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ĮŽANGA 

 Kauno rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba elektroniniu paštu gavo Kačerginės 

seniūnijos gyventojo, pasirašytą elektroniniu parašu, 2009-01-28 skundą dėl Kačerginės 5230 

kadastrinėje vietovėje esančio miško. Pateikta vienuolika klausimų.  

1. Kam priskirtas Kačerginės miestelio teritorijoje 5230 kadastrinėje vietoje esantis 

rekreacinės paskirties miškas?  

 2. Ar yra parengtas šios miško dalies miškotvarkos projektas? Jei taip, kas jį rengė ir kada? 

 3. Ar visas Kačerginės mstl. 5230 kadastrinėje vietovėje esantis miškas yra valstybinės 

reikšmės? 

 4. Ar Kauno r. savivaldybė tyrė (perdavė tirti) galimai neteisėto miško sunaikinimo ir  

sklypų paskirties keitimo individualios statybos sklypais atvejus Kačerginės miške 5230 

kadastrinėje vietovėje ir uţ jos ribų? Jei taip, kokiuose kvartaluose ir taksaciniuose sklypuose?  

 5. Ar Kauno r. savivaldybė tyrė (perdavė tirti) galimai neteisėto disponavimo miško 

sklypais, miško sklypų suteikimo privatiems asmenims, jų neteisėto uţtvėrimo atvejus Kačerginės 

miške 5230 kadastrinėje vietovėje ir uţ jos ribų? Jei taip, kokiuose kvartaluose ir taksaciniuose 

sklypuose? 

 6. Ar Kauno r. savivaldybė tyrė (perdavė tirti) Kačerginės miško 113 kvartalo 16 taksacinio 

sklypo (ties j. Biliūno g. 14A) neteisėto uţvaldymo ir galimai neteisėto keitimo  individualios 

statybos sklypu atvejį? 

 7. Ar yra nustatytos ir įteisintos Kačerginės mstl. 5230 kadastrinėje vietovėje esančio miško 

ribos ir šios ribos uţregistruotos nekilnojamojo turto registre? Ar šios ribos aiškiai paţymėtos 

visuose planuose ir projektuose? 

 8. Ar atliekami 5230 kadastrinėje vietovėje Kačerginės miestelio teritorijoje esančio miško 

kadastriniai matavimai? Jei taip, kas juos atlieka? Kada šiuos darbus numatoma baigti? 
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 9. Ar gautos lėšos uţ iškirstus ţeldinius naudojamos pagal tikslinę paskirtį – ţeldiniams 

įveisti, priţiūrėti ir tvarkyti. Ar yra įsteigtas specialus fondas šių lėšų panaudojimui? Kas 

kontroliuoja šių lėšų panaudojimą? Ar tinkama šių lėšų finansinė apskaita? 

 10. Ar paskutiniais metais Kačerginės seniūnijoje augalai įsigyti, sodinti, priţiūrėti iš uţ 

iškirstus ţeldinius (išvartas) gautų pinigų? 

 11. Gamtosaugos ir teisėtumo poţiūriu įvertinti dabar rengiamo Kauno rajono Kačerginės 

miestelio bendrojo plano koncepciją, ypatingą dėmesį atkreipiant į ketinimus pakeisti tikslinę ţemės 

naudojimo paskirtį iš miško ţemės į gyvenamosios statybos, o taip pat siūlymus keisti miške 

esančių buvusių vaikų stovyklų teritorijų tikslinę paskirtį iš komercinės į maţaaukščių gyvenamųjų 

namų. 

 Tai paskatino atlikti ribotos apimties auditą. 

 Audito užduotis 

 Savivaldybės kontrolierės V. M. Kruopienės 2009-02-11 pavedimu Nr. 1-9 auditą atliko 

kontrolieriaus pavaduotoja M. Pasiaurienė. 

 Audituojamas subjektas – Kauno rajono savivaldybės administracija. 

 Audituojamas laikotarpis – 2008 m. 

 Audito metu atliktos audito įrodymų rinkimo procedūros: 

 * apklausa (klausimynai); 

 * dokumentų nagrinėjimas ir perţiūra; 

 * pokalbiai. 

