2019 m. gruodis, nr. 1

Seimo nario Lino Balsio
veikla Seime, aktuali
informacija Panerių rinkimų
apygardos gyventojams,
susitikimai, konsultacijos
rūpimais klausimais

Mieli Panerių apygardos bendruomenių nariai ir bendraminčiai –
visi, su kuriais intensyviai ir kūrybingai dirbome visus metus, –
sveikinu su artėjančiomis šventėmis ir dėkoju už gražų bendradarbiavimą!
Tradiciškai su Jumis dalinuosi savo veiklos rezultatais ir mūsų bendrais
pasiekimais, kurių nebūtų be Jūsų aktyvumo ir neabejingumo.
Linkiu, kad ir kiti metai atneštų Jums daug malonių akimirkų ir gražių rezultatų,
o Jūsų šeimoms ir artimiesiems – namų šilumos ir jaukumo.
Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!
Pagarbiai
Linas Balsys

VEIKLA SEIME

SEIMO NARIO LINO BALSIO
2019 METŲ VEIKLOS APŽVALGA
Per šiuos metus:
50 Seimo nario siųstų raštų pasiekė įvairias valdžios institucijas dėl Salininkų, Naujininkų, Trakų Vokės, Mūrinės Vokės, Žemųjų Panerių, Aukštųjų Panerių ir kitų aplinkinių gyvenviečių problemų.
Surengta parlamentinė kontrolė Aplinkos apsaugos komitete dėl Salininkuose veikiančio „Atliekų rūšiavimo centro“ veiklos pradėjo duoti rezultatų. L. Balsys jau ne vienus metus kreipiasi į įvairias institucijas dėl triukšmingos ir taršios statybines atliekas šalia Vilniaus Salininkų gimnazijos perdirbančios
įmonės veiklos. Ne vieną kartą po Seimo nario kreipimųsi vykdytų patikrinimų metu užfiksuoti pažeidimai. Valstybinės institucijos netrukus antrą kartą dėl šios įmonės inicijuojamame Aplinkos apsaugos
komiteto posėdyje pateiks savo siūlymus dėl tolimesnės įmonės veiklos.

28 teisės aktai L. Balsio pateikti svarstyti Seimui.
Reikšmingiausi iš jų:
Miškų įstatymo pataisos, kurios įpareigotų labiau rūpintis miškais, būtų taisomos valdančiųjų
įgyvendintos urėdijų reformos klaidos, kurios sunaikino urėdijų ir girininkijų sistemą.

Radiacinės saugos įstatymo pataisos, kuriomis būtų užkirstas kelias panaikinti Radiacinės saugos
centrą, atsakingą už greitą sprendimų priėmimą branduolinių ar radiologinių avarijų atveju. Šį
centrą prijungti prie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro įsigeidė Seimo valdantieji. Su tokiu
siūlymu nesutinkantis Seimo narys L. Balsys teigia, kad centro savarankiškumo panaikinimas
reikštų, jog įvykus nelaimei, specialistų reagavimas sulėtės, sprendimai turės pereiti sudėtingesnį
biurokratinį mechanizmą.

Augalų apsaugos įstatymo pataisos, kuriomis L. Balsys siekia uždrausti Lietuvoje naudoti
prieštaringai vertinamą, žemės ūkyje paplitusį herbicidą glifosatą.

Civilinio kodekso pataisos, kurios atleistų asmenis, kurie nesinaudoja liftu nuo prievolės mokėti už jo
keitimą, taisymą ir pan.

Socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisos, kuriomis pensijas pristatytų tik Vyriausybės paskirtas
universaliosios pašto paslaugos teikėjas, kuris gali užtikrinti paslaugos kokybę visoje Lietuvos
teritorijoje.

