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Į 2021-08-13 skundą

DĖL BENDRIJOS „TRUŠELIAI“ 2021-08-13 SKUNDO PERDAVIMO NAGRINĖTI PAGAL
KOMPETENCIJĄ
Vyriausybės atstovas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) gavo
bendrijos „Trušeliai“ (toliau - Pareiškėjas) 2021-08-13 skundą „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos veiksmų“ (toliau - skundas), kuriame keliami Danės g., esančios Sendvario
seniūnijoje, Trušelių kaime, tvarkymo bei saugaus eismo klausimai bei Vyriausybės atstovo prašoma
imtis priemonių, kad kelias būtų prižiūrimas.
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog Vyriausybės atstovas, vykdydamas savivaldybių
administracinę priežiūrą, veikia Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymu nustatytos kompetencijos ribose. Pagal Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7
straipsnio 8 dalį, Vyriausybės atstovas nenagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundų dėl
savivaldybės administravimo subjektų neveikimo ar priimtų individualių teisės aktų, kurių
apskundimo tvarką nustato Administracinių bylų teisenos įstatymas ar konkrečią sritį
reglamentuojantys įstatymai. Pažymėtina ir tai, jog, vadovaujantis minėto straipsnio 9 dalimi,
Vyriausybės atstovas, prižiūrėdamas, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo
Vyriausybės nutarimus, teisės aktų ir teisės aktų projektų nevertina politinio ar ekonominio
tikslingumo požiūriu.
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad,
jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme ar skunde išdėstytų
klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl prašyme ar skunde išdėstyto klausimo,
jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos
persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui.
Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų būti perduotas nagrinėti pagal
kompetenciją prašymas ar skundas, viešojo administravimo subjektas ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui, paaiškindamas jo prašymo
ar skundo nenagrinėjimo priežastis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu,
savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo
organizavimas priskirtini savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms.
Atsižvelgdami į Pareiškėjo skundo turinį bei keliamų klausimų pobūdį ir įvertinę
Savivaldybei teisės aktais suteiktą kompetenciją vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo,
tiesimo ir saugaus eismo organizavimo srityse, perduodame Pareiškėjo skundą pagal kompetenciją
nagrinėti Jūsų institucijai.
Apie skundo nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti ir Vyriausybės atstovą Klaipėdos
ir Tauragės apskrityse.
PRIDEDAMA. Bendrijos „Trušeliai“ 2021-08-13 skundas su priedais, 7 lapai.

Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskrityse

D. Šačkuvienė, mob. (8 609) 54696, el. p. daiva.sackuviene@vaistaiga.lt

Daiva Kerekeš

BENDRIJA ,,TRUSELIAI"
Reg. adresas: Gryneides g. 38, TruSeliq k., Klaipedos r.,
Korespondencijos adresas: Gryneides g. 13, Tru5eliq k., Klaipedos r.,
Mob. +370 686 90852, el. p andrejus.byckovas@ gmail.com

Vyriausybes atstovui Klaipedos apskrityje
Danes gatve 17,92117 Klaipeda
El.p. klaip e da@v aistai ga.lt

SKUNDAS
DEL KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS VEIKSMU
2021-08-13
TruSeliai