 Vertinimo kriterijai. Audito metu surinkti duomenys buvo vertinami šiais aspektais: 

 * Kauno rajono ţeldinių prieţiūros, tvarkymo, apsaugos ir nuostolių dėl ţeldinių 

sunaikinimo atlyginimo taisyklių laikymasis ekonomiškumo ir efektyvumo poţiūriu. 

 Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais. Atliekant auditą laikytasi 

prielaidos, kad pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai išsamūs ir galutiniai. 

 Šioje ataskaitoje pateikiame tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai. 

 

AUDITO REZULTATAI 

1. Želdinių tvarkymas ir priežiūra 

Kauno rajono ţeldinių prieţiūros, tvarkymo, apsaugos ir nuostolių dėl ţeldinių sunaikinimo 

atlyginimo taisyklės patvirtintos Kauno rajono tarybos 2002-07-18 sprendimu Nr. 75. Taisyklės 

tikslintinos, kadangi pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys šią sritį. Taisyklių laikymosi kontrolę 

pavesta atlikti Kauno rajono seniūnams ir Savivaldybės ekologui. 

Prašymai kirsti ar kitaip pertvarkyti ţeldynus neregistruojami nei Savivaldybės ekologo 

skyriuje, nei seniūnijose, išskyrus Kačerginės seniūniją. Ţodţiu nurodyta, kad visi gaunami ir 
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parengti dokumentai turi būti registruojami vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

generalinio direktoriaus 2001-12-28 įsakymu Nr. 88. 

 Daţniausiai nurodomos prašymo kirsti medţius prieţastys: senas, pavojingai pasviręs (nė 

vienu atveju nenurodytas pasvirimo kampas), pasviręs ant namo, šaknys griauna namo pamatus, 

kapinių avariniai medţiai, trukdo įrengti įvaţiavimą, pagerinti matomumą ir kita. Genėjimo 

prieţastis – šakos siekia elektros laidus. 

 Leidimai kirsti ar kitaip pertvarkyti ţeldynus registruojami ţurnale, tačiau numeris 

suteikiamas ne visai teisingai: nenurodytas identifikavimo kodas. Sprendimus priima savivaldybės 

ekologo skyriaus specialistai. Komisija sudaroma tik esant neaiškumams, konfliktinei situacijai, kai 

prašoma kirsti daug medţių. Reikalui esant, 2008 ir 2009 m. išduoti leidimai suderinti su 

nurodytomis institucijomis, išskyrus su regiono Aplinkos apsaugos departamento rajono agentūra – 

pasikeitė teisės akto reglamentuojančio šią sritį reikalavimai (Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87 patvirtintas Saugotinų medţių ir krūmų kirtimo, 

persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, 

medţių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas). Nei viename leidime nenurodyta leidţiamų 

kirsti ţeldynų vertė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu 

Nr. D1-87 patvirtinto Saugotinų medţių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, 

šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medţių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašo 13.3. punktu, saugotinų medţių ir krūmų vertę nustato savivaldybė. 

 2008 ir 2009 m. nebuvo atvejų, kad fiziniai ar juridiniai asmenys būtų įpareigoti atlyginti 

kertamų medţių ar krūmų vertę pagal bazinius įkainius. Pagrindinę to prieţastį, Savivaldybės 

ekologo skyriaus vyr. specialistai nurodo, kad suinteresuoti asmenys atsisako (atsiima) prašymo.  

2008 m. išduoti 183 leidimai, iš kurių tik devyniems nurodytas reikalavimas atsodinti tam 

tikrą kiekį ţeldinių. Pasitaiko atvejų, kai medţius atsodinti nurodyta ne prašančiam kirsti medţius, o 

seniūnijai (leidimas Nr.141). 