Prisidėta prie Želdynų įstatymo pataisų, kuriomis būtų užkirstas kelias besaikiam ir nepagrįstam
miesto medžių kirtimui.
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L. Balsys siūlo teisingesnį mokėjimą už
naudojimąsi liftais
Seimo narys Linas Balsys įregistravo Civilinio kodekso pataisas, kuriomis siekia teisingiau reglamentuoti mokesčių rinkimą už bendrosios dalinės nuosavybės naudojimą. Į šią nuosavybę pagal
šiandien galiojančius teisės aktus patenka liftai, balkonus laikančios ir kitos pagrindinės namo
konstrukcijos.
Pasak L. Balsio, daugiausia skundų sulaukiama iš pirmuose daugiabučių aukštuose gyvenančių gyventojų, kurie, neturėdami poreikio ir nesinaudodami liftu, vis tiek turi mokėti lygią dalį už jo išlaikymą bei remontą, nes
jie laikomi bendrosios dalinės nuosavybės bendrasavininkiais.
„Taip numato dabar galiojantis Civilinis kodeksas, todėl siūlau jį pataisyti taip, kad bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymo kaštai būtų proporcingai paskirstomi tarp gyventojų pagal jų iš turimos dalinės nuosavybės
gaunamą naudą. Pavyzdžiui, pirmojo aukšto gyventojai negauna jokios naudos iš lifto, nebent leistųsi į požeminį garažą. Tuo tarpu gyvenantys devintajame namo aukšte, gauna didžiausią naudą iš lifto, nes juo kasdien
daug naudojasi. Būtų logiška, jog jiems tektų ir didesnė liftų išlaikymo našta. Tokia kaštų padengimo sistema
būtų teisingesnė ir sąžiningesnė, nes rečiau liftais besinaudojantys gyventojai už jų eksploatavimą mokėtų
mažiau“, – sakė L. Balsys
Ši pataisa taip pat leistų tarp daugiabučio namo gyventojų teisingiau paskirstyti ir kitų bendrosios nuosavybės
objektų, tokių kaip balkonus laikančių namo konstrukcijų, išlaikymo, priežiūros bei remonto išlaidas.
Priėmus naujas Civilinio kodekso nuostatas, Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turėtų nustatyti gaunamos
naudos iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų apskaičiavimo metodiką ir pasiūlyti tvarką, kaip ši metodika
galėtų būti įgyvendinama, renkant rinkliavas ar kaštų padengimo įmokas. 

