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Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai
DĖL GALIMO TEISĖS AKTŲ NESILAIKYMO
Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – administracija) informavo, kad yra
parengta Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija ir strateginio
pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita. Administracijos pateiktoje informacijoje pažymima,
kad pastabas bei pasiūlymus dėl bendrojo plano keitimo koncepcijos ir SPAV ataskaitos visuomenė
galėjo raštu pateikti plano organizatoriui arba plano rengėjui nurodytais kontaktais iki viešojo
supažindinimo pabaigos t.y. iki 2017 m. birželio 20 d.
2017 m. birželio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija gavo Vilniaus miesto
Panerių seniūnijos bendruomenių atstovų raštą su konkrečiomis pastabomis ir pasiūlymais dėl
bendrojo plano keitimo koncepcijos.
Panerių seniūnijos bendruomenių atstovai minėtame rašte pabrėžė, jog susipažinę su viešai
pateiktomis rengiamo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau – BP) keitimo
koncepcijos (2017 m. gegužės 22 d. projektas Nr. VP16-23) alternatyvomis (1. BP Koncepcija 1
„Nekeičiami galiojančio bendrojo plano sprendiniai“ (Bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2007-02-14 sprendimu Nr. 1-1519, neįgyvendintų sprendinių tęstinumas); 2.
BP Koncepcija 2 „Aktualizuojami galiojančio bendrojo plano sprendiniai, tobulinama miesto
erdvinė struktūra“) dar kartą kreipėsi į administraciją ir priminė, kad pagal Lietuvos Respublikos
ratifikuotą Orhuso konvenciją visuomenė privalo būti įtraukta į miesto vystymo sprendimų
priėmimą kaip visavertis proceso narys. Bendruomenėms apmaudu ir nesuprantama, kodėl
parengtoje ir visuomenei svarstyti pateiktoje BP koncepcijoje nėra atsižvelgta į Panerių seniūnijos
gyventojų teisėtus lūkesčius ir daugkartinius jau nuo 2007 m. teikiamus prašymus bei į Panerių
seniūnijos bendruomenės 2016 m. rugsėjo 5 d. raštu, adresuotu Vilniaus miesto Merui ir SĮ Vilniaus
planas, pateiktus bei 2016 m. rugsėjo 14 d. susitikimo su Panerių seniūnijos bendruomenėmis metu
detaliai išdėstytus BP sprendinių keitimo siūlymus, ir visuomenei svarstyti pristatoma visiškai
kitokia BP koncepcija. Atsižvelgdami į tai, bendruomenių atstovai konstatavo faktą, kad planavimą
vykdantys atsakingi Vilniaus miesto savivaldybės atstovai neatlieka dialogo su visuomene funkcijų,
o visuomenės pareikšta pagrįsta nuomonė nėra vertinama kaip lygiavertė kitų subjektų pareikštai
nuomonei.
2017 m. birželio 20 d. kreipiausi į Vilniaus miesto savivaldybės merą Remigijų Šimašių ir
atsakingus administracijos asmenis (kreipimasis pridedamas), ragindamas atsižvelgti į pateiktus
konkrečius Panerių seniūnijos Trakų Vokės bendruomenių siūlymus ir įtraukti suinteresuotą
visuomenę į sprendimų priėmimą.
Minėtą poziciją Panerių seniūnijos bendruomenių nariai išsakė ir 2017 m. liepos 11 d.
surengtame susitikime su administracijos atstovais dėl BP koncepcijos, gyventojų keliamų
problemų ir savivaldybės planuojamų darbų. Deja, minėtame susitikime bendruomenių atstovai taip
pat nebuvo išgirsti, o į jų pasiūlymus toliau nebuvo atsižvelgta.
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Prieš 2017 m. liepos 11 d. susitikimą, bendruomenių atstovai oficialiai pareiškė pretenziją
(pridedama) dėl skubotai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos organizuojamo susitikimopasitarimo dėl bendrojo plano keitimo koncepcijos. Bendruomenių atstovai nusupranta ir
nepateisina tokio administracijos požiūrio į Panerių seniūnijos gyventojus.
Atkreipiu dėmesį, kad 2001 m. Lietuvos Respublika oficialiai ratifikavo Orhuso
konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais.
Konvenciją sudaro trijų ramsčių sistema, pagal kurią visuomenei garantuojama:
teisės gauti informaciją apie aplinką;
teisė dalyvauti priimant su aplinka susijusius sprendimus;
teisė kreiptis į teismus aplinkos klausimais.
Po ratifikavimo Orhuso konvencija tapo Lietuvos nacionalinės teisės dalimi, kurią
privaloma vykdyti, todėl dėl galimai netinkamos savivaldybės veiklos bei nepakankamos
atsakingų institucijų priežiūros atsiranda nukrypimų nuo Lietuvos Respublikos teisės aktuose
įtvirtintų privalomųjų reikalavimų visumos, ko pasėkoje, yra pažeidžiamos visuomenės teisės į
sveiką bei saugią gyvenamąją aplinką ir normalias gyvenimo sąlygas.
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 Panerių seniūnijos bendruomenių
raštais, prašyčiau, pagal institucijos kompetenciją, išsiaiškinti ir pateikti informaciją, ar nebuvo
pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktai ir tarptautinės sutartys, įpareigojančios įtraukti visuomenę
į sprendimų priėmimą, ir ar savivaldybės atsakingi asmenys neviršijo savo įgaliojimų, skubindami
BP koncepcijos priėmimo procedūras.
Taip pat atkreipiu dėmesį, kad klausimas dėl Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano
koncepcijos jau yra įtrauktas į 2017 m. liepos 26 d. Vilniaus miesto tarybos posėdžio darbotvarkę.
PRIDEDAMA. 2017-06-20 Seimo nario L. Balsio kreipimasis į Vilniaus miesto
savivaldybės administraciją, 4 lapai;
2017-07-10 Panerių seniūnijos Trakų Vokės bendruomenės „Versmė“ pretenzija Vilniaus
miesto savivaldybės administracijai, 2 lapai.
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