.

Darbo grupe vienbalsiai pritar6 plOtoti patirti, kuomet savivaldybdms perduodami SB
keliai (gatv6s), neatliekant iem6s sklypq kadastrinig matavimq.

sluryual:
- pakeisti SBI 6 str. ir papildyti ji nuostatomis del SB keliq (gatviq) perdavimo eigos,

prioritetq, atsisakyti nuostatq del kadastriniq Zemes sklypq matavimq;
- tikslinga parengti SB bendrojo naudojimo Zemeje esandiq keliq (gatviq) ir (ar) keliq (gatviq)

juostq perdavimo savivaldybems tvark4;

- rekomenduoti savivaldybiq administracijoms kasmet numaQrti galimybg tam tikr4 nustat5rt4
Keliq prieZitiros ir pletros programos lesq dali skirti SB keliq tvarkymui;

- rekomenduoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei numat;rti lesas savivaldybiq papildomoms
funkcijoms, susijusioms su SB keliq peremimu ir pieLiira, igyvendinti.

t.. .l
Tarpiinybin6 Darbo grup6, nustaiiusi ir i5nagrindjusi SB aktualias problemas,

apibendrinusi pasiulymus d6l sodininkams aktualiq problemr; sprendimo b[dg, nutaria:
I ' Pateikti Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui svarstyti Darbo grupes

nariq sir1lom4 SB{ 2,6,7,8, 11, 15, 16, 17,lg, 19,21,22,24 straipsniq pakeitimo ir papildymo
istatymo projekt4;
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2. PraSyti SB{ pakeitimo ir papildymo istatymo projekt4 svarstyti Lietuvos Respublikos

Seimo pavasario sesijoje;
3. Pra5yti Vyriausybes:
3.1. apsvarstyti klausim4 del bendro naudojimo valstybines Zemes ir isiterpusiq skllpq,

esandiq SB teritorijose i5sipirkimo lengvatinemis s4lygomis termino pratEsimo;

3.2. aptarti galimybes ateinandiq metq valstybes biudZeto programose numatyti dalini
finansavim4 savivaldybdms, kurios perimtq dali SB esamq keliq;

3.3. pavesti atsakingoms institucijoms parengti SB bendrojo naudojimo Zemeje esandiq keliq
(ar) kelitt (gatviq) juostq perdavimo savivaldybems tvark4. [...].";(gatviq) ir

8.5. 1 24l5 t6
pakeitimo istatymo projekte buvo paZymeta:

,,2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas.
1. Pakeisti 6 straipsnio I dali ir jq iidestyti taip:

,,1. [...J Bendrijos bendrojo naudojimo Zem1je esantys keliai (gatves) ir (ar) keli4 @ani4)
juostos bendrijq iniciatyva gali buti Lietuvos Respublikos VyriausybOs ar ios igaliotos institucijos

nustatyta tvarko perduodamos savivaldybems. Bendrijos su savivaldybemis pasiraio ketinimry

protokolus d\l savivaldybems ir (ar) savivaldybiq kontroliuojamoms imonims perduotinq vandens

tiekimo ir (ar) nuotek4 tvarlEmo infrastruhuros, keli4 @ani| reikalingq parengiam4iq darbq

atlikimo sqlygq. Kelius (gatves) savivaldybds perima pagal ketinimo protokole nustatytas sqlygas,

laik4 ir atsiZvelgdamos i iiuos prioritetus:
1) Ketiai (ganes), kuriais naudojasi ir ne m€gijq sodq teritorijose esaniiy iem€s sklypq

savininksi ir naudotojai (keliai (ganes) atltekantys tranziting funkcijq);
2) Keliai (gatvLs), kuriomis naudojasi daugiau nei vienos bendrijos teritorijoje esanii4 iemds

sklypq savininkai;
3) Keliai (gatvds), skirti aptarnauti bendrijos, kuriose ne maZiau kaip 20 procenty sklypq

savinink4 yra gNenamqiq vietq Sioje bendrijos teritoriioje deklarave asmenys.

t...1
2. Pakeisti 6 straipsnio 8 dali ir jq i1destyti taip:

,,8. M1gdjy sodo teritorija ir keliai (ganes) ruri buti tvarkomi taip, knd prireikus i megeiq

sodo teritorijq atlikdami pareigas specialiosiomis transporto priemondmis galetq patehi
prieigaisrind:s saugos, policijos, greitosios pagalbos ir kittq speciali4itl tarnybq darbuotoiai. Megejq

sodo-teritorijos be:ndrojo naudojimo Zemdje esaniiq vidaus keliq (ganiq juost|" minimalus plotis

negali buti maiesnis knip 4,5 m ir gali sutapti su vaZiuojamosios dalies ploiiu."
1 5 straipsnis. [statymo isigaliojimas
,,1. Srs jstatymos isigalioja 2019 m. sausio I d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybe ar jos igaliota institucija iki iio istatymo isigaliojimo
priima SB bendro jo naudojimo Zemije esanii4 kelit1 @atvi4) ir (ar) keli4 @atviQ iuostt4 perdavimo

savivaldybdms tvarkq.
3. Bendrijos su savivaldybemis iki 2020 m. sausio I d. pasiraso ketinimo protokolus del

savivaldybOms ar savivaldybi4 kontroliuojamoms imon€ms perduotin4 iniineriniq statini4, keliry

( gatv i 4) r e i kal i ng7 p ar e n gi amqi 4 d ar b 4 at I i kim o s qly gq ;' ;- 
8.6. AM 20i8 m.-vasario 27 d. ra5te Nr. (12-6)-DS-1224 Lietuvos Respublikos Seimo

Aplinkos apsaugos komitetui paiymeta:

,,siundiame Darbo gruPes i5vadas.
pra5ome SBf pakeitimo ir papildymo lstatymo projekt4 svarstyti pavasario sesijoje.