2009 m. iki vasario 18 d. išduoti 49 leidimai, reikalavimo atsodinti ţeldinius nėra. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87 patvirtinto 

Saugotinų medţių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo 

ir leidimų šiems darbams išdavimo, medţių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos apraše yra 

reglamentuota, kokiais atvejais turi būti atlyginta kirsti numatytų ţeldynų vertė arba atsodinti 

ţeldiniai. Faktiškai ne visada pateikta visa informacija pagrindţianti, kad nereikėjo atlyginti vertės 

arba atsodinti ţeldinių. Pvz.: nenurodyta ţemės nuosavybė, kurioje prašoma kirsti ţeldinius.  

 Informacijos, kad ţeldiniai atsodinti ir priţiūrimi 3 metus, Savivaldybės ekologo skyrius 

neturi.  
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Kačerginės seniūnija teikė 2007-12-27 paraišką gauti finansavimą 2008 m. parkui, aikštei, 

skverams apţeldinti. Prašoma suma 12000 Lt, tarp jų 5000 Lt projektas, 7000 Lt ţeldiniams.    2008 

m. gavo ir panaudojo 2313,5 Lt ţeldiniams įsigyti. 

Ţeldiniams įsigyti buvo vykdomi du viešieji pirkimai: daugiamečiams ir vienmečiams 

augalams. Ţeldinių pirkimus vykdė komisija. 

Seniūnijos prašyme (galimiems tiekėjams išsiųsta elektroniniu paštu) pateikti komercinį 

pasiūlymą nurodyti norimų įsigyti dekoratyvinių medelių ir krūmų pavadinimai, nenurodyti kiekiai. 

Prašymo tiekėjams pateikti komercinį pasiūlymą vienmečiams augalams seniūnija nepateikė. 

Abiem atvejais pateikti raštu trijų tiekėjų komerciniai pasiūlymai. Dekoratyvinių medelių ir 

krūmų pardavimo komerciniuose pasiūlymuose nurodyti pavadinimai, kiekiai, kaina. Kitu atveju 

pateiktas gėlių asortimentas ir kainos. 

Supaprastintų pirkimų taikant įprastą komercinę praktiką komisijos protokolai abiem 

atvejais neišsamūs: neaiškiai suformuluotas pirkimo objektas (ką, kiek, uţ kiek perka), nenurodyti 

tiekėjai pateikę pasiūlymus, jų pasiūlymai, komisijos narių nuomonė, uţ kokią sumą pirks iš 

pasirinkto tiekėjo. 

Pirkimo sutartis pasirašyta vienu atveju: perkant gėlių daigus. 2008-04-03 Pirkimo-

pardavimo sutartis seniūnijoje neuţregistruota – nesilaiko Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės 

generalinio direktoriaus 2001-12-28 įsakymu Nr. 88, reikalavimų. Sutartyje sulygtos ne visos 

sąlygos numatytos Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str.: neaiškiai įvardintas pirkimo objektas, kiekis, 

nenurodyta pirkimo kaina, sutartis neterminuota ir kita. Atkreiptinas dėmesys, kad sutarčių, 

sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijus ir atvejus nustato Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė. 

Daugiamečiams dekoratyviniams medeliams ir krūmams pirkti 2008-05-14 išrašyta sąskaita 

TUL Nr. 0000131. Nupirkta 10 pavadinimų 40 vienetų dekoratyvinių medelių ir krūmų uţ 1940 Lt. 

PVM sąskaitoje faktūroje KOM Nr. 000561 nenurodyta kokių, kiek, kokia kaina nupirkta gėlių 

daigų. Nurodytas prekės pavadinimas „dekoratyviniai daugiamečiai augalai“, bendras kiekis 50 

vnt., vidutinė kaina 7,47 Lt (su PVM), suma 373,50 Lt. 

Ţeldiniai įsigyti iš SAARS programos lėšų. Lėšos, 2313,5 Lt, skirtos Administracijos 

direktoriaus 2008-05-23 įsakymu Nr. ĮS-961. Kauno rajono tarybos 2003-12-23 sprendimu Nr. 121 

patvirtinta Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarka nenustato 

asignavimų valdytojų atsiskaitymo už programos lėšų panaudojimą tvarkos. Tvarkos 5 p. nustato, 

kad lėšas, numatytoms priemonėms finansuoti, įsakymais skiria Savivaldybės administracijos 

direktorius.  
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Pagal Savivaldybės ekologo skyriaus vyr. specialistų ţodinį paaiškinimą, seniūnai pateikia 

pirkimo sąskaitas faktūras, Biudţeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos (forma Nr. 2) seniūnijos 

nerengia. 

