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DĖL SKUNDO
2019 m. balandžio 30 d. Seime mano vardu gautas Vilniaus miesto Agrastų g. 4, 6, 8, 10, 12
ir 14 daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų prašymas dėl nuolat prie minėtų gyvenamųjų namų
statomų vilkikų, kurie trikdo eismą vietovėje, skleidžia nuolatinę oro ir garso taršą, sukelia pavojų
gyventojų sveikatai ir gyvenamajai aplinkai.
Šalia minėtų daugiabučių namų savo veiklą vykdo UAB "Ferogama", įsikūrusi adresu
Agrastų g. 2. Muitinės paslaugas teikianti įmonė į savo teritoriją neįsileidžia vilkikų, todėl
nuolatinis sunkiasvorių transporto priemonių statymas vyksta Agrastų g., šalia minėtų gyvenamųjų
namų.
Šiuo metu UAB „Ferogama“ savo tinklapyje nurodo, kad tarp kitų paslaugų teikia ir
automobilių bei vilkikų saugojimo įmonės teritorijoje paslaugas, o pačios įmonės teritorijoje
esančių atviro saugojimo aikštelių plotas siekia 17932 m2, tačiau įmonė, pareiškėjų teigimu,
neįsileidžia vilkikų į savo teritoriją, o vilkikų vairuotojai savo transporto priemones yra priversti
statyti šalia gyvenamųjų namų.
Pareiškėjai informavo, kad 15-20 metrų atstumu nuo gyvenamųjų namų nuolat stovi apie 3040 vilkikų. Dienos ar nakties metu vilkikų vairuotojai užveda variklius, kad atvėsintų ar pašildytų
sunkiasvorių transporto priemonių salonus, todėl gyventojai turi kęsti nuolatinį išmetamųjų dujų
kvapą bei sklindantį triukšmą, taip pat turi taikstytis su vilkikų vairuotojų paliekamomis šiukšlių
krūvomis, suprastėjusiomis kelių eismo sąlygomis ir kitomis su tuo susijusiomis problemomis.
Atkreiptinas dėmesys, kad daroma nuolatinė žala gamtai, nes dėl blogo techninio stovio iš
vilkikų liejasi tepalai.
Nors oro ir garso užterštumas šalia minėtų gyvenamųjų pastatų Agrastų g. atkarpoje,
gyventojų nuomone, akivaizdžiai viršija ribines užterštumo vertes, tačiau iki šiol jokių priemonių
nebuvo imtąsi.
Pabrėžtina, kad 2006 m. Vilniaus
miesto savivaldybė priėmė sprendimą įrengti
draudžiamuosius kelio ženklus „Sustoti draudžiama“. Minėtų kelio ženklų draudimas galiojo nuo
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Agrastų gatvės 4 iki 14 namo abiejuose važiuojamosiose gatvės dalies pusėse, tačiau vilkikų
vairuotojai panaikino minėtus ženklus, todėl vilkikų statymas minėtoje teritorijoje vyksta iki šiol.
Gyventojai prašo atstatyti draudžiančiuosius kelio ženklus. Taip pat ragina apsvarstyti visas
įmanomas priemones, kad minėta įmonė savo teritorijoje priimtų atvykusias sunkiasvores transporto
priemones, taip sumažindama žalą Agrastų gatvės gyventojams.
Veiksmingos priemonės sumažintų oro bei garso užterštumą ir padėtų spręsti minėtų namų
gyventojų sveikatos ir saugumo problemas.
Dėl galimai netinkamos atsakingų institucijų veiklos bei nepakankamos priežiūros atsiranda
nukrypimų nuo Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse įtvirtintų privalomųjų
reikalavimų visumos, ko pasėkoje, galimai pažeidžiamos visuomenės teisės į sveiką bei saugią
gyvenamąją aplinką ir normalias gyvenimo sąlygas.
Lietuvos Respublikos Seimo statuto 12 straipsnio 4 dalis numato, jog Seimo nario
kreipimąsi, taip pat jo persiųstus rinkėjų pasiūlymus, pareiškimus ir skundus visi pareigūnai bei
įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai, kuriems jie adresuoti, privalo išnagrinėti ir atsakyti Seimo
nariui ne vėliau kaip per 20 dienų nuo gavimo dienos.
Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstą informaciją bei remdamasis pareiškėjų raštu, prašyčiau
teisės aktų nustatyta tvarka, skubiai taikyti priemones, kurios užtikrintų eismo ir gyventojų saugumą
Agrastų gatvėje, taip pat, pagal institucijos kompetenciją, pateikti visą informaciją, ar UAB
„Ferogama“ vykdoma muitinės tarpininko veikla nepažeidžia Lietuvos Respublikos muitinės
įstatymo, Europos Sąjungos reglamentų bei kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių muitinės
tarpininko teises ir pareigas.
Papildomai informuoju, kad atskiru raštu yra kreiptąsi į Nacionalinį visuomenės sveikatos
centrą prie SAM su prašymu atlikti patikrinimą ir nustatyti, ar minėtos gatvės gyvenamųjų namų
aplinkoje oro užterštumo ir garso slėgio lygis neviršija Lietuvos higienos normoje numatytas
didžiausias leidžiamas oro taršos ir triukšmo ribinių dydžių vertes.
PRIDEDAMA. Vilniaus miesto Agrastų g. 4, 6, 8, 10, 12 ir 14 daugiabučių gyvenamųjų
namų gyventojų prašymas su priedais, 8 lapai.
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