PRIDEDAMA.
l) Darbo grupes i5vadq kopija, 7lapai.
2) Darbo grupes posedZiq protokolq kopijos (be priedq), 15 lapq'

3) SBI 2. 6. 7. 8. 11. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 24 straipsniu pakeitimo ir papildvmo

istatymo proiektas , 6laPai.";

koprjq teikiant Lietuvos Respublikos Seimo nariams K. Bacvinkai ir A. Navickui, ZUM,
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Su-;isiekirno ministerijai, Finansq ministerijai, Sodininkq bendrijq asociacijai ir savivaldybiq
asociacijai, prtymeta:

,,Vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybes kanclerio 2017 m. liepos 5 d. pavedim4Nr.
S-13-1825, siundiame Darbo grupes iSvadas.

PRIDEDAMA.
l) Darbo grupes i5vadq kopija, T lapai.
2) Darbo grupes posedZiq protokolq kopijos (be priedq), 15 lapq.
3) sBI 2.6.7. 11. 15. 16.17,19. 19. 21. 22, 24 straipsniu pakeitimo ir papildymo

istatymo proiektas, 6 lapai.";
8.8. Tyrimo metu nebuvo gauta duomenq apie aplinkos viceministro 2018 m. vasario 27

d. ra5tu Nr. (12-6)-D8-1224 Lietuvos Respublikos Seimo Aptinkos apsaugos komitetui
pateikto Darbo grup6s parengto SBI 2, 6,7r8,11, 15, 16, 17,18, 19,21r22,24 straipsniq
pakeitimo ir papildymo istatymo projekto, kuriame reglamentuojamas SB teritorijose esaniig
keliq perdavimo savivaldyb6ms klausimas, registravim4, svarsfym4.

Tyrimui reikimingos teisis aktry nuostatos

9. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas:
5 straipsnio 3 dalis:
,,ValdZios istaigos tarnauja Zmondms."

10. Pagal Sodininkq bendrijq istatymo nuostatas:
2 straipsnio 3 dalis:
,,3. M|gdiq sodo teritorija - savivaldybes ar jos dalies bendrojo plano sprendiniuose

palymeta, iSskyrus atvejus, kol savivaldybes ar jos dalies bendrasis planas ndra parengtas, teisds
aktu megejq sodininkystei skirta teritorija. suformuota pagal Zemes valdos projekt4 ai teritorijq
planavimo dokument4 ir suskirstyta i sodininkq ir kiq asmenq nuosavybes ar kitomis teisemis
valdomus sodo sklypus ir bendrojo naudojimo Zemg (rekreacijai ir kitoms reikmems)."

6 straipsnis. Megejiiko sodo teritorija ir jos tvorlEmo bendrieji reikalavimai
,,1. Megejq sodo teritorij4 sudaro sodininkq ir kitq asmenr+, isigijusiq megejq sodo teritorijoje

sodo sklyp4, naudojama nuosavybes ar kitomis teisemis valdomq sklypq ir bendrojo naudoj-imo
Leme, kuri teises aktais buvo skirta megejq sodininkystei pletoti (kolektyviniams sodams steigti;
arba priskirta pagal veliau patikslint4 Zemes valdos projekt4 ar teritorijl+ planavimo dokume,t4.
Megejq sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo Zeme Zemes nuomos mokesdiu
neapmokestinama. [...] Bendrijos pra5ymu sodininkq bendrijq bendrojo naudojimo Zemes
sklYpus, naudojamus keliams (gatvdms) eksploatuoti ar tiesti, ar Zemds sklypus .r 1r*-or.
esantiais keliais (gatv6mis), atlikus jq kadastrinius matavimus ir nerengiant naujo teritorijq
planavimo dokumento, Vyriausyb6s ar jos igaliotos institucijos nustatyta tvarka perima ar
patikOjimo teise valdo ir tvarko savivaldybd, iSskynrs atvejus, kai sodininkq bendrija Si4 bendrojo
naudojimo teritorijos dali iSsiperka. Sodininkq bendrijq bendrojo naudojimo i.-". sklypq.
naudojamq keliams (gatvems) eksploatuoti ar tiesti, ar Zemes sklypq su juose esandiais keliais
(gatvemis) kadastriniai matavimai ir lregistravimas NTR finansuojamas iS SB leSq, savivaldybiq
le5q ir i5 valstybes biudZeto tiksliniq asignavimq, kurie planuojami ir paskirstomi savivaldybems
pagal Vyriausybes patvirtint4 sodininkq bendrijq bendrojo naudojimo Zimeje esandiq vidaus keliq
perdavimo program4. Bendrijos bendrojo naudojimo Zemes sklyiq, naudojamq keliams (gatvems)
eksploatuoti ar tiesti, ar Zemes sklypq su juose esandiais keliais^(gatvemisy kadastriniq riatavimq
atlikimo tvark4 nustato vyriausybe ar jos igaliota institucija.

