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4. Seimo kontrolieriaus pažymos Nr. 4D-2016/2-1127 dėl Nerijaus Rimkevičiaus skundo
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LR Generaliniam Prokurorui E. Pašiliui
LR Seimo kontrolieriui, įstaigos vadovui A. Normantui
LR STT direktoriui S. Urbanavičiui
Klaipėdos Apygardos Prokuratūros Vyr. Prokurorui S. Minkevičiui

2017-02-05

Kopiją: J.E. LR Prezidentei D. Grybauskaitei
Dėl Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo
infrastruktūros vystymo specialaus plano
LR Generalinės prokuratūros 2016 m. lapkričio 30 d. Nr. 13.12 -92 nutarime konstatuota, kad įrengiant 200
metrų Klaipėdos g., atkarpą Tauralaukyje buvo pažeistas viešasis interesas, tačiau atsisakyta taikyti viešojo
intereso gynimo priemones, kadangi Klaipėdos Savivaldybė imasi priemonių nustatytam pažeidimui pašalinti,
todėl nėra pagrindo taikyti viešojo intereso gynimo priemonių. Nutarime taip pat konstatuojama, kad
Klaipėdos miesto Savivaldybėje nėra nustatyta gatvių tvarkymo tvarka, kurioje aiškiai būtų nurodami
prioritetų kriterijai. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pažymoje Nr. 4D-2016/2-1127 pažymėta,
kad Savivaldybė tik pažymos surašymo metu, rengia Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo
prioritetų tiesimo tvarką, t. y. sprendimo remontuoti Klaipėdos g. atkarpą metu, Savivaldybė kriterijų nebuvo
nustačiusi. Seimo kontrolieriaus tarnyba taip pat konstatavo apie Klaipėdos Savivaldybės pareigūnų
negebėjimą laiku, pilnai ir pagal galiojančius įstatymus pateikti prašomą informaciją. Seimo kontrolieriaus
rekomendacijose pažymėta, kad Klaipėdos miesto Savivaldybė turi pateikti informaciją apie rekomendacijų
vykdymą iki 2017-02-02. Informuoju, kad netgi Seimo kontrolieriui nustatančius įstatymų pažeidimus
teikiant informaciją, Savivaldybė ir toliau neteikia informacijos ir remiantis informacija žiniasklaidoje
nesirengia peržiūrėti gatvių asfaltavimo prioritetų Tauralaukyje. (Nuoroda apačioje)
Noriu atkreipti LR Generalinės prokuratūros ir Seimo kontrolieriaus tarnybos dėmesį į naują ir labai svarbią
aplinkybę dėl gatvių asfaltavimo prioritetų Tauralaukyje, dar 2012 m. tuometinės Klaipėdos Savivaldybės
Administracijos direktorės J. Simonavičiūtės įsakymu buvo pradėtas rengti Klaipėdos miesto rytinės dalies A
teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialusis planas. Seimo kontrolieriaus tarnyba šį planą
paminėjo savo pažymoje. Specialusis planas buvo patvirtintas 2015 m., Klaipėdos savivaldybės
Administracijos direktoriaus S. Budino įsakymu. Analizuojant planą šokiruoja tas faktas, kad šis planas
parengtas tik šiaurinei Tauralaukio daliai, kai tuo tarpu greta esanti pietinė (seniau pastatyta) Tauralaukio
pusė, laukia asfalto jau daugiau kaip 20 metų. Sunku suvokti Klaipėdos m. Savivaldybės sprendimą,
prioritetą skirti tik šiaurinio Tauralaukio vystymui, tačiau 2015 m. prioriteto ir skubos tvarka už 70 tūkst.
eurų išasfaltuoti tik 200 metrų prie Seimo narės I. Rozovos dukros namų valdų, pietinėje pusėje. Specialaus
plano tikslai numato „Klaipėdos miesto rytinės dalies A teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo
specialiojo plano tikslai: „Teritorijoje tarp kelio A13, Liepų g. ir Danės upės rezervuoti teritorijas ir
suformuoti žemės juostas susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros plėtrai, nustatant ar pakeičiant
planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių
statybos projektams rengti bei žemės sklypams naudoti, numatyti jungtis su gretimybėmis.“ Analizuojant šį
specialųjį planą akivaizdu, kas dar besivystančioje šiaurinėje Tauralaukio dalyje, 2017 m. planuojamos
naujos investicijos, naujų kelių tiesimas ir asfaltavimas, kai tuo tarpu pietinėje dalyje esanti Klaipėdos gatvė
(prie Seimo narės I. Rozovos dukros namo asfaltas paklotas prioriteto tvarka 2015 m), geriausiu atveju
asfalto sulauks 2019 m., kitos pietinės Tauralaukio dalies gatvės asfalto gali tikėtis dar vėliau.
Pažymėtina, kad šiauriniame Tauralaukyje gyvena Klaipėdos apygardos prokuratūros Vyr. prokuroras
Vytautas Jurkevičius iš kurio sulaukiau grasinimu už šios situacijos viešinimą, prokuroro žmona Elona
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Jurkevičienė, Klaipėdos m. Savivaldybės Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų skyriaus vedėja,
šio departamento siūlymu ir J. Simonavičiūtės sprendimu prioriteto tvarka ir buvo įrengta „Rozovos“ gatvės
atkarpa. Gretimais V. Jurkevičiaus, nuosavybę turi ir jo dukra su vyru. Klaipėdos miesto mero pavaduotoja
Judita Simonavičiūtė, prieš tai buvusi Klaipėdos miesto Savivaldybės administracijos direktorė, kuri
inicijavo Specialaus plano rengimą tai pat galimai turi savo interesų (J. Simonavičiūte gyvena „Žaliajame
slėnyje“), kadangi naujasis planas numato jungčių su privataus vystytojo lėšomis pastatytu „Žaliojo
slėnio“ kvartalu, tai ženkliai palengvins šio kvartalo gyventojų susisiekimą su miestu. 2016 m. vasarą
sulaukiau J. Simonavičiūtės kvietimų susitikti ir pakalbėti apie Tauralaukio vystymo vizijas, tačiau Mero
pavaduotoja nesutiko kalbėti apie jos priimtą sprendimą išasfaltuoti „Rozovos“ atkarpą, todėl toks
susitikimas neįvyko. 2016 m. į mano namus, jo paties iniciatyva, atvyko tuometinis Klaipėdos Tarybos narys
Klaipėdos Strateginio planavimo komiteto pirmininkas (Dabar Seimo narys) Simonas Gentvilas, kuris atvirai
papasakojo apie neskaidrias „Rozovos atkarpos“ išasfaltavimo aplinkybes.
Tauralaukis prie Klaipėdos prijungtas prieš 20 metų, Klaipėdos miestui 20 metų vadovauja liberalai. Miesto
meras Vytautas Grubliauskas, 2004 -2011 Seimo narys, rinktas Danės Apygardoje, kuriai ir priklauso visas
Tauralaukis. Merui gerai žinomos Tauralaukio problemos, gatvės rajone nėra asfaltuotos, gyventojai skęsta
purve ir dulkėse, mano ir kitų vaikų karta užaugo braidydami šį purvą. Per 20 metų prioriteto ir skubos
tvarka pirmasis asfaltas Tauralaukyje atsirado 2015 m. prie Seimo narės dukros namo, o dabar pasirodo dar
ir specialusis planas yra sukurtas, kuris selektyviai spręs šiaurinio Tauralaukio įrengimo klausimus. Peršasi
logiška išvada, kad esant tokiai situacijai, buvo būtina parengti vieną abiejų Tauralaukio dalių sutvarkymo
projektą ir pagal esamą finansavimą ir skaidrius prioritetus, etapais jį įgyvendinti. Kaip piliečiui, 16 metų
gyvenančiam pietinėje Tauralaukio pusėje yra sunkiai suvokiami tokie 200 metrų asfaltavimo
„projektukai“ ir specialieji planai šiauriniam Tauralaukiui. Pietinė Tauralaukio pusė užstatyta ir
apgyvendinta ženkliai seniau už šiaurinę, tačiau prioritetas skiriamas pastarajai, kurioje ir šiuo metu dalis
gatvių dar neužstatyta. Galbūt LR Generalinei prokuratūrai siekiant apginti viešąjį interesą pats laikas
pradėti taikyti viešojo intereso gynimo priemones, kadangi Klaipėdos miesto savivaldybė jokių priemonių
pakeisti gatvių asfaltavimo prioritetus nedaro ir netgi nereaguoja į Seimo kontrolieriaus išvadas, (Konkrečiu
atveju Seimo kontrolieriaus įpareigota man nepateikė informacijos apie iki 2017-02-02)
Atsižvelgdamas į LR Generalinės prokuratūros nutarimą, Seimo Kontrolieriaus pažymos informaciją,
Teisėsaugos struktūrų ir Seimo kontrolieriaus prašau įvertinti ir įpareigoti Klaipėdos miesto Savivaldybę
sustabdyti specialaus plano įgyvendinimą tik šiaurinei Tauralaukio pusei iki bus parengti ir Tauralaukio
pietinei bendruomenei pateikti aiškūs ir nedviprasmiški gatvių asfaltavimo prioritetai ir kriterijai, taip pat
prašau įvertinti ar specialaus vystymo plano sukūrimas tik šiauriniai daliai (dar besivystančiai) nepažeidžia
viešojo intereso ir teisėtų pietinės dalies gyventojų lūkesčių, kurie jau daugiau kaip 20 metų laukia kelių
sutvarkymo ir asfaltavimo. Atsižvelgiant į tai, kad Specialusis planas buvo parengtas, nesant Klaipėdos
miesto savivaldybės dokumentų patvirtinančių gatvių asfaltavimo kriterijų ir prioritetų prašau įvertinti tokio
plano pagrįstumą ir objektyvumą. Esant galimybei prašau užtikrinti, kad Savivaldybės naujai rengiami gatvių
asfaltavimo prioritetai ir kriterijai nebūtų „pritempti“ prie Specialaus plano jau pasirinktų asfaltuotinų gatvių
Tauralaukio šiaurinėje pusėje.
LR Generalinio prokuroro prašau dar kartą įvertinti Klaipėdos Apygardos prokuratūros Vyr. prokuroro
Vytauto Jurkevičiaus veiksmus ir galimą kišimąsi į tyrimą dėk viešojo intereso gynimo, tai pat dėl grasinimų
išsakytų mano adresu.
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PRIDEDAMA:
1. https://www.klaipeda.lt/lit/img/9933 Klaipėdos miesto savivaldybės nuoroda į Specialųjį planą.

Pateikiu nuorodas iš internetinės žiniasklaidos:
http://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/nerekonstruotu-gatviu-uostamiestyje-liks-maziau795012
http://www.ve.lt/naujienos/nuomones/nuomones/del-prokuroro-issakytu-komentaru-1528157/
http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/automobiliai/priverte-nustatyti-gatviu-asfaltavimo-prioritetus1521323/#comment-1521503
http://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/naujas-asfaltas-tauralaukyje-zinomos-politikes-deka721709
http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/tauralaukio-asfaltas---saviems-1479549/
http://puteikiene.lt/tag/rozova/
http://puteikiene.lt/kaip-liberalai-asfaltu-tvirtina-koloradine-koalicija/
Pagarbiai,

Nerijus Rimkevičius

Klaipėdos g. 58 (Tauralaukis), Klaipėda

LIETUVOS RESPIJBLIKOS SEIMO KONTROLIER~US
Gcdijmjto pr 56. LT-0I 110 ViIn~uS~ getS 706 65105, fakS~ 8706

2817 01 03

Nerijui Rimkevi~iUi
KJaipôdOS g. 58
Kiaipóda

Nr. 4D.2016t21 127/3!> 10

Kiai≠dOS nijesto saviva1dyb~S
adinImstla~i)OS direktonw
Sanliui Budiflul
Siun~ianla
Rixnkevi~iaUS skundo.

Sekno kontroUeñaus pa~yma Nr. 4!>201612i 127 d~L NerijauS

PRIDEDAMA: 7 1ap~i (13 pusiapiq).

Seimo kon~1ieñUs

Sigutê Vedeckiene~ tel. 8 706 65~37~ ci. p.

Raimondas ~ukys

c vas1~1~i~~ul skytUJS

I

Viekin 1&ageho ir
GAUT-4

~.

pas1J’-~4 poskcns

LIETUVOS RESPUI3LIKOS SEIMO ICONTROLIERIUS
PA2:YMA

DEL NERIJMJS R1MKEVJ~AUS SKUNDO
PRIE~ KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMNISTR1~M4
2016-12-30 Nr. 4D-2016/2-1 127
Vilnius

I. SKUNDO ESME
1. Lietuvos Respublilcos Seimo kontrolierius gavo Nerijaus Rinikevlëiaus (Loian
vadinama — Parei~ktjas) skundq del Klaipódos miesco savivaldybés (coliau ft citatose vadinama —
Savivaldybé) administracijos pareigUn4 veiicsrntj (neveikimo). gallrnai uesprend±iant Klaiptdos
gatVts dalies1 esanëios tarp Uosiq ft Virku~iq gatviq, remonto (riesbno) klauslmo bei neteikiant
i~samios iniormacijos
2. Parei~kêjas skunde nurodo:
2.1. ~ 2015 m. pabaigoje buvo i~asfa1tuota pirmoji f..] 200 metrll Kialpédos g. atkarpa
nuo Iiosiq g. lid VirkuOit~ g. sankirtq. Tarp bendniomenôs gyventojq kilo nepasiten!dnifl~1 itai~.
kad inlnêtoji atkarpa galixnai iksfaltuota del Seirno narCs [..j ~eixnos interesq1 auk~iau parninttoje
atkarpoje gyvena [Seimo flares] clukra” (~ios ft kitq citat~i kaiba netalsyta);
2.2. 2016-03-13 ra≤tu “[...) kreipiausi j Savivaldybc pra~ydanms pateikti papildomas ~ios
atkarpos i~asfälta~nmo aplinkybes. 2016-04-11 gavau Savivaldybôs administracijos Invesilcijil ir
ekonomikos departamento raltq [...], kuriame valdinirikai nepatei.kia ai~khi atsakym4 mano r&e
pateikiamus klausimus. 1...]”;
2.3. ,,2016 metals suplanuotq asfaltuoti gatvi4 kriterijq ir prioritetq Savivaldybé [...] negali
pateikti. [...]“;
2.4. ,,Esu jsitikincs, kad 2015 metq Savivaldybés sprendimai pasirinktinal j~asfa1tuoti 200
metr4 atkarp4 prie Selmo narCs [...] dukros valdq, ta~iau 2016 metals toliau rievykdyti ~ios gatvès
asfaltavimo darbq, nepateikiant vieios bendruomenei jokiq ai~kiq tokio sprendimo motyvq ar kitq
paai~ldninnh skatina nepasitikejimq vaistybes institucijornis ft pa~ia vaistybe.”