Kačerginės seniūnijoje ţeldinių pasodinimas (kur, kiek, kokių augalų) jokiu dokumentu 

neįformintas. Informacija apie ţeldinius ir jų būklę nekaupiama, niekam nepateikiama. Kačerginės 

seniūnijos įsigyti daugiamečiai ţeldiniai neuţpajamuoti.  Ţeldiniai neinventorizuojami. Yra rizika, 

kad ne visi ţeldiniai buvo pasodinti. 

Pagal Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistės ţodinį paaiškinimą, SAARS 

programos Biudţeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitoje (forma Nr. 2) uţ 2008 m. Kačerginės 

seniūnijos panaudotos lėšos ţeldiniams įsigyti parodytos ekonominės klasifikacijos eilutėje 

2.2.1.1.1.30 „kitos paslaugos“. Kontrolės ir audito tarnybos nuomone daugiamečiai augalai turėjo 

būti uţpajamuoti ir ataskaitoje forma Nr. 2 parodyti turto įsigijimo arba „kitos prekės“ ekonominės 

klasifikacijos eilutėse.  

Seniūnė 2009-01-09 prašymu kreipėsi leidimo leisti Šaltinio g. kirsti 1 pušį, genėti 4 egles ir 

8 pušis, J. Janonio g. genėti 10 pušų, kirsti 6 pušis, J. Zikaro g./P. Mašioto g. genėti 1 pušį. Ekologo 

skyrius išdavė 2009-01-09 leidimą Nr. 14 genėti 26 pušis ir 4 egles po elektros oro linija. 

Seniūnija pasirašė 2009-01-13 paslaugų teikimo sutartį Nr. AD-20090113 (seniūnijoje 

sutartis neuţregistruota) su UAB „Aplinkos darbai“ atlikti medţio genėjimo paslaugas uţ     

2952,39 Lt. Sutartyje nenurodyta kur ir kiek medţių sulygta nugenėti. 2009-01-19 darbų priėmimo-

perdavimo akte (seniūnijoje neuţregistruotas) nurodyta „Dėl medţių genėjimo ir nupjovimo 

Kačerginės miestelyje, Uţsakovas pretenzijų vykdytojui neturi ir ateityje nepareikš. Darbai atlikti 

pagal visus Kauno miesto rajono savivaldybės administracijos, ūkio departamento Aplinkos 

apsaugos skyriaus reikalavimus“ t. y. aktas neinformatyvus, kur, kiek ir kokių medţių iškirsta ir 

nugenėta nenurodyta. Seniūnė, D. Ţėkienė, tokį aktą pasirašė. PVM sąskaitoje faktūroje 2009-01-19 

Nr. AP0000149 nurodyta, kad nupjovė 4 medţius po 189 Lt, 2 – po 125 Lt, nugenėjo 17 medţių po 

79 Lt, 4 – po 33 Lt (kainos be PVM). Yra rizika, kad medţiai nupjauti nesant išduoto leidimo. 

Seniūnė kreipėsi leidimo kirsti 2009-02-04 prašymu V. Mykolaičio Putino g./Pušyno g. 5 

sausas pušis, augančias valstybinėje ţemėje, ir 2009-02-05 prašymu J. Biliūno aikštėje 2 išvirtusias 

pušis. Išduoti leidimai 2009-02-04 Nr. 34 ir 2009-02-05 Nr. 35. Seniūnės pavaduotojos A. 

Martinaitienės ţodiniu paaiškinimu medţiai buvo sutvarkyti seniūnijos jėgomis. Mediena 

seniūnijoje neuţpajamuota – nesilaikė buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimų. Paaiškino, kad 2 pušys bus panaudotos J. Biliūno atminimui įamţinti, kitus nupjautus 

medţius komisija (seniūnės pavaduotoja A. Martinaitienė, buhalterė R. Ruzgienė, darbininkas S. 

