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DĖL KELIO SUTVARKYMO

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) išnagrinėjo Jūsų 2021-
03-19 gautą raštą Nr. A34(1)-2097 dėl Žaros 2-osios, Žaros 9-osios, Žaros 14-osios, Žaros 18-osios
gatvių  priežiūros  Brinkiškių  kaime  ir  informuoja,  kad  2020  metais  nors  KPPP lėšos  jau  buvo
paskirstytos, šių gatvių priežiūrai buvo skirta 4454,62 Eur. Taip pat šiais metais yra planuojami
gatvių pažvyravimo darbai Brinkiškių k., Dūkštų sen., Vilniaus r. 

Pažymima, kad 2021 m. sausio 27 d. Vyriausybės posėdyje priimtas nutarimas, pagal kurį
Vilniaus rajonui skirtas daug mažesnis finansavimas kelių priežiūrai ir plėtrai. Dūkštų seniūnijoje
gyvena 2097 gyventojai, seniūnijos balanse yra apie 76 km vietinės reikšmės kelių ir gatvių, kurių
priežiūra,  atsižvelgiant  į finansavimą,  yra vykdoma nuolat.  Seniūnija,  sudarydama remontuotinų
kelių  ir  gatvių  planą,  kuris  svarstomas  seniūnaičių  sueigoje,  prioritetą  teikia  ne  tik  tankiau
apgyvendintiems  kaimams  (seniūnijoje  yra  49  kaimai),  visuomeniniams  objektams  (švietimo
ugdymo skyriai,  kultūros  centras,  bažnyčios,  kapinės)  bei  keliams  ir  gatvėms,  kuriais  važinėja
visuomeninis transportas, bet atsižvelgia į kelių  būklę. Po žiemos visų vietinės reikšmės kelių būklė
yra bloga, kai kurie kaimų keliai beveik neišvažiuojami. Dūkštų seniūnijos seniūnė nuolat bendrauja
su sod. b-jos „Žara“ valdybos nariu Regimantu Biekša, kuris gali patvirtinti seniūnijos veiksnumą ir
pastangas sukurti visiems seniūnijos gyventojams palankias susisiekimo sąlygas.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad žiemos metu  dėl gausaus snygio bei ekstremalios situacijos
visoje šalyje buvo neišvažiuojami visi Dūkštų seniūnijos  kaimo keliai. Pirmiausiai  buvo valomi
keliai, kur važinėja viešasis transportas, pastatyta visuomeninių objektų, gyvena senyvo amžiaus,
vienišų arba sergančių gyventojų, o vėliau kiti kaimų keliai. Deja, seniūnija savo technikos neturi,
kad  galėtų  tvarkingai  bei  operatyviai  nuvalyti  iš  karto  visus  seniūnijai  priklausančius  kelius.
Nuomojama technika kelis kartus buvo siunčiama valyti minėtas gatves, tačiau žiemos metu Jūs dėl
sniego valymo į seniūniją nesikreipėte, patys jas išvalėte,  todėl valyti  gatves antrą kartą nebuvo
poreikio.  Seniūnija  atsižvelgia  į  visų  gyventojų  prašymus  ir  stengiasi  išspręsti  susidariusias
problemas, deja, gaunamų lėšų kiekis riboja seniūnijos galimybes.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29
str. 1 d., šis atsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai
(Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g.
2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Administracijos direktorė                                                                               Liucina Kotlovska
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