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DĖL GALIMAI NETEISĖTAI VYKDOMŲ STATYBOS DARBŲ ADRESU GINTARO G. 
11, LELIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau –
Inspekcija)  Vakarų  Lietuvos  statybos  valstybinės  priežiūros  departamentas  (toliau  –  Vakarų
Lietuvos departamentas) atliko tyrimą, pagal gautą Jūsų 2022-02-03 skundą, reg. Inspekcijoje 2022-
02-04  Nr.  1D-2711  (toliau  –  Skundas),  dėl  iš  žemės  sklypo,  esančio  Gintaro  g.  11,  Lelių  k.,
Klaipėdos r. sav. galimai neteisėtai išvesto vamzdžio į SB „Gulbė“ teritorijoje esantį kanalą.

         Inspekcijai  teikiamų  prašymų  ir  skundų  nagrinėjimo  tvarka  aptarta  Lietuvos
Respublikos  teritorijų  planavimo ir  statybos valstybinės  priežiūros  įstatymo (toliau  -  Priežiūros
įstatymas)  25  straipsnyje  ir  Asmenų  prašymų,  skundų  nagrinėjimo  ir  asmenų  aptarnavimo
Valstybinėje  teritorijų  planavimo  ir  statybos  inspekcijoje  prie  Aplinkos  ministerijos  taisyklėse
(redakcija, galiojusi skundo tyrimo metu), patvirtintose Inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 8 d.
įsakymu  Nr.  1V-5  (suvestinė  redakcija  galiojo  iki  2022-05-01).  Taip  pat,  nagrinėjant  asmenų
prašymus, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – Viešojo
administravimo įstatymas) nuostatomis.

Vadovaujantis  Viešojo administravimo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies nuostata,  Priežiūros
įstatymo 11 straipsnyje nustatyta tvarka,  Inspekcijos  Vakarų Lietuvos departamentas 2022-04-12
atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje, žemės sklype Gintaro g. 11, Lelių k., Klaipėdos r. sav.
(toliau  –  Žemės  sklypas).  Atlikus  patikrinimą,  užregistruotas  2022-05-06  faktinių  duomenų
patikrinimo vietoje aktas Nr. FAK-875(16.2). 

Patikrinus  Nekilnojamojo  turto  registro  duomenis  nustatyta,  kad  Žemės  sklypas  kuriame
galimai pravestas vamzdis priklauso D. J. Žemės sklype įregistruotų pastatų, ar inžinerinių tinklų
nėra. 

Patikrinus IS „Infostatyba“ (informacinė duomenų registravimo sistema) duomenis, nustatyta,
kad Žemės sklypui, jokių statybą leidžiančių dokumentų neišduota.

Faktinių  duomenų  patikrinimo  metu,  Žemės  sklype  jokie  statybos  darbai  nevykdomi.
Vizualiai  apžiūrėjus  Žemės  sklypą,  ties  SB  „Gulbė“  esančio kanalo  riba  yra užtverta  tvora,
atskirianti  Žemės  sklypą  nuo  kanalo.  Apžiūrėjus  tvoros  perimetrą  ir  sulyginus  su  prie  Skundo
pridėta  fotofiksacija,  kurioje  nurodyta  į  kanalą nuvesto  vamzdžio vieta,  nurodytas  skundžiamas
vamzdis nerastas.  Darytina išvada,  kad nuvestas vamzdis iš Žemės sklypo į  SB „Gulbė“ esantį
kanalą yra pašalintas, pažeidimų nenustatyta. Atsižvelgiant į tai kas pirmiau nurodyta, Inspekcija
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neturi  pagrindo  skundžiamo  asmens  atžvilgiu  imtis  Priežiūros  įstatymo  11  ir  14  straipsniuose
nustatytų veiksmų.

Papildomai  informuojame,  kad  atsižvelgiant  į  tai,  kad  šio  dokumento  originalas  yra
elektroninis dokumentas, paštu Jums teikiamas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas elektroninio
dokumento  nuorašas.  Dokumento registracijos data  ir  numeris nurodyti  elektroninio  dokumento
nuorašo metaduomenų kortelėje. 
        Šis sprendimas gali būti skundžiamas per 1 mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos Lietuvos
administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui, adresu H. Manto g. 37, Klaipėda,
Regionų  apygardos  administracinio  teismo  Klaipėdos  rūmams,  adresu  Galinio  Pylimo  g.  9,
Klaipėda,  Lietuvos Respublikos administracinių  bylų  teisenos įstatymo ir  Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorė                                                                                    Renata Račkauskaitė

D. Liaučys, tel. 867212946, el. p. d.liaucys  @vtpsi.lt
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