Seimas svarstė L. Balsio pataisas,
kuriomis būtų užtikrintas
patikimesnis pensijų pristatymas
Seimas gegužės pradžioje bendru sutarimu nusprendė svarstyti Seimo nario Lino Balsio Socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas, kurios neleistų pasikartoti situacijai, kai pensijų pristatymas į namus atskiruose regionuose smarkiai vėlavo.
Priėmus šias pataisas pensijas į namus galėtų pristatyti tik universaliosios pašto paslaugos teikėjas, galintis
garantuoti tinkamą ir laiku įvykdomą paslaugos atlikimą. Linas Balsys teigia, kad chaosas dėl laiku nepristatytų
į namus pensijų įvyko dėl netinkamo viešųjų paslaugų pirkimo reglamentavimo.
„Tokia situacija susiklostė todėl, kad kai kuriose vietovėse pensijų į namus pristatymui viešuosius pirkimus laimėjo
įmonės, kurios nebuvo pajėgios paslaugą teikti laiku ir kokybiškai. Priėmus mūsų siūlomas pataisas pensijų pristatymo į namus paslaugą galėtų teikti tik universalios paslaugos teikėjas. Juo Vyriausybė viešo konkurso būdu skiria tik
tą įmonę, kuri turi visas reikalingas galimybes ir infrastruktūrą teikti paslaugą visoje Lietuvos teritorijoje ir atitinka
kitus griežtus, įstatymuose numatytus reikalavimus. Ši pataisa garantuotų pensijų pristatymo į namus patikimumą,
skaidrumą, o taip pat leistų „Sodrai“ sutaupyti lėšas, kurios dabar išleidžiamos atskirų viešųjų pirkimų kiekvienoje
savivaldybėje organizavimui“, – sako L. Balsys.
Šiuo metu universalias paslaugas teikia AB „Lietuvos paštas“, tačiau tokių paslaugų teikėjomis gali tapti ir kitos įmonės, kurios įvykdytų numatytus reikalavimus.
Nors Vyriausybė L. Balsio pataisoms pritarė, tačiau Seimo „valstiečių“ daugumos sprendimu pataisos buvo
atmestos. 
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Įregistruotos įstatymo pataisos,
kuriomis siekiama Lietuvoje
uždrausti glifosato naudojimą
Seimo narys Linas Balsys įregistravo Augalų apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma uždrausti
Lietuvos teritorijoje naudoti prieštaringai vertinamą herbicidą – glifosatą, galimai sukeliantį vėžį.
Pasak L. Balsio, tokių pataisų poreikis kilo Europoje ir visame pasaulyje pastaraisiais metais paaštrėjus diskusijoms
dėl plačiai žemės ūkyje naudojamo glifosato neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.
„Šiuo metu Jungtinėse Amerikos Valstijose herbicidų su glifosatu gamintojams dėl vėžinių susirgimų yra iškelta
beveik 20 tūkstančių bylų, laimimi teisminiai procesai, kuriuose įrodomas glifosato poveikis pareiškėjų sveikatai ir
jo įtaka vėžiniams susirgimams. Tai sukėlė dideles diskusijas Europos valstybėse. Nuo 2022 metų pabaigos Europos Sąjungoje turėtų įsigalioti Europos Komisijos draudimas naudoti glifosatą žemės ūkyje. Vis daugiau Europos
valstybių, nelaukdamos Europos Komisijos nurodymų, pačios savo teritorijoje imasi riboti šio herbicido naudojimą.
Vien šiais metais vienokius ar kitokius glifosato draudimo įstatymus priėmė aktyviai žemdirbystę vykstanti Austrija,
Prancūzija, Vokietija. Neabejoju, kad tokių draudimų atsiras ir kitose valstybėse. Diskusijos apie glifosato draudimą
privalo persikelti ir į Lietuvos politinę darbotvarkę“, – teigia Seimo narys L. Balsys.
Lietuvoje šiuo metu yra registruoti 195 herbicidai. Iš jų – 27 herbicidų sudėtyje yra glifosato.
„Vieša paslaptis, kad glifosato produktais išpurškiami pasėlių laukai ne tik norint naikinti piktžoles, bet ir prieš derliaus nuėmimą siekiant greičiau subrandinti grūdines kultūras. Todėl vėliau ir aptinkami glifosato pėdsakai ne tik
žemės ūkio produktuose, bet ir žmogaus organizme“, – sako parlamentaras.
L. Balsio pataisas palaiko ekologinių ūkių savininkai, žinomi mokslininkai, taip pat Žemės ūkio rūmai.
„Glifosatą reikia drausti. Mes suprantame, kad nuodijame patys save ir kitus, tačiau vis tiek dar mėginame tempti ir
stengiamės dar vienus kitus metus naudoti. Geriau uždraudžiam ir pradedam naudoti kitas priemones, kurios nėra
kenksmingos. Dabar mes tiesiog gaištame laiką ir nustebsime, kad jau nebegalime naudoti to, ką įpratę“, – portalui
Delfi.lt, palaikydamas L. Balsio siūlymus, sakė Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus.
A. Svitojus įsitikinęs, kad žemės ūkio produkcijos gamyba atsisakius glifosatų nebrangs, kaip nuogąstauja chemizuotų ūkių savininkai. 

L. Balsio susitikimas su ekologinių ūkių savininkais, Augalininkystės tarnybos atstovais dėl glifosato draudimo įteisinimo

VEIKLA APYGARDOJE

Problemos Aukštuosiuose Paneriuose
turi būti išspręstos
Seimo narys L. Balsys, bendradarbiaudamas su Aukštųjų Panerių bendruomenės pirmininke Galina Chatkevič, kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę dėl problemų, su kuriomis susiduria Aukštųjų Panerių gyventojai.