3. Parei~køjas Seimo kontrolieriaus pra~o:
3 1. ,,[...] tarpininkauti, kM SavivaldybO pateikt4 ai~kii at.sakymah kodel Klaipèdos nileste
(Tauralaukyje) 2015 metals prioriteto tvarka ul 70 tQkst. eurtj iAasfaltuojama Kialpedos g. 200 inetnl
atkarpa nuo Uosiq g. lid Virkuëi4 g., teigiant~ kad ~i gatvC yra viena pagrindiniq TauralaukYje, taôiau
2016 metals liknsi Klaipêdos g. atkarpajau nepaterika j asfaltuojam4 gatviq S4ra~uS”
3.2. ~ tarpininkauti, kad SavivaldybC pateiktii Tauralaukio bendruomeflei 2016 metals
asfaltuoti pasirinktq kvartalo gatviq ai~kius ft nedviprasnhi~k1t5 kriterijus it prioritetus. [...] kOdal
pasirinkia asfaltuoti 561 metnl 11gb !vaig±d±tq gatve7 Kod&1 TauralauldO gatvi~ pdoritetas
skiriarnas ~iaurlnei kvartalo pusel. nepaisant u~statyrno tankumo, gaMq suforinavimo tennintfi”
3.3. ,,[...] paraginti Savivaldybes pareigüiius jstatymo nurnatytais terminals pateikti
visapusi~k4~ al~kiq ir nedviprasmi~k4 informacij~ del Klaipôdos g. 200 metrq atkarpos nuo Uositl g.
iki Virkuëi4 g. i~asfahavimo aplinkybili. f..].”

4. Parei~kèjaS kartu su skundu pateikC 2016-03-13 pmIyit (Savivaldybê$ gal.LtaS ii
t&egistrUo~20 16-03-14), kuriame jis pra≤t:
4.1. informuoti ,,Kada buvo jreugta Iietaus nuotekil sistema Kialpédos g. atkarpCic flUO
Uositj g. lid Vi.rktëIq g~tvês?”
4.2. inforn,uoLi: ~Ar senieji gatvts bortal IclaipCdos g. atkatpoi~ nuO Uosiq g. iki vi.rkuei4
gatves asfakaViffio mew buvo pakeisti naujais’?”
4.3. informuoti ,,Kuriats metals, kas vykdë it kokie darbal bu’vo atlikti parengiant KIaipôdOS
g. atkarpq DUO Uosiq g. lid Virkuëi4 g. asfalt.aViDlO darbaits?”
4.4. nurodyti ,j.. j jrengflj 1U11014 it kolektoriq pasklrtfl
4.5. sudaryti s4lygas ,,[..J susipa±iflti su KlaipedOs g. atkarpOs nuo Uosiq g. iki wkuëiq g.
asfaltavitno darbq sutartinii ft atlikui darbq aktu”;
4.6. paaiMdntL ,,KodCI per vis4 Tauralauki einanti gatvô yra pagxinditÔ~0 nesenal ilasfaltuota
200 mkelio atkarpa staiga tapo ~a1utiflC.”

IL TYRIMAS lit I~VADOS
Skundo tyrimui ~~jjçj~ingosfakrin~ ap!1fl101bE3
5. LietuVOs Respublikos Seimo kontrolieñus 2016-07-13 gavo Parei~këjO skwid~ del
saviva1dy~S adntinistracijos pareigüEitl veiksmq (neveikimO)~ galirnal netinkamai jg~endin~
KialptdOS gatv4s prie2iür4 ii neteikiant i~sajn1OS informacijos. Seirno koatro1ieth’~, vadovaUd~’~’~
Seimo kontrolieri4 jstatymo 17 straipsnio I dalies 6 punktu, reg1amentuojaitthh1~ jog S&LTXIO
kontrolieñtls priima sprendi.rn4 atsisakyti nagriatti skund4, jeigil pa
i~vad4’ jog skund4 nagfuleu
tikslinga kitoje instituciloje at ~suiigoje, atsisakô tirti pareiAkéjq skund~ Sti pini~I~° mItt
persiuntt jj nagrinêti pagal kompetencij4 savivald3’bóS admifllSt~iit. pr ydaiflaS audtai
i~nagrintti 2016-07-13 skund4, teisCs aktq unstatyta tvarka, terminals pateikti motyvnot4 atsakym46. savivaldybt5 athnJflhStZCU3 2016-08-03 ra.Itu Nv. (31. 1)-RS2-80 I VYJ~1 skundo it Seimo
kontrolierialls tarpininkavimo” informavO
6 1. ,,Pñemonô 17Tauralauklo gyvenvietts gatviq rekonstavilnas” j Saviva1dYb~ strateglul
veildos ptariq huvo jtraukta dat 2012 metals. Prioritetai buvo deliojaiti, atsi±veLgiant j gyventOj4
pra~ymUS, esamtj keli4 bukic ii u~statymO tankumq, esam; intnietifli4 tioklq bukic, pagrindus,
projektaviino procedOrq sudCtingtmq ii kt.
Kialpédos gatvts atkarpoje tarp Uosi4 it V irkuëiq genies jau buvo jrengtl lietaus nuotek4
unklai (u2xegistnlOfl 1965 metals, unikalus Ni. 4400.3082-2585) bei pagrindal, gatvCS atkarpa
suformuota bortais. Del ±yrniai paprastesfli4 p~ojek1aVim0 procedOrq ii darbq apimties Ii atkarpa
buvo suremontUota 2015 rn atlikus gatvês kapitalini rexnontq.”
6.2. ,,2014-10-23 Miesto ukio depaflament~ Irniesticijq it ekonornikoS departainelitut
pateiké lnvesticinio projekto inicijavimo parai~k4 Nt. VS-5845. Parai~ka buvo nagrinéffi it pristatyta
2014-10-27 vykuslaite Strateginio planavinlo grupês posedyje (2014-10-31 protokolas Nr, STR3
25). Po ~io posediio j strategiri~ veiklos p1an~ buvo jtraukta nauja priemonê ,,KlaipèdoS g. ruoto tarp
Uosit{ it Virkuèi4 8- kapitalinis remontas”. 2015 metalS buvo parengta ii patvirtinta projektavlmo
u5duotis (2015-04-.26 ~d~inistiaCij05 direktoriais jsakymas Ni. AD 1-1496) bei jvykus vieItijo
pirkirno procedUrom5~ 2015-08-18 pasira~yta tangoS sutartis Ni. J9- 1338 su ma±iauSi4 lcaifl4
pasiuliusiu tiekCju UAB ,,Lemminkaiflefl Lietuva”. [...1. Pasira~iUs sutart~ buvo parengtas Klaiptdos
genies ruo~O tarp Uosi4 g. it Virkuëi4 g. kapitalifllo reitonto teohnflS darbo projektas Hr.
I5O9IvISOSTDP, kuris buvo patvirtiritas 2015-10-07 Administra000s direktoriaus jsakyrnu Ni. AD 12955 it suderintas su bertdrOVCtUtS, ~~5p1oatuojafltiOmLS gatVeje esanëius infinenNUS tinklus.
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Techniflio daibo projckto sprendiniai atitiuka ViSUS gatvei keliafluls reika1aVUDU5~ Pagal ~j projekt4~
buvo atIikti gatvts kapitaliniO reniontO darbai.
Norint i~asfa1woti likusiQ KiaiØdOS gatvts ailcarpq reikalinga attikti cekonstr8~’ilt0 darbus,
nes gatv~je néra jrengti pagrindai bei lietaus nuotek4 tinklai.”
6.3. ,,savi’ Jdybts tarybos 2013-04-25 sprendiiiiu Nr. 12-79 buvo patvirtiflta5 Icialpédos
iniesto 5avivaldybts 2013—2020 inetq strategiflis plotros planas1kurio 11 prioñtC~O ,,Tvari urbanistite
raidC 2.1 tikslas ,,Racionaliai vystyti miesto jnfrastruktur4” 2.1.2 utdavinys ,jdiegti darnaus
jUthunlO principus susisiekmio sistemoje. UMavhii0 jgyvendininhl]i nunlatYta prietuOfle
ModerfliZuohi ~iaurinës nxiesto dalies gatVi4 tinldq: rekonslIUOti jva~iUo31ut~)i keli; j niiest4 per
Tauralauki (PajOIiO g.); [..];rekonstTUOU pxioritetineS Tauxalaukio gyvenanuiN kvartakl gatves. Abi
auldëiau nurodytos prielnofléS prograflIOS yra tarpuSavYje susi~aukia11th05, todól, rekOflstruoiant
PajUrio gatvc1 butina uitikrinti natUral ias jungtis su j ~iq gatVç jsikertail~iOfflIS TauralalIkio
gyvenaniiii4 kvartalq gatvôItUS. Planuo]auit gatVi4 rekonstavimo darbus. vertintas gyvetitoN ir verSIO
subjektq naudolilnOsi kielcviena gatvãs arkarpa inten5YVUifl~. ketinhinS prisidet finnnSi~k~t prie
iuIiasirukturOS vystytno. esama gatvts bei gatvés at.karpOie eSan~i4 inthiierinl4 tiiiklq buklU, kt.
rodikliai.”
6.4. ,,Atsi±Ve[gUS Alcrnenq galvéje jsikUrusi4 jrnofli4 pra≤yfliUS bel jq pa~aduS prisidtti
iinansi~Icai prie inftastnIkt~05 vystymO, nuoLat plustaneius gyvento.W pra~ymuS dol ypat.ingai blogoS
gatviq. kuriOfluiS net nejfliaflOma pravatUoti1 b~k1ts bei j ml, kad ~iaurinêie TauiaLøUkiO gyveiiVietts
dalyje vjsi~kai nebuvo i~asf~ltUOt4 gatviM (i~skyrUS privaëiomis Le~omis jrengtas Ringelia it Skersiflts
gatvèS atkarpaS) buvo priinitas sprendinas
pirm4ji TauralallklO gyvenVte~5 rekonsttavimo
techninio projekto etap~ jtraukii ~iaurinês TauralaUk10 gyvenvietts dalies gatveS. Kadangi
neasfaltuotq gatviii TauralaukYje pakankatflal thug ir vienain technuhialIl projektui jq skai~iUS per
didelis, buvo nusprcSta TauralaUkio gyvenViettS gatviq rekoflSfl~t~~0 projekt~ rengti dviem etapais.
Siekiant suvienodinti abiejq technini4 projektq apiintis. j pirit4ji gatVi4 rekonslflviliiO etap~ buvo
~irauktoS it dvi gatvtS i~ pietinãs TauraiaUldo gyvenvietó5 daties. 1 pinnitii TaUralBuk1O gyvenvtett5
rekonstraViflto techninio projekto etapq buvo jtsauktos Akifienti, Vojo, Snielio, Debesq it !valgtltfl
gatVtS. pa±ymime, [cad prava±iaVifllas supLanUOtO~S pirmOjO etapo gatvérfli5 pa aktcaIuS 2yniiai
didesniam gyveTitoJ4 kieloni ~iomis gatVtIiiiS Akrflefl4 gatvtie jsik(irusias ilnones atvyksta [cell
~imtai darbuotOF.b ~iose gatvése yra didelis skaiêius privaëiq u2statytq sk1ypi~ taip pat jowls
patenkaifla j Tauro sod4 bendrijq, kurioje jau ~silcUrç keli ~imtai gyventOi4. ~ antr3i Taura1a11k~0
gyveflvtetes gatviq rekonslravilt10 etap4 buvo jtrauktos KlaiptdOs, Virku~iti, Siengi’4. Lietaus,
Vaivocyk~te5. GrtaustuuO is Ari.1fl4 (atkarpa iki SLengiq gatvês) gatvèS.”
6.5 .,Maflome, kad mUst! i~sakyti prioritetai ~~ik~nilngi it teisingi. Pafymitile dar it tat [cad
KlaipédoS gatvts atkarpoS nuo Virkuëi4 iki Vojo gatVêS remontas buflj aktualus tik 29 sklypams. i~
kiuiq darS ntra u±statyti.”
—

—

7. LietuvoS Respublikos Seimo kontrolieriLls, gavcs pakartotilli Parei~kêi0 slcund4, deL
informaciiOS irj4 patvirtittaflet4 dokurnent4 gavimo kreipôsi j Saviva1dYb~5 adininiStiacijq, Klaipèdos
apygardos prokuratOr4
g. I~ Savivaldybts pateiktos inforniacijoS, dokument4 (kopijos) nustatyt~
8.1. KlaipódoS (CI, Dl kategorija). Akrnen4 (DI kategotija), Vêjo (Dl, 02 kategorila).
SmtLio (Dl, D2 kategorija), Debesq (Dl kategorijaY. 2vaigtltq (02 kategorija) gatvèS yra jtrauktos
Saviva1dYb~ vietints reik~rnês keIi4 (gatviq) waA4. patvirtiflt4 SavivaldYbés tarybos 2013-06-27
sprenditnu Nt. fl-ISO, bei yra apskaitytos SavivaldybéS turto balanse.
,,C3atviq kategorijOs nustatonioS pagal tetitorijtl pLanavitflO dokuntentus, jei jie nepareflgti
vadoVauiaxnasi bendruoju miesto planu.
~iaurinei Tauralaukio gyvenvietés dalial yra parengtaS specialusis planas (KlaiPédOS ttiiesto
rytines dalies A tetitorijos susisiekimo iriftastruktUros vystylno specialusis planas). kurianie
—

