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LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių  
komiteto pirmininkui R. Juškai 

 

2019 m. gruodžio 10 d. Seime buvo priimtas Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 
Nr. IX-1934 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 straipsnių ir penktojo skirsnio 
pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymas (Nr. XIII-2647), įsigaliojęs 
2020-01-01. 

Taip pat svarbu pažymėti, kad Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos iniciatyva 2020 metais 
daug kartų raštu bei žodžiu buvo kreiptasi į LR Vyriausybės kanceliariją, LR Seimą, o taip pat 
bendrauta ne su vienu Seimo nariu dėl tolimesnio šio įstatymo vykdymo ir įgyvendinimo. 

Pagrindinė problema yra ta, kad yra reikalingi poįstatyminiai aktai, kad galima būtų sureguliuoti 
atskirų institucijų veiksmus vykdant šį įstatymą. Pagrindiniai veiksniai stabdantys šio įstatymo 
vykdymą yra dialogo tarp savivaldybių ir vyriausybinių organizacijų (Nacionalinės žemės tarnybos, VĮ 
Registrų centro) nebuvimas ir aiškumo, kas turėtų būti užsakovu perduodant sodininkų bendrijų 
kelius savivaldybėms, neturėjimas. 

Taip pat, ne mažiau svarbus išlieka ir finansavimo klausimas, t. y. kokiame etape ir iš kokių 
šaltinių bus finansuojami sodininkų kelių dokumentacijos parengimas perdavimui, sklypų 
projektavimas, matavimai ir kiti šio įstatymo vykdymo uždaviniai. 

Nemaža dalis šių aktualių klausimų Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos iniciatyva buvo 
pradėta svarstyti 2020 metais instituciniu lygmeniu – įvyko keletas LR Seimo komitetų ir LR 
Vyriausybės kanceliarijos posėdžių, buvo priimtos ir užprotokoluotos nuostatos dėl tolimesnių 
veiksmų plano. Tačiau problemos sprendimas buvo sustabdytas Žemės ūkio ministerijoje, svarstant 
pilotinio projekto būtinybę, leidžiančią įgyvendinti sodininkų kelių perdavimą savivaldybėms. 

Iki šiol Lietuvos sodininkai neturi jokios konkrečios informacijos apie tai, kas gi toliau rengs 
numatytus poįstatyminius dokumentus tolimesniam Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų 
įstatymo vykdymui. Manome, kad tokia padėtis nėra normali ir prieštarauja Lietuvos Konstitucijai, 
nes nėra vykdomi LR Seimo priimti įstatymai. Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija laukia iš Jūsų 
konkrečių atsakymų bei sprendimų ir prašo Jus dėl šios problemos kreiptis į Lietuvos Respublikos 
Seimą dėl įstatymo vykdymo parlamentinės kontrolės.  
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