
 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL MĖGĖJŲ SODŲ KELIŲ (GATVIŲ) ĮTRAUKIMO Į PLUNGĖS 

RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) 

SĄRAŠĄ PRAŠYMAMS NAGRINĖTI KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS 

DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO  

 
2020 m. gegužės 4 d. Nr. D-297 

Plungė  

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 

2 punktu ir Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. tarybos sprendimu Nr. T1-

70 „Dėl mėgėjų sodų kelių (gatvių) įtraukimo į Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių 

(gatvių) sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo“,  

1. S u d a r a u  mėgėjų sodų kelių (gatvių) įtraukimo į Plungės rajono savivaldybės 

vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašą (toliau – Sąrašas) prašymams nagrinėti komisiją (toliau – 

Komisija): 

1.1. Mindaugas Kaunas, Administracijos direktorius, Komisijos pirmininkas; 

1.2. Živilė Bieliauskienė, Turto skyriaus vedėja; 

1.3. Lina Miknienė, Turto skyriaus vyr. specialistė; 

1.4. Laura Baumilė, Architektūros ir teritorijų planavimo vyr. specialistė; 

1.5. Modestas Budrys, Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas; 

1.6. Seniūnijos, kuriame yra kelias (gatvė), kurį prašoma įtraukti į Sąrašą, seniūnas; 

2. P a v e d u  Komisijai nagrinėti prašymus dėl mėgėjų sodų kelių (gatvių) įtraukimo į 

Sąrašą. 

3. T v i r t i n u pridedamą Komisijos darbo reglamentą. 

4. S k i r i u Komisijos sekretore Juditą Kaveckienę, Protokolo skyriaus specialistę. 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Administracijos direktorius                      Mindaugas Kaunas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

                                            Plungės rajono savivaldybės administracijos 

                           direktoriaus 2020 m. gegužės 4 d. 

     įsakymu Nr. D-297                                            

 

MĖGĖJŲ SODŲ KELIŲ (GATVIŲ) ĮTRAUKIMO Į PLUNGĖS RAJONO 

SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠĄ 

PRAŠYMAMS NAGRINĖTI KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

 
1.  Mėgėjų sodų kelių (gatvių) įtraukimo į Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių 

(gatvių) sąrašą komisijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato mėgėjų sodų kelių 

(gatvių) (toliau – Kelias) įtraukimo į Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) 

sąrašą (toliau – Sąrašas) Komisijos darbo tvarką. 

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais 

Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 

potvarkiais, kitais teisės aktais, Mėgėjų sodų kelių (gatvių) įtraukimo į Plungės rajono savivaldybės 

vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašą tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas) bei šiuo 

Reglamentu. 

3. Komisijos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu. 

Komisijos darbą organizuoja ir jam vadovauja Komisijos pirmininkas. 

4. Šį reglamentą tvirtina bei keičia Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius. 

5. Komisijos posėdžiai yra rengiami du kartus per metus (II ir IV ketvirčio pradžioje). 

Komisijos posėdžius šaukia Komisijos pirmininkas. Nesant Komisijos pirmininko arba sekretoriaus, 

posėdžio metu išrenkamas laikinas posėdžio pirmininkas arba sekretorius. 

6. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 4 (keturi) 

komisijos nariai. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po 

lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. 

7. Neeilinis komisijos posėdis gali būti sušauktas, jeigu to prašo dauguma Komisijos narių arba 

Komisijos pirmininko iniciatyva. 

8. Jeigu iki II ir IV ketvirčio pradžios nėra pateikta prašymų dėl Kelių įtraukimo į Sąrašą, 

posėdis nesušaukiamas. 

9. Komisija išnagrinėja prašymų pagrįstumą pagal Tvarkos aprašą. 

10. Kiekvienam siūlomam įtraukti į Sąrašą Keliui yra užpildoma lentelė ir parašoma išvada 

(priedas). 

11. Išnagrinėjus visus prašymus, Komisijos sprendimai įforminami laisvos formos protokolu. 

12. Komisijos protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius. 

13. Kai siūlomas įtraukti Kelias atitinka visus kriterijus ir tai yra nustatyta Komisijos protokole, 

jis yra įrašomas į siūlomų Plungės  rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašą. 

Pagal poreikį, tačiau ne dažniau negu 1 kartą per ketvirtį, yra rengiamas siūlomų įtraukti Plungės 

rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo tikslinimo projektas, kuris teikiamas 

Plungės rajono savivaldybės tarybai tvirtinti. 

14. Ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo protokolo pasirašymo dienos Sekretorius 

informuoja suinteresuotus asmenis. 

 

 

____________________________ 



  Mėgėjų sodų kelių (gatvių) įtraukimo į Plungės 

rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių 

(gatvių) sąrašą komisijos darbo reglamento 

priedas 

_______________ 

Data, prašymo Nr. 

 

El. Nr. Kriterijaus pavadinimas Taip Ne Pastabos 

1.  
Kelias yra valstybinėje žemėje;    

2.  

Kelio juosta ar žemės juostos plotis yra ne 

mažesnė kaip 4,5 m (Lietuvos Respublikos 

sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. 8 d.). 

  

 

3.  

 Keliai (gatvės), kuriais (kuriomis) 

naudojasi ir ne mėgėjų sodo teritorijose 

esančių žemės sklypų savininkai ir 

naudotojai (kai keliai (gatvės) atlieka 

tranzitinę funkciją); 

ar 

Keliai (gatvės), kuriais (kuriomis) 

naudojasi daugiau negu vienos bendrijos 

teritorijoje esančių žemės sklypų 

savininkai. 

 

  

 

4.  

Įrengta arba galima įrengti apsisukimo aikštelę 

(STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės 

keliai. Bendrieji reikalavimai.“ 32 p. 5 pav. 

Minimali apsisukimo aikštelė 2 ašių 

sunkvežimiui). 

  

 

5.  

Keliai (gatvės), skirti aptarnauti bendrijas, 

kuriose ne mažiau kaip 20 procentų žemės sklypų 

savininkų yra gyvenamąją vietą šioje bendrijos 

teritorijoje deklaravę asmenys. 

  

 

Bendra suma    

 

Išvada: Pagal esamus kriterijus Komisija pritaria/nepritaria (netinkamą variantą išbraukti), kad 

siūlomas Kelias būtų įtraukiamas į Sąrašą. 

 

Komisijos parašai: 

                             

Vardas, pavardė 

__________ _____________________________ 