nustatytOs gatvi4 kategoñjoS. Sn juo susipthnti galinia Kialpédos miesto savivaldybés tinlcialap,de
(hLtps:/I~V.k1a~Pet~ it/tim 923L”
8.2. ~aviva1dybè ~iuo metu rengia SavivaldybôS viednés reik~mts keliq ix gatviq tiesirno
pñoñtett~ nustatymo tvaxk4 kuriq patvirtinti Savivaldybês tarybos sprendiniti siekiania dar ~iais
metals. Vienas i~ numatoml4 prioñtetui vertinti kriterijq bus gyventoj4 ar verslo subjektq ketinima-s
prisidtti savo it~omis. Koi ntra pawirtintos atskiros tvaikos, Vietos savivaldos istatynlo 6 straipSulo
32 punkte nustatyta savaranId~ka savivaldybts funkeija yra jgyvendin&iia vykdant Savivaidybts
iarybos patvirtit1t4 strategini plétros planq bei jjj jtrauktas prietnones1 eiti~kumq i~dêstant pagal esamq
intnierinhi tinklq buklc, esarnus pagrindus bei projelctavhflo procedOr4 sudttinguin4. kt. rodikilus
(IGtenSyVUta5~n1mmt0m~ vie~ojo tansportO mar~tUtas it kt.).
8.3. KialpédoS gatvôs dalyje two Virku~i4 gatvts ,~(..j néra SUfOIUIUOtZ gatves trasa, n~ra
jrengti pagrinctal, taip pat nèra lietaus nuoteic tinklq. ~ios atkarpos rekonslflVilJlUl tUXtttI büti
gaunamas statyb4 Ieid±iants dokumeatas, iai u±imt4 daugiau laiko sqnaudti, darbq verté bus iyiniai
didesnó negu atliekant kapitaliuliO remonto darbus.”
8.4. ,,Akmenq gatvë yra ~iaufinèje TauralaukiO gyvenvietés dalyje, ~ioje gatvtje yra
jsiktirusios ~monts liAR ,,Gintaso baldal”, UPS ,,Inkornsta”, kuriose dirba apie 300 darbuotOiq, ii
jmonts ketina skirti 1ó~i ~ios gat~its jrenginwi. Vejo garvt yra ft ~iaurintje, it pietititje gyvenvietts
dalyse. SmôIio it Debesq gatvés yra ~iaurintje kvarta[O dalyje- Zvaig±d±iq gatvt yra pietinéje
gyvenvietÔ5 datyje. Pirmuoju tangos darbq etapu planUOiaflW kapitaliat suremonmot ~iaurinèic
gyvenvietts dalyje esanCi4 Vejo gatvts atkarpq, Akutettli g., Smtlio g. it Debesq g. Antruoju rangos
darbq etapu suremontuoti Iikusi4 pietinoje dalyje V~jo g. atkarp; ft 2valg~d~hi g. Projekto rengôjai
techniniatte darbo projekte nustatt gatvil4 statybos darb4 jrengiito prioritetUs, atsi±velgiant j VISUS
statomus / rekonstruOjan~ inlinerinius tinklus, jq eksplOataVitll0 galitnybes.”
8.5. ~20t5 m buvo i~asfa1tuota Klaipêdos g. atkarpa nuo Uosii.I g. lid Viiku&4 g. Minetos
atkapos kapitalinis remontas aLiiktas Kethj prie~itiros ft plétros prograflios lt~omis [...~. 2013 metals
UI privaëias investuOtOj4 UAB ,,Neto” it~as (UI RingeliO it Skersittes gatVes ~it~ gatvil4 gyventOial
sumokéjo ~sigydaini sklypus, I kurki kain4 buvo jskai~iuotaS infrastruktOroS jrengiIrlaLS) be
Savivaldybts finansinio prisidtiimo buvo i~asfaimotOs Ringelio it Skersinés gaxvès, kurios 2014
metals buvo perduotos ICtaipédos miesto savivaldybes nuosavybérL”
L6. ,,Lietaus nuotetc4 tinldai Klaipêdos g. dalyje Duo Uosi4 g. lid VirkUIi4 g. buvo jrengti
dar lid Taura1aUk~iO gyvenvietés pzijungimo prie Kiaipédos miesto. Buvo kreiptasi KlaipèdOS rajono
savivaldybts administracij4 dtl informacijos, kada minéti tinidal buvo jrengti. Gautas atsakyttas, kad
toldq duomeflq neturi. K.Iaipédos miesto savivaldybt uegavusi ~iq dokument% rêznôsi kapitaliflio
remonto techniniu darbo projektu Nr. 1509MS05T0P bei AB ,,KlaipôdOS vanduo” i~duotoTtiS
prisijurtguflO sqIygomis”
8.7. ,,Asfaltuoiaflt Klaiptdos g. dalI nauji lietaus nuotek4 ~u1iniai buvo jrengti, kadangi
Uetaus nuotekl4 ~u1iniai ntra jxengiami, kol néra asfalto dangos. Todtl, non inagistralinia tietaus
tinklai jan buvo pakioti senlai, ~uliniai buvo frengti tik asfaltuojant gaMs atkarp~ it Lose vietose, kur,
~tsi±velgiant j eismo pavi.rthaus akitudes,juOS rengti buvo porelkis.”
8.8. ,,Prudèjus rengti gatvês teohnini projektq~ paai~kêjo~ karl bortais suformuota gatvtS
atkarpa netenkina C kategorijos gatvei kelianuj rei.kalavinitl ir yra per siaura- Kadangi Klaipédos
gatvci yra prisldrta C kategorija pagal Klaiptdos miesto bendr4ji p~an~, (...] teko tninbnq atkarp4
i~p1atinti ir jrengti naujus bortus-”
39. ,,~iuo mew rengiama techn.ine 40~umentaoija (statinlo techninè projektavinlo ulduots,
j~imarnoS prisijunghno it techninés sqlygos) vykdyti Tauralauldo gyvenvietés gatviii II etapo (I
piikimo apirutis bus jtrauldan’a likusi Klaipôdos g. dalis) techniriio darbo projekto pirkini~. Vie~tiJq
pirkimq protedüns su sutarties sudarymu planuojaflia atlikti lid 2017 in. vasaiio into. Projekto
rengimo terrninas 8 nitu. su 2 into. pratcsirnu. Planuojaiti atlikti likusios K.Laiptdos g. tangos darbai
per 2019 uterus.”

8 1O~ Savivaldybéje 2016-03-14 buvo gautas It uiregist≤UOta.S Paiei~ktjQ 2016-03-13
pra.tytnas suteikti informacijq atsakymq institucijapate&t 2016-0441 raAtu Nr. (4.49>4)2-124:
,,[..j Savivaldybés 2016 metq veikios plane yra nurnatyta prietnoat antru etapu suproicktuOtl
Tauralatikio gyvenvietës garves. Tal yra gatvós be asfalto dangos It kuriose yra gyvenefll Cil namal. ~
~j ctap~ patenka likusi neasfaltuota Kialpedos gatvês delis.
Savivaldybé neturi duomenq, kada buvo frengti lktaus nuotek4 tinklal Kialpédos gatvts
atkarpoje tarp Uosiq ir Virkueiq gatvi4. Jie buvo nutiesti lid Tauralaukio gyvenvietts prijungimO prie
K.laipedos ruiesto. Todtl inforrnaciios apie ~it~ tixildq jrengim~ teiraukitts Kiaiptdos rajoflO
savivaldybtie. Gatves bortai ~ioje gatvós atkarpoje taip pat jau buvo jrengti lid Tauralaukio
gyvenvieteS pr jungifilO prie KlaiptdOS iniesto.
Pradtjus rengti gatvts techninj projekt4, paai~keiO, lad bortais suforrnuota gatvês atkarpa
netenkinta C kategorliOs gatvei keliainq reikalavinN It yra per slaura ECaclangi Klaipêdos gatvei yra
priskirta C kategorija, teko winim~ gatves atkarp4 i~pIatirid it jrengti naujus bonus
Taip pat norirne pafymtti, kad lietaus surinkirtlo ~uliniai néra jrengianhi, kol nêra asfalto
dangos. Todtl riots lietaus tinklai Jan buvo pakioti senai, ~u1iniai buvo ~rengti ilk asfakuojant gatvc.
~u1irilai atsirado tose vietose, kur buvo poreikis, atsi±velgiant j esarrin pavii~iaus altitudes,
neprildausoi1W nuo bet kokiq subjekt4 gyvenalnOslOS vietos.
Minimos Kialptdos gatvts atkarpos asfaltavirno darbai buvo atlikti 2015 metals. Su tangos
sutartirni it 305 priedais vie~ai galite susipthnti Centrintje vie~i.jjq pirkimq inforinacineie sistenioje
(CV? IS). Internete nuoroda [ ..)
E~asfakavu5 gatvc seal kelio itnldai nebuvo pakeisti. nes jq pakeitinias projekte nebuvo
uagrixiejamas. Dtkojame ul ~i4 pastabq, kelio eismo fenkhi pakeitimo klausirnas mOsl4 pradynlu bus
nagrinojamas Saugaus eisrno kornisijoje.”
9. 1~ Kialpédos apygardos prokuraturOS~ Lietuvos RespublikoS generalinés prokurat0xos
pateiktos in.fornaaciiOs, dokurnent4 (kopijos) nustatyta toliau pateildartia inforniacija.
9.1 ,,Klaipêdos apygardos prokurattiros Vie~ojo thtereso gyninlo skyriuje pagal Parei≤kéio
skundus d&1 galimq pafeidiniq rekonstruOjant KlaipMos gatvc, Tauralaukyje, K.laipêdos nileste,
2015-12-30 ir 2016-08-24 buvo priiinti nutarijnai atsisakyti taikyti vidojo intereso gyninlo
priernoneS”. nes ,,[...] duonienq, kad, rernontuojant Kiaiptios ~ atkarpq, ~rengiaflt joje asfaltinç
kelio dangq, buvo pa±eistos iinperatyvios teists aktq nuostatos at / it vidasis interests, nenuStatyta-”
9.2. Lietuvos Respub]ikos generalint prokuratOra 2016-11-30 nlJtaflfllu Nt. 13.12-92 (tolinu
vadinarria —2016-11-30 Nutarimas) atnieté Parei~kêjo skund4 del KIaiptdos apygardos prokuraturos
prokurorts 2015-12-30 nutarirno Nr. 4-C82-54 it 2016-08-24 nutarirno Nt. 4.-CB2-32 atsiSak)’ti
taikyti viedojo intereso gyniino priemoftes. 2016-11-30 Nutarime konstatuota
9.2.1 ,,~..j. PareiMrtjo skundo nagrinéjirno metu buvo patikrintos faktinCs ap1inkybts~
susijusios su Klaiptdos gatvts alkarpos tarp Uosiq ii Virlcuëiq gatviq, K1aipodoie~ asfaltavhno darN
prioriteni nustatynlO pagrjstumu. Klaiptdos miesto savivaldybts adnilnistfaciios 2016-08-13 radte
Nr. (31.1 .)-282-80[ buvo nurodyta, lad priemoné ,,TauralalikiO gyvenvietês gatvi4 rekonStraVirfla5~’
Kiaipêdos miesto savivaldybes strategir4 veikios planq buvo jtraukta dar 2012 metals. Prloritetai
buvo deliojami atsilvelglanti gyventojq praAyrnus, esaml4 keliti bUldç It u~statymO tankum~ esamq
isiIinerinLl tinklM büklç, pagrindus~ projektavimo procedUr4 sudttinguinq it kt. Klaiptdos gatvts
atkarpoje tarp Uoshi it Virku~i4 garviq jau buvo jrengti lietaus nuotekq tinklai (u±regislruoti 1965
metais, unikalus Ni. 4400-3082-2585) bet pagrindai, gatvts aikarpa suforrnuota borcais. Del ~ymiai
paprastesnil4 projekiavimo pro cedurq it darbq apimties ~i atkarpa buvo suremontuota 2015 m. atlikus
gatvts kapitalini rexrtontt’;
9.2.2. ,,Parei~kejas skunde nurodo, kad nera jokiq oficiali4 duomenq del lietaus nuotekq
tinklq irengirno nilnetoje Kialpedos gatvts atkarpoje. Vaistybts imonts Reglstrq centro Klaipcdos
fihialo 2016-11-16 radtu Ni. (4.4.23.)AJC220 buvo pateiktas ,,Kai kuri4 valstybts nekilnojantoJO
rurto objektq, perduodaniM Klaiptdos miesto savivaldybts nuosavybôn”, 2015-02-25 aktas Nt. (9-4)*
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252K. ~iuo aktu Kiaipedos savivaldybes nuosavybén buvo perduori lietaus nuotekq tinlclai, esantys
Kiaipëdos gatvôje. flip pat buvo pateikti 11 statini4 lietaus nuotek~ tinkiq Klaipëdos gatvtie
i~dôstymo planai, i~ kuriq niatyti, kad tarp Uosi4 it Virku~iq gatvil buvo ~rengti lieraus nuotekq
tinklal (pa±ymêjitnas plane: 91(L), Nelcilnojamojo turto registro Centrinlo duomenM banko i~ra~e
rainttoje Klaipicios gatv6s atkarpoje yra fregistruoti lietaus nuotek4 tinklai, unikalus daikto Nt, 44003082-2585. [..j. AB ,,Klaipedos vanduo” 2015-04-15 i~duotose prisijungimo s4lygose Kiaipèdos
gatvós atkarpos kapitali-niam remontui Nt. 201 5/S.6/3-337 nurodé, kad esami vandentiekio ir nuotekq
tinklal yra funkcionuojantys, a lie taus it pavir~iniai vandenys negali butt nuvedami j buitiniq nuotelni
tinklus. AB ,,Klaipêdos vanduo” 2016-11-21 ra≤te Nt. 201 61S.01-4065 nurodé, karl Kiaiptdos gatveje
esantys lietaus nuotek4 tinklai yra funkcionuojantys it prijungti prie Kiaipêdos rniesto) centraLizttotq
lietaus nuotekti tinklq. I~ pateiktos Centralizuot4 lietaus nuotekq schemos inatyti, kad aptariainoie
Ktaipãdos gatvts atkarpoje yra frengti lietaus nuotekq tinklai. [...]. Savivaldybés adminislraciia2Ol611-24 raAtu Nr. (4.28.)-R2-3256 pateikt inforrnacijq, kad 2015 inetais UAB ,,Viaprojektas” paxengé
Klaipódos gatvès ruoto tarp Uosii.j g. ir Virkuëi4 g. kapitalinio remonto technii4 darba projekl4 (toliau
Projektas). Pridotoje Projekto i~traukoje matyti, karl Projekto apimtyje projektuojarnos lietaus
nuotekq tiriklq at≤akos [.] su ~u1thiais pavir~inio vandens surinkirnui, kurios pa] ungianios esaiiiq
lietaus nuotekt~ tinklq (unikalus daikto Nt. 4400-3082-2585). Ta.ip pat pateiké 2016-04-27
Deklaiacij4 apie statybos uibaiginiq Nt. SIP4- 12, kurioje matoniaS naujai jrengt4 in±inetixuq 11111(14
ilgis. it lietaus nuoteki~ geodezin; nuotrankq~ sit ~uliniq kortelénils.
Savivaldybôs administracijos inforinacijr~ apie lietaus nuotelq tinklus 2016-11-22 ra&u Nt.
K-260 patvirtino UAB ,,Lernnünkainen Lietuva”, kuzi pagal 2015-08-19 tangos sutartj Nr. 39-13 38
adiko Klaipêdos gatvãs atkarpos tarp Uosi4 it Virkuëiq gatvii~ kapitalinio remonto darbus it ~rengê
du vandens surinkirno ~u1inius bei prijungejuos prie esam4 lietaus nuotekq tinklq”;
92.3. ,,Parei~ktjas taip pat gin~ija kaip niinèto gatvês mo~o tvarkyniO prioritetq i.~skir4
gatv~s bortq buvirn~. [..j buvo gautas Savivaldybés 2016-04-14 raAtas Nt. (31.1) KS2-330, kuriame
nurodyta, kad, pradejus rengti technini projekt~, paai~kêjo, jog bortais suforniuota gatvts ailcarpa
netenlciria C kategorijos gatvei keliam4 reikalavimq it yra per siaull, todel miniln4 gatvts atkarpq
teko i~p1atinti it frengti naujus bonus. ~ias aplinkybes patvirtina it Savivaldybes administxaciios
2016-07-08 ra~tu Nt. (31.1) R32-706 pateiktas Suvestinis darbq kiekiq ±iniaradtis, i~ kurio seka, kad
paruo~iami4Jq darbq etape buvo i~ardyti bordiurai”;
9.2.4. ,,Parei~ktjas kelia abejones del dar vieno KlaipedoS galVéS atkarpos tvarkynio
prioriteto, t. y. kad gatvés atlcarpoje buvo jrengti gatvês pagrindai (...]. Skundo nagrinejitno metu
Savivaldybts administracija 2016-11-24 radtu [..] pateikia Google vaizdq sisteinos fototlksacijq
Klaipêdos gatvês atkarpi~ tarp Uosi4 ft Virkuci4 gatV 114 bei tarp Virku~iq it Vtjo gatviq bet teigia, kad
R !14 vaizdq inatyti, jog naujai i~asfa1motame Klaipedos gatvês ruo~e buvo jrengti gatvês bortai it
pagrindai. Savivaldybês adniinistraciia taip pat pateikt Projekto i~iraukq, kurioje watyti Klai≠dos
gatvés dangos konstrukaija. ~ioje i~traukoje pa~yrnêta, jog yra suprafihiuojamas esamas skaldos
pagrindas. IJAB ,,Leinminkainen Liecuva” 2016.11-22 ra~te taip pat nurodô, kad minôtatne gatvêS
ruo±e, prie~ j.rengiant asfahbetonio danggj, buvo suproflliuoti (palyginti) esaini (anks~iau jrengti)
gatvts pagrindai. 1~ Suvestinio darbq kiekio 2iniara!ëio matyti, kad skaldos pagrindas buvo jrengtas
uk 54 kv. in., o esamo pagrindo suproflhiavbrtas buvo atliktas visarne asfaltu dengianiame plote
1203 Icy. rn.”;
9.2.5. ,j...) Savivaldybôs nurodyti prioritetai Kialpédos gatvts atkarpos tarp Uoshi it
Virkuëi4 gatVi4 kapitalinio remonto darbams pagrjstai kelia abejones tiek Parei~kê]ui, tiek kitiems
Tauralaulcia gyventojanis. Kaip prioritetas yin nurodytas bortq buvimas nilnétoje gawôs atkarpoje,
ta~iau ~ie bortai remonto metu buvo i~ardyti. Taip pat kelia abejorthi is niinôtoje gatvts atkarpoje
gat*s pagrindq jrengirnas pfle~ remonto darbus. Papildonio tyrimo rnetu gauti duotnenys apie atliktN
darb4 apiratis leidjia padaryti i~vadq, jog gatvts pagrindai visgi buvo ~rengti, taëiau ~ios aplinkybés,
frengus gatvç, patikrinii attn galiniybes. Tyrirno mew buvo nustatyta, kad minétoje gatvós atkaipoje
bu~o jrengti lietaus nuotekq tinklai. Ta~iau ax ~i aplinicybé bei tak, kad ~is gatvês ruo±as buvo
—

