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DĖL GRIOVIŲ SUTVARKYMO

Išnagrinėję Jūsų 2021 m. rugpjūčio 16 d. prašymą, informuojame, kad sodininkų bendrijos
„Žara“ teritorijoje, esančioje Dūkštų sen., Brinkiškių k., melioruotos žemės ir valstybei nuosavybės
teise  priklausančių  melioracijos  statinių  nėra.  Valstybės  lėšomis  melioracijos  darbai  minėtoje
teritorijoje atlikti nebuvo. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 27 dalyje ir
Lietuvos  Respublikos  melioracijos  įstatymo  7  straipsnio  3  dalyje  apibrėžta,  kad  Savivaldybės
patikėjimo  teise  valdo  ir  naudoja  tik  valstybei  nuosavybės  teise  priklausančius  melioracijos
statinius,  todėl  Vilniaus  rajono  savivaldybės  administracijos  Žemės  ūkio  skyrius  nėra
kompetentingas spręsti šio klausimo.

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,  01402  Vilnius)  ar  Vilniaus  apygardos  administraciniam  teismui
(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

Administracijos direktorė                                                                                   Liucina Kotlovska
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