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Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje patikrino viešą informaciją apie Vilniaus miesto
gatvėse iškabintas dvikalbes gatvių pavadinimų lenteles ir nustatė, jog Rusų, Islandijos ir
Varšuvos gatvėse bei Vašingtono aikštėje greta gatvių pavadinimų lentelių lietuvių kalba yra
gatvių pavadinimų lentelės nevalstybine kalba. Taip pat nustatė, jog Varšuvos gatvės
pavadinimo lentelė valstybine kalba neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 patvirtintų Kelių eismo taisyklių 1 priedo „Kelio ženklai“ 9
punkte informaciniam kelio ženklui Nr. 617 „Gatvės pavadinimas“ nurodytų dizaino ir formos
reikalavimų.
Gatvių pavadinimų nurodymas nevalstybine kalba prieštarauja Lietuvos Respublikos
valstybinės kalbos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies nuostatai, jog Lietuvos Respublikoje viešieji
užrašai yra valstybine kalba. Vienintelę išimtį numato Valstybinės kalbos įstatymo 18
straipsnio 1 dalis, kurioje įtvirtinta tautinių bendrijų organizacijų teisė savo pavadinimus bei
informacinius užrašus pateikti ne tik lietuvių, bet greta ir kitomis kalbomis. Gatvių pavadinimų
lentelės nėra tautinių bendrijų organizacijų informaciniai užrašai, todėl joms Valstybinės kalbos
įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje numatyta išimtis negali būti taikoma.
Gatvių pavadinimų nurodymas lentelėse ne valstybine kalba taip pat prieštarauja Vidaus
reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Pavadinimų gatvėms,
pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos
aprašo (toliau – Aprašas) 31 punktui, kuriame nurodyta, kad gatvių, pastatų, statinių ir kitų
objektų pavadinimai, pateikiami kelio informaciniuose ženkluose, lentelėse, užrašuose ar
iškabose, turi būti nurodomi taip, kaip jie yra įregistruoti Adresų ar Nekilnojamojo turto
registre. Adresų registre gatvių pavadinimai registruojami valstybine kalba.
Aprašo 30 punktas nurodo, kad savivaldybės vykdomoji institucija organizuoja kelio
informacinių ženklų, nuorodų įrengimą, lentelių, iškabų pritvirtinimą, užrašų užrašymą, jų
priežiūrą ir keitimą.
Gyvenamojoje vietovėje gatvės ženklinamos gatvės pradžios, pabaigos ir posūkio
taškuose (ties sankryžomis) kelio informaciniais ženklais „Gatvės pavadinimas“, apibrėžtais
Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11
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d. nutarimu Nr. 1950, tvirtinamais ant metalinių stulpelių, įkastų žemėje (toliau – kelio
informaciniai ženklai) (Aprašo 26 punktas). Gatvių, kurių neįmanoma paženklinti kelio
informaciniais ženklais, pavadinimai nurodomi gatvių pradžios, pabaigos ir posūkio taškuose
(ties sankryžomis) lentelėse, tvirtinamose ant pastatų sienų ar užrašais ant pastatų sienų (Aprašo
27 punktas).
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu, r e i k a l a u j u nedelsiant
įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos 17 straipsnio 1 dalies nuostatą ir vykdyti
Aprašo 26, 27, 30 ir 31 punktuose numatytus reikalavimus: pašalinti Valstybinės kalbos
įstatymo neatitinkančias gatvių pavadinimų lenteles, kuriose nurodyti teisiškai neįregistruoti
gatvių pavadinimai Vilniaus mieste Rusų, Islandijos ir Varšuvos gatvėse bei Vašingtono
aikštėje ir pakeisti gatvės pavadinimo lentelę, užrašytą valstybine kalba ir pritvirtintą ant
stulpelio Varšuvos gatvėje, įrengiant naują kelio informacinį ženklą „Gatvės pavadinimas“
pagal Aprašo 26 ir 31 punkto reikalavimus.
Šis reikalavimas turi būti apsvarstytas per savaitę nuo reikalavimo gavimo dienos. Apie
priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo
priėmimo dienos. Informuoju, jog per nustatytą terminą neįvykdžius reikalavimo, nepranešus
apie reikalavimo įvykdymą ar atsisakius jį vykdyti, Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2
punktu, Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka kreipsis į teismą dėl
neveikimo.
Informuoju, jog vadovaujantis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 6
straipsnio 1 dalies 5 punktu, Vyriausybės atstovas turi teisę nustatyti kitą nurodytų veiksmų
įvykdymo terminą, jeigu gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo subjekto
motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti.
Vadovaujantis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 9 dalimi,
meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo su šia informacija supažindinti
savivaldybės tarybos narius.
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