—

—

sutvarkytas del paprastesnhi projektavimo procedUrq ft daxbii apimties1 suponUoja prioritetlill gatVCS
tvarkymo darb4 atlikirnq, atsakyti negalirna, nes savivaldybêje néra nustatyta gatviq tvarkymo tvarka,
kurioje ai~klai bflftl nurodomi prioritetq kriterijai. Manytume, kad Vietos savivaldos jstatyme
jtvirtintas vietos savivaldos skaidrumo principas apspren&21a gatviq tvarkymo tvarkos nustatymO
butlnybc. Klaipèdos nilesto savivaldybts adrninistraciia 2016-11-24 ra~te nurodé, kad ~iuo metu yra
rengiama tvarka, kuria vadovauj antis bus nustatomi prioritetal vietinki keliq it gatvii~ projektaviinui~
rekonstiavirnui, statymui, taisyrnui (remontui) Savivaldybãje~ Pagal rengiam4 warkq, nustatant
prioritetus, bus vertinania keletas kriterijii, tokhj, kaip teigiama susisiekimo infrastnikttlros projekto
naucla Klaipódos miesto socialinei gerovei, darbq tçstinumas1 prie susisiekinic iofraswukttiros objektO
esastnt sldypi.) u±statylIIO krlterijus, gyVentOjq at verslc subjekt4 ketininias prisideti savo lt~on1iS.”
9.3. ,j. 4 Parei~k~jo nurodytos aplinkybôs del gatvôs rno~o tarp Uosiq g. ft Virku~hi g.,
i~asfaltavimO buvo i~nagrinetos ir Lietuvos RespublikOs speciali4i4 tyrinu~ tarnybos KlaipôdOS
valdybos 2015-12-Il it ptiuintas sprendinias atisakyti pradéti ikiteisttiirii tyrim~ dtl prekybos
poveikiu, piktnaudñavltnO, tarnybos pareigq neatlikimo, L y. del nusikaistam4 velkq, atsakornybé u±
kurias nunwtyta BK [Lietuvos Respublikos baudtamOjo kodekso] 226 st. 1 d., 223 str. I d., 229 str.
I d., nes nepadarytos veikos. turin~ios nusikaltimq po~ymiq [.1.”
Skwrdo tyrimul reikirningi leitEs aktai
10. Lietuvos Respublikos jstatyrnai:
10.1. Vietos savivaldos jstatymo:
10 1.1. 4 straipsnis — ,,Pagrindiniai principal. kurials grindliann vietos savivalda, yra: [..j
10) veiklos skaidrumo. Savivaldybés institucijq it kiN savivaldybès vie~ojo adnilnistravinlO subjektq
veikia turi buti ai~ki is suprantama savivaldybes gyventojaflts, kurie tuo domisi. jienis sudarornos
sqlygos gauti paai~kinimus1 kas is kocltl darorria; [..j 12) vie~umo it reagavinio I savivaldybts
gyventojq nuotnonc. Savivaldybts gyventoiai at jq atstovai turi teisç susipthnti su savivaldybts
instituciiii sprendim4 projektais is prikntais sprendixnais, gauti vie~us it motyvuotus atsakymus
pareik~t4 nuornonç apie savivaldybts institucij4 is kitq savivaldybés vie~ojo administravitllO subjekt4
ar atskin4 valstybts tasnautoj4 &b~ [.4”;
10.1.2. 6 srraipsnis ,,Savaranld~kosi0S (KonsfitucijOs is ~statym4 riustatytos (priskirtos)
savivaldybiq funkcijos: [.4 32) savivaldybi4 vietinCs reik~niCs keliq it gatvi’q ptie~i(1sa, taisyrflas,
tiesiinas is saugaus eismo organizavimas; [--V
10.2. Keliq jstatyino:
10.2.1. 5 srraipsflis — ,,7. Gatviq, kurios nerO valstybinês reilduits keliti t4sa, projekt&viriiO.
tiesinto, rekonsisavimO, taisymo (remonto) it prie~.iüroS darbus organizuoia it u~sakovo funkeijas
atlieka savivaldybts. [...]“;
10.2.2. 6 stralpsnis —,,4. Vietints reik≤rnts keliq s4raAuS tvirtina savivaldybiq tarybos.”
10.3. Teists gauti infornlacij4 i~ valstybts as savivaldybi’4 institucijq is ~staig14 jstatymo:
10.3.1. 4 straipsfliS — ,4staigos, teikdamos infonnacijq, vadovatijasi ~iais principais 1)
informacijos i≤samunlo, rei~kianëio, kad parei~kèJui turi bilti pateikta visa pagal teists aktus teilctina
10 pra~ymO turinj atitinkanti informaciia 2) tikslunlo, rei~kianëio, kad pareisktjUi teildama
informacija turi atitikti jstaigos disponuojam4 informacii4 [.4”;
10.3.2. 13 srraipsnls — ,,1. Jeigu pra~oma informacija yra ldtoje jstaigoje, praAynias
pessiun~ian1a5 kitai kompetentingai jstaigai ne vtliau kaip per 5 darbo dienas nuo pra.lymo gavirno
~staigoje dienos, ft apie tal per 3 dasbo dienas Duo psa~ymo persiuntifflO informuo1atfla.~ pareisktjas.
[.4 2. Jeigu daMs pra≤omoS informacijos yra toje jstaigoje, j kuriq kreiptsi pareiAktias, is 14 galirna
pateikti atskirai nun visos pra!omos informacijos, ~staiga inforniaciiq pateikia ~io jstatyrno nustatyta
tvarka del kitos informacijos dalies ~io sixaipsnio I dalyje nustatyta tvarka persiunëia parei~kCio
pra~yTn4 jstaigai, kuri j~ turi”;
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10.3.3. 14 straipSfliS — ,,Informaciia parei3ktiui wfi buti pateik.iama me veliaw kaip per 20
darbo dienl4 nuo pra~ymO gavisuo jstaigoje dienos. [..4”;
10.3.4. 16 srraipsflis — ~2. ~staiga gall atsisakyti teikti jafot acij4JeigU 1) pagal paieilkéio
pra~yrna reikèt~ sulcurti dokurnentUS as informacijos rlnkxnenas ir tai butq susijç su rteproporoill8ai
didelérnis <Lathe ft laiko s~naudouuis 2) pra~yItO turinys yta nekonkretus 3) tas pats parei~kèias
pakartotflal pra~0 tos pa~ios infonnacliosi 4) praAorfla infontacija jau buvo vialai paskelbta tokiu
atveju jstaiga per 5 darbo dienas flue pra~yitO gavinio jstaigo)e dienos nurodo parei~ktim 105
paskelbinio ~altinj; 5) jstaiga tarn tikros informacijOs rin1drn~ ir tvarkym4 nutiaulaa pasikeitus
jstaigos funkeijOflis. 3. Jeigu jstaiga atsisako pateikti inforrnacki4, parei~kêiw i~siufl~iaI1tas apie ta.i
prane~inlaS~ kuriarne nurodonia atsisakytnO prietastis ft ~io sprendilto apskUndiai° tvailct [.4”
it. Kiti teisés aktai
11.1. LietuVos Respublikos Vyriausybês 2007-08-22 nutarlinuNt. 875 (Vyriausyb~5 201508-26 nutañxnO Nt. 913 redakeila) patvfttintq Astuenti pra~yIfl4 nagriiiôiimo irjq aptanlaYlIttO vie~ojO
administravitll0 institucijose, jstaigose it kituose vidojO adminiStTaV~1t0 subjektuOSe taisykllW
47 punkias — ,,47.2. j pra~ym4 pateikti ins tucijOS tumttl infornlaCiJ4 atsakonia pateikiant
pra~orn4 inforrnaeij4 Lietuvos RespublikOS teisés gauti inforinacii4 i~ vaistybés at savivaidybiq
instituoij4 ft jstaigq jstatyinO nustatyta tvarka arba nurodornos atsisakymo tai padaryti prie±astY5.”
Skvndo zyrirnul reik≤rninga teisiny prakiika
12. Lietuvos vyxiausiasis atirninistracinis teisinas, nagrinodaiiias adniinistra0ilN byI4 del
jpareigoiifllo atsakovui PanevC~io miesto savivaldybts adrninistraCii~~ parengti gatVill, tinkanni
sunkiojo transpotte eisrnui, jrengimo (ziesitnO) techninius projektus ft ~ias gatveS nutiesti.
j~aiis1izavcs Keliq jstatyn3o, Vietos savivaldos jstatymO nuostatas, 2014-05-15 (adniinistf~Cmt byla
Nt. A858-266120 14) sprendime konstatavo
,j..j parei~kéjo jvardinti teisés aktai aumato bütenl atsakOVO funkcijq suprojelCuot! IT
nutiesli Jo nurodomas gatves. be to, byloje atsakovas ~~~v~stionuoja ~ios 10 funkcijos, t. y. kad
parei~kèio ivanlinti g~viq projektavimas it tiesimas yra pdskirtin8S bOtentjO kompetenclia
Kita vertus, pafymetina1 jog atsakovas nurodo aplinkybes del negalimuOio SInc meW
suprofeidvod ir ,zutiestl pweiSk4JO jvordintas gatves. t. y. kad nesa”t paknomaifl7t0t~1m1 iSiekUzj
SluG mens prioritetas yra skiriamas iou esandiy pagrindinhli galviti reinontul ir rekonstravtmui. a ne
nezujy gaMy tiesimul,
[.j Lietuvos Respublikos saugaus eismo autornobUiq keliais jstatytUO [..j 10 straips(1i0 8
dalies 4punktas mutate, jog u±tikñnda1t~5 eistflo saugult4 5~vivaidybôs administiacijos direktoriUs
rupinasi vietinès reik~,rnêS keliq is gawk~ pnetOra1 transporto infiastiukttiros objekttl ~rojektavkmJ1
statyba, gatvi4 tiesiniu, taisymu it rekonstraviflu
Vietos savivaldos jstatymo 29 straipsfllO S
dalies 5 punklas i~ esmts parvirtina ~4 reguliavim4~ numatydaniast kad savivaldybts adnuttstracijos
direktotius savivaldybés tarybos nustatyta tvarka adxnislistluoia savivaldybes biud±eto asivla’1~t1S
is kitus piniginius i~teklius, organizuoja 5avivaldybôs biudieto vykdynl4 is atsako u2 savivaldybts
ukinç is tinansinc veiki4, administruOja savivaldyl*s turtq, tuo tarpu pagal 7 punkt4, jis koordirluoja
ir kontroliUoia vieA4sias paslaugas teikianëiq subjektti darbq, atlieka kitas pagal ~statym~ it
savivaldybes tarybos spreodirnus jam priskirtas 5~vjvaldybts juridiniq astflenq valdymo furikcijas.
i~.J nagrint ainu aLveju ~] teisés aktais, jcvirtinanëiais atsakovo funkcij4 tiesti gatves, bet
juose ntra numatyta jokiii konkreëiq ierminll del gatviq tiesimo, jie nenurnato jokio laiko memento,
lid kada nurodyti veiksmai turi buti atliekarni, kuriam praêjus büt4 galima teigti, kad atsakovas
pa±eidt jam priskirtas funkeijas. Parei~kejas taip pat nenurodt is nepagwindê to, kad teisés aktuose
yra numatyti terrninai rekornenduoiaml1 pagalbini4 gawhi tiesiniui. TeisêN kol.egijos Vertiflhmu,
teists aktai nesukuria parei~kôiui subjektifles teisés reikalauti konkre~iu metu nutiesti konkretN ke1i~.

c..].

