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DĖL SB „A“ BENDRO NAUDOJIMO OBJEKTŲ (KELIŲ, GATVIŲ) REMONTO, 

PRIEŽIŪROS, BEI IŠLAIDŲ, DĖL ŠIŲ OBJEKTŲ REMONTO, KOMPENSAVIMO  
 

Atsakydami į 2018 m. lapkričio 12 d. prašymą Nr.17 „Dėl SB „A“ bendro naudojimo objektų (kelių, 

gatvių) remonto, priežiūros, bei išlaidų, dėl šių objektų remonto, kompensavimo“ Pasvalio rajono savivaldybės 

administracija Jus informuoja: 

1. Pasvalio rajono savivaldybės administracija negali įtraukti į kapitališkai remontuotinų  Pasvalio 

rajono kelių (gatvių) sąrašą Bokšto gatvės atkarpos nuo sankryžos su Naujakurių ir Slėnio gatvėmis iki Bokšto 

gatvės pabaigos, kadangi jos nevaldo. Šiuo metu pristatytos sodininkų  įstatymo pataisos, kur išvardyta, kokius 

kelius savivaldybės turėtų perimti.  Dabar dar nėra patvirtintos tvarkos, kaip sodininkų bendrijų kelius (gatves) 

perduoti savivaldybėms, tad savivaldybės teisiškai negali investuoti į šių kelių priežiūrą ar remontą. 

2. 2019 m. savivaldybės biudžete nenumatyta lėšų remti sodininkų bendrijas visiškai ar iš dalies 

apmokant išlaidas mėgėjų sodo naudojimo objektams ( kelių, gatvių tiesimo) statyti, prižiūrėti ir atnaujinti. 

3. Pasvalio miesto seniūnija sodininkų bendrijos „A“ teritorijoje esančias gatves paženklins 2019 

metais pagal nustatytus reikalavimus, kad sodų bendrijoje gyvenantiems gyventojams bei įvairioms tarnyboms 

nekiltų nesklandumų, surandant soduose esančias gatves. 

4. Pasvalio rajono savivaldybės administracija pažymi, kad krašto kelią Nr. 205, Pasvalio 

aplinkkelį, valdo Lietuvos automobilių direkcija ir dėl Kaštonų bei Bokšto gatvių sankirtų su šiuo krašto keliu 

apšvietimo įrengimo siūlo kreiptis į minėtą instituciją. 

5.  Dėl SB „A“ bendrojo naudojimo objektų įtraukimo į Pasvalio miesto teritorijos infrastruktūros 

plėtojimo planus bus sprendžiama, kai minėti objektai bus perduoti savivaldybės nuosavybėn. 
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