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Pirmininkas Vidmantas Bezaras – Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio
departamento direktorius.

Sekretorius  Gintautas  Mečinskas  –  Aplinkos  ministerijos  Saugomų  teritorijų  ir
kraštovaizdžio departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyriausiasis specialistas.

Dalyvauja: 
Vida Ablingienė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja;
Gintaras Asadauskas – Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos

Teisės ir personalo skyriaus patarėjas;
Aloyzas Burba – Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas;
Jonas  Damidavičius  –  Susisiekimo  ministerijos  Kelių  transporto  ir  civilinės  aviacijos

politikos departamento Kelių transporto skyriaus vyr. specialistas;
Tomas Pilukas – Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir  civilinės aviacijos politikos

departamento vyresnysis patarėjas;
Valentinas Grumbinas – Lietuvos Respublikos Seimo nario Roko Žilinsko padėjėjas;
Gintautas  Gruodis  –  Aplinkos  ministerijos  Saugomų  teritorijų  ir  kraštovaizdžio

departamento Kraštovaizdžio skyriaus vedėjas;
Rita  Kizalienė  –  Finansų  ministerijos  Biudžeto  departamento  Ūkio  sektorių  skyriaus

vyriausioje specialistė;
Žilvinas Klimka – Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos atstovas;
Andrius  Miliūnas  –  Teisingumo  ministerijos  Teisės  sistemos  departamento  Teisės  aktų

projektų ekspertizės skyriaus patarėjas; 
Danutė Navickienė – VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro skyriaus vedėja;
Sigita Panovienė – Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento Informacinių

išteklių koordinavimo skyriaus patarėja;
Vytautas Paršeliūnas – Žemės ūkio ministerijos Žemės ir  išteklių politikos  departamento

Nekilnojamojo turto kadastro geodezijos ir kartografijos skyriaus vedėjas;
Petras Pumputis – Vilniaus susivienijimo „Sodai“ valdybos narys;
Jurgita Reilieškaitė – Žemės ūkio ministerijos...
Romualdas Šeštakauskas – Kauno susivienijimai „Sodai“ pirmininkas;
Romasis Vaitekūnas – Vilniaus susivienijimo „Sodai“ valdybos narys;



Jurga  Žilikienė  –  Finansų  ministerijos  Biudžeto  departamento  Savivaldybių  biudžeto
skyriaus vyriausioji specialistė;

Arvidas Zulonas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos pažangos
departamento Kaimo reikalų ir darnios plėtros skyriaus patarėjas; 

Arvydas Žičiūnas – Asociacijos „Lietuvos geodezininkų ir matininkų sąjunga“ pirmininkas.

SVARSTYTA.  Teisingumo,  Susisiekimo,  Finansų,  Žemės  ūkio  ministerijų,  Lietuvos
savivaldybių asociacijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir
sodininkų  bendrijas  atstovaujančių  organizacijų  pastabos  dėl  rengiamo  Sodininkų  bendrijų
įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (toliau – Įstatymo projektas), siekiant suderinti
ginčytinas Įstatymo projekto nuostatas. 

NUTARTA:
1. Siūlyti Aplinkos ministerijai atsižvelgiant į suinteresuotų institucijų pastabas patikslinti

Įstatymo projektą:
1.1. atsisakant nuostatų, kurios nepriskirtos Sodininkų bendrijų įstatymo reguliavimo sričiai

(žemės  sklypų,  kelių  kadastrinių  matavimų  ir  įregistravimo  Nekilnojamojo  turto  registre
procedūrų,  šių  darbų  finansavimo šaltinių,  kelių  užimtos  žemės  mokesčių  klausimų,  kriterijų,
kuriuos įgyvendinus mėgėjų sodų teritorijų keliai galėtų būti perduodami savivaldybėms); 

1.2.  atsižvelgiant  į  Vilniaus  miesto  savivaldybės  pavyzdį,  kai  savivaldybėje  esantys
sodininkų bendrijų keliai buvo įtraukti į vietinės reikšmės kelių sąrašą, apsiriboti nuostata, kad
savivaldybių tarybų sprendimais sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esantys  keliai
įtraukiami į vietinės reikšmės kelių sąrašą, išskyrus atvejus, kai sodininkų bendrija šią bendrojo
naudojimo teritorijos dalį su esančiais keliais išsiperka. 

2. Patikslintą Įstatymo projektą teikti pakartotinai svarstyti ministerijų atstovų pasitarime. 

Pasitarimo pirmininkas        Vidmantas Bezaras

Pasitarimo sekretorius Gintautas Mečinskas


