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DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS SAPIEGŲ PARKO
Vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) gavo
asociacijos „Antakalniečių bendruomenė“ (toliau – Asociacija) 2021-10-28 raštą Nr. SD-2021/10/28,
kuriame Vyriausybės atstovo prašoma imtis priemonių ir padėti išsaugoti Sapiegų parką, t.y.:
1) pateikti informaciją: kiek lėšų kasmet skiria valstybė Valstybinės reikšmės Sapiegų parko
priežiūrai, kaip jos panaudotos, kokie darbai, skirti parko priežiūrai yra įvykdyti;
2) išsiaiškinti ar sutartys: sudarytos VšĮ Vilniaus technologijų ir meno centro 2014 metų spalio
24 d. su Vilniaus miesto savivaldybe ir 2015 m. rugsėjo 8 d. sutartis Nr.49SUN-440–(14.49.58.) su
Nacionaline žemės tarnyba neprieštarauja Valstybinių parkų nuostatams bei padėti bendruomenei ir
gyventojams išsaugoti parką su jo vertinga biologine įvairove (medžiais, paukščiais, šikšnosparniais,
vabalais, žaliąją danga) ateities kartoms.
Dėl informacijos apie lėšas pateikimo
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-08-28 nutarimo Nr. 1239 1 punktu
patvirtintais Valstybinės reikšmės parkų nuostatais (toliau – Nuostatai), Parko apsaugą ir tvarkymą
organizuoja ir vykdo Parko valdytojas.
Vyriausybės atstovas nėra Parko valdytojas ir nedisponuoja Jūsų prašoma pateikti
informacija, „kiek lėšų kasmet skiria valstybė Valstybinės reikšmės Sapiegų parko priežiūrai, kaip jos
panaudotos, kokie darbai, skirti parko priežiūrai yra įvykdyti“.
Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4
dalimi, Vyriausybės atstovas 2021-11-04 raštu Nr.S1-204(5.28Mr) Jūsų raštą persiuntė Vilniaus
miesto savivaldybei, prašydamas pateikti Jūsų prašomą informaciją.
Dėl rašto persiuntimo nagrinėti pagal kompetenciją
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7
straipsnio 8 dalimi, 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. Be to, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
suformuota praktika, Vyriausybės atstovo kompetencija, atliekant tam tikrų įstatymų laikymosi
kontrolės savivaldybės institucijų lygmenyje funkcijas, yra ribojama ir leidžiama tiek, kiek ji
neperduota specialiai atitinkamo įstatymo kontrolę atliekančiam viešojo administravimo subjektui.
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Atsižvelgiant į tai, kad rašte keliamų klausimų, susijusių su parko ir jo želdinių apsauga,
nagrinėjimas priskirtas Aplinkos ministerijos ir jos įgaliotų institucijų kompetencijai, o klausimų,
susijusių galimu su Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimu, nagrinėjimas
priskirtas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos kompetencijai, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi, Jūsų raštas,
Vyriausybės atstovo 2021-11-04 raštu Nr. S1-203(5.28Mr) persiųstas (raštas pridedamas) pagal
kompetenciją nagrinėti minėtoms institucijoms.
Dėl Parko valdytojo pareigų vykdymo ir sutarčių teisėtumo
Informuojame, kad Vyriausybės atstovas kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, prašydamas
pateikti informaciją, susijusią su Jūsų rašte nurodytomis sutartimis bei Parko valdytojo pareigų
vykdymu. Apie tolimesnius Vyriausybės atstovo veiksmus bei priimtus sprendimus informuosime
Jus gavę ir išnagrinėję Vilniaus miesto savivaldybės atsakymą.
Jeigu manote, kad šiuo atsakymu yra pažeistos Jūsų teisės ar įstatymu saugomi interesai, per vieną
mėnesį nuo jo gavimo dienos Jūsų pasirinkimu jį galite apskųsti Lietuvos Respublikos ikiteisminio ginčų
nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27,
Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius).

PRIDEDAMA. Vyriausybės atstovo 2021-11-04 raštas Nr. S1-203(5.28Mr), 2 lapai.
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