t...1
3. Megejq sodo teritorijoje Zemes sklypai formuojami ir pertvarkomi pagal Zemes valdos

projekt4 ar teritorijq planavimo dokument4 Zemes istitymo ar Teritorijq ita.ravimo lstatymonustatyta tvarka. [...]."
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1 1. Pagal Teritorijos administraciniq vienetq ir jq ribq istafymo nuostatas:

3 straipsnis. Lietuvos Respublikos seniunij4 aptarnaujam4 teritorijry ir gnenamqi4 vietoviq
bei sodinink4 bendrijq teritorijq samprata

,,senilnijos aptarnaujama teritorija yra savivaldybes teritorijos dalis, susidedanti i5

gyvenamqjq vietoviq ar dalies miesto teritorijos.

t..l
Sodininkq bendrijos teritorija yra Srvenamosios vietovds teritorijos dalis, turinti savo

ribas ir pavadinim4."

12. P agal Teritorij q planavimo istatymo nuostatas :

2 straipsnis. Pagrindinds iio istatymo sqvokos

,, [. ..]
27. Teritorijq planavimo dokumentaf - kompleksinio (bendrieji ir detalieji planai) ir

specialiojo teritorijq planavimo dokumentai, kuriuose grafiSkai ir raStu pateikiami teritorijq
naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemoniq, teritorijq vystymo reikmiq ir s4lygq sprendiniai."

13. Pagal Teis6ktiros pagrindq istatymo nuostatas

3 straipsnis. Teis€kuros principai
,,1. Teisekuros principai iSrei5kia tam tikrus imperatyvius reikalavimus, keliamus teiseklroje

dalyvaujantiems subjektams, siekiant sukurti vientis4, nuosekli4, darni4 ir veiksming4 teises

sistem4.
2. Teisekuroj e vadovauj amasi Siais principais:

t...1
5) efektyvuno, rei5kiandiu, kad rengiant teises akto projekt4 turi brlti ivertinamos visos

galimos teisinio reguliavimo alternatyvos ir pasirenkama geriausia i5 jtt, teises akte turi buti

ltvir.tinamos veiksmingiausiai ir ekonomi5kiausiai teisinio reguliavimo tiksl4 leisiandios pasiekti

priemones, turi buti skelbiami ir ivertinami del teisinio reguliavimo gauti pasillymai, o teisdklros

veiksmai atliekami per protingus terminus;
6) aiikumo, reiSkiandiu, kad teises aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi bUti logi5kas,

nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, ai$kus ir nedviprasmilkas;
7) sistemtikumo, reiSkiandiu, kad teises nornos turi dereti tarpusavyje, Zemesnds teisin6s

galios teises aktai neturi priestarauti auk5tesnes teisines galios teises aktams, istatymo

igyvendinamieji teises aktai turi buti rengiami ir priimami taip, kad isigaliotq kartu su istatymu ar

atskiromis jo nuostatomis, kurias Sie teises aktai iglvendina."
l0 straipsnis. Darbo grupos (komisijos) teisds ahY projehams rengti

,,1. Teis6s akto projektui rengti gali bfti sudaryta darbo grupe (komisija). Darbo grupes

(komisijos) nariais gali btti valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq, nevyriausybiniq

organizacijq, mokslo ir studijq institucijq atstovai, atitinkamq sridiq specialistai, kiti asmenys."

I 4. P agal Vyriausyb6s istatymo nuostatas:
j8 straipsnis. Teisds aktq projehL pateikimo Vyriausybei narkn

,,1. Vyriausybei istaty-q, Vyriu.rsybes nutarimq ir kitq teises akq projektus turi teisq teikti

Ministras pirmininkas,-ministrai, savivaldybiq tarybos ir kiti subjektai, kuriems tokiE teisq suteikia

istatymai. Ministro pirmininko teikiami teises aktq projektai turi bflti vizuoti Ministro Pirmininko,

ministro teikiami teises aktq projektai - ministro. Savivaldybiq tarybq, kitq subjektq, kuriems toki4

teisE suteikia istatymai, teikiami teises aktq projektai turi bflti vizuoti atitinkamos valdymo srities

ministro.
2. Vyriausybei teikiamas teisds akto projektas, susijgs ne tik su ji parengusios (teikiandios)

institucijos kompetencija, bet ir su kitq institucijq kompetencija, turi buti su jomis derintas

Vyriausybes darbo reglamento nustatyta tvarka, ["']'"

1 5. pagal Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausyb6s programos nuostatas:
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,,[...]
230. Formuosime aiSki4 ir skaidri4 teising bazg, grindliamE gero valdymo principais.