1. Dėl patvinstančios Baltosios Vokės-Juodšilių gatvių sankryžos
Aukštųjų Panerių gyventojų teigimu, 2016 m. balandžio 4 d. susitikimo su Panerių seniūnijos gyventojais, Vilniaus
meras Remigijus Šimašius buvo informuotas apie problemas, kurios kyla dėl Aukštuosiuose Paneriuose nesutvarkytos vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros Baltosios Vokės – Juodšilių gatvių sankryžoje.
Pavasarį, rudenį ar po stipraus lietaus dėl nesutvarkytos vandens surinkimo sistemos šioje sankryžoje ir aplink ją
susikaupia didelis kiekis vandens, neleidžiantis gyventojams šioje teritorijoje judėti nei pėsčiomis, nei automobiliu.
Per šią sankryžą į Panerių memorialą (Agrastų g.) pagerbti Holokausto aukų atminimą dažnai vyksta lietuvių bei
užsienio turistų grupės, aukšto rango užsienio valstybių politikų ir diplomatų delegacijos. Gyventojų teigimu, yra
pasitaikę atvejų, kai minėtoje sankryžoje po liūties yra užstrigęs turistų autobusas.
L. Balsys kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, kad ši rastų galimybių sutvarkyti šioje vietoje vandens surinkimo
infrastruktūrą, kuri nekeltų nepatogumų nei gyventojams, nei memorialą lankantiems turistams. 

Patvinimai Baltosios Vokės ir Juodšilių gatvių sankryžoje

2. Dėl nesaugios Juodšilių gatvės
Asfaltuojant Juodšilių g. buvo demontuotas greičio ribojimo kalnelis, buvęs Juodšilių g. tarp 11 ir 13 namo, šalia
vaikų darželio. Gyventojų teigimu, prieš gatvės asfaltavimo darbus buvo žadėta įrengti greičio ribojimo kalnelį iš
asfalto dangos. Šiandien toks greičio ribojimo kalnelis nėra įrengtas, o senasis – demontuotas. Gyventojai šioje
vietose pasigenda ir greičio ribojimo ženklų. Tai kelia pavojų gyventojų (ypač – vaikų) saugumui.
L. Balsys kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, kad ši atsižvelgtų į gyventojų prašymą ir šalia vaikų darželio įrengtų greičio ribojimo priemones (greičio ribojimo kalnelį, reikiamus kelio ženklus).

3. Dėl Juodšilių gatvės įtraukimo į sniego valymo grafikus
Nuo 2019 m. Aukštieji Paneriai (Juodšilių g., Vasarotojų g., Pašto g. ir kitos miesto valdžios, matyt, „antraeilėmis“
laikomos gatvės) nėra įtraukti į sniego valymo paslaugų grafiką. Dėl to gyventojai šaltuoju metų laiku, esant sniegui
nuolat susiduria su nepatogumais, yra priversti prašyti atlikti valymo paslaugas, kiekvieną kartą gatvėse susikaupus
didesniam sniego kiekiui.
L. Balsys kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, kad ši atsižvelgtų į gyventojų prašymus ir įtrauktų Aukštuosius Panerius į sniego valymo paslaugų grafiką.
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Zuikių gatvėje greitai bus įrengtas tunelis,
skirtas ir pėstiesiems, ir dviratininkams
L. Balsys dėl nesaugaus tunelio Zuikių gatvėje ne kartą yra kreipęsis į Vilniaus miesto savivaldybę. Lapkričio pradžioje Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė informaciją apie numatomą požeminio pėsčiųjų tunelio ties Zuikių gatve Vilniuje, projektavimą teritorijoje tarp Zuikių – Voverių ir Vaduvos gatvių. Joje nurodoma, kad visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų. Gyventojams projekte pasigedus dviračių tako,
Seimo narys L. Balsys į požeminio tunelio projektą šalia pėsčiųjų tako paprašė atskirai įtraukti ir dviračių taką.
Gautas Vilniaus miesto savivaldybės įstaigos „Vilniaus planas“ direktoriaus atsakymas, kad, įvertinus tai, jog gyventojų skaičius Zuikių gatvės teritorijoje nesiekia 150 žmonių, – tuneliu galės naudotis ir pėstieji, ir važiuojantieji
dviračiu.