Krušinskas) nutarė leisti pasiimti nepasiturinčiai gyvenančioms Kačerginės gyventojoms J. 

Grigonienei ir D. Gudaitienei (2009-01-14 Aktas Nr. V5-4). 
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 Išvada 

 Išduodant leidimus kirsti ar kitaip pertvarkyti ţeldynus Kauno rajono savivaldybės 

teritorijoje, ne visai laikomasi teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių šią sritį. 

 Egzistuoja rizika, kad Kačerginės seniūnijoje medţiai kertami neturint Savivaldybės 

ekologo skyriaus išduoto leidimo. Mediena seniūnijoje neuţpajamuota – nesilaikė buhalterinę 

apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. 

Iš SAARS programos lėšų Kačerginės seniūnijos įsigyti ţeldiniai neatvaizduoti apskaitoje ir 

finansinėse ataskaitose, ţeldiniai neinventorizuojami. Viešieji pirkimai, įsigyjant ţeldinius, atlikti 

ne visai laikantis teisės aktų reikalavimų. 

 Rekomendacijos Kauno rajono savivaldybės administracijai  

 1. Tikslinti Kauno rajono ţeldinių prieţiūros, tvarkymo, apsaugos ir nuostolių dėl ţeldinių 

sunaikinimo atlyginimo taisykles. Atkreipti dėmesį į medienos apskaitos tvarką, panaudojimo 

galimybes. 

2. Gautus ir parengtus dokumentus registruoti teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Uţtikrinti, kad išduodant leidimus kirsti ar kitaip pertvarkyti ţeldinius būtų laikomasi šią 

sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Leidimuose nurodyti kur ir kokie ţeldiniai bus 

pertvarkomi. 

4. Kaupti informaciją apie pasodintus-atsodintus ţeldinius, jų būklę. 

 5. Tikslinti Kauno rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarką, nustatant programos 

lėšų, skyrimo asignavimų valdytojams ir atsiskaitymo uţ jų panaudojimą sąlygas (pateikiamus 

dokumentus, ataskaitas ir kita). 

6. Uţtikrinti, kad asignavimų valdytojų įsigyti ţeldiniai būtų tinkamai atspindėti 

buhalterinėje apskaitoje ir finansinėse ataskaitose, laikantis teisės aktų reikalavimų.  

7. Išsiaiškinti, ar pagal Kačerginės seniūnijos pasirašytą 2009-01-13 paslaugų teikimo sutartį 

Nr. AD-20090113 su UAB „Aplinkos darbai“ iškirstiems medţiams buvo išduotas leidimas, kur, 

kiek ir kokie medţiai iškirsti. 

8. Savivaldybės ekologo skyriuje kaupti informaciją apie faktiškai iškirstus ir išgenėtus 

ţeldinius, šiuos duomenis palyginti su leidimų duomenimis.  

 

 2. Kačerginės seniūnijos kadastrinėje vietovėje 5230 esančio miško paskirtis 

Valstybinis miškotvarkos institutas 2008 m. parengė Kauno rajono savivaldybės miškų 

priskyrimo miškų grupėms planą. Planas uţregistruotas Lietuvos Respublikos miškų valstybės 

kadastre, reg. Nr. A-00143-3 2008-10-10. Kačerginės kadastrinės vietovės 5230 Kv. Nr.113 dalis 

priskirta rekreaciniam miškui. 
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-17 nutarimo Nr.454 1.2. punktu apskričių 

viršininkai įpareigoti iki 2007-07-01 suformuoti šio nutarimo 1.1 punkte nurodytų valstybinės  

reikšmės miškų valstybinės miško ţemės sklypus, rengiant ar keičiant ţemės reformos  ţemėtvarkos  

projektus, ir įregistruoti šiuos sklypus Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu. Pagal Kauno 

rajono ţemėtvarkos skyriaus specialistų pateiktą informaciją Kačerginės kadastrinės vietovės 5230 

Kv. Nr. 113 suskirstytas į 17 sklypų: 1-10 sklypai privatizuojami (atstatoma nuosavybė) ūkiniai 

miškai, 11-17 sklypai valstybės išperkama ir neprivatizuojama ţemė. Valstybinės miško ţemės 

sklypų ribos paţymėtos planuose, tačiau Nekilnojamojo turto registre sklypai neįregistruoti – Kauno 

apskrities viršininko administracija neįvykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-17 

nutarimo Nr. 454 1.2. punkto reikalavimo iki 2007-07-01 suformuoti valstybinės reikšmės miškų 

valstybinės miško ţemės sklypus ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu. 