i~ esines sukuria tik tarn tikr atskaitomybc, kad klausiflWi CItI kelii~ tiesitilo btitti sv&stOmi it
jverünaini.”
livados
13. Atsi±velgiaflt j PareiMcêjO skunde nurodytas aplirikybeS, tyrisTlo Inetu sUflnlCt4
infornaactiq it teisinj reglamentavt!fl, tyrimo j~vados bus pateikiarnOs del kiekvienOs ~iq daliq
atskirau
13.1. del Klaipêdos miesto savivaldybts admimsUacUos pareigüm~ veiksin4 (neveikin10)~
galinial nesprtadt~nt Kialptdos gatvCs dalies rentoato (tiesirno) klausiitO
13.2. del Klaipôdos rzüesto savivaldybés ashniniStt~CiI05 pareigüfl4 veiksnl4 (nevel1dtfl0)~
teildant infonnaci-jq Parei~kèiui.
Ot) Klaiptdos iniesto savivaldybôs athninistraciios pareigün4 veiksmtl (neveikiEflO)1
galixnai nesprend±iaiit K.laipôdOs gatves dalies rernoato (tiesirno) Idausimo
14. Apibefldth)U5 skundo tyriino metu gau4 infonnacijq, dokumeatl~ (kopijos), teisin~
reglamentavuffl4 (pa±yrnOS 10—li punktai) bei teisrrnI praktik41 pacitUOt4 pa~ymOS 12 punkte,
susijusiUs so savivaldybOs administratUos pareigiinq veiksznais (neveikititO, galinial nsprnd±i~t
Klaiptdos gatvès dalies reniontO (tiesimo) klausirno, konstamOtiI~~
14.1. SavivaldybCs vietints ceikAnits gatvi4 pñthUra. rernontas, tiesüna-s (tolls’) vadin&na
rernontas (tiesirnas), vadovauiantis Vietos savivaldos jstatymO 6 straipsnio I dalies 32 punktu
(pafyinOs 10.1.2 papunktis)~ yra viena i~ savaranki~ktiit1 (KonstiLUCii0S is ~statyrn4 oustatytil
(priskirtj) savivaldybili funkcijq. Savivaklybts taryba, vadovaudaniasi Keiiq jstatyrnoó siraipsniO 4
dalies nuostatornis, reglamen uojan&ot s, kad vietinés reikAnits keliq sqra≤us tvirtina savivaldybiq
tarybos (pafyniOs 10.2.2 papunkds), 2013-06-27 sprendiniu ~t. fl-I 50 yra patvixtilluSi SavivaldYbes
vietints reikAints keli4 sqraAq.. kuij yra jtrauktos it Klalptdos, Akmenq, Vtjo, SrntLio, Debe&b
Zvaig±dti4 gatvts (pafymos 8.1 punktas)~
14.2. TauralaUkio gyvenvietts gatvi4, tarp kuriq yra it Klaiptdos gatvt, rekonstravimas I
Savivaldybts strategini veikios plan4 bu~’o jtrauktas des 2012 metals (pa±yUIOS 6.1 punktas).
KlaipèdGS gatvts dalyje two ViTku~i4 gatvts nêra suformuota gatvCs trasa bei ntra jrengti gatvts
pagrindsi (pafyrnoS 8.3 punktas),O KlaipêdoS gatvts atkarpoje nuo Uoshi lid Vitkuëiq gatviq (toliau
vadinania KlaipCdos g. atkarpa), kaip nurodt savivaldybt, jau buvo ~rengti lietaus nuotek~i tinklai,
gatvts pagrindas~ gatvês atkarpa buvo sufonnuota bortais, todtl Al Kialpédos g. atkarpa (CICI
paprastesflM projektavirno procedtlrq it darbq apimt.ies) is buvo remontUOJ~~~~820i5 metals (atliktas
kapitalinis rernontas) (pa±yTnoS 6.1 punktas);
14.3. vadovau1aflt~ Generalints prokuratflros 2016-11-30 Nutarime pateikta informatila,
Kialpédos g. atkarpoje buvo jrengti lietaus nuotek4 tlnklai (pa±ynios 9.2.2 papunktis)
14.4. savivaldybé neturi pasitvirtinusi savivaldybès vietints reikAmes keliq it gatviq tiesinie
priofltet4 nustatyliiO tvarkos, todtl, kaip nurodt Savivaldybé, sprend±iaflt klausiniq, Icurios gatvts tin
(turtti) buti remontuOjamos (tiesianiOS) pirmiausia atsiivelgialtla j Saviva1d3’1)~ stategn plètros
plan4 beij jj jtrauktas prieniofles, eiliAkum4 iAdtstajit pagal esam’4 in±in cr10111 tinidq bukic, esanius
pagrindus bei projektavifliO procedUni sudttingum4, eisrno inteosYVU11i4~ nunlatornus vieAoJO
transporto marAflittis, gyvetLtOj4 praAymus (pa±ymos 6.1 punktas)
14.5. savivaldybt Aiuo cnetu rengia ~~yivaIdybós vietints reikAtnès keliq in gatVl4 tiesinio
pñofitet4 nustatytitO tvaxk4, pagal kuniq, kaip pafymt.Io 305 pareig0nai~ vienas IA nurnatofll4 vertit~im0
kriterijil gyi~entaj4 as versto subjekttl ketinirnas prisidtti savo ItAoinis (pa±ymos 8.2 punktas)
14.6. KlaipOdos apygardos prokurattha, Generalint prokuratufa atlikusios tyrirnu~s. pagal
PareiAkéjo skundus del gaiim~4 pa±eidirnq rekonstruojalit Klaiptdos g. atharp~ 2015-1240, 201608-24 it 2016-11-30 pritmt nutarinius atsisekyti taikyti vieAojO intereso gynimo priemones~ ites
tyrirno metu nenustaté, kad remontuojarit KIaipèduS g. atkarp; butq buvusios paleiStOS impeintYvlOS
—

—

—

teists 51dM n~ostatos ii (arba) vie~asis interesas (pa±ymoS 9.1, 9.2 punktai). LietuVOs RespublikOs
specialitiN tyrftfl4 tarnybos Klaiptdos valdyba 2015-12-11 sprendittlu atsisaké pradOti ikiteismifl~
tyrime~ dot prekybos poveikiu, piklnaud~iaVimO~ tarnybos pareigl4 neatilidmo, nes nepadarytOs vetkos,
turintios nusikaltin14 po~ymJ14 (pa±ynlOS 9.3 punkta5)
14.6. c3eneraliut prokurattira 20 16-11-30 Nutariine konstatavO, karl Savivaldybés nurodyti
kriterijai, kuriais vadovaulantis buvo nusprcsta reniontuoti KlaipOdos g. atkarN, kelia abejoniq. Pvz:
bortai, buvç Klaiptdos g. atkarpoje. ~ios gatvts atkarpos renionto mew buvo isardyti ft pakeisti
naujais; KlsipOdos g. atkarpoje gatvês pagrindai buvo jrengti. ta~iau ~ios ap1inkybts~ jrengus
Klaipódos g. atkarpq, ntra gauirnybts patikrinti (pa~yrnOS 9.2.5 papunktis)
14.7. Savivaldybts taryba 2013-04-25 sprenclitnu Nt. T2-79 patvirtino Saviva1dyb~ 2013—
2020 rnetl4 strateginj plOnts ptanq, kurio II prioriteto ,,Tvari urbanistiiit rnida” 2.1 tikslo ,,Racionaliai
vystyti rniesto intasttktUr~” 2.1.2 u2davinio ,,~diegti darnaus judumo prlncipus susisiekirno
sistenioje” jgyvendinifli~1i nuniatê priemnnc ,,modernizuoti ~iaudnts miesto dalies gaLviM tinkk:
rekonsinloti jva±iuojarn4ii keli; j mies4 per Tauralauki (PajiiriO 8.); rekoustruoti ptioritetines
Tauralaukio gyvenarnqiii kvartalq gatves” (pa~ymOs 6.3 punktas). ftyvendinant ~iuos uldavinius.
SavivaldybO nusprend& Taunlauldo gyvenvietOs (~IawintS dalies) gatvhi rekonstI3VhtO projektq
rengti dviern etapais. Siekiant suvienodinti abiej4 teebnini4 projektq apimtis, kaip pa~yrntjO
Savivaldybé, j pirrnajj gatvi4 rekonstraVifliO etap4 buvo jtraulctos ir dvi gatvts is pietiuts Tauraiaukio
gyvenvietOs dalics. Pravafiavirnas j pirni~j~ Tauralauldo gyvenvietta rekonstnvtflO techninto
projekto cap~ jtrauktonhis Akmenq, VCjo, Smêlio, Debesq it 2vaig~d±i4 gatveniis aktualus ±yrniai
didesniam gyventojq skaièiui: daug privatiq u~statyü~ sklypq; ~iomis g~vernis patenkairia j Tauro
sodo bendrijq. Buvo atsi≥velgta ft j tai, kad juridiniai asmenys, jsikürc Akxnenq gatvOje, ±adejo
prisidtti prie ~ioS gatvês infrastruktflros gerinimo (pa±ymOS 6.4 punktas, 9.2.1 papunklis). I antiiii
TauralaUldO gyvenvietts gatviq rekonstravirno etap4 jtrauktos Virkuëiq, SIengil4, LietauS,
Vaivoryk~tèS, Griaustinio, Arim4 (arkarpa lid Slengiq gatvOs) bei KiaiØdOS (atkarpa nuo Virkueiq
g.) gatvOs (pafymos 6.4,8.4 punktai). Savivaldybé, siekdarna vykdyti Tauralaukio gyvcrivietts gatviq
11 rekonstravimO techninio projekto etapq, rengia techninc dokumefltacii4 (bus itraukiama likusi
KlaipOdOs gatvts dalis) teclminio darbo projekto pirkimq. Vie~qJq pirkiinq procedO~~ su sutarties
suclarymu planuojatna baigti lid 2017 ni vasaiio mOn., o KIaipOdOS g. atkarpos rernont4 planuojaina
atlikti 2019 metals (pa±ymOs 8.9 punktas)
14.8. kaip savo nutart~ie yra pafyrnoics Lietuvos vyrlausiasis administlacinis teismas, teists
aktuose flOra nurnatyta terminq, per kurtuos savivaldybts pflvalOtil nutiesti (suretnontuoti) kelius
(gatves) bel ,44} teisãs aictal nesulcuria [..j subjektints teisOs reikalauti kouk.re~iu meti nutiesti
konkretq ke1i~ [..J”, caëiau ,,is esmOs sukuria Uk tam dkrq atskaitornybc, kad klausi’nai dOt keliq
tiesinio bcitq svarstonti ft jvertinaflii” (pafymos 12 punktas)
—

15. Apibendriflus ta.i, kas pirrniau isdtstyta1 darytinos Aios i~vados
15.1. Saviva1dybO~ vykdydarna teisOs aktais nustatyt4 pareigq organizuoti gatvTq remont4
(tiesim~). priimdama sprendimus, kudos konkretios gatvOs turi buti remOntiOPifiOS (tiesiamos), taip
pat privalo vadovautis ir Vietos savivaldos jslatymo 4 straipsnio I dalies 10 punkie jtvirthitU veikins
skaidruito principu (pa±yniOS 10.1.1 papunktis), rei≤kian~iU, kad savivaldyl)O5 institucij4 is kitq
savivaldybts vie~ojO adsninistravinio subjektq veikla turi buti ai~ki ft suprantaffla savivaldybts
gyventojams, t. y. gyventojains turi bud pateikiama aiski, suprantalna informacij~ del kokil1
prie±astiq Savivaldybe riusprendt rernontuoti (tiesti) vien4 at kit4 gatvc. Paiynittina~ kad
SavivaldybO tik dabar (palyinos sura~ymo metu) rengia SavivaldybOs vie tines reik~mOS keliq ft gaWftl
desimo prioritet’i nustatymno tvark4, t. y. sprendimo rernontuoti KlaipOdos g. atkarp4 priCttimo itetU
savivaldybe kriterij’4 nebuvo nu.sta~iuSi (pa±ymoS 14.2, 14.5 pwiktai)
15.2. Seirno kontrolierius, kaip ir 2016-11-30 Nutarinie nurodt GeneralinO prokuratUra
(pafymos 14.6 punktas), pa±yrni, kad SavivaldybOs nurodytas vienas i~ lcrlterijq (gatvt suforinuota
bortais), kuriuo vadovattiaiitiS buvo priimtas sprendinias atlikti Klaiptdos g. atkaxpos rernont4~ ketia