Pėsčiųjų tunelio ties Zuikių gatve projektas

Bus sprendžiama dėl „girdyklos“ Naujininkuose likimo
Į Seimo narį L. Balsį dar vasarą kreipėsi Vilniaus miesto Dzūkų g. 38 ir 40 daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai dėl šioje gatvėje veikiančios ir ramybę trikdančios parduotuvės-baro veiklos.
Gyventojai skundėsi, kad bare alkoholio prekyba vykdoma visą parą, o maitinimo įstaigos klientai alkoholinius gėrimus
vartoja šalia gyvenamųjų namų, taip pažeidinėdami viešąją tvarką ir nuolat keldami pavojų aplinkiniams gyventojams.
Daugiabučių namų gyventojai ir šalia baro veikiančių lopšelis-darželis „Gervelė“ ir bendrojo lavinimo gimnazijos
„Lietuvių namai“ bendruomenės nariai nuolat susiduria su nuo alkoholio apsvaigusiais žmonėmis, turi kęsti jų keliamą triukšmą, matyti dažnai kylančias muštynes bei kitus viešosios tvarkos pažeidimus.
L. Balsys po gyventojų nusiskundimų kreipėsi dėl parduotuvės-baro veiklos į Vilniaus miesto savivaldybę bei Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą.
„Kavinių ir barų statusą turinčios ir daugiausia naktimis dirbančios „girdyklos“ kelia realų pavojų gyventojams, nes
intensyviausia prekyba alkoholiu vyksta naktimis, kada prekyba parduotuvėse yra draudžiama“, – sakė L. Balsys.
Institucijoms suskubus tikrinti skunde minimą įstaigą, užfiksuoti pažeidimai. Nustatyta, kad baras nesilaiko pardavimo alkoholiu apribojimo laiko. Vėliau pareigūnai be įspėjimo reguliariai lankėsi šalia įstaigos ir užfiksavo ne vieną
pažeidimą, už kurį baro savininkai buvo nubausti.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos licencijavimo ir leidimų skyrius po L. Balsio raštų kreipėsi į visas atsakingas institucijas, kad šios pateiktų visą turimą informaciją apie baro pažeidimus, nusikalstamas veikas, gautus
gyventojų skundus. Gavęs visą reikalingą informaciją Licencijavimo ir leidimų skyrius planuoja surengti Mažmeninės
prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisijos posėdį, kuriame bus sprendžiama, ar panaikinti baro licenciją
prekiauti alkoholiniais gėrimais. 
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Dėl aplaidžių Trakų Vokės dvaro
parko tvarkymo darbų ir nesitarimo su
gyventojaiS – nesibaigiantys kreipimaisi į
atsakingas institucijas
Nors žiniasklaidoje Vilniaus miesto savivaldybė giriasi, kaip sklandžiai vyksta Trakų Vokės dvaro
parko tvarkymo darbai, tačiau realybė prasilenkia su užsakomuosiuose straipsniuose pateikiama
informacija.
Seimo nariui Linui Balsiui ne kartą teko kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę, kad ši įtrauktų Trakų Vokės gyventojus
į parko tvarkymo darbų planavimą.
Gyventojai nebuvo informuoti apie tai, kokie darbai ir kada planuojami atlikti, su jais nebuvo bendradarbiaujama.
Dėl neatsakingai dirbančių statybos įmonių veiklos, kai darbininkai sunkiąja technika išjudino saugomų pastatų pamatus,
užliejo dvaro pastatų rūsius, L. Balsys kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, Kultūros paveldo departamento vadovą.
„Ar taip turėtų būti atkuriamas ir prikeliamas naujam gyvenimui garsusis grafų Tiškevičių puoselėtas Trakų Vokės
dvaras ir jo parkas? Jau nebesuskaičiuoju, kiek kartų esu kreipęsis dėl Trakų Vokės dