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Kopija
Šiaulių miesto savivaldybės merui
TEIKIMAS
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2020 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-480
Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio 22 d. priėmė sprendimą Nr. T-480 „Dėl
savivaldybės infrastruktūros nustatymo neprioritetine“ (toliau – Sprendimas), kurio 1 punktu buvo
nustatyta, kad visa Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūra laikoma neprioritetine infrastruktūra;
2 punktu nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės neprioritetinės infrastruktūros plėtros įmoka
nenustatoma.
Vykdant Šiaulių miesto savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, kad Sprendimas
prieštarauja:
1) Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui, įtvirtinančiam
vieną iš pagrindinių vietos savivaldos principų - savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų
priimamų sprendimų teisėtumo principą, vadovaujantis kuriuo savivaldybės institucijų ir kitų
savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
2) Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo (toliau – SIPĮ)
2 straipsnio 3 daliai, nurodančiai, kad neprioritetinė savivaldybės infrastruktūra – tai savivaldybės
infrastruktūra, esanti teritorijoje, kuri nepatenka į savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens
bendruosiuose planuose nustatytas prioritetinės plėtros teritorijas ir kurioje savivaldybė
neįsipareigoja vystyti socialinės ir (ar) inžinerinės infrastruktūros.
Vadovaujantis SIPĮ 2 straipsnio 4 dalimi, prioritetinė savivaldybės infrastruktūra:
1)
savivaldybės
tarybos
sprendimu pagal
savivaldybės
tarybos
patvirtintus
kriterijus pripažinta prioritetine ir (ar);
2) atsižvelgiant į strateginio planavimo dokumentus, savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens
bendruosiuose planuose nustatytoms prioritetinės plėtros teritorijoms ir jų vystymui skirta
savivaldybės infrastruktūra.
Pažymėtina, kad jau nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusioje naujoje Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatymo (toliau – TPĮ) redakcijoje įtvirtinta sąvoka „prioritetinės plėtros
teritorijos”, ir vienas teritorijų planavimo tikslų – nustatyti inžinerinės ir socialinės infrastruktūros
plėtrai reikalingas teritorijas. Remiantis TPĮ 15 straipsnio 1 dalies 6 ir 8 punktais, savivaldybės
lygmens ir vietovės lygmens bendruosiuose planuose nustatomi inžinerinės ir socialinės
infrastruktūros vystymo principai (jos išdėstymo reikalavimai), inžinerinių komunikacijų koridoriai
ir prioritetinės plėtros teritorijos. Savivaldybių bendrieji planai parengti visų Lietuvos savivaldybių
teritorijoms. Vadovaujantis SIPĮ 2 straipsnio 4 dalimi, savivaldybių bendruosiuose planuose
nustatytoms prioritetinėms teritorijoms ir jų vystymui skirta savivaldybės infrastruktūra –
prioritetinė savivaldybės infrastruktūra.
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Be to, atsižvelgiant į SIPĮ 2 straipsnio 4 dalį, kiekviena savivaldybė pagal tarybos patvirtintus
kriterijus turi papildomą galimybę nusistatyti prioritetinę savivaldybės infrastruktūrą, jei ji nebuvo
nustatyta savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens bendruosiuose planuose. Šiems kriterijams nustatyti
papildomų Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos priimtų įgyvendinamųjų teisės aktų nereikia.
Pažymėtina, kad tokios pačios pozicijos laikosi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
(https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/savivaldybiu-infrastrukturos-pletra/duk-1;
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/savivaldybiu-infrastrukturos-pletra/prezentacijos-1;
https://am.lrv.lt/lt/duk-2 ), konsultuodama savivaldybes dėl SIPĮ taikymo.
Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Sprendimo 1 punktas, kuriuos nustatyta, kad visa
Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūra laikoma neprioritetine, prieštarauja aukščiau nurodytam
teisiniam reglamentavimui, nes SIPĮ 2 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kas yra prioritetinė savivaldybės
infrastruktūra ir kokiais būdais ji nustatoma, tačiau SIPĮ nesuteikia teisės savivaldybių taryboms
pripažinti savivaldybės infrastruktūros neprioritetine (ar tik prioritetine). Kas yra neprioritetinės
savivaldybės infrastruktūra, nurodyta SIPĮ 2 straipsnio 3 dalyje;
3) Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 15 straipsnio 2 ir
3 dalims, kuriose nustatyti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nemokėjimo atvejai.
Vadovaujantis SIPĮ 15 straipsnio 4 dalimi, savivaldybės taryba savo sprendimu, vadovaudamasi
savo nustatyta tvarka ir pagal savo patvirtintus kriterijus, gali nustatyti kitus negu šio straipsnio 2 ir
3 dalyse numatytus atvejus, kai savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama. Šiuo atveju
savivaldybės infrastruktūra pastatoma ir (ar) įrengiama savivaldybės biudžeto lėšomis.
Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Sprendimo 2 punktas, kuriuo nustatyta, kad Šiaulių
miesto savivaldybės neprioritetinės infrastruktūros plėtros įmoka nenustatoma, prieštarauja
aukščiau nurodytam teisiniam reguliavimui.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio
1 dalimi, s i ū l a u svarstyti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo
Nr. T-480 „Dėl savivaldybės infrastruktūros nustatymo neprioritetine“ panaikinimo klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teikimas privalo būti apsvarstytas artimiausiame posėdyje (bet ne
vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą pranešta Vyriausybės atstovui raštu per
5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
Informuoju Jus apie tai, kad Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punktu, gali nustatyti kitą
teikimo įvykdymo terminą, jeigu bus gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo
subjekto motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti, išskyrus atvejus, kai nurodytų veiksmų įvykdymo
terminas yra nustatytas įstatyme ar Vyriausybės nutarime.
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