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

t ..1

246. Svarbiausia bet kokios teises s4lyga yra jos aiSkumas, vienareikSmi5kumas ir
vientisumas. [...]."

16. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybds darbo reglamento nuostatas:

,,[...]
11. Vyriausybei istatymq, Vyriausybes nutarimq ir kitq teises aktq projektus turi teisg teikti

Vyriausybes istatymo 38 straipsnio I dalyje nustatyti subjektai.
12. Ministras Pirmininkas, igywendindamas Vyriausybes teises aktq leidybos iniciatyvos teisg,

gali pavesti parengti teises akto projekt4 ministrui ar Vyriausybes kanceliarijai. Ministro
Pirmininko pavedimu, iformintu Vyriausyb6s kanclerio rezoliucija, gali buti pavedama
ministerijai parengti atitinkam4 teis6s akto projekt4.

t.. .l
37. Vyriausybei kartu su teisds akto projektu teikiami Sie teis6s akto projekto lydimieji

dokumentai (kai Sie dokumentai turi b[ti rengiami): teises akto projekto lyginamasis variantas,
aiSkinamasis ra5tas, atitikties lentele, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo paiyma,
Reglamento 34 punkte nurodl'ta derinimo paLyma. Sie dokumentai, atsiZvelgiant i tai, kas teises
akto projekt4 teikia, atitinkamai turi bDti vizuoti Ministro Pirmininko, ministro (eigu jo n6ra, -
viceministro arba ministerijos kanclerio ir ministr4 pavaduojandio ministro), savivaldybes mero,
kito subjekto, kuriam teisg teikti Vyriausybei teises aktq projektus suteikia istatymai, vadovo.
Vyriausybei kartu su teises akto projektu teikiama antikorupcinio vertinimo pa:Zyma vizuojama
Teises aktq projektq antikorupcinio vertinimo taisykliq nustatyta tvarka. Kartu pateikiami ir kiti
istatymq ir Vyriausybes nutarimq nustatyti su teises akto projektu privalomai teikiami dokumentai.

i...1
41. Teises aktq projektai (iSskyrus tuos, kuriuose yra valstybes ar tamybos paslapti

sudarandios informacij os) Vyriausybei teikiami per TAIS.
42.Yyriausybei pateikti teisds aktq projektai registruojami Yyriausybds kanceliarijoje.
Vyriausyb6s kanceliarijoje teisds aktq projektai neregistruojami, jeigu jie nevizuoti

Reglamento 36 punkte nustatyta frarka, pateikti per TAIS nesilaikant teisingumo ministro
nustatytos TAIS naudojimo teisekurai tvarkos apraSo arba pateikti ne visi teikime nurodyi
dokumentai. Tokie teis6s aktq projektai nedelsiant, ne vdliau kaip per vien4 darbo dien4 nuo
projekto gavimo vyriausyb6s kanceliarijoje, per TAIS gr4Zinami rengGjams. [...]."

17 . Pagal Teritorijq planavimo dokumentq registro nuostatq reikalavimus:
,, [. ..]
9. vadovaujaniioji registro tvarkymo istaiga - Aplinkos ministerija.
t. ..1

11. Registro tvarkymo istaigos:
1 1.l. savivaldybiq administracrjos; [...]."
12. Vadovaujandioji registro tvarkymo istaiga metodi5kai vadovauja [...] registro tvarkymo

istaigoms, koordinuoja registro funkcionavim4 ir atlieka kitas nustatytas funkcijas. [...]."

18. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996-05-24 nutaimo Nr. 677 ,,Del Lietuvos
Respublikos teritorijq planavimo istatymo taikymo patvirtintiems, praddtiems ir iki Sio lstatymo
isigaliojimo nebaigtiems rengti teritorijq planavimo dokumentams" nuostatas:

,,[...]
Vyriausybenutaria:
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1. Nustatyti, kad:
1.1. miestq (ar jq daliq), miesteliq ir kaimq (kaimo gyvenviediq) generaliniai planai, detalieji

planai ir projektai, [...] bei kiti dokumentai, kuriuose numatltos teritorijq Zemes naudojimo, veiklos
joje pletojimo s4lygos, Zemds naudotojq teises ir prievoles, yra teritorijq planavimo dokumentai,
jeigu jie nustatltEja tvarka buvo patvirtinti iki Teritorijq planavimo istatymo isigaliojimo dienos.

Sie dokumentai iki 1997-03-30 turi bUti iregistruoti Teritorijq planavimo dokumentq valstybes

registre, kaip nustatyta Sio registro nuostatuose. [...]."

lg.Pagallietuvos Respublikos Vyriausybes 2004-11-15 nutarimo Nr. 1443 ,,Del Valstybines

Zemes sklypq pardavimo ir nuomos megejq sodo teritorijoje" nuostatas:

,, [.. .]

2. Nustatyti, kad:

t...1
2.2. Megejq sodo teritorijoje naudojami valstybines Zemes sklypai parduodami ir

iSnuomojami pagal sodo suplanavimo projekt4, parengt4 ir patvirtint4 iki Lietuvos
Respublikos teritorijq planavimo istatymo isigaliojimo - 1996-01-01.

Megejq sodo teritorijos valstybines Zemes plotai, pagal sodo suplanavimo projekt4

nesuformuoti atskirais valstybines Zemes sklypais, projektuojami pagal megejq sodo teritorijos ar

jos dalies Zemes sklypq formavimo ir pertvarkymo projekt4 (toliau - Zemetvarkos projektas). [...]."

20. P agal Aplinkos ministerij os nuostatq reikalavimus:

,, [.. .]

