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DĖL PASVALIO RAJONO SODININKŲ BENDRIJOS „VYTURYS“ PRAŠYMO
Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų 2020 m. sausio 6 d. sprendimu
administracinėje byloje Nr. I3-229-283/2020 (įsiteisėjo 2020 m. balandžio 9 d.), priimtu pagal
pareiškėjos Pasvalio rajono sodininkų bendrijos „Vyturys“ (toliau – Bendrija) skundą atsakovėms
Pasvalio rajono savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) ir Pasvalio
rajono savivaldybei, atstovaujamai Savivaldybės administracijos, Savivaldybės administracija
įpareigota iš naujo teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėti Bendrijos 2018 m. lapkričio 12 d.
prašymo Nr. 17 „Dėl SB „Vyturys“ bendro naudojimo objektų (kelių, gatvių) remonto, priežiūros
bei išlaidų dėl šių objektų remonto kompensavimo“ (toliau – Prašymas) dalį dėl reikalavimo įrengti
gatvių apšvietimą sankryžose, ypač pavojingoje Kaštonų ir Bokšto gatvių sankirtoje su apvažiavimu
į Šiaulius.
Vykdydama aukščiau nurodytą teismo įpareigojimą, Savivaldybės administracija nustatė, kad:
 Pasvalio aplinkkelis (krašto kelias Nr. 205) (Prašyme vadinama apvažiavimu į Šiaulius, su
kuriuo kertasi Bokšto ir Kaštonų gatvės, esančios Pasvalyje) yra įtrauktas į Valstybinės reikšmės
automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d.
nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“ (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1132 redakcija) (su visais aktualiais
pakeitimais);
 valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei, juos turto
patikėjimo teise valdo, naudoja ir jais disponuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos (Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 4 straipsnio 2 dalis);
 saugių eismo sąlygų valstybinės reikšmės keliuose užtikrinimą įgyvendinant eismo saugumo
priemones organizuoja ir koordinuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos ir jai pavaldžios valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčios valstybės įmonės (Lietuvos
Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 11 straipsnio 1 dalis).
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 8
dalimi ir Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo
subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d.
nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo
administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m.
lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 933 redakcija), 28 punktu, atsižvelgdama į tai, kas nurodyta,

Savivaldybės administracija persiunčia pagal kompetenciją nagrinėti Lietuvos automobilių kelių
direkcijai prie Susisiekimo ministerijos Bendrijos Prašymo dalį dėl apšvietimo Kaštonų ir Bokšto
gatvių sankirtoje su Pasvalio aplinkkeliu (krašto keliu Nr. 205) įrengimo.
Apie priimtus sprendimus prašoma informuoti Bendriją ir Savivaldybės administraciją.
PRIDEDAMA (tik pirmam adresatui). Pasvalio rajono sodininkų bendrijos „Vyturys“ 2018
m. lapkričio 12 d. prašymas Nr. 17 „Dėl SB „Vyturys“ bendro naudojimo objektų (kelių, gatvių)
remonto, priežiūros bei išlaidų dėl šių objektų remonto kompensavimo“ (be priedų), 1 egz., 2 lapai.
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