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DĖL PAVEDIMO VYKDYMO 

 
 

Žemės ūkio ministerija, vykdydama Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės kanclerio rezoliucija, teikia nuomonę dėl sodininkų bendrijų teritorijose 

esančių keliais (gatvėmis) užimtų žemės sklypų perdavimo savivaldybėms. 

Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 3 dalyje 

nurodyta, kad mėgėjų sodo teritorija – savivaldybės ar jos dalies bendrojo plano sprendiniuose 

pažymėta, išskyrus atvejus, kol savivaldybės ar jos dalies bendrasis planas nėra parengtas, teisės 

aktu mėgėjų sodininkystei skirta teritorija, suformuota pagal žemės valdos projektą ar teritorijų 

planavimo dokumentą ir suskirstyta į sodininkų ir kitų asmenų nuosavybės ar kitomis teisėmis 

valdomus sodo sklypus ir bendrojo naudojimo žemę (rekreacijai ir kitoms reikmėms). Taip pat 

Įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sodininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise 

priklauso sodininkų bendromis lėšomis ar bendromis sutelktomis jėgomis pastatyti, įrengti ar kitaip 

įsigyti bendrojo naudojimo objektai: bendrojo naudojimo žemė su bendrojo naudojimo pastatais ir 

įrenginiais (tvoros, vartai, poilsio aikštelės, pliažai, miškai, vandens telkiniai ir kt.); bendroji 

inžinerinė įranga – vandentiekio, kanalizacijos, dujų, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, 

melioracijos įrenginiai, keliai, tiltai, lieptai, vamzdynai ir angos, elektros skydai ir kita bendrojo 

naudojimo inžinerinė techninė įranga, esanti bendrojo naudojimo teritorijose bei patalpose ar 
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konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti sodo sklypuose, jeigu jie susiję su visos mėgėjų sodo 

teritorijos inžinerinės techninės įrangos veikimu ir jeigu jie nėra kitų asmenų nuosavybė.  

Be to, Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sodininkų bendrijos prašymu sodininkų 

bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypus, naudojamus keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, 

ar žemės sklypus su juose esančiais keliais (gatvėmis), atlikus jų kadastrinius matavimus ir 

nerengiant naujo teritorijų planavimo dokumento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos 

įgaliotos institucijos nustatyta tvarka perima ar patikėjimo teise valdo ir tvarko savivaldybė, 

išskyrus atvejus, kai sodininkų bendrija šią dalį išsiperka. 

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, manome, kad sodininkų bendrijų teritorijos bendrojo 

naudojimo žemėje esančių kelių priežiūrą turi vykdyti sodininkai kaip bendrosios dalinės 

nuosavybės teise kelius valdantys asmenys, kol sodininkų bendrijų prašymu keliais užimti žemės 

sklypai nebus perduoti valdyti savivaldybėms. 

Siekiant išspręsti sodininkų bendrijų keliamus klausimus, susijusius su sodininkų bendrijų 

teritorijose esančių kelių perdavimu savivaldybėms, buvo sudaryta tarpžinybinė darbo grupė
1
 

(toliau – darbo grupė) iš suinteresuotų asmenų ir valstybės bei savivaldybių institucijų atstovų.  

Darbo grupės posėdžiuose, kuriuose dalyvavo ir Žemės ūkio ministerijos atstovai, buvo 

sprendžiami sodininkų bendrijų keliami klausimai, susiję su sodininkų bendrijų teritorijose esančių 

kelių perdavimu savivaldybėms bei kiti aktualūs klausimai. Pažymime, kad pirmiau minėtu 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu sudarytai darbo grupei buvo pavesta parengti 

pasiūlymus dėl sodininkų bendrijoms aktualių klausimų, taip pat ir sodininkų bendrijų teritorijose 

esančių keliais (gatvėmis) užimtų žemės sklypų perdavimo savivaldybėms, sprendimo būdų.  

Kadangi darbo grupės išvados buvo pateiktos Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos 

komitetui, tikimasi, kad minėtos išvados padės priimti visiems tinkamus sprendimus, susijusius su 

sodininkų bendrijų teritorijose esančių kelių perdavimu savivaldybėms. 

Pažymėtina, kad pagal šiuo metu galiojančių teisės aktų nuostatas taip pat gali būti 

sprendžiamas sodo bendrijų teritorijose esančių kelių (gatvių) perdavimo savivaldybėms klausimas. 

Paaiškiname, kad vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatomis bendrijos prašymu 

sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypus, naudojamus keliams (gatvėms) eksploatuoti 

ar tiesti, ar žemės sklypus su juose esančiais keliais (gatvėmis), atlikus jų kadastrinius matavimus ir 

nerengiant naujo teritorijų planavimo dokumento, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta 

                                                 
1
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. D1-749 „Dėl darbo grupės sodininkų 

bendrijų aktualiems klausimams spręsti sudarymo“ 
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tvarka perima ar patikėjimo teise valdo ir tvarko savivaldybė, išskyrus atvejus, kai sodininkų 

bendrija šią bendrojo naudojimo teritorijos dalį išsiperka. 

Atkreipiame dėmesį, kad žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo tvarką reglamentuoja 

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai
2
. Taigi, šiuo metu galiojančios teisės aktų nuostatos sudaro 

galimybę atlikti bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių kadastrinius matavimus. Be to, 

pranešame, kad valstybinės žemės sklypų ar jų dalių, kurie numatomi naudoti savivaldybėms 

valdyti patikėjimo teise, perdavimo tvarka patvirtinta ir šį perdavimą reglamentuoja Valstybinės 

žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms 

taisyklės
3
.  

Taip pat, pažymėtina, kad Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad sodininkų bendrijų 

bendrojo naudojimo žemės sklypų, naudojamų keliams (gatvėms) eksploatuoti ar tiesti, ar žemės 

sklypų su juose esančiais keliais (gatvėmis) kadastriniai matavimai ir įregistravimas Nekilnojamojo 

turto registre finansuojamas iš sodininkų bendrijų lėšų, savivaldybių lėšų ir iš valstybės biudžeto 

tikslinių asignavimų. 

Taigi, pagal dabartinį teisinį reglamentavimą savivaldybės gali perimti ar patikėjimo teise 

valdyti sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypus, naudojamus keliams (gatvėms) 

eksploatuoti ar tiesti, ar žemės sklypus su juose esančiais keliais (gatvėmis), jeigu yra sodininkų 

bendrijos prašymas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktai nenustato privalomumo 

savivaldybei perimti minėtuosius žemės sklypus, tačiau sodininkų bendrijos ir savivaldybės 

sutarimu nusprendus juos perimti, perėmimas galėtų būti vykdomas vadovaujantis pirmiau 

nurodytais teisės aktais. 

 

 

 

 

Ministerijos kanclerė              Dalia Miniataitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“. 
3
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų 

perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“. 
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