7. Svarbiausieji Aplinkos ministerijos veiklos tikslai yra:

7. 1 . uZtikrinti aplinkos formavim q pagal darnaus vystymosi principus ;

7.2. formuoti valstybes politik4 t...1 teritorijq planavimo ir prieZiuros, urbanistikos ir
architektlros, statybos ir jos prieZilros, [...] srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos

igyvendinim4;
t.. .l
9. Aplinkos ministerija taip pat atlieka Sias funkcijas:
9.1. pagal kompetencij4 rengia istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq ir kitq

teises aktq, nenurodytq Siuose nuostatuose, projektus arba dallvauja juos rengiant, derina

ministerijq, Vyriausybes istaigq ir kiq institucijq teises akq projektus; [...]."

2 l . P agal i-embs iikio ministe rij os nuo statq reikalavimus :

,,[...]
8. Zemes [kio ministerijos veiklos tikslai yra formuoti valstybes politik4 [...] Zemes reformos,

Zemetvarkos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro, Zem6s naudojimo valstybines

kontroles, t...] srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Sios valstybes politikos

igyvendinim4.
9. Zemesfikio ministerija, siekdama jai nustatltq veiklos tikslq, atlieka Sias funkcijas:

9.1. pagal kompetencij4 rengia [...], Zemes reformos, Zemetvarkos, geodezijos, kartografijos,

nekilnojamojo turto kadastro, Zemes naudojimo valstybines kontrolds, [...] srities istatymq, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimq ir kitq teises aktq projektus; ['..]."

Tyrimo ilvados

22. AtsiLvelgiant i tyrimo metu analintotq informacij4, teisini reglamentavim4, i5vados bus

pateikiamos, iSskiriant Sias dalis:
22.L del Seimo kontrolieriaus 2016 m. geguZes 26 Paiymoje pateiktos rekomendacijos

nustatyti sodq suplanavimo projektq teisini status4 nevykdymo;

22.2. del teisinio reguliavimo, susijusio su SB teritorijose esandiq keliq savivaldybems

perdavimu, aiSkumo ir efektyvumo principq neuZtikrinimo'
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Dil Seimo kontrolieriaus 2016 m- geguiis 26 PaZymoje paleiktos rekomendacijos nustatyti
s o d 11 s up lan av imo p r oj e kt ry t e is ini s tat us q n evy kdy mo

23. Atsilvelgiant ityrimo metu gaut4 informacij4, susijusi4 su Sioje dalyje aptariamu
klausimu, atkreiptinas d€mesys i Siuos momenfus:

23.1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2016 metais buvo konstatavgs, kad
neiSsprendus sodq suplanavimo projektq teisinio statuso itvirtinimo teises aktuose klausimo,
atsisakant juos registruoti TPDR, kilo neaiSkumai del Zemes sklypq SB teritorijose kadastriniq
matavimq (Lr.paiymos 3 punkt4);

23.2. Siekdama nustatyti sodq suplanavimo projektq teisini status4, AM parenge Teritorijq
planavimo istatymo 3 straipsnio pakeitimo projekt4, pagal kuri sodg suplanavimo projektai
prilyginti iem6s valdos projektams, pagal nuo 2014 m. sausio I d. isigaliojusi nauj4 teisini
reguliavim4 nelaikomiems teritorijq planavimo dokumentais (Zr. paZymos 4 punktfl;

n3.DeI teiginio, kad institucijos nesutaria del SB iSplanavimo projektq statuso (Lr. paLymos
2.3 punktfl, pa?ymetina, jog TPDR tvarkymo istaigoms metodiSkai vadovauja AM (Zr. paZymos 17
punkt4). Si institucija ne kart4 i5sake aiSki4 pozicijE,kad megejq sodq suplanavimo projektai negali
blti registruojami TPDR (Zr. paZymos 4 punkt?). SiE poziclj1 AM argumentavo galiojandiomis
teises aktq nuostatomis, paiymedama, jog per 2I metus ne kartq 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. Informacija apie sodq
suplanavimo projektus (generalinius planus) yra susisteminta ir vieSinama NZT tinklalapyje (Zr.
paZymos4ir6punktus);

n.4. Del teiginio, kad neregistravus SB iSplanavimo projektq TPDR, neaiSku, kaip turi btti
atliekami Zemes sklypq kadastriniai matavimai (Zr. paiymos 2.7 punkt4), paiymlina, jog Z\JM 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 dokumentai, kuriais privaloma vadovautis, atliekant sodo Zemes sklypq kadastrinius
matavimus (Zr. paLymos 6 punktfl;

23.5.Ddlteiginio, kad SB teritorijq suplanavimo dokumentq neregistravimas TPDR sukelia
problemq, sodininkams ginant savo teises teismuose (Lr. paiymos 2.6 punkt4), paZymetina, jog Sis
teiginys nebuvo pagristas irodymais, o duomenq apie teismuose nagrinejamas ariSnagrinetar Uytur,
kuriose bltq pasisakyta del sodq teritorijq suplanavimo projekq teisinio statuso, tyrimo metu
nepateike neiZ[JM, nei NZT (Lr. paiymos 6 punktfl.

24. Apibendrinant tai, kas i5destl'ta, darytina i5vada, kad aptinlrybos dCl Seimo
kontrolieriaus 2016 m. geguZds 26 Paiymoje pateiktos rekomendacijos nustatyti sodg
suplanavimo projektq teisini status4 nevykdymo nepasitvirtino, todel vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 5i tyrimo dalis atmestina.

