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DĖL VILNIAUS ORO UOSTO PLĖTROS IR PERSPEKTYVINIO LĖKTUVŲ KILIMO–
TŪPIMO TAKO
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) išnagrinėjo
Jūsų 2018 m. rugsėjo 26 d. raštą Nr. SN-S-51 „Dėl Vilniaus oro uosto plėtros ir perspektyvinio
lėktuvų kilimo–tūpimo dokumentų pateikimo“ dėl žemės sklypo, esančio Salininkuose, Vilniaus m.
savivaldybės Naujininkų sen., savininkų 2018 m. rugsėjo 17 d. prašymo „Prašymas dėl Vilniaus oro
uosto plėtros ir perspektyvinio lėktuvų kilimo–tūpimo tako dokumentų pateikimo“, kuris taip pat
buvo tiesiogiai adresuotas Susisiekimo ministerijai.
Informuojame, kad Susisiekimo ministerija pagal kompetenciją išnagrinėjo minėtą
prašymą ir 2018 m. spalio 2 d. pateikė žemės sklypo, esančio Salininkuose, Vilniaus m.
savivaldybės Naujininkų sen., savininkų kontaktiniam asmeniui Artūrui Janušauskui atsakymą
(pridedama).
PRIDEDAMA. 3 lapai.

Susisiekimo ministras

G. Pilipavičius, tel. (8 5) 239 3856, el. p. gintaras.pilipavicius@sumin.lt

Rokas Masiulis
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Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) išnagrinėjo
žemės sklypo, esančio Salininkuose, Vilniaus m. savivaldybės Naujininkų sen., savininkų 2018 m.
rugsėjo 17 d. prašymą „Prašymas dėl Vilniaus oro uosto plėtros ir perspektyvinio lėktuvų kilimo–
tūpimo tako dokumentų pateikimo“ ir teikia šią informaciją.
Susisiekimo ministerija 2018 m. liepos 20 d. raštu Nr. 2-9651 „Dėl Vilniaus miesto
bendrojo plano sprendinių, susijusių su perspektyviniu lėktuvų kilimo–tūpimo taku, keitimo“
informavo Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, kad Susisiekimo ministerija ir VĮ Lietuvos
oro uostai patvirtina poziciją, kad Susisiekimo ministerija sutinka atsisakyti Vilniaus oro uosto
alternatyvaus kilimo ir tūpimo tako įrengimo ir atsisako žemių rezervavimo kitoje nei oro uostas
Liepkalnio g. pusėje su sąlyga, kad rengiamo 2030 m. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos
bendrojo plano (toliau – Bendrasis planas) siūlomi sprendiniai užtikrins esamo Vilniaus oro uosto ir
Vilniaus miesto darnios plėtros galimybes, keleivių terminalą ir susijusią infrastruktūrą vystant tiek
esamoje vietoje, tiek nusprendus perkelti į rytinę kilimo tūpimo tako pusę. Be to, VĮ Lietuvos oro
uostai 2018 m. gegužės 31 d. rašte Nr. 4R-425 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos
bendrojo plano keitimo“, adresuotame Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, pažymėjo, kad
būtina kontroliuoti ir riboti perspektyvinėse triukšmo veikiamose teritorijose, kurios nurodytos rašto
priede „Civilinių orlaivių skrydžių triukšmo kontūrai“ ir pažymėtos raudona linija, statinių ir žemės
paskirčių konversijas į jautrias triukšmo poveikiui paskirtis ir naują statybą. Todėl, atsižvelgiant į
Vilniaus oro uosto plėtros poreikius, teritorijos dalis tarp Salininkų g. ir Liepkalnio g. turėtų likti
rezervuota oro uosto plėtrai (su galimybe turėti paslaugų funkcinę zoną). Pažymėtina, kad
Susisiekimo ministerija pastebėjo, kad viešinamame Bendrajame plane į Susisiekimo ministerijos ir
VĮ Lietuvos oro uostai pateiktus pasiūlymus dėl esamo Vilniaus oro uosto plėtros ir aplinkinių
teritorijų vystymo poreikių nėra atsižvelgta ir paprašė Vilniaus miesto savivaldybės administraciją
informuoti, ar bus patikslinti rengiamo Bendrojo plano sprendiniai. Vilniaus miesto savivaldybės
administracija 2018 m. rugsėjo 7 d. raštu Nr. A51-76672/18(18(2.15.1.1-MP3) „Dėl pasiūlymų
bendrojo plano keitimui“ informavo Susisiekimo ministeriją, kad Bendrojo plano sprendiniai
patikslinti, atsižvelgiant į Susisiekimo ministerijos rašte pateiktą informaciją ir VĮ Lietuvos oro
uostai pasiūlymus. Tačiau konstatuotina, kaip tai nurodyta ir Jūsų prašyme, kad patikslinti Bendrojo
plano sprendiniai iki šiol teisės aktų nustatyta tvarka nepaviešinti, todėl Susisiekimo ministerija
2018 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 2-13229 „Dėl pasiūlymų Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano
sprendinių keitimui“ kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją prašydama kuo skubiau
pateikti patikslintus Bendrojo plano sprendinius, kurie susiję su numatoma Vilniaus oro uosto
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plėtra. Vilniaus miesto savivaldybės administracija į šį prašymą neatsakė. Atsižvelgiant į tai, kas
aukščiau išdėstyta, siūlome žemės sklypo Salininkuose savininkams kreiptis į Vilniaus miesto
savivaldybės administraciją dėl pagal Susisiekimo ministerijos ir VĮ Lietuvos oro uostai pateiktus
pasiūlymus patikslintų Bendrojo plano sprendinių, susijusių su numatoma Vilniaus oro uosto plėtra,
paviešinimo.
Susisiekimo viceministras

Ričardas Degutis
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