
 

 

Informuojame, kad elektroniniu paštu buvo gautas Jūsų užklausimas dėl: Skersinės sodų 1-ojoje gatvės 

būklės ir svori ribojančių ženklų įregimo.  

 

Pranešame, kad dėl krovininių transporto priemonių Skersinės sodų 1-ojoje gatvėje pasitarime su 

policijos atstovais buvo aptartas klausimas. Buvo priimtas sprendimas atlikti stebėjimus Skersinės sodų 

1-ojoje gatvėje.  

 

Pranešame, kad pasirinktomis dienomis ir valandomis buvo atlikti krovininio transporto priemonių eismo 

stebėjimai minėtoje gatvėje. Tranzitinio krovininio transporto priemonių eismo nebuvo užfiksuota. 

Rytinio piko metu užfiksuota 38 aut./val. (lengv. aut.), pietinio piko metu užfiksuota 29 aut./val., 

vakarinio piko metu užfiksuota 47 aut./val.  

 

Pažymime, kad sodų bendrijų teritorijose, teritorija dar nėra infrastruktūriškai įgyvendinta, vykdomos 

namų statybos. Vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis draudžiamasis kelio ženklas Nr. 304 „Krovininių 

automobilių eismas draudžiamas“ draudžia važiuoti krovininiais automobiliais ir transporto priemonių 

junginiais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė yra didesnė kaip 3,5 t arba didesnė už nurodytąją ženkle, 

taip pat traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą. Aptarnaujantysis 

transportas – transporto priemonės, kurios priklauso draudžiamaisiais kelio ženklais pažymėtoje zonoje 

esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, toje zonoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims 

arba atveža į tą zoną (išveža iš jos) krovinius ar atvyksta į šią zoną paimti krovinio. Atsižvelgiant į tai, 

vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 

30-1783 „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos 

aprašo tvirtinimo“ 2 ir 44 punktais draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 304 „Krovininių automobilių eismas 

draudžiamas“ ar Nr. 314 „Ribota masė“ įrengimui nepritariame. 

 

Jūsų gauta informacija dėl Skersinės sodų 1-oji gatvės priežiūros buvo perduota Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus 

Eksploatacijos poskyriui. Skersinės sodų 1-oji gatvė yra įtraukta į Vilniaus miesto gatvių priežiūros 

darbus, kuris yra lyginama greideriu. Dėl žvyrkelio tvarkymo greideriu darbai numatyti šių metų birželio 

mėnesį. Dėl tikslesnės informacijos galite susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus Eksploatacijos poskyrio 

specialistu Mindaugu Piečiu tel. nr. (85) 211 2399, el. p. mindaugas.piecia@vilnius.lt 

 

Dėkojame Jums už informaciją. 
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