II

abejoni4 ii Seisno kontrolietiul, ties boxtai Klaipêdos g. atknrpos reniontO nietu, kaip neatittkaiiWs
C kategorilos gatvei kelianui reikolavirnl4, buvo pakeisti. Seimo kontrOh&iUS abejoja ir tokiais
Savivaldybés paai≤kinimaiS~ kad, ilk pradèjus rengti gatvôs technifli projeki4, paai~kêi0, kad bortais
suformuota gatvôs atkarpa netenkina. C kategorijos gat’vei keliaruN reikalavitflq ir yra pet siaun
(pa±yJnoS 8.8, 142 puriktai)
16. Atsi±veigiaItt j tat kas i~destyta, j tai, kad ~~vivaIdybã ntra nusta~iU5i ir patvirtinusi
kriterijq, kurials bütq privaloma vadovautis sprend±iant gatviq remontO (tiesiitiO) prioritet~
nustatylno klausimq, ~ tal, kad Savivaldybe tinkarnai nejgyvendina Vietos savivaiclos jstatyme
jtvirtinto skaidnirno principo, ties Parei~ktiui, Generalinei prokuratOit bel Scum kontroLietiul kelia
abejoniq kriterijai, kuriais vadovaujantis K.laipédos g. atkarpai buvo suteiktas prioritetas prie~
Iuaipedos garvés dal3 nuo Virku~i14 gatvés prie~ kitas gatves, skundo thUs del 5~viva1dybôs
admuustaciioS pareigüfll.i veiksitLq (neveikimO)~ nesprend ant lClaipèdos gatvts cialies remonto
(tiesimo) klausirno, pripatntna pagrjsta.
Del KiaipódOs iniesto savivaidybês adininistiaClioS pareigünq veiksnitl (neveikimO)
teikiant inforrnacijg Parei~ktjui
17. ApibendrinuS skundo tyritno inetu gaut4 infortnacijq, dokumentus (kopijOs), LC1S114
reglanientavifltq (j,a~ymOS 10—il punktai), susij usius su SavivaldYbôS administraCiios pareigi3nq
veiksmais (neveikimu). teikiant informaeij~ Parei~ktjui, konstam0thI~
17.1. Savivaldybtie 2016-03-14 gautas ii utregistruOtas PareiMcUjo 2016-03-13 praAymas
suteikti informaeijq, atsakant 3 Parei~kéjo suforahtiluOtuS klausiniuS (pra~YmuS) (pa±yn’IOS 4 punkt3S).
AtSakYmQ Savivaldybt pateikt 2016-04-il ra~tu Ni. (4.49)1)2-124 (toliati vadinanha Ra~tas)
(pa±ytTlOS 8.10 punktas;
17.2. Ra~tu, atsakant ~:
17.2.1. ldausimq, kada Klaipôdos g. atkarpoje buvo jrengta Lietaus nuotekq sistema,
parei~ktjas buvo irifontuotas, kad Savivaldybt neWri duontenq, kada KlaipCdos g. arkarpoje buvo
3rengti lietaus nuotekq tinkial, ties tinkiai buvo nutiesti iki Tauralaukim gyvenvietés prijungiito pile
Savivaldybés. bei nurodyta,jog ckl inforniacijos gavinlo Pa ei~kejas turtt4kreiPt~ 3 KlaipódOS rajono
5avivaldybts adminisITacti4
17.2.2. klausinhq, at atliekatit FCJaipèdOs g. atkarpos rernont4 jo meW buvo pakeisti gatvCs
bortal, Parei~keias buvo informuotas, kad atliekant KlaipèdOS g. atkarpos remoilt4 buvo jrengti nauji
gatvCs bortat;
17.2.3. klausim4, ,,kuriais metals, kas vykdt ii kokie darbai buvo atlikti parengialht KiaiptdOs
g. atkarpq asfaltavinit) darbams”, bei atsakant 3 pra~ym4 sudaryti sqlygas susipafinti su KIai≠dOS g.
atkaxpoS asfaitavirflo darbq sutartimi it atlikti~ darbq aktu pareiAkejas buvo inforrnUOtaS, kad
lCiaipêdoS g. atkarpos asfaliavimo darbal buvo atlikti 2015 metals, kad su tangos sutartinui ir jos
priedais galima susipalinti vie~ai sketbiarnole Centrineje vie~qj4 pirkiniti inforrnacifleie sistemoje
(pateikta nuorocia);
17.2,4. pra≤ymq nurodyti Klaipêdos g. atkarpoie jrengt4 ~u1ini~ it koLektotiq paskirti
Parei~kèjas buvo inforniuotas, kM lietaus surinkimo ~uIiniai jrengiaiti ilk asfaltuojailt gatvc, kad
~u1iniai atsirado tose vietose, kur buvo poreikis, atsi±velgiaitt 3 esamo pavir~iaiiS altitudes,
nepriklausomth nuo bet kokit~ subjektq gyveDaniOSlDS vietos
17.2.5. pra≤ymq paaiMdnti. kodCl per vis4 Taumiailk~ einanti Klaip4dGS gatvC yra pagrindinê.
o neseniai i~asfa1tuota 200 m kelio atkarpa ≤alutiné, Parei~kèjas buvo urrforrnuOtas, kad i~asfa1tavus
Klalpédos g. atkarp4 seni kelio ~enkiai nebuvo pakeisti. nes 14 pakeitiin&S projekte nebuvo
nagrinCjariias. kad kelio cismo ~en1dq pakeitirno klausimas bus nagrinejanias Saugaus eisrno
komisijoje (pa±ymoS 8.10 punktas)
—

—

18. Atsitvelgiallt j tai, kas pimüau i~c1tstyta., darytinos ~ios i~vados:
18.1. atsakymq Savivaldybt PareiMcôjUi pateikt nepa d~iaffi Teisôs gauti infonnaci14 i~
vaistybes ax savivaldybill instimeiN ft jstaign jstatymo 14 stxaipsxiyie nustatyto 20 darbo dierni
LerrninO (paIynIoS 10.3.2 papunktis), nes atsakymas Parei~kêio 2016-03-13 pra~ym4 (SavivaldYbê$
gautas ft u±regiswuotas 2016-03-14) pateikias 2016-04-11 (pa±yTnOS 17.1 punktas) ra~tu;
18.2. Savivaldybé gavusi Parei~kèjo 2016-03-13 praiym4 ir 9~stgiust kaci da1~ pra~oflOS
inforinacijos turetti suteilcti kita institucija, 1. y. flaip~dos rajono savivaldybts adininstraciia,
vadovaujantis Teisés gait infomlacii4 i~ valstyb&s ax 5avjvaldybitj institucilti ir jstaigq jstatytllO 13
stxaipsniO 1, 2 dalki nuostatonhi~ reg1amefltuoianëi~~~s~ kad, jeigu dalis pra~omOS informaCilOs yra
toje jstaigoje, j kuriq kreipesi parei~kéias, is jq galima pateikti atskirai nuo visos pra~Ofl1OS
inforrnaciiOs, ~staiga informaciiq pateikia ~io jstatymO nustatyta tvaxka, odôl Idtos inforrrlWijOS dalies
pateikimo per 5 darbo dienas persiunëia pra~ym4 jstaigai. WrIXIéiaI pateikt pra!0014 infonuacijq
(patyrnOs 10.3.2 papunktis)1 turojo per 5 darbo dienas persiqsti pareiMctjO pra~yul4 (kick wi susijç su
inforrnaCUOs apie lietaus nuotek’4 tinklq frengixn4 K.laiptdOs g. atkarpoie patelkixnu) luaipôdos rajono
savivaldybCs admiriistmciial, apie tai informuoti Parei~kêi4i one Ra.ttu inforinhioti Parei~kêiq, kad jis
pats gall kreiptis j Klaipèdos raj 000 savivaldybc (pa±yln°5 17.2.1 papunkth)
18.3. Savivaldybt, pateisdaitia TeisCs gauti inforrnasii4 i~ vaistybes ax savivaldybiti
institUCiJl4 ix jstaigM jstatymO 4 straipsnio I dalyje jtvirtint4 inforrnaciiOs j~53JflUfl~~ priflCiP4~
rei~kianti, kad parei~kêiui wri bOd pateikta visa pagal teisés aktus teiktinaio pra~ymO turiixi atitinkaflti
inforinacija (palymOs 10.3 1 papunktis), nesuteikt parei~k6jui i~sarniOS informacijOs, pvz.:
atsakydatna pra4ym4 inforinuoti, kodil i~asfa1tuota K.laiptdOS g. aikarpa yra ,.~aIutinë gatvt”. o visa
likusi K.laipedos gatvts dolls priskiiiama ,,pagrindinei”~ Savivaldybe tik nurodt, (cad ~is ldausitflas
bus svarstofllaS Savivaldybês saugaus eisino komisilOje (patyrnoS 17.2.5 papunktis)~ taëiau
nepaaiMciflO priet.as~hi~ nenurodô teisés aktq, kuriais vadovaujantis Kla.ipèdos g. atkarpoie yra jreagti
(cello ±enklai, neprane~ê, ax Parei~keias papildornai bus inforniuoiamas apie Saugaus eismo komisijOs
sprendiinti, ir t. t.; atsakant pra.~yni4 nurodyti KlaiptdOS g. atkarpoie jrengtq ~ulinh’4 ft kolektodti
paskirti, Savivaldybó pranalê, (cad lietaus surinkiiflO ~u1iniai jrengiaxni tik asfaltuojant gatvç, kaLI
~u1iniai atsitad.o Lose vietose, kur buvo poreikis, atsi±velgiant
esamO pavir~iau5 altitudes,
nepriklausomth DUO bet kokiq subjekt~ gyvenamosios vietos (pa~yTnO5 17.2.4 papuriktis). taëiaLi i~
pateiktos informacijos ntra ai~1ci jrengtq ~u1iniq iv kolektofill paskirtis.
19. ~~si~ve1gialtt j tai, kas pirmiau i~dostyta, skundo dalis del SavNaldybes adminis~Th~i3O5
pareignti veiksmq (neveikirnO), teikiant inforrnatii4 ?areiMcëiui, pdpatinthia pagrjsta.

Ill. SEIMO KONTROLIE~US SPRENDIM~
20. Vadovaudafliasis Lietuvos RespublikOs Seitno kontrolieriti ~statymo 22 straipsrn° I
daiies 1 punktu, Liettvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprend±~a
NerLiauS RimkeviJic1W skundo dalj del KlaiptdoS tniesto saviva1dyb~ adntirnSttECiJOS
pareigOnti veiksnhl4 (neveikirno), gali.rnai nesprend±iallt KlaiptdOS gatvès dalies remonto (tiesirno)
klausiinO, pripabnil pagrjsta.
21. VadovaudalflasiS Lietuvos Respubhikos Seirno kontxolieñ4 jstatynlo 22 straipsilio 1
dalies I puriktu, Lietuvos RespublikOs Seimo kontrolietius nusprendta
NerUQUS RirnkeviJiO1~5 slcundo dalj del KiaipédOs niiesto savivaldybès adminsUacijos
pafeigunti veiksmq (neveiklmo). teikiant infortnaCii Parei~ktiUi, pripañnti pagrjsta.
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IV. SEIMO KONTRO1~ItRIA~ REKOMENOACJJOS
22. Vadovaud23fla~15 Lietuvos RespubtikOS Seimo kontTolieriq jstatymo 19 stiaipsnio 1
dalies 1, 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius KIalptdOs miesto saviva1dy~5
administraCtJOS direktoriui Sauliul Budinui rekomeuduoi8
22.1. atkreipti dernesj j tai, kad ?arei~ktjo 2016-03-13 pra~ymaS i~nagrinetaS paeid±iant
Teisés pull iafornhacii4 i~ valstybts ar savivaldybi4 institueiiq ir jstaig4 istztyttO nuostatB5J1~’ inatis
prientonhi. kad ateityje pa±eidirxtai uepasikartot4
22.2. pakartotin3i i≤nagrintti Parei~kóiO 2016-03-13 ptaAyTfl it suteiktt i~sain ij, teiS&S aICUl
nuostatOltis pagijst~ informaciiq
22.3. informuoti apie priimt4 Klaiptdos miesto savivaldybes tarybos sprendifll4 del
KIalpédoS miesto savivaldybés vietirits reikAnlês kelhi ir gatvilJ tiesimo prioritet4 nustatyiflO tvarkos
patvirtimo.
Apie rekonieudaciifl nagrinôiiulo rezu~tatUS SelitO kotitrOlieflN is Parei~kti4 iflfotflluOti iki
2017-02-02.
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Kopija
Ner~jui Rixnk~Vi~iUi
El. pastas meiijus@hobflail.com
DEL REKOMENDACIJV NAGRIN~JIMO ~R NERIJAUS RJMKEV1(~1AUS 2017-04-06,
2017-04-07 PRA~YM1J
lnfomiuojame, kad 2017 m. kovo 30 d. Klaipôdos iniesto ~aviva1dyb&s tflrybOs posed~io
JUMtLI4aStnC!IIh
idaujan~tq skirt’ tikshnui 1e~ K1ai~tdOS miesto
O~19J~ * tyb~tté~jc ~ ~t savwa1dyb~S valdomuoSe sklypuose esaJ1~1a1
sti~1e1dmo I L~tt~]CttUUL, pas~ü1~?mq ~~!i1dirn,, vertunmo, pnp~1rnmo tmkamais 1gyvendinti ir
Nr. 12-75).
1~IP~1L ~ k~4 ak~inai ~ 2017-04-06 ii 2017-04-07 pil. N. Rim1cevi~US
praflU~1~uLbt~ pai~11ct~ k~i p~ym~i bus ~nagnn~ti
P~BDAMA~ ~≠4~ ~ tarybos 2017-0330 spiendiniaS Nr T2-75
~,Dcl flzinn~ ar juridinu~ asu1e~, ~ig a~n~iq, skirti tlksliniq le~i~ Klaipedos imesto savwaldybes
u!jj)j6 e~si~t~i vie~at auslslekimo ini~s~nik1fitai. pasi~tlynnI teikinio, vertinirno, pripa~inimo
tinkamais ~gyvendinti ir Buansavimo tvarkos apra~o patvirtiniznC’”~6 lapai.
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Savivaktyb~s ~idmtriistraciJos direktoriaus pavaduotoja

Elida Mantulova
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Faks. (846) 4~ 0047

EL p. do1wni~Etai@kbiPedLlt

Jurithlii~ asmenq registre
Kodas 188710823

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA
SPRENDIMAS
DEL FIZINIIJ AR JIJRIDINII? ASMENI~J, PAGEIDAOJANêW SIURTI Tll(sLINIc LESV
KLAIPEDOS M1ESTO SAWVALDYBES TERITORIJOJE ESANëL4I VLE~A1
SUSISIEKIMO ~ PASIULYMU ‘rEJICIMO, VERTINIM0~
PRIPALINIMO TINKAMALS 1GY’VENDITNTI LIZ FIN ANSAVIMO TVARKOS APRASO
PATVIRTIN I MO
2O~7 a kovo 30 d. Nr. T2-75
Kialpeda

V~dovaudarflaSi Lietuvos RespubLikos views savivaldos jstatymo 6 stralpsnio 32 punktu,
Klaipêdos miesto savivaldybts taryba n u ~ p r e n d ± I a:
1. Palvirtinti Fizinhj arjuñdiniq asmernj, pageidauiafl~i4 skirti tikslithq lè~q Iuaiptdos miesto
savivaldyl*s teritorijoic esanëiai vie~ai susisiekimo infrastrukturaii pasi~yffl4 teiIunio~ vertinnio,
pnpa~inimO tinkarnais jgyvendinti ir finansavimo ivarkos apra~q (pridedama).
2. jpareigoti KlaiptdOS miesto savivaidybts administracijos Investieii4 it ekononlikOS
departarnento Statybos ir infrastruktütos plétros skyriq per du mênesius ouo spreftdhTto priômimo
parengti ir teikti Klaipôdos miesto savivaLdybés administraoiios dkelctoriUi tvirtirkti tipinc susisiekimo
infrastruktürOS projekto finansavirno su~arties forrnq.
3. Skeibti ~j sprendirn~1 Teists aku.j registre it KialpédOs mie.sto savivaldybés interneto
svetaintje.
savwaldybès nero pavaduotoi a

Judita Simonaviëiütt

PATVIRTINTA
KlaipEdos miesto savivaLdybts
tarybos 2017 a kovo 30 d.
sprendimu Nt, T2-7 5

FIZINIIJ AR JUR1DINI1~J ASTVIENç, PAGEIDAUJANCIT) SKIRTI TIKSLINIkJ LE~I)
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TEIUTORIJOJE ESM4CIAI VIESAI

