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DĖL SKLYPO PROJEKTAVIMO DARBŲ
Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2018 m. spalio 4 d. informavo apie 9300 kv. m.
sandėlio projektavimą valstybiniame žemės sklype, adresu E. Pliaterytės g. 2, Vilnius, sklypo
kadastrinis Nr. 0101/0162:55.
2018 m. spalio 10 d. Seime mano vardu gautas Vilniaus miesto Trakų Vokės bendruomenių
atstovų prašymas, kuriame pabrėžiama, kad E. Pliaterytės gatvės gyventojai ir Trakų Vokės
bendruomenė kategoriškai prieštarauja 9300 kv. m. ploto sandėlio projektavimui ir statybai
valstybiniame sklype minėtu adresu ir pateikia teisėtus ir pagrįstus motyvus.
Atsižvelgdami į besiklostančią probleminę situaciją ir įvertinę rengiamo projekto galimai
neigiamas pasekmes E. Pliaterytės g., bendruomenės atstovai prašo:
1. Stabdyti (nutraukti) sandėlio valstybinės žemės sklype, adresu Pliaterytės g. 2 Vilnius,
projektavimo ir statybos darbus.
2. Inicijuoti kvartalo, apimančio sklypą, visą E. Pliaterytės g. ir atitinkamą J.Tiškevičiaus g.
atkarpą, detalųjį planą, siekiant išvengti chaotiškos kvartalo plėtros.
3. Ateityje prašoma griežtai laikytis susitarimų, pasiektų susitikimuose su miesto meru ir
kitais savivaldybės vadovais bei įgaliotais atstovais. Tai yra:
a) šį ir visus kitus ateityje planuojamus projektus, susijusius su Trakų Vokės vystymu,
prašoma aptarti ir derinti su Trakų Vokės bendruomene;
b) šiose teritorijose vystyti Trakų Vokės gyventojų poreikius atitinkančius socialinio,
poilsio/laisvalaikio ir sveikatingumo paskirties projektus.
Sandėlio valstybiniame žemės sklype, adresu E. Pliaterytės g. 2, Vilnius, tolimesni
projektavimo veiksmai turi būti sustabdyti ir negali būti svarstomi, kol nėra atsižvelgta į E.
Pliaterytės gatvės gyventojų ir Trakų Vokės bendruomenės pateikiamus aplinkos apsaugą ir
visuomenės sveikatos poreikius užtikrinančius reikalavimus.
Taip pat pabrėžtina, kad sandėlio statyba gyvenamojoje Trakų Vokės dalyje galimai
prieštarauja tiek šiuo metu galiojančiam Vilniaus miesto bendrajam planui, tiek ir Vilniaus miesto
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tarybos svarstomam 2018 m. redakcijos bendrojo plano projektui.
Primenu, 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, todėl privalo ją
vykdyti.
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.
Remiantis Lietuvos Respublikos Seimo statutu, 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 pareiškėjų raštu, raginu
atsižvelgti į argumentuotas pastabas ir pasiūlymus dėl sklypo projektavimo darbų, taip kaip numato
Lietuvos Respublikos teisės aktai ir tarptautinės sutartys, reglamentuojančios gyventojų teisę į
saugią ir švarią aplinką.
Priimant tolesnius su projektavimo rengimu ir vykdymu susijusius sprendimus, Vilniaus
miesto savivaldybės ir kitų atsakingų institucijų vadovai, turėtų atsižvelgti į aukščiau pateiktus itin
svarbius siūlymus.
PRIDEDAMA. 2018-10-10 Vilniaus miesto Trakų Vokės bendruomenių atstovų prašymas
su priedais, 7 lapai.
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