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DĖL VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS
Atsižvelgdamas į daugkartinius Vilniaus miesto Kapsų g., Kaminkelio g. ir Telšių g.
gyventojų pranešimus dėl naikinamos vaikų žaidimų aikštelės, adresu Kaminkelio g. 35D,
kreipiausi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, kad paaiškintų susiklosčiusią situaciją.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto
tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vedėja yra informavusi, kad
minima vaikų žaidimo aikštelė yra nuosavybės teise priklausančiam sklype.
Nekilnojamasis turtas įregistruotas Nr. 44/1579937, unikalus daikto Nr. 4400-2568-8146,
kadastro numeris Nr. 0101/0071:327. Sklypas suformuotas 2014 metais po vaikų žaidimų aikštelės
įrengimo (aikštelė įrengta 2012 metais) - prieš tai žemės sklypas buvo bendrojo naudojimo.
Aikštelė yra moderni, investuotos lėšos ir palanki gyventojams savo geografine padėtimi.
Gyventojams kelią nerimą tas faktas, kad minėtame žemės sklype, po aikštelės demontavimo
darbų, bus statomas neaiškios paskirties pastatas, nes sklype eina požeminiai aukštos įtampos
kabeliai ir yra transformatorinė.
Aplinkinių namų gyventojai kelia galimai pagrįsta susirūpinimą dėl procedūrų formuojant
minėtą sklypą. Kaip jau buvo minėta, aikštelė buvo įrengta 2012 m. bendrojo naudojimo sklype.
Žinant, kad toje vietoje yra pastatyta aikštelė, buvo pradėtos sklypo formavimo ir įteisinimo
procedūros.
Lietuvos Respublikos Seimo statutas numato, kad Seimo narys turi teisę kreiptis su
paklausimais į valstybės institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovus ir pateikti jiems
klausimų. Statuto 12 straipsnio 4 dalis numato, kad Seimo nario kreipimąsi privaloma išnagrinėti ir
atsakyti Seimo nariui ne vėliau kaip per 20 dienų nuo gavimo dienos.
Remdamasis aukščiau nurodytu teisiniu reglamentavimu ir atsižvelgdamas į aukščiau
išdėstytą informaciją bei gyventojų pranešimus, prašyčiau, pagal kompetenciją, pateikti informaciją
dėl minėto žemės sklypo teisės aktų nustatyta tvarka.
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