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DĖL TERITORIJOS TVARKYMO DARBŲ PRIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ  

 

Aplinkos ministerijoje gautas Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos ,,Visuomenės 

iniciatyvos“ 2022 m. rugpjūčio 2 d. raštas dėl teritorijos tvarkymo darbų prie daugiabučių namų 

(toliau – raštas). 

Pažymime, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Konstitucinio Teismo nutarimuose 

įtvirtintas tiesioginis institucijų įgaliojimų nustatymas, t. y. kiekviena institucija gali atlikti tik 

įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas atitinkamos srities valstybės valdymo ar kitas funkcijas ir 

įgyvendinti valstybės politiką konkrečioje srityje. Valstybės valdžios institucijos negali 

savarankiškai viena iš kitos perimti įgaliojimų, jų perduoti ar atsisakyti, todėl Aplinkos ministerija 

negali vykdyti funkcijų srityse, kurios priskirtos kitų institucijų kompetencijai, ar duoti privalomų 

nurodymų kitoms valstybės institucijoms. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir Aplinkos 

ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-09-22 nutarimu Nr. 1138, 

nesuteikia teisės Aplinkos ministerijai oficialiai aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, jų 

taikymo, nagrinėti konkrečių situacijų. 

Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybių institucijų sudarymo ir veiklos tvarką įgyvendinant 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Europos vietos savivaldos chartijos nuostatas nustato 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (toliau – Įstatymas). 

Pažymime, kad savivaldybės institucijų veiksmų (neveikimo) ir (ar) priimtų sprendimų 

teisėtumas ir (ar) pagrįstumas gali būti tikrinamas įstatymų nustatyta tvarka. Savivaldybių veiklos 

priežiūros mechanizmas įtvirtintas Įstatymo 55 straipsnyje: 

1. Kaip savivaldybės laikosi įstatymų, kaip vykdo Vyriausybės sprendimus, Savivaldybių 

administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka prižiūri Vyriausybės skiriami valstybės 

pareigūnai – Vyriausybės atstovai. 
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2. Gyventojų skundus dėl savivaldybės pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo tiria 

Seimo kontrolieriai; jų įgaliojimai nustatyti Seimo kontrolierių įstatyme. 

3. Savivaldybės institucijų ir valstybės tarnautojų aktai ar veiksmai, pažeidžiantys gyventojų, 

institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų teises, gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

Manome, kad išaiškinti 2003 m. birželio 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo 

Nr. T-754 ,,Dėl Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių“ nuostatas ir atsakyti į rašte keliamus 

klausimus turėtų Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė). 

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo 

administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi, persiunčiame prašymą pagal kompetenciją 

nagrinėti Savivaldybei.  

Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo gali būti skundžiamas Administracinių bylų 

teisenos įstatyme, Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme nustatyta tvarka 

Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) ar Administracinių bylų 

teisenos įstatyme nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 

01102 Vilnius). 

PRIDEDAMA. Rašto kopija, 1 lapas.  
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