Bendrija ,,TruSeliai" jau kreipesi i Jus del Klaipedos rajono savivaldybes administracijos
pareigll neatlikimo ir nuolatinio gyventojq teisiq paZeidinejimo.
Ankstesniame skunde buvo i5destytos problemos kylandios del Klaipedos rajono
savivaldybes administracijos ir atsakingq valdininkq neveikimo, savo tiesioginiq pareigq
neatlikimu, irengiant Danes gatvg, Tru5eliq km., Sendvario sen., Klaipedos raj. Bendruomenei jau
dvide5imt mett4 iadama, kad bus iSasfaltuotas kelias, tadiau niekas nevyksta. Negana to ir toliau
paleidinejamos Zmoniq teises. Neskaitant to, kad kelias neirengiamas jau dvide5imt metq, tadiau
neuZtikrinamos net minimalios kelio eksploatavimo s4lygos. Esant tinkamos oro s4lygoms kelias
202I metais net nebuvo tvarkomas it priZiurimas. Dabar palijus vos dvi dienas kelias
nepravaZiuojamas, nepraeinamas, jis neatitinka net minimaliq gyvenamqjq namq kvartale
esandiam keliui keliamq reikalavimq. Jilsq pasiteisinimai, kad netinkamos oro s4lygos neatleidZia
gyventojq nuo Sio kelio eksploatavimo ir net lyjant lietui Zmonems reikia vykti i darbus ir naudoti
5i keli4.
Lietuvos Respublikos keliq istatymas numato, ,,kad kelio savininkas (valdytojas) privalo
,,uZtikrinti, kad kelias biitq tinkamas transporto priemoniq ir pesdiqjq eismui bei atitiktq teises aktq
reikalavimus" ir ,,organizuoti eism4 ir uZtikrinti kelio, jo inZineriniq statiniq ir techniniq eismo
organizavimo priemoniq prieZiur4 taip, kad ji atitiktq keliq prieZirtr4 reglamentuojandiq teises aktq
reikalavimus".
Dabartine kelio bfikle tikrai neatitinka jokiq reikalavimq.
AtsiZvelgiant i tai mes kreipemes telefonu, o taip pat raStu reikalaudami, kad butq nustota
tydiotis i5 gyventojq, butq nustota paZeidineti jq teises ir Danes gatve bttq sutvarkyta taip kad ja
galima bttq saugiai ir tvarkingai eksploatuoti nepriklausomai nuo oro s4lygq. Tadiau besikreipiant
kiekvien4 kart4 i5 Klaipedos rajono savivaldybes valdininkq ir Sendvario seniunijos senitnes bei
Sios senir"rnijos atstovrl sulaukiame tik pasitydiojimo. Kiekvien4 kart4 jie tik ai5kina, kad neturi
kelio prieZitrai le5q, arba nera galirnybes gauti kelius priZi[rindios technikos arba netinkamos oro
sqlygos.

NepriZi[rimoje kelio atkarpoje (1317 metrq) yra apie 400 gyvenamqiq namq sklypq, kurie
visi kiekvien4 dien4 vykdami i darb4 ar i5 jo, vykdami i parduotuvE ir atgal, veZdami vaikus i
b[relius ir atgal vaLiuoja Siuo keliu. Klaipedos rajono savivaldybes administracija yra pasira5iusi
sutarti del paslaugos teikimo su Klaipedos autobusq parku, tadiau Klaipedos autobusq parkas
atsisako savo transportu vykti Sia Danes gatves atkarpa ir teikti paslaugas. T.y. Klaipedos AP
transportas tiek i5 vienos Sio kelio atkarpos puses, nes kelias jungia dvi lygiagredias gatves, tiek i5
kitos Sios atkarpos puses atvyksta ir janevaLiuoja, kad negadinti transporto, o apsisukEs griltafio
padiu mar5rutu, nes kaip minejau kelias neatitinka net minimaliq jam keliamq reikalavimq. MaZa

to, kad paLeidliamos musq kaip Salies piliediq teises ir mes net negalime gauti

tinkamos

paslaugos, t.y. naudotis vie5uoju transportu, del valdininkq neveikimo, tai mes negalime net patys
tinkamai vykti Siuo keliu negadinant savo asmeninio transporto, o taip pat tiek vykdami i darb4,

tiek kitais reikalais jaudiames ignoruojami, patiriame nuolatini stres4, diskomfort4, del kelio
b[kles.

Kad kelias yra nuolat, jau metq metais, nepriZilrimas pateikiu papildomai kaip priedus
fotonuotraukas ir ra5tus su fotonuotraukomis, kuriais buvo kreiptasi i Klaipedos rajono
valdininkus ir i5 kuriq matyti, kad kelio blkle pastaruosius metus ne tik, kad negereja bet prasteja.
Mes visi gyventojai mokame mokesdius ir manome turime tokias padias teises i kokybi5ka
gyvenim4 kaip ir kiti piliediai.
Bendruomene nebeZino kur kreiptis, nes del Klaipedos rajono valdininkq neveikimo.iaudia
nuolatini Zeminim4 ir pasitydiojim4.
2021-08-l I Bendrija ,,Tru5eliai" analogiSku skundu kreipesi I Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerija i5 kurios 2021-08-12 buvo gautas atsakymas, kad tai ne jq, o Vyriausybes
atstovo kompetencij a (atsakymas pridedamas).

auk5diau i5destyt4 pra5ome imtis priemoniq, kad Klaipedos rajono
savivaldybe nustotq paZeidineti Tru5eliq kaimo bendruomenes teises, teisetus interesus, atliktu
savo tiesiogines pareigas ir vykdytu istatymu jai pavestas funkcijas, o neuZsiiminetu
biurokratizmu ir darbq imitavimu.
Pra5ome imtis priemoniq, kad I(laipedos rajono savivaldybes valdininkai del savo
neveiklumo nepaZeidinetq Zmogaus teisiq. UZtikrintq bent minimalias gyvenimo s4lygas ir imtis
priemoniq valdininkui neveiklumui bei biurokratizmui paZaboti.
Taip pat pra5ome imtis priemoniq, kad kelias butq bent priZi[rimas ir atitiktq bent
minimalius reikalavimus, kad juo nepaZeidLiant gyventojq teisiq ir negadinant jq asmeninio turto
bent butq galima vaZiuoti, t.y. kad bent minimaliai bltq uZtikrinti gyventojq poreikiai.
PraSome informuoti, ar J[s imsites priertroniq ginti visuomends interes4, ar Bendruomenei
kreiptis lteism4.