Dhl teisinio reguliavimo, susijusio su SB teritorijose esaniiry keliry savivaldybims
perdavimu, aiikumo ir efektyvumo principry neuZtikrinimo

25. Atsiivelgiant i tyrimo metu gaut4 informacij4, susijusi4 su Sioje dalyje aptariamu
klausimu, atkreiptinas demesys i Siuos momentus:

25.I. Sios tyrimo dalies objektas - r,ykdomosios valdZios pareigunq veiksmai, igyvendinantLietuvos Respu 6 m. geguLes 26 d. Palymoje teikt4 re'k"omendacij4
del teisinio re B teritoiilose esandiq 

- 

keliq (gatviq) perdavimu
savivaldybems,

25'2'Pagal2014 m. gruodZio 14 d. priimto SBI 6 str. patais4, savivaldybes buvo ipareigotosperimti, valdyti ir tvarkyti SB bendrojo naudojimo'Zemeje .rurii6 viaaus ketius (eatvesi (zr.
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paZymos 5 punkt4).
Nuo 2015 m. liepos 31 d. galiojaniioje SBI 6 str. redakcijoje numatyta, kad savivaldybds

perima ar patikejimo teise valdo ir tvarko SB bendrojo naudojimo Zem6s sklypus,
naudojamus keliams (gatvdms) eksploatuoti ar tiesti, ar Zemds sklypus su juose esaniiais
keliais (gatv6mis), kai to pra5o SB (Zr. paZymos 10 punktfl. Nurodyq Zemes sklypq kadastriniq
matavimq ir iregistravimo Nekilnojamojo turto registre finansavimo Saltiniai SBf 6 straipsnyje
nurodyi Sie: SB ldSos, 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. Paiymoje Lietuvos
Respublikos Ministrui Pirmininkui rekomendavo uZtikrinti, kad SBI 6 straipsnio 1 dalies nuostatq.

susijusiq su keliq perdavimu savivaldybems, igyvendinimui reikalingq teises aktq priemimas nebltq
vilkinamas (Zr. paiymos 3 punktfl;

25.4.lgyvendindama SBI 6 str. nuostatas, AM 2016 m. buvo parengusi Programos projekt4 ir
pateikusi wirtinti Vyriausybei; esant skirtingoms institucijq pozicijoms del Programos tikslingumo,
neturint pakankamai finansiniq i5tekliq, po specialiq Siam klausimui skirtq Seimo Aplinkos
apsaugos komiteto ir Vyriausybes kanceliarijos pasitarimq bei posedZiq nutarta Programos

netvirtinti, o pakeisti SBI 6 str. nuostatas, atsisakant Programos rengimo (Zr. paLymos 5 punkt4);
25.5.Yyiausybe pritare 2017 m. parengtam SBI 6 str. pataisq projektui (ir. paiymos 7.2

punkt4), 2017 m.liepos 5 d. pateike Seimui (Zr. paZymos 7.1 punkt4);
25.6.2017 m. rudeni Seime pradetas SBI 6 straipsnio pakeitimo lstatymo projekto svarstymas

sustabdytas iki aplinkos ministro 2017 m. rugsejo 5 d. isakymu Nr. D1-749 sudarytos Darbo grupes

(Lr. paLymos 8.3 punkt4) darbo uZbaigimo (h. paZymos 5 punktfl;
25.7.Darbo grupds 2017 m, gruodZio 15 d. i5vadose (Zr. paZymos 8.4 punkt4) i5 esm6s

sitilyta keisti galiojanti SBI 6 straipsnio reglamentavim4, papildant ji nuostatomis d6l SB

bendrojo naudojimo iemdje esaniiq ketiq (gatviq) ir (ar) keliq (gatviq) juostq perdavimo
savivaldybdms eigos, prioritetq, neatliekant Zem6s sklyprl kadastriniq matavimq. Darbo
grupd sitil6 parengti SB bendrojo naudojimo iemEje esaniiq keliq (gafviq) ir (ar) kelig
(gatviq) juostq perdavimo savivaldybOms tvark4. Taip pat si[le rekomenduoti savivaldybiq
administracijoms kasmet numatlti galimybg tam tikr4 nustatlt4 Keliq prieZilros ir pletros

programos lesq dali skirti SB keliq tvarkymui. Darbo grupe prieme sprendim4 rekomenduoti

Vyriausybei numatyti leSas savivaldybiq papildomoms funkcijoms, susijusioms su SB keliq
peremimu ir prieZilra, igyvendinti numatant SB teritorijose esandiq keliq diferencijavim4;

25.8. Darbo grupes iSvados ir parengtas SB{ 2, 6,7,8, 11, 15, 16, 17, 18, 19,21,22,24
straipsniq pakeitimo ir papildymo istatymo projektas (Lr. paZymos 8.5 punkta) Lietuvos

Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui buvo perduoti AM 2018 m. vasario 27 d. ralfi,
praSant istatymo projekt4 svarst5rti 2018 metq pavasario sesijoje (Lr. paiymos 8.6 punkta);

