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Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijai
DĖL SODININKŲ BENDRIJŲ GATVIŲ INVENTORIZAVIMO, REMONTO, PRIEŽIŪROS
FINANSAVIMO
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2021 m. vasario 23 d. gavo Jūsų prašymą,
kurį taip pat persiuntė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, dėl sodininkų bendrijų gatvių
priežiūros finansavimo.
Vadovaujantis Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos
aprašu1, (toliau – Aprašas), Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa) finansavimo lėšų
rezervas gali būti skiriamas mėgėjų sodų teritorijose savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės
kelių, kelių statinių ir jų užimamos žemės teisinei registracijai būtinoms procedūroms atlikti, daiktinėms
teisėms į žemę, šių teisių suvaržymams, juridiniams faktams registruoti, šiems keliams taisyti
(remontuoti) ar rekonstruoti, jeigu savivaldybės institucija skiria ne mažiau kaip 30 procentų, tačiau ne
daugiau kaip 50 procentų nuosavų lėšų. Atkreipiame dėmesį, kad galiojantis teisinis reglamentavimas
nenumato galimybės Programos finansavimo lėšas skirti sodininkų bendrijose esantiems vietinės
reikšmės keliams, valdomiems Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, remontuoti,
inventorizuoti.
Informuojame, kad tiek vietinės reikšmės, tiek valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros
priežiūra ir plėtra priklauso nuo Programos finansavimo galimybių ir Lietuvos Respublikos biudžete
numatomų asignavimų. Artimiausiu metu Susisiekimo ministerija peržiūrės Programos finansavimo
lėšų paskirstymo ir administravimo modelį ir nustatys aiškius administravimo principus valstybinės ir
vietinės reikšmės keliams, siekiant didesnio skaidrumo, efektyvumo ir savivaldybių įsitraukimo.
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Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių
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