
          P A R E I Š K I MA S 
                               dėl Aplinkos ministerijos teikiamų projektų

Sodininkų bendrijų vidaus kelių priežiūros ir perdavimo savivaldybėms
tvarkos reglamentavimo klausimų svarstymai įgauna biurokratinės komedijos formą.
2016 metais Aplinkos ministerija pateikė 5 variantus projektų dėl Sodininkų Bendrijų
įstatymo   6  straipsnio  pataisų,  kurie  po  svarstymų  atmesti  kaip  nesprendžiantys
esamų problemų. Buvusi Vyriausybė nesugebėjo parengti nei vidaus kelių perdavimo
programos, nei vidaus kelių formavimo ir kadastrinių matavimų tvarkos, t. y. įvykdyti
2014-12-11 priimtų Sodininkų Bendrijų įstatymo pakeitimo Nr. XII-1425 nuostatų 12
punkto reikalavimų, nors įstatymo nustatytas terminas 2015 liepos 31 d. senai praėjo.

Begaliniuose  įstatymo  pataisų  projektų  svarstymuose  valdininkai
sugebėjo tiek apmulkinti sodininkus, kad Vilniaus susivienijimas „Sodai“, Sodininkų
Bendrijų  asociacija  pradėjo  agituoti  visus  atsisakyti  vidaus  kelių  perdavimo
programos  rengimo,  kelių  formavimo  ir  jų  kadastrinių  matavimo  aiškios  tvarkos
reglamentavimo. Tokie siūlymai pasitenkinti Vilniaus miesto savivaldybės praktika,
kad visos savivaldybės įtrauktų sodininkų bendrijų vidaus kelius į savo savivaldybių
vietinės reikšmės kelių sąrašus, tikintis, kad po to savivaldybės organizuos šių kelių
kadastrinius matavimus ir jų registraciją ar remontą, yra klaidinantis, beprasmiškas ir
neturintis jokių teisinių pasekmių.

Kauno  susivienijimas  „Sodai“  ir  toliau  vadovaujasi  nuostata,  kad
neišsprendus bendrijų generalinių planų statuso, kurių pagrindu nesuformavus kelių
užimamos žemės sklypų, neatlikus jų kadastrinių matavimų, nėra teisinio pagrindo
net  svarstyti  savivaldybių  prievolės  prisidėti  prie  šių  kelių  tvarkymo.  Tiek  2016
lapkričio  2  d.  svarstant  Sodininkų  Bendrijų  įstatymo  pataisų  projektus  Aplinkos
ministerijoje, tiek 2016 gruodžio 7 d. Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje
Kauno  susivienijimas  „Sodai“  reikalavo  ir  reikalauja  nuosekliai  spręsti  sodininkų
bendrijų  vidaus  kelių  perdavimo  savivaldybėms  programos  parengimą,  sodininkų
bendrijų  generalinių  planų  teisinį  statuso  klausimą,  vidaus  kelių  užimamų  žemės
sklypų formavimo ir kadastrinių matavimų tvarkos nustatymo klausimus.

Nutarta. Kreiptis į naująjį Seimo pirmininką su prašymu atlikti praeitos
Seimo kadencijos laikotarpyje teiktų, bet be svarstymo paliktų Kauno susivienijimo
„Sodai“ ir Lietuvos matininkų ir geodezininkų sąjungos teiktų prašymų ir siūlymų
spręsti žemėtvarkos problemas bendrijose, parlamentinę kontrolę. Prašyti įpareigoti
naująją Vyriausybę nuosekliai spręsti sodininkų bendrijų vidaus kelių priklausomybės
ir  priežiūros  organizavimo  klausimus,  tinkamai  įteisinant  bendrijų  teritorijų
žemėtvarkos planus, kurių pagrindu galima būtų suformuoti žemės sklypus skirtus
vidaus  keliams  ir,  juos  įteisinus,  sudaryti  sąlygas  bendromis  pastangomis  su
savivaldybėmis organizuoti tinkamą jų tvarkymą.

                                  2016 gruodžio 6 d.
                                                Kauno susivienijimo „Sodai“ valdyba


