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DĖL EISMO PRIE LOPŠELIO-DARŽELIO „GIRAITĖ“  

Atsakydami į Jūsų raštą, reg. Nr. A334-49/22, dėl vaikų ir tėvelių/globėjų saugumo 

pakeliui Vilniaus lopšelį-darželį „Giraitė“, informuojame, kad pagal Jūsų rašte išdėstytą informaciją 

akivaizdu, jog vairuotojai statydami transporto priemones pažeidžia Kelių eismo taisyklių 

reikalavimus (KET XVII skyriaus 150.5., 150.7., 150.10., 150.15. punktai). Papildomai įvertinome 

eismo situaciją vietoje ir ant šaligatvių stovinčių automobilių ar blokuojančių transporto eismą, 

pažeidžiant Kelių eismo taisyklių reikalavimus, neužfiksuota. 

Atkreiptinas dėmesys, kad papildomos eismo reguliavimo priemonės netaikomos, kai yra 

pažeidžiamos Kelių eismo taisyklės. Kelių eismo taisyklių pažeidimo atvejai sprendžiami 

prevencine tvarka (pažeidėjus baudžiant administracine tvarka). Pranešimus dėl stovėjimo tvarkos 

pažeidimų galima teikti interneto svetainėje https://tvarkaumiesta.lt/ skiltyje „Pasirinkite problemos 

tipą“ pažymint „Transporto priemonių stovėjimo tvarkos pažeidimai“ arba tai galima padaryti 

skambinant policijai telefonu 112 arba interneto svetainėje 

https://www.epolicija.lt/web/guest/choose-reporting-service-guest. Daugiau informacijos dėl 

transporto priemonių stovėjimo tvarkos pažeidimų fiksavimo galite rasti 

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/saugus-miestas/atmintine-del-stovejimo-tvarkos-pazeidimu/. 

Papildomai informuojame, kad Savivaldybė įsigaliojus naujiems teisės aktams planuoja 

vykdyti „pažeidėjų pavojingai paliktų automobilių nutempimą“, nuoroda: 

https://vilnius.lt/lt/2022/01/19/pazeideju-pavojingai-palikti-automobiliai-gali-buti-nutempti/. 

Primename, kad Erfurto gatvėje ties Jūsų įstaiga yra pažymėtos trumpalaikio sustojimo 

vietos, kuriomis tėveliai gali naudotis. Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad daugiabučių 

gyvenamųjų namų kiemuose galioja gyvenamosios zonos reikalavimai (KET XXI skyrius), kurioje 

pėstiesiems leidžiama judėti važiuojamąja dalimi, jie turi pirmumo teisę prieš transporto priemones, 

o transporto priemonėms draudžiama važiuoti didesniu kaip 20 km/h greičiu ir kt. reikalavimai. 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2009 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-1783 „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir 

jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Techninių eismo reguliavimo 

priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo nuostatų 2 ir 44 punktais“) 

papildomų priemonių taikyti neplanuojama. 

 

 

 

 

Saugaus eismo poskyrio vedėjas,                                                                                 Marius 

Maldeikis 

pavaduojantis Skyriaus vedėjas                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vaida Bončkienė, tel. (8 5) 211 2140, el. p. vaida.bonckiene@vilnius.lt 

 
Šis atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui 

(Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos 
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

Dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje skundas 

gali būti paduodamas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo 
kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka per vienus metus nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo dienos. 
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