AtsiZvelgiant
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PRIDEDAMA. 2019-05-27 straipsnio i5 laikra5dio ,,Banga" nuora5as - 2lapai;2020-09-10
Paklausimo Klaipedos rajono sav. Sendvario sen. senilnei nuora5as - 1 lapas; 2021-08-10
fotonuotraukos - 10 vnt.; 2021-08-12 Lietuvos Respublikos susiekimo ministerijos atsakymo el.
dokumento nuora5as
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Andrejus Bydkovas

Originalas siuniiamas nebus

Laba diena,
Klaipėdos rajono savivaldybė informavo, kad Triušelių kaimo Danės gatvė, atliekant
Sendvario seniūnijoje kelių (gatvių) priežiūros darbus, yra viena iš prioritetinių, todėl pagal galimybes yra ir
žvyruojama, ir greideriuojama. Pasak savivaldybės, praėjusias dvi savaites liūčių metu „skendo“ daug gatvių
ir situacija tikrai galėjo būti nepatenkinama, bet problemos bus išspręstos gatvę rekonstravus. Savivaldybė
informavo, kad šiuo metu yra rengiamas Triušelių kaimo Danės gatvės rekonstravimo projektas. Bus
suprojektuoti ir pėsčiųjų takai, ir išspręstas paviršinio vandens surinkimas. Šiuos darbus savivaldybė
planuoja atlikti 2019 metais. Primename, kelio rekonstrukcijos projektas pradėtas 2017 m.
Be to norime paklausti Klaipėdos rajono savivaldybės mero B.Markausko, administracijos
direktoriaus A.Bogdanovo ir Sendvario seniūnės L.Urbutės patarimo. Kuria kelio dalimi privalo eiti vaikas
eidamas į mokyklą ar grįždamas iš jos, kai priešprieša atvažiuoja automobilis fotonuotraukoje esančios
Danės gatvės, Sendvario sen., Klaipėdos r.? Fotonuotrauka prisegama.
Laukiame kompetentingo atsakymo, el. paštu andrejus.byckovas@gmail.com, kuriuo
atsiųstas paklausimas.
Pagarbiai,
Bendrijos „Trušeliai“ pirmininkas
Andrejus Byčkovas
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DĖL VIETOS SAVIVALDOS VEIKSMŲ VERTINIMO
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija išnagrinėjo Jūsų 2021 m. rugpjūčio 11 d.
prašymą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos veiksmų.
Susisiekimo ministerija nėra teisės aktais1 įgaliota spręsti ginčų tarp asmenų ir vietos
savivaldos institucijų ar vertinti galimų teisės aktų pažeidimų. Savivaldybių veiklos administracinę
priežiūrą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Savivaldybių veiklos priežiūros įstatymas, kuriame
nustatyta, kad savivaldybių veiklos administracinę priežiūrą atlieka, tai yra prižiūri, ar savivaldybės
laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės nutarimus - Vyriausybės atstovas, kuris yra
Vyriausybės skiriamas valstybės pareigūnas2.
Papildomai informuojame, kad skundus (prašymus) dėl viešojo administravimo subjektų
priimtų individualių administracinių aktų ar veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje
ikiteismine tvarka nagrinėja Lietuvos administracinių ginčų komisija 3. Dėl norminių
administracinių aktų, kuriuos priėmė teritoriniai ar savivaldybių administravimo subjektai,
teisėtumo taip pat galite kreiptis tiesiogiai į Klaipėdos apygardos administracinį teismą4.

Organizacijos valdymo departamento
Veiklos kokybės ir projektų valdymo
skyriaus vedėjas

Dominykas Narbutas

1

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio
13 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“;
2
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas 2 straipsnio 1 dalis;
3
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis;
4
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 20 str. 2 dalies 1 punktas;
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Danės gatvė 15 metų buvo asfaltuojama pažadais

Danės gatvė, kuri taip atrodė žiemą, iki šiol bando
gyventojų kantrybę, žvyrkelis toli gražu draugiškas
ne visiems automobiliams.

