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DĖL GATVIŲ PERDAVIMO  
 

 

Atsakydami į Jūsų 2021-12-14 pateiktą raštą Nr. A50-37687/21, norime patikslinti mūsų 

buvusius atsakymus: 2021-11-08 raštą Nr. A51-109879/21 ir 2012-12-08 raštą Nr. A51-121613/21. 

Pažymime, kad Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 8 punktas skamba taip: „Mėgėjų sodo 

teritorija ir keliai (gatvės) turi būti tvarkomi taip, kad prireikus į mėgėjų sodo teritoriją atlikti pareigų 

specialiosiomis transporto priemonėmis galėtų patekti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, policijos, 

greitosios medicinos pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų darbuotojai. Mėgėjų sodo teritorijos 

bendrojo naudojimo žemėje inicijuojant naujų žemės sklypų, kurie bus naudojami keliams, 

formavimą, vidaus kelių (gatvių) minimalus plotis negali būti mažesnis kaip 4,5 m ir gali sutapti su 

važiuojamosios dalies pločiu.“ 8 punkte akcentuojamas specialiųjų transporto priemonių patekimas į 

sodininkų teritorijas, todėl važiuojamoji dalis turi būti ne mažesnė nei 4,5 m pločio. Kelio juostos 

plotis irgi negali būti mažesnis kaip 4,5 m. Siekiant nustatyti Jūsų išvardintų gatvių važiuojamosios 

dalies pločius, kovo mėnesį planuojami matavimo darbai, atvykstant į vietą.  

 

 

 

L. e. skyriaus vedėjo pareigas                              Arūnas Visockas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Povilas Stelmokas, tel. (8 5)  211 2151, el. p. povilas.stelmokas@vilnius.lt 
Šis atsakymas gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai 

(Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos 
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos 
Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka. 
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