SUSISWKIMO INFRASTRUKTORM, PASIULYMI? TEIKIMO, vERTINIMO,
PRIPA~U~IIMO flNKAMAIS JGYVENDINTI JR FINANSAVIMO TVARKOS APRA~AS
I SKYRIUS
BENDROSIOS Mi OSTATOS
1. Fiziniq 81 juridiniq asmenq, pageidaujan~i4 skirti tiksliniq lt~q Klaipêdos miesto
savivaldybès teritorijoje esartiai vje~ai susisiekimo infrasirukturat pasiulyrll4 teilcinio, vertinitno,
pripa±iniinO tinkarnais jgyvendinti it firiansavirno tvarkos apra~as (toliau Tvarkos apra≤aS) nu.stato
fizinil4 & juridiniq asmenq (toliau parei~kejai)1 pageidauianèiq skirti tiksliniq 1e~q ~l14 assnenI4
siuloxnai Klaip&dos miesto susisiekimo infrasu-uktarai, esanëiai lalsvoje vaistybinOje iemtje ar
savivaidybês valdonwose sk[ypuose, projektuotL rekonstruoti, statyti. taisyti (remontuOti) pashilyml4
teikimo, vertinirno it pñpaiinimo tinkamais i~Yvendinti tvark;.
2. Susisiekirno infrastruktQros projektas gall bUd finansuojamas tik parei~ktjq
perduodamomis 1t~omis arba bendromis parei~kôF4 ir Klaipedos miesto savivaldybés (toliau
Savivaldybé) biud~eto 1ê~omis.
3. Savivaldybès biudieto it (ax) Keliq pñe±iüros it pletros dotacijos (programos) fmausavirno
1ô~ dalis programos ftnansavirno 1ô~q naudojimo sqinatoje metams nunatoma Savivaldybes
strateginiame veiklos plane.
4. Tvarkos apra~e vartojamos s4vokos:
4.1. Kvietimas Savivaldybés aclrninistxaciios pasiu]yrnas fiziniasns arjuridiniaitls asmenims
perduoti 14 pLanuojamas skirti tikslines 1ê~as susisiekimo infrastruktOros projektui jgyvendinti.
4.2. PareThkejas tizinis at juridinis asmuo, teikianlis pasi~lymus perduoti tikslines le~as
susisiekimo infrastruktOros projektui jgyvendinti.
4.3. Pasiulyrnas fizinio at juriclinio asrnens r~W pateikti dokurnent4, kurials sithotfla
perduoti tiks!ines léhs susisiekirno infrastruktüros projektui jgyvendinti, visuma.
4,4, Susisiekirno infrastraktiiros projektas
susisiekixrio jnfrastriikti3ros remontas,
rekonstraviflias, statyba, jskaitant projekto parengim4 ir tangos dasbus.
5. Kitos Tvarkos apra~e vartojamos sqvokos apibre~tos Lietuvos Respublikos kelil4 jstatyme,
Lietuvos Respublikos kelil4 prie~.iUros ir pletros prograrnos finansavimo jstatyme, Lietu’voS
Respublikos statybos jstatyme ix kituose teists aktuose.
—

—

—

—

—

—

—

U SKYRIUS
PASIOLYMIIJ TEIKIMAS
6. Savivaldybó interneto svetaintje (http:I/www.kwped&ItO ir vietinêj C spaudoje kasinet, tie
vôliau kaip iki baland~io 1 dienos, paskelbia kvietirnq pareL~kejams teikti pasiülynius ateinantiems
ataskaitiniams metams it skirti Ié~as susisiekimo jnfrastruktO.ros objektarns projektuoti, rekonstruoti,
statyti, t.aisyti (remontuotL), kuriuos j gyvendinus b0t~ pagerintos it- palengvintos eisxno ir naudojimosi
infrastruktUra s4lygos. Kvietirnas papildomai gall bULl skelbiatnas it kituose leidiniuose, internete ar
kitais budais.

7. Pasi’Ulytnus parei~k~jai gall teikti iki einarnq met4 liepos 1 d. Pasiuiymai teikiami:
7.1. elekt.ronine forms, siunëiant visq dokumentq bylq (pasira~ytq elektroniniu para~u)
bendruoju Savivaldyb&s administracijos elektroniniu paMu info@k1aiPed2.lt
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7.2. popierine fomia, pateikiant visus tinkamai patvlrtintus dokumentus Savivatdyb&s
admiuistraeiiOs Irtlormavimo ir e. pas1augt~ skyrlaus Vieno langelio ir e. paslaugq poskyriui, adresu:
Liepq g. 11, 114 kab,, Klaipeda
t Pnsitllyjue turi b~i mirodyti it prklêa stitinkami dokuxnentai:
8.1. susiseknno infràsfruktOrosprojekto 2pra~yrnas;
.82. susisiekittbo infrastrukukos prejckto jgyvendinimo vieta, tikslas, nauda, paai~kinantys1
koklq jtak4 susisiekinio iaftaslsuktUrc8 projekto jgyvendinimas darys bendral miesto susisiekimo
iufrasth1ktt1Ni~SOCi3i1fl& getoitilr nMgarn eismui;
8,3. preliminari susisiekimo infrastrukt0ros projekto vertt (su PVM ir be Jo) pagal parengt4
t?chilit4 pt5~kW irba Invesfiemi plartq, patengtq kvalifikuoto specialisto (architekto ar statybos
hjtirilaisus), u&mn~io statybos hi*ineri5ot arba statybos technologijq studijq kryptit~ (~akos)
knliflkacinj laipsni ttbn i~1~ studiji.t krypek,j ~aIcq) swdijq rezultatus atifinkaI2eAQs ICISOS krypties
(~akos) kvalilikacinF talpsuj, trbm 1ç.1t~ h1slhMmm~ at baI&usio universitetints mcnq studi t4 Brities
archittktQros Icrypties snrdijes ci ;gijusio archittktüros krypties kvaliflkacini 1a.ipsnj arba lygiavertc
auk~tojo mokslo kvalifikacij4;
8.4. siulomas perduoti tiksliuiq lè~q dydis (curais it procentais nuo preliminaries vise
susisiekimo infrastruktUrvs projekto vertes su PVM),
9. Parei~kôjai su pasiulymu it privalomais pateikti dokumentais gali pateikti ir kitus
papildomus dokumentus. kurie~ Jq manymu, gall büti svarbQs vertinant susisiekimo infrastruktOros
projektq.
10. Ikilus su pasiulymo vertinimu it (arba) susisiekimo infrastruktüros projekto vykdymu at
parei~këio veikia susijusiems klausirnams, Savwaldybô gall pra~yti pateikti papildonq infomiaoij~ at
dokumeritus.
UI SKYRIIJS
PASIOLYM1~J VERTINIMAS 1K SUSISIEKJMO INFRASTRUKTTJROS PROJEKTIJ
PRIPAZINIMAS TINKAMMS JCYVENDINTI
1 L Sg\t~Idybés udnünistmc.tjos Invcszicijq it ekonomikos departainento Statybos it
jnfIsrdktUt(5 $ttros skyrius (toliuv —Si~tybos irinfrastrukttlros plêtros skyrius) lid mgpJ~èio 1 d.
pahkrina, at pattikit visi dbkument@L nurodyti Tctrkos apra~o 8 punkte, ir pasiulyrnq atitiktj Tvarkos
apra3u 12 puhhflc rélkalavimams
12. Statybos it infrastrukturos plôtros skyrius patikrina. at gauti pasiulymal atitmka ~iuos
kriterijus;
12.1. susisiekirno irtftasrsuktUros projekto tiksLas naudoti Ie~as susiekimo infrastru.ktür&
projektuol.i, statyti.. rekonstuoti. taisyti (remontuotO,
12.2. atitiktis kitiems teisés aktams:
123. tcthnniè gnilxnybé ~ ~yvtndintt ansi Iymq.
12.4. objektas aptarrauja Wietimo, va11c14 ugdymo it utmtumo, sociatines pasl.augas
teftisaa~ias ~staigas WI~S tactauja ne niaIiau kidp 10 gyvenamqjl4 namq ir (ar) negyvenarlflllq pastattg
?24 pagat galiDjanthus ;critoi&Jq plaikutvimo aokumeutuSiokS fizinis arjuridinis asmuo néra
~p~rci~o!a$ ~rcngti pasitllyme numn~ytos InfrgstraktUros;
12.6. at pateikta prelimi earl susisiekimo irifrastruktUros projekto vertô pagrjsta.
13. PaslOlymai, kuriei ncL’rnkl.nfl Tvarkcis apra5o 12 puñkte nustatyuj ViSN knt&Ijq, yra
ng~in~art’i milan, tr eØie rat parei~ké~jas inforrntiaaa*s ra&ru1~ nurodart atnetirriG prieiasttS~
14 Jelgu nustatomt kad ptsi ~dymai atitinka Tvarkos wra&o 12 punkte nustatytllS knianjus
Statybos it infrastruktiiros ~lttros skyrkzs.ik rugpjlitio 31 d ~psktüëiuoja p*s1Ulym~ ivethMmo bali;
pagal I ~ ba1i~ v&tiMltno sistemq. Paaifliyrnq 1venThino b315s apsbi~iuojamas pagaL fonti~iç:
—

Kt=K,+K2±K3±K4+K5+Ka~K7 ÷Kx,kut;

3
K, prie susisiekimo ij~frastruktürOS objekto esan~i4 skIypi~, tuiifl~i4 tiesiogini pateikitn4
susisiekimo ~struktt~ros objekt~ nuoyaioinis, esamo u~statyfl~O kriterijUs
—

pocentai~

Koeficie~ito dydis

1.2
40
30

___________

04

K2 susisiekimo infrastruktüros ptojekto aptarnaulam4 pastatl4 ir darbo vietM skai~iaus
kriterijus kiekvienam 100 tükst. euni investicijl4 (pagaL skai~iuojatVL~ s~matq it (ar) investicir4 plan4):
—

Gyvenanuli4 narfl4 iT
darbo vietq skaiëius
100 t0kst. eun~ vnt.
100 ir daugiau
90~
80

Koeficiento dydis
I

0,9
08
0.7

60
50
40.

K3
kriterijus:

—

0.6
0,5
0.4

priva~i4 investuotoN finansinio piisidêjimo prie susisiekimo infrastrukitiloS projekto

Prisid&irno d dis rocentais
60irdau ‘au
50
40

Koeficiento d dis
6
5
4

__

r~

3

20
10

2
1

-,

K4 teigiama susisiekirrio infr~struktüros projekto nauda Klaip~dos rniesto sooialinei gerovei
(kelias (g~tv~) yes prie visuomeniniq objeku.~: ~vietimO jst~igq, kultOros cenlnb lankytinq vietq ir
pan.),
kai tokiq ol~jekt~.i yra 1 ir daugiau kriterijaus reik~nie K~i,
kai toki4 jstaigq néra kiiterijaus reik~m~ K~O:
K, ~ ~an~ su~3siBlcimO iti fr~s ulciOio~ projekto ~taka saugiam eismui (~a1igatviai, pès~iqi4
takai, pes~L~lJt~ ptT~JOG~ a~tLobusl.~ susLojtn~O ~ietos, pavojingl.1 kelio ruo~4 ap~vietiinas, grei~iO
slop inimo pri~rnot~s) tame ke~yje K~ 0.0,5,
—

—

—

—

—

4
Ks darbq tçstinuIrlaS. Vertinama, at yra projektinê dokumentatlia, & yra pracléti darbal pagal
ankstesnius pro]ektus (jrengtos intnerinès komunikaciioS)- Jel ≤is faktorius yra, tai Ks=2, jei ne
KrO:
1(7 vie~oJo transportO plttros kriterijus: jei teritorijq planaviiuo clokumentuOse nwtiatOm%
kad ~ia gatve aLeityje va~iu0S viehsis transportaS~ KrO5, jel vie~ojo transporto jud~jimaS
nenumatomas, K70:
Ks laiko, praéjusio nuo pinnosios parai~kos pateikimo, vertinimO kriterijus (metals)- Jei,
pateikus parai~kq, ji yra nepatenkinama ir kitais metals pateikiama pakartotinaL~ skiriama 0,5 balo u~
anhiliOsiLlS it kiekvienus metus, [cal parai~ka netenkirxama, i~ viso tie daugiau kaip 2 balsi, Kg 0 + 2.
15. Statybos it infrast, uktUros plétros skyrtus. apskaièiavcs pasiCil.ymLl jvertinimo balq,
paxengia i~vad~, kurioje nurodo kiekvieno pasiOiyrno jvertinimo bal~. Tinkamais jgyvendinti.
pripa~istami tilt tie pasiulymal. kuriq 1vertinirno balas yra ne ma~esfli5 negu 5,9 halo ir kuriems
uttenka skirto firtansavimo, atsi~ve1giatit j iai, kad pirmiausia iinansaViflfl5 skiriamaS surinkusiems
auk~ëiauSi4 jvertinimO 5a14. Jeigu nuscatonla, kad susisiekimo infrastruktOros projeictas gali bUti
finansuojamas bendromis parei~keio ir programoS uinansavimO lt~tl naudojimo sqmatos 1ô~omis,
i~vadoje del pasiOlymo tinkamumo jgyvendinti kai-tu siUlomas ir skirtinq i~ ~ioS sqrnatos 1è~q dydis.
I~vada parengiama per 3 (tris) darbo dienas nuo Tvarkos apra~o [4 punkte numatytO termiflo pabaigos
it pateikian’ia ~aviva1dybês adm inistracijos direktoriui
16 Jel keli pasiGlymai sureuka vienod~ jvertinimo baLq K, pirmenybê teikiania Liems
pasiUiymafllS, kuri4 teigiama jtaka Klaipëdos rniesto susisiekimo infrastniktüi~ (1(4) yra didesné, Jei
it ~is kriterijus neleid±ia riustatyti pirmurno teists, pirmenyb~ teikiama tam pasiUlymui1 Icuriarne
privathq investuOtOil4 finansinic prisidèjimo prie susisiekimo infrastruktUros projekto kriteriius (IQ)
didesnis.
I?. Savivaldybés administracliOs ditektorius, remdarnasis Statybos it jnfrastflikti~r05 pletros
skyriaus pateikta i~vada, jpareigoja Statybos ir infrastruktQros pLétros skyri~4 teikt[ duomenis
Strateginio plartavimo g7upei del pasiuiyrnL), pripatntq tinkamais jgyvendinti1 jtraulcimo j
Savivaidybés strateginàs veikLos plariq. Strateginio planavimo grupei pri.tarus~ parengialtias tarybos
sprendimas, kuris teikiamas tvirtinti Savivaldybés tarybai kartu su Savivaldybés strateginlO veikios
piano pakeitiniti.
18. Savivaklybts tarybai pripaiinus pasiüiymQ (-us) tinkamu (-ais) jgyvendiriti, Savivaldybts
administraciia siülo parei~ktjui per 5 (penkias) darbo dienas sudaryti susisiekirno infrastrukturOs
projekto finansavimo sutartj, per 20 (dvide~inlt) darbo dien4 nuO sutarties pasita~Ym0 per%/esti
skaieiuotinas susisiekimo infrastruktütos projekto ié~as Savivaldybés sqskaiL4~ Sudarius sutartj it
gavusi lé~as, Savivaidybës administracija organizuoja susisiekimo infrastruktihts projekto
jgy’vendinimq Lietuvos Respublikos vie~ujq pirkimq jstatymo irkitl4 teisés aktq nustatyta tvarka.
19. Parinkus susisiekimo infrastruktOros projekto ~gyvendiniitto rangovq u~ nusta~iuS tiksliq
susisiekirno infrastruktilros projekto jgyvendinimo darbq kain4, ~a]ys sutikslina savo jmokq cialLs
(proceritais). Jei p0 konkurso suma yra didesné u~ skaiëiuotin4 susisiekimo ithastruktOros projekto
kainq, parei~kéiUi siuloma jrnoktti Savivaldybés pajamq jmckq sqskaitq susisiekimo in.frastruktOros
projekto finansavirno sutartyje numatytas perduoti tikslines Jé~as sutartyje numatytais terrninaiS. Jei
parei~kCjas atsisako jmoktti trukstamas it~as, ~aviva1dybës administraciios direktonus teikia
savivaldybés tarybai siulymq del susisiekimo infrastrukWros projekto jgyvendini-ino at atmetimO.
Pripa~inus pasitflym4 netinkamu jgyvendinti, savivaldybê [t~as grq±ina parei~kêiui. Jel tangos
sutarties suma yra ma~esné negu skaièiuotina susisiekimo infrastruktUros projekto suma, Savivaldybe
pertekiines 1é~as grqtina parei~kéjui.
20. Tvarkos apra~o 14 punktas taikornas ii nustatant prioritetus susisiekiitio infrastrukturos
projektams jgyvendinarniems Savivaldybes hiudtelo lC~ornts. Siuo atveju nevertinamas koeficientas
K~. Pagal 14 punkt~ sudaroma prioritet4 cilô, o sussiekimo infrastsuktOrOS projektq atranka vykdonla
vadovaujantis Investicijq projek(q planavimo, rengirno a jgyvertdinirno apra~u, patvirtintu Klaipédos
miesto savivatdybés administracijos direktoriaus 2015 rn. spalio 19 d. jsakymuNr. AD1 -3066.
—

—

—

—

—

S
iv sxviuus
ATSAKOMYBE
21. U~ pasitilyme ir kituose dokumentuose pateikui duornenq teisingun~ atsako juos pateikçs
parei~kêj as.

