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LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA
DARBO GRUPĖS SODININKŲ BENDRIJŲ PROBLEMINIAMS KLAUSIMAMS
DĖL SODŲ BENDRIJOSE ESANČIŲ KELIŲ NAGRINĖTI PROTOKOLAS
Nr.
Vilnius
Posėdis įvyko
2021-06-15, 14:00 val.
Posėdžio pirmininkas – Tomas Pilukas – l. e. Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto
politikos grupės vadovo pareigas.
Posėdžio sekretorius – Tomas Pilukas – l. e. Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto
politikos grupės vadovo pareigas.
Dalyvauja: Julius Skačkauskas – susisiekimo viceministras; Jolita Gomaniukienė – Lietuvos
savivaldybių asociacijos prezidento patarėja; Valdimaras Guzaitis – Lietuvos sodininkų bendrijų
asociacijos valdybos narys; Raimondas Imbrasas – aplinkos ministro patarėjas; Neringa
Kryževičienė – valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos Vietinės reikšmės kelių
skyriaus vadovė; Inga Perevičiūtė-Antulienė – Žemės ūkio ministerijos Nekilnojamo turto kadastro
ir geodezijos skyriaus vyriausioji specialistė; Jonas Skarulskis – Susisiekimo ministerijos Kelių ir
oro transporto politikos grupės vyriausiasis specialistas; Tautvydas Tamošiūnas – Kauno rajono
savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas; Romasis Vaitekūnas
– Lietuvos sodininkų draugijos ir Vilniaus susivienijimo „Sodai“ pirmininkas;Simonas Valotka –
Žemės ūkio ministerijos Nekilnojamo turto kadastro ir geodezijos skyriaus vedėjas; Sergėjus
Volkovas – Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės vyresnysis patarėjas.
Darbotvarkė:
1. Probleminių klausimų aptarimas.
2. Kiti klausimai.
Darbo grupės nariai diskusijų metu konstatavo, kad Sodininkų bendrijų įstatymo nuostatos
neveikia ir problemos sodininkų bendrijose nesisprendžia. Išlieka aktualūs sodų bendrijose esančių
žemės sklypų savininkų nustatymo ir sklypų įteisinimo klausimai, aktualu sodininkų bendrijose
esančių kelių įteisinimo ir jų statybos bei priežiūros, sodų bendrijose esančių komunikacijų tiesimo,
o taip pat lėšų skiriamų sodininkų bendrijų keliams didinimo klausimai.
Darbo grupės nariai atkreipė dėmesį, kad tikslinga atsinaujinti informaciją apie sodininkų
bendrijų kelius, kurią buvo surinkusi Aplinkos ministerija ir Žemės ūkio ministerija.
Darbo grupės nariai diskutavo apie sodų bendrijose esančių žemės sklypų registravimo,
priklausomybės ir perdavimo savivaldybėms problematiką. Sutarta prašyti Nacionalinės žemės
tarnybos atstovų kitame posėdyje pristatyti galiojančias tvarkas ir numatomus veiksmus.
NUTARTA:
1. Prašyti Aplinkos ministerijos kitame grupės posėdyje pateikti informaciją apie turimus
duomenis sodininkų bendrijų kelių klausimu.
2. Prašyti Nacionalinės žemės tarnybos atstovų kitame darbo grupės posėdyje pateikti
informaciją dėl žemės esančios sodininkų bendrijose priklausomybės, jos perdavimo, registravimo
galimybių.
Posėdžio pirmininkas

Tomas Pilukas
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