25.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybei Darbo grupes iSvados (Zr. palymos 8.4 punkt4) buvo

pateiktos 2018 m. kovo 9 d. (Zr. paZymos 8.7 punkt4);
25.10. Tyrimo metu nebuvo gauta duomenq apie Ministro Pirmininko pavedimu

aplinkos ministro 2Ol1 m. rugsejo 5 d. isakymu Nr. Dl-749 sudarytos tarpinstitucin6s darbo

giup6s parengto SBI 2, 6,7,8,, ll, 15, 16, 17,18, 19, 21,22,24 straipsniq pakeitimo ir
["pitay-o lstatymo projekto nuostatg, susijusiq su keliq perdavimu savivaldybdms (Zr.

p-y-or 8.5 punkt4), warstym4, nors SBI projektas 2018 m. vasario 27 d. raltu buvo pateiktas
^Seimo 

Aplinkos apsaugos komitetui (fu. paiymos 8.6 punkt4), o 2018 m. kovo 9 d. ra5tu -
Vyriausybei (Lr. pazymos 8.7 punkt4);

25.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybei teises aktq projektus turi teisg teikti subjektai,

kuriems toki4 teisg suteikia istatymai (Lr- paiymos 14 punkt4)'

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimu parengtame Vyriausybes kanclerio 2017

m. liepos 5 d. ra5ie Nr. S-13-1825 Aplinkos ministerijai, Zemes [kio ministerijai, Susisiekimo

ministirijai ir Finansq ministerijai (Lr. paLymos 8.2 punkt4) buvo nurodyta sudarius tarpinstitucinq

darbo grupg SB aktualioms probl.-o-r sprgsti, numaQrti konkredias priemones, o prireikus

Vyriausybas sprendimo, pateikti atitinkamq sprendimq (teises aktq) projektus'
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Lietuvos Respublikos Vyriausybes darbo reglamente numat).ta, kad Vyriausybei kartu su
teises akto projektu teikiami ir nustatyti teises akto projekto lydimieji dokumentai, o Vyriausybei
pateikti teises aktq projektai registruojami Vyriausybes kanceliarijoj e (Lr. palymos 16 punktfl;

25.12. Tyrimo metu nebuvo gauta duomeng ir apie Seimo Aplinkos apsaugos komiteto
siiilymo del SBI panaikinimo (Lr. paLymos 8.1 ir 8.2 punktus) svarstym4;

25.13. Teisek[ros pagrindq istatyme itvirtinti teisektiros aiSkumo, efektyvumo ir
sistemiSkumo principai i5rei5kia tam tikrus imperatyvius reikalavimus, ipareigojandius teiseklroje
dallvaujandius subjektus siekti sukurti vientis4, dami4 ir veiksming4 teises sistem4 (Zr. paZymos 13
punkt4);

25.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybe yra isipareigojusi gerinti teises aktq kokybg, stiprinti
valstybes institucijq tarpusavio bendradarbiavim4, formuoti aiSki4 ir skaidri4 teising b*g,
grindZiam4 gero valdymo principais (Zr. paZymos l5 punktfl.

26. Apibendrinant tenka konstatuoti, kad Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko
pavedimu aplinkos ministro 2017 m. rugsejo 5 d. isakymu Nr. D1-749 sudaryta tarpinstitucind
Darbo grup6 2017 m. gruodiio 15 d. i5vadas su parengtu SBf 2,6,7) 8, 11, 15,16,17,18,19,
21,22r 24 straipsnig pakeitimo ir papildymo istatymo projektu 2018 m. vasario 27 d.pateikl
Seimo Aplinkos apsaugos komitetui (ir. paiymos 8.6 punktq), o 2018 m. kovo 9 - Vyriausybei
(Zr. paZymos 8.7 punkt4), tatiau klausimas dCl SB teritorijoje esaniir; keliu perdavimo
savivaldybEms teisinio reglamentavimo iki Siol nei5sprgstas (Zr. paZymos 8.8 punktq).
AtsiZvelgiant itai, kas iSdest5rta, darytina i5vada, kad paZeidLiami teisinio reguliavimo aiSkumo,
teis6ktrros efektyvumo ir atsakingo valdymo principai (Zr. paiymos 9 ir 13 punktus), todel
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 22 straipsnio 1 dalies I punktu,
konstatuotina, kad Sioje dalyje tyrimo aplinkyb6s pasitvirtino.

27. Atsifoelgiant i tai, kas iSdest5rta, tikslinga Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos
apsaugos komitetui rekomenduoti:

27.1. atk,reipti 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. lsakymu Nr.
Dl-749 sudarytos darbo grupes sodininkq bendrijq aktualiems klausimams sprEsti 2017 m.
gruodZio 15 d. iSvados ir SB{ pakeitimo projektas;

27.2. informuoti, ar po nurodytos Darbo grupes iSvadq pateikimo buvo (bus) sprendZiamas
klausimas del SBI 6 straipsnio nuostatq, susijusiq su SB teritorijoje esantiq keliq perdavimu
savivaldybdms, keitimo;

27.3. informttoti, ar buvo (bus) priimtas sprendimas del nurodytos Darbo grupes parengto
Sodininkq bendrijq istatymo 2, 6,7,8, 11, 15, 16, 17, lg, 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 sitilyta
parengti Sodininkq bendrijq bendrojo naudojimo Zemeje esandiq keliq (gatviq) ir (ar) keliq (gatviq)
juostq perdavimo savivaldybems tvark1 Q:r. paZymos 8.a punktfl, o ii Sios Darbo'-g*p",
parengtame Sodininkq bendrijq istatymo 2,6,7,8, 11, 75, 16, 17, lg, 19,21,22,24 stralpsniq
pakeitimo istatymo projekte buvo numatytas galiojandiq SB{ nuostatq, susijusiq su tetir4 Sn
teritorij ose perdavimu savivaldybems, keitimas;

28-2. inicijuoti patikrinimo atlikim4 ir nustatyti, ar Darbo grupes 2Ol7 m. gruodZio 15 d.
isvados ir Sios Darbo grupes parengtas Sodininkq bendrijq istatymo 2, 6,.1, g, I l, 15:16, 17, lg, lg,
27, 22,24 straipsniq pakeitimo istatymo projektas Vyriausybei buvo.pateiktas, nepaz:.eidiiant
Vyriausybes darbo reglamento reikalavimq, kt. teises aktq nuostatq; nustadius paZeidimus, sprgsti
klausim4 del jq paSalinimo;



26

28.3. informuoti, ar buvo svarstyta Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto
2017 m. geguZes 31 d. posedyje priimto sillymo del Sodininkq bendrijq istatymo panaikinimo (Zr.

paZymos 8.1 ir 8.2 punktus) igyvendinimo galimybe.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 22 straipsnio 1 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendZia, kad aplinkyb6s d6l Seimo

kontrolieriaus 2016 m. gegui6s 26 Paiymoje pateiktos rekomendacijos nustatyti sodq

suplanavimo p roj ektq teisini status q nevykdymo nep asitvirtino.

30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 22 straipsnio 1 dalies

1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendiia, kad aplinlcybds d6l teisinio
reguliavimo, susijusio su SB teritorijose esaniiq keliq savivaldyb6ms perdavimu, ai5kumo ir
efektyvumo principq neuitikrinimo tyrimo metu pasitvirtino.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 19 straipsnio I dalies

1, 8, 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja:

31.1. Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui -
31.1.1. atkreipti demesi itai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2018 m. vasario

27 d. ra5tu Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui buvo pateiktos Lietuvos
Respublikos Ministro Pirmininko pavedimu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m.

rugsejo 5 d. isakymu Nr. D1-749 sudarytos darbo grupes sodininkq bendrijq aktualiems klausimams

sprgsti 20ll m. gruodZio l5 d. iSvados ir Sodininkq bendrijq istatymo pakeitimo projektas;

31.1.2. informuoti, ar po nurodytos Darbo grupes iSvadq pateikimo buvo (bus) sprendZiamas

klausimas del Sodininkq bendrijq istatymo 6 straipsnio nuostatq, susijusiq su sodininkq bendrijq
teritorijoje esaniiq keliq perdavimu savivaldyb6ms, keitimo;

31.1.3. informuoti, ar buvo (bus) priimtas sprendimas del nurodytos Darbo grupes parengto

Sodininkq bendrijq istatymo 2, 6, J,8, 11, 15, 16, 17, 18, 19,21,22,24 straipsniq pakeitimo

istatymo projekto; koks buvo Seimo Aplinkos apsaugos komiteto sprendimas del pateikto projekto.

31.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybei -
3l.2.L atkreipti demesi itai, kad Darbo grupes 2017 m. gruodZio 15 d. iSvadose buvo sifllyta

parengti Sodininkq bendrijq bendrojo naudojimo Zemeje esandiq keliq (gatviq) ir (ar) keliq (gatviq)

juostq perdavimo savivaldybems tvarkq (Lr. paZymos 8.4 punkt4), o ir Sios Darbo grupes

iarengtame Sodininkq bendrijq istatymo 2, 6,7,8, 11, 15, 16, 17,18, 19,21,22,24 straipsniq

put.iti1no istatymo projekte buvo numatl,tas galiojandiq SB{ nuostatq, susijusiq su keliq SB

teritorij ose perdavimu savivaldybdms, keitimas;
it.Z.i. inicijuoti patikrinimo atlikim4 ir nustat5rti, ar Darbo grupes 2017 m. gruodZio 15 d.

i5vados ir Sios Darbo grupes parengtas Sodininkq bendrijq istatymo 2, 6,7 ,8, 1 l, 75, 16, 17 , 18, 19,

21, 22, 24 straipsniq pakeitimo istatymo projektas Lietuvos Respublikos Vyriausybei buvo

paieiktas, nepa1eidLiant Lietuvos Respublikos Vyriausybes darbo reglamento reikalavimq, kt. teises

aktq nuostatq; nustadius paZeidimus, sprqsti klausim4 del jq pasalinimo;

31.2.3. informuoti, ar buvo svarstyta Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos

komiteto 2017 m. geguZes 31 d. posedyje priimto sillymo del Sodininkq bendrijq istatymo

panaikinimo (fu.paLymos 8.1 ir 8.2 punktus) igyvendinimo galimybe.
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Primenante, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriq istatymo 20 straipsnio 3 dalyje
nustatyta, jog informacija apie siulymq (rekomendacrjrD iSnagrinejim4 Seimo kontrolieriui turi buti
pateikiama nedelsiant priemus sprendimus del priemoniq, kuriq bus imamasi, atsiZvelgiant i Seimo
kontrolieriaus sillym4 (rekomendacrj4), bet ne v6liau kaip per 30 dienq nuo siulymo
(rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantasv7')//z