V SKYRIUS
BAIG1AMOSIOS NUOSTATOS
22. Su ti.kslini4 It~j skyrimu susijç, bet Tvarkos apra~e neregtamentuoti klaushnai
spreridIiami vadovaujantis eisés aktais.
23, Tvarkos aprahs gali buti pakeistas ar panaikintas Savivaldybts tarybos sprendimu.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Gerbiamam Sauliui Budinui,

2017-11-11

Nr.

2017 – 11/2

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Direktoriui

KVIETIMAS Į ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDĮ

Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos Antikorupcijos komisija savo 2017 11 14 d.
posėdyje numato toliau nagrinėti klausimą „Dėl Nerijaus Rimkevičiaus paklausimų ir jų turinio
antikorupcinio vertinimo“, kuris pradėtas svarstyti 2017 08 22 d. posėdyje.
Vienas iš kelių N. Rimkevičius skundų ir paklausimų epizodų yra tai, kad „jau pusantrų
metų tęsiasi tyrimai dėl gatvių asfaltavimo prioritetų Tauralaukyje, tačiau iki šiol Klaipėdos
Tauralaukio bendruomenei nėra pateikti aiškūs ir suprantami atsakymai dėl prioriteto tvarka prie
Seimo narės I. Rozovos dukros namų valdos įrengtos gatvės atkarpos“ (ištrauka iš 2017-06-22 d.
N. Rimkevičiaus skundo generaliniam prokurorui).
2017 11 14 d. Antikorupcijos komisijos posėdyje (kuris vyks nuo 15.00 val. Tarybos
posėdžių salėje, Liepų 11, III a.) numatoma svarstyti šį Klaipėdos miesto gyventojo Nerijaus
Rimkevičiaus skundo epizodą, konkrečiai - dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
pareigūnų veiksmų vykdant Klaipėdos gatvės dalies, esančios tarp Uosių ir Virkučių gatvių,
kapitalinį remontą bei neteikiant išsamios informacijos.
Prašome Jūsų dalyvaujant Komisijos posėdyje pateikti paaiškinimus šiais klausimais:
1. Prašome pakomentuoti LR Seimo kontrolieriaus pažymoje

Nr. 4D-2016/2-1127 „Dėl

Nerijaus Rimkevičiaus skundo prieš Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją“ pateiktą

išvadą – „15.2. Seimo kontrolierius, kaip ir 2016 11 30 Nutarime nurodė Generalinė
prokuratūra (pažymos 14.6 punktas), pažymi, Savivaldybės nurodytas vienas iš kriterijų
(gatvė suformuota bortais), kuriuo vadovaujantis buvo priimtas sprendimas atlikti
Klaipėdos g. atkarpos remontą, kelia abejonių ir Seimo kontrolieriui, nes bortai Klaipėdos
g. atkarpos remonto metu, kaip neatitinkantys C kategorijos gatvei keliamų reikalavimų,
buvo pakeisti. Seimo kontrolierius abejoja ir tokiais savivaldybės paaiškinimais, kad, tik
pradėjus rengti gatvės techninį projektą, paaiškėjo, kad bortais suformuota gatvės atkarpa
netenkina C kategorijos gatvei keliamų reikalavimų ir yra per siaura (pažymos 8.8, 14.2
punktai).
2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2015 12 17 d. rašte Nr. (4.28)-R2-3850
nurodo, kad 2014 09 08 savivaldybėje gautas Klaipėdos gatvės gyventojų prašymas dėl
Klaipėdos gatvės tarp Uosių ir Virkučių gatvių asfaltavimo darbų (reg. Nr. RS-6646).
Prašome supažindinti komisiją su šio rašto turiniu ir pateikti komisijai rašto kopiją.
3. Ar Jūs sutinkate su Seimo kontrolieriaus pažymoje Nr. 4D-2016/2-1127 „Dėl Nerijaus
Rimkevičiaus skundo prieš Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją“ pateikta išvada –
„16. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į tai, kad savivaldybė nėra nustačiusi ir patvirtinusi
kriterijų, kuriais būtų privaloma vadovautis sprendžiant gatvių remonto (tiesimo) prioritetų
nustatymo klausimą, į tai, kad savivaldybė tinkamai neįgyvendina Vietos savivaldos įstatyme
įtvirtinto skaidrumo principo, nes Pareiškėjui, Generalinei prokuratūrai bei Seimo
kontrolieriui kelia abejonių kriterijai, kuriais vadovaujantis Klaipėdos gatvės atkarpai buvo
suteiktas prioritetas prieš Klaipėdos gatvės dalį nuo Virkučių gatvės prieš kitas gatves,
skundo

dalis

dėl

savivaldybės

administracijos

pareigūnų

veiksmų

(neveikimo),

nesprendžiant Klaipėdos gatvės dalies remonto (tiesimo) klausimo, pripažinta pagrįsta“?
4. Kas, Jūsų nuomone, turėtų prisiimti atsakomybę už auščiau nurodytus Vietos savivaldos
įstatymo pažeidimus, žinant, kad savivaldybės administracijos siūlymas, vadovaujantis,
kaip aukščiau pažymėta, formaliai nepatvirtintais ir abejonių keliančiais kriterijais įtraukti į
savivaldybės Strateginės veiklos plano Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programą
naują priemonę – Klaipėdos g. ruožo tarp Uosio g. ir Virkučių g. kapitalinį remontą – buvo
parengtas 2014 m. pabaigoje (baigiantis priešpaskutinės miesto Tarybos kadencijai)?
5. Prašau Jūsų informuoti, kada ir kaip įgyvendintos LR Seimo kontrolieriaus išvadoje
pateiktos rekomendacijos (22.1, 22.2, 22,3 išvados punktai).

Antikorupcijos komisijos pirmininkas

Rimantas Didžiokas

LR Generaliniam Prokurorui E. Pašiliui

2017-06-22

Dėl Klaipėdos Apygardos Prokuratūros priimto nutarimo
atsisakyti taikyti viešojo intetrso gynimo priemones,
2017-05-23 Nr. 4-CB2-22 apskundimo.

Klaipėdos Apygardos prokuratūra tirdama Klaipėdos g. atkarpos nuo Uosių iki Virkučių g.
išasfaltavimo aplinkybes priėmė du nutarimus, kuriuose konstatavo, kad viešasis interesas nepažeistas,
nurodė, kad Klaipėdos miesto savivaldybė gatvių asfaltavimą vykdo pagal iš anksto parengtus planus ir
nustatytus prioritetus. LR Generalinė prokuratūra taip pat atliko du tyrimus dėl tų pačių aplinkybių,
pirmajame nutarime pritarė ir patvirtino Klaipėdos Apygardos prokuratūros priimtą sprendimą, tačiau
antrajame nutarime, konstatavo, kad yra pažeistas viešasis interesas ir Klaipėdos mieste nėra nustatyta ir
parengta gatvių asfaltavimo ir įrengimo prioritetų tvarka. LR GP 2017-02-05 pateikiau skundą dėl specialaus
plano A parengimo tik šaurinei Tauralaukio daliai, tyrimą buvo pavestą atlikti Klaipėdos Apygardos
Prokuratūrai. Klaipėdos Apygardos prokuratūra savo nutarime konstatavo, kad viešasis interesas
nepažeistas ir Klaipėdos miesto savivaldybė gatvių asfaltavimą vykdo pagal iš anksto patvirtintus planus ir
t.t..
Gerbiamas LR Generalini prokurore, jau pusantrų metų tesiasisi tyrimai dėl gatvių
asfaltavimo prioritetų Tauralaukyje, tačiau iki šiol, Klaipėdos Tauralaukio bedruomenei, nėra pateikti aiškūs
ir suprantami atsakymai dėl prioriteto tvarka, prie Seimo narės I. Rozovos dukros namų valdos įrengtos
gatvės atkarpos. Prokuratūra konstatavo, kad Klaipėdos gatvė Tauralaukyje yra viena pagrindinių
gyvenvietėje. Prašau paaiškinkite, kodėl 200 metrų Klaipėdos gatvės atkarpa yra pagrindinė tik prie Seimo
narės dukros namų valdos, o likusi gatvės atkarpa geriausiu atveju bus įrengta tik 2019 metais? 2015-05-23
nutarime į šį klausimą neatsakyta, motyvuojant, kad atsakymas buvo pateiktas anksčiau atliktuose
tyrimuose. Atkreipiu dėmesį, kad anksčiau atliktuose tyrimuose į šį klausimą nėra atsakyta.
2017-05-23 prokuratūros priimatme nutarime teigiama, kad pietinės Tauralaukio gyvenvietės
gatvės įrengtos dar 1996 m.. Informuoju, kad tai nėra tiesa, prokurorai cituoja valdininkų pateiktą
informacija, nesivarginadami jos patikrinti. Prašau papildomai ištirti kokia yra reali ir oblektyvi gatvių
įrengimo situacija pietinėje Tauralaukio gyvenvietės pusėje, pateikti faktus ir aplinkybes apie pietinio
Tauralaukio gatvių sistemos įrengimą dar 1996 m. ir jų užbaigtumą. Prašau nurodykite kokiais kriterijais ir
faktinėmis aplinkybėmis buvo vadovautasi teigiant, kad pietinėje gyvenvietės pusėje gatvės yra įrengtos ir
išbaigtos, nepaisant to fakto, kad prieš tai priimtuose nutarimuose teigiama, kad pietinio Tauralaukio
gatvese nėra lietaus nuotekų sistemos ir t.t.. Prašau pateikite nors vieną argumentuotą ir pagrįstą
aplinkybę ar faktą, kodėl Specialus planas A buvo parengtas tik šiauriniai Tauralaukio pusei? Į šį 2017-02-05
mano skunde pateiktą klausimą nebuvo atsakyta.
Klaipėdos Apygardos prokuratūra, net trijuose (paskutinis 2017-05-23) priimtuose
nutarimuose konstatuoja, kad gatvių asfaltavimas Klaipėdoje Tauralaukyje vyksta pagal iš anksto nustatytus
kriterijus ir strateginius planus. Paskutiniame nutarime konstatuojama, kad šiuo metu planuojamos
asfaltuoti Tauralaukio gatvės į strateginius planus buvo įtrauktos dar 2013 m., tačiau nepaaiškinama, kodėl
būtent šios, o ne kitos gatvės planuojamos įrenginėti. 2017-05-23 nutarime nurodoma, kad šios gatvės
pasirinktos gyventojų prašymų ir kad tai yra politnis sprendimas. Klaipėdos Apygardos prokuratūra,
ignuoruoja LR Generalinės prokuratūros nutarime nustatytą aplinkybę apie tai, kad Klaipėdos mieste nėra
nustatytų gatvių asfaltavimo kriterijų. Klaipėdos miesto savivaldybė kriterijus parengė tik 2017 m. kovo

mėn., tačiau Klaipėdos apygardos prokuratūra savo priimtame nutarime nevertina šios aplinkybės ir kaip
pagrindinį argumentą nurodo, kad visos šios gatvės buvo numatytos asfaltuoti dar 2013 m.. Atsižvelgiant į
tai darytina išvada, kad dar 2013 m. numatytos gatvės pasirinktos be prioritetų ir nepaaiškinant kodėl viena
ar kita gatvė numatyta asfaltuoti, kaip to reikalauja Savivaldos įstatymas. Ar nemanote, kad LR Generaliniai
prokuratūrai ir LRS kontrolieriaus įstaigai nustačius šias aplinkybes, Klaipėdos miesto savivaldybė privalėjo iš
naujo peržiūrėti pasirinktų asfaltuoti gatvių sąrašą (Klaipėdos miesto gatvių asfaltavimo prioritetai
patvirtinti tik 2017-03 mėn.), tačiau to nebuvo padaryta. Prašau paaiškinkite ir pateikite argumentus, kodėl
dar 2013 m. buvo nuspręsta įrengti Vėjo gatvę, jeigu netgi dabar, 2017 m. birželio mėn., šį gatvė yra
mažiausiai užstatyta ir išvystyta visame kvartale? Kokiais priorietetais, kriterijais ir argumentais
vadovaujamasi priimant sprendimą asfaltuoti Smėlio ir Debesų gatves?
2017-05-23 nutarime konstatuojama, kad Specialusis planas A yra tik rekomendacinio
pobudžio. Prašau papildomai ištirti ar 58 tūkst. eurų (2013 m. kainomis) rekomendacinio pobudžio planas
nėra akivaizdus lėšų švaistymas ir viešojojo inetereso pažeidimas. 2017-05-23 nutarime konstatuojama, kad
gatvės Klaipėdos mieste asfaltuojamos pagal Strateginius planus, kyla naturalus klausimas, kodėl reikėjo
išleisti papildomus 58 tūkst. eurų Specialaus plano A parengimui? Prašau nurodykite, kuris planas turi
įstatymo viršenybę Strateginis miesto planas ar Specialusis Planas A?

Pridedama: 2 priedai (2 lapai)
Pagarbiai,

Nerijus Rimkevičius