Įregistravus sklypus, jie bus perduoti urėdijai valdyti patikėjimo teise. 17 sklypą, į kurį įeina J. 

Biliūno aikštė, numatoma perduoti visuomenės poreikiams. Pagal Urbanistikos skyriaus pateiktą 

informaciją atliekami J. Biliūno aikštės kadastriniai matavimai. 

Valstybinis miškotvarkos institutas parengė Kauno rajono savivaldybės miškotvarkos 

projektą. Projektas dar nepatvirtintas. Numatyta tvirtinti artimiausiu metu. 

 Šiuo metu yra rengiamas Kačerginės bendrasis planas. Bendrojo plano rengėjas G. Bulovo 

projektavimo įmonė. 

 Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyrius nebuvo gavęs skundų dėl 

ţemės sklypų pagrindinės tikslinės ţemės naudojimo paskirties keitimo į kitą Kačerginės miške 

5230 kadastrinėje vietovėje. Informacijos dėl neteisėto miško sunaikinimo Urbanistikos ir Ekologo 

skyriuose nėra. 

Kačerginės miestelyje yra nustatyti neteisėto valstybinės ţemės naudojimo atvejai. 

Atitinkamos institucijos yra surašę neteisėto valstybinės ţemės naudojimo aktus. 

* prie J. Biliūno g. 62 namų valdos sklypo buvo pastatyta vielos tinklo tvora aptveriant 

valstybinės ţemės plotą. Šiuo metu tvora nuimta (2009-03-04 aktas Nr. V5-7). 

* prie J. Janonio g. 110 namų valdos buvo pastatyta tvora aptveriant valstybinės ţemės 

plotą. Šiuo metu tvora nuimta (2009-03-04 aktas nr. V5-8). 

* prie J. Janonio g. 108 namų valdos buvo pastatyta tvora aptveriant valstybinės ţemės 

plotą. Tvora nepašalinta. 

* prie J. Janonio g. 6, miestelio parko teritorijoje, pastatyti du nesudėtingi kiemo statiniai – 

medinės sūpuoklės. Sūpuoklės iš valstybinės ţemės nepašalintos. 

* Remdamasi Kačerginės vaikų sanatorijos „Ţibutė“ 2008-02-27 raštu Nr. 2.4-37 pateikta 

informacija, kad nebeliko praėjimo per valstybinę ţemę, Kačerginės seniūnė 2008-03-27 raštu 

Nr.V6-67 gyventojai Teresei Bindokienei nurodė atlaisvinti valstybinę ţemę iki 2008-04-14.     
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2008-11-18 surašytas administracinio teisės paţeidimo protokolas Nr.1. Administracinė komisija 

prie Kauno rajono savivaldybės tarybos nutarė Teresės Bindokienės bylą nutraukti, nesant 

administracinio teisės paţeidimo sudėties, uţ kurį numatoma administracinė atsakomybė pagal LR 

ATPK 161 str. (2009-01-30 nutarimas Nr. 7). Valstybinė ţemė iki šiol neatlaisvinta. 

Išvada.  

Seniūnė nesiėmė pakankamų priemonių, kad būtų atlaisvintas valstybinės ţemės sklypas – 

vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 23 str. 4 dalimi nustatyta, kad jeigu viešojo 

administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti administracinės procedūros sprendimą, jis ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris turi 

reikiamus įgaliojimus ir apie tai praneša asmeniui. 

 

Kontrolieriaus pavaduotoja                                                                                 Marija Pasiaurienė 

Savivaldybės kontrolierė                                                                                Vida Marta Kruopienė 