„Jei olimpiados bėgimo takelyje varžytųsi bendrija ir rajono valdžia, kas laimėtų? Atsakymas – bendrija. O
kada atbėgtų Klaipėdos rajonas? Kažkada“, – įsitikinęs „Bangos“ redakcijai laišką atsiuntęs Trušelių kaimo
bendrijos „Sembijos namai“ pirmininkas Saulius Glebauskas. Jį piktina, kad Klaipėdos rajono savivaldybė
metų metais delsia spręsdama infrastruktūros klausimus. Danės gatvė iki šiol žvyrkelis.
Tebedarda žvyrkeliu
S. Glebausko įsitikinimu, jei rajono valdžia būtų uždaroji akcinė bendrovė, tai ji bankrutuotų tą pačią dieną:
„Kodėl? Todėl, kad kai nieko nedarai, už nieką ir negauni pajamų. Kai nieko neinvestuoji, tai niekas ir
nesivysto. Trušelių k. gyventojai pradėjo aktyviai statyti namus apie 2004 metus. Dabar 2019-ieji. Tačiau
Danės gatvė kaip buvo žvyrkelis, taip ir tebėra. 15 metų visiško neveiksnumo“, – nusivylimo kartėlio neslėpė
S. Glebauskas.
Anot jo, Trušelių kaimo gyventojai savo iniciatyva ir savo lėšomis asfaltuojasi ir grindžia trinkelėmis savo
bendrijų, t. y. „Sembijos namai“ (Labotos ir Kaimės gatvės) ir „Smeltaitės namai“ (Rudavos, Sendvario ir

Smeltaitės) gatves: „Sprendimas dėl asfaltavimo iškeltas ir priimtas 2018 metais, o asfaltas paklotas 2019
m. – stebuklas!“
Tačiau S. Glebauskas ragina atsigręžti į rajono valdžią ir įvertinti, kaip jai sekasi dėl Danės gatvės.
„Rezultatas lygus tam pačiam žvyrkeliui. Nuo planų ir pažadų gausos galvoje ir fantazijoje nebėra laisvos
vietos, o Trušelių kaimo gyventojai ir toliau važiuoja žvyrkeliu“, – teigė „Sembijos namai“ pirmininkas S.
Glebauskas.
Užsitęsė dėl projektuotojų
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir kelių priežiūros skyriaus vedėjas Algirdas Ronkus,
paprašytas pakomentuoti situaciją, atsakė: „Kas norėjo ir galėjo, dalyvavo projekto sprendinių
pristatymuose ir situaciją žino. Kas tikrai domisi, parašo laiškus ir man, ir vadovams, į kuriuos atsakome ir
informuojame apie dabartinę projekto vykdymo stadiją. Projektas užsitęsė dėl projektuotojų kaltės.
Paskutinis pasitarimas dėl Danės g. buvo pirmadienį gegužės 13 d. pas Administracijos direktorių ir
artimiausiu metu planuojamas susitikimas su gyventojais, turinčiais sklypus šalia planuojamos rekonstruoti
Danės g., Sendvario seniūnijoje. Nuspręsta organizuoti susitikimą su Danės g. bendruomene dėl trūkstamų
sklypų gatvės įrengimui paėmimo/perdavimo ir/ar kitokios kategorijos gatvės įrengimo varianto.“
Gyventojus ragina susitelkti
Sendvario seniūnijos seniūnė Loreta Urbutė patikino, kad jau seniai jaučiamas gyventojų susirūpinimas ir
nusivylimas dėl Danės g. rekonstrukcijos projektavimo darbų, nes 2018 m. Danės g. parengto projekto viešo
svarstymo metu gyventojai nutarė, jog būtini kardinalūs pakeitimai, dėl to būtinos ilgai trunkančios
procedūros. „Noriu priminti, kad Danės g. nebuvo 2014–2020 m. ilgalaikiame susisiekimo infrastruktūros
plane, bet, seniūnijai įgyvendinus Kalnuvėnų k. Švyturio g. kelio remonto darbus, Danės g. buvo įtraukta į šį
planą seniūnaičių pritarimu atsižvelgus į intensyvumą, gyventojų tankį ir pan. Raginu visus gyventojus
susitelkti, glaudžiai be emocijų bendradarbiauti su rajono Savivaldybės administracija ir atlikti kartu visas
teisės aktuose numatytas procedūras, siekiant gauti kelio statybos leidimą, o vėliau inicijuoti rangos darbų
viešąjį pirkimą“, – dėstė L. Urbutė.
Agnė ADOMAITĖ
S. GLEBAUSKO nuotr.
2019-05-27
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