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DĖL ATVIROS STATYBINIŲ IR ASBESTO ATLIEKŲ SANDĖLIAVIMO AIKŠTELĖS
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
Gavome Jūsų 2020 m. lapkričio 10 d. raštą Nr. 29 SA „Dėl naudoto ir susmulkinto
šiferio lauko sandėlio galimai keliamo pavojaus žmonių sveikatai ir gyvybei“.
Kadangi, Jūsų rašte minima atvira statybinių ir asbesto atliekų sandėliavimo aikštelė yra
įrengta Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje, todėl Jūsų raštas pagal kompetenciją perduotas
nagrinėti Šiaulių rajono savivaldybės administracijai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie
Aplinkos ministerijos.
Šį atsakymą turite teisę skųsti:
1. Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui. Skundas (prašymas)
paduodamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo skundžiamo administracinio akto paskelbimo arba
individualaus akto įteikimo ar pranešimo apie administracijos (tarnautojo) veiksmus (neveikimą)
suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi reikalavimo įvykdymo
terminas. Tais atvejais, kai administracija (tarnautojas) nevykdo savo pareigų ar vilkina priimti
sprendimą, toks neveikimas (vilkinimas) gali būti apskųstas per du mėnesius nuo dienos, kai
baigiasi klausimui išspręsti nustatytas laikas. Skundas paduodamas Dvaro g. 81, Šiauliai.
2. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.
3. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų
žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje turite teisę pateikti skundą Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolieriui, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta
tvarka. Skundams paduoti nustatomas vienerių metų terminas nuo skundžiamų veiksmų padarymo
ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundas paduodamas Gedimino pr. 56, Vilnius.
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