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Kauno regiono sodininkų bendrijų pirmininkų Konferencijos                                      

                          K R E I P I M A S I S 
 

Nuo 2013 sausio 1d. įsigaliojo Sodininkų Bendrijų įstatymo 6 str. 

nuostata, kuri bendrijoms suteikė teisę savo bendrijų vidaus kelius perduoti 

savivaldybėms. Įstatyme nustatyta, kad sodininkų bendrija tokiu atveju privalo savo 

lėšomis atlikti brangius perduodamų kelių kadastrinius matavimus, suformuoti kelių 

užimamą sklypą ir jį įregistravus pirmiausiai savo vardu, po to perregistruoti 

savivaldybės vardu. Įstatymas taip pat nustato apgaulingą, neimperatyvią prievolę už 

visų atliekamų darbų finansavimą ir registracijas, savivaldybėms pilnai kompensuoti 

sodiečių patirtas išlaidas. 

                  LSD Kauno susivienijimas „Sodai“ kreipėsi į Kauno ir Jonavos 

savivaldybes su pasiūlymų aptarti galimybę dėl  sodininkų bendrijose esančių kelių 

laipsniško perdavimo savivaldybėms, vykdant Sodininkų Bendrijų įstatymo 6 

straipsnio nuostatas. Susitikimų pradžia buvo teigiama. Deja, po pusmečio mums 

buvo atsakyta, kad kol vyriausybė nepatvirtins perdavimo tvarkos aprašo ir neskirs 

lėšų, toliau svarstyti šias problemas atsisakoma. Motyvas - Lietuvos Savivaldybių 

Asociacijos raštai Vyriausybei, kuriais reikalaujama perdavimo tvarkos aprašo ir 

skirti kasmet po 50 milijonų litų lėšų 15 tūkst. kilometrų vidaus kelių perėmimo 

procesui vykdyti. 

 Kauno susivienijimo „Sodai“ bendrijų pirmininkų konferencija, vykusi 

2013 gegužės 25 d., apsvarstė situaciją ir labai apgailestauja, kad Savivaldybių 

Asociacija užėmė nekonstruktyvią poziciją, skatindama rajonines savivaldybes 

blokuoti pasiruošimą kelių perėmimo procesui. Toks asociacijos paviršutiniškas ir 

nemotyvuotas kreipimasis akivaizdžiai bus atmestas vyriausybėje, kas sudarys 



sąlygas savivaldybėms atsisakyti vykdyti kelių perėmimo procesą, motyvuojant 

Vyriausybės neigiamu atsakymu dėl reikalingų lėšų skyrimo. 

Konferencija vienbalsiai nutarė, kad totalus visų sodininkų bendrijų 

vidaus kelių ir kelelių, dabar jau įteisintų kaip gatvės, perdavimas savivaldybėms 

nerealus, beprasmiškas ir neracionalus, vedantis tik į sumaištį. Procesą reikėtų 

vykdyti etapais. Pirmuoju etapu realiai svarstytinas tik vienos ar dviejų pagrindinių 

kertančių bendriją gatvių perdavimas, teikiant prioritetą gatvėms, kuriomis 

intensyviai naudojasi daug nuolat gyvenančių, ypač su vaikais, savivaldybės 

gyventojų. Toks realiai minimaliomis lėšomis vykdomas sprendimas,  sudarytų 

sąlygas greičiau spręsti nuolatinai gyvenančių savivaldybės teritorijoje jos piliečių 

būtiniausias elementarių susisiekimo paslaugų galimybes. Tik aptarus šį variantą ir 

surinkus davinius, galima teikti realų orientacinį lėšų poreikį Vyriausybei. 

Savivaldybės pasirinkusios dvi tris bendrijas, kurios turi susitvarkiusios 

dokumentaciją, turėtų pradėti bandomą derinimą dėl galimybių perimti konkrečios 

bendrijos dalį kelių. Tik derybose, išsiaiškinus abipuses problemas, galima 

motyvuotai teikti prašymą Vyriausybei, kokie klausimai turėtų atsispindėti 

prašomame paruošti perdavimo tvarkos apraše. Šiam darbui kol kas lėšos nėra 

reikalingos. Be to, šiandiena nėra aišku, ką konkrečiai turėtų perimti savivaldybės: tik 

kelius, kaip inžinerinius statinius, ar žemės sklypus, kuriuose tie inžineriniai statiniai 

yra pastatyti. 

Kaip parodė sodininkų bendrijų elektros tinklų perdavimas energetikams 

patirtis, tokio aprašo, pagal kurį realiai galima buvo pradėti vykdyti procesą 

paruošimas truko ilgus ir sunkius ketverius metus. Jei nepradėsime racionaliai ir 

planingai dirbti, matininkai toliau apgaudinės sodiečius įkalbėdami skubėti darytis 

bereikalingus visų kelių  kadastrinius matavimus, o besikaupiančios problemos 

pjudys sodininkus su savivaldybėmis. 
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