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DĖL STULPELIŲ ĮRENGIMO   

 

Atsakydami į Jūsų persiųstą el. laišką, reg. A334-86/20, informuojame, kad techninių eismo 

reguliavimo priemonių įrengimą taikome Vilniaus miesto gatvėse, kur nustatyti avaringi gatvių 

ruožai ar sankryžos, atsižvelgdami į „juodųjų dėmių“ žemėlapį (avaringumo statistiką), vejų 

atskyrimo nevykdome. Neprieštaraujame techninių eismo reguliavimo priemonių pastatymui 

(stulpelių ar kt.). Siūlome gyventojams bendru sutarimu inicijuoti ir finansuoti techninių priemonių 

įrengimą. Pažymėtina, kad vadovaujantis Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų 

priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašu (patvirtintu 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“) ir kitais teisės aktais 

parengta techninių priemonių išdėstymo schema turi būti suderinta su Eismo organizavimo 

skyriumi ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba.  

Pažymėtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyrius, vadovaudamasis 

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 222 straipsniu, turi teisę nagrinėti administracinių teisių 

pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas pagal 124 1 straipsnį dėl stovėjimo tvarkos ir 

viešosios tvarkos pažeidimų. Pastebėjus pažeidimus galite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Viešosios tvarkos skyrių el. p. viesoji.tvarka@vilnius.lt arba telefonu (8 5) 219 

7948.  

Prašome Fabijoniškių gyventojus supažindinti su šiuo atsakymu. 

 

 

 

 

Skyriaus vedėjas         Tomas Kamaitis 
 

 

 

 

 

 

 

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

  
Šis atsakymas gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 
27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 
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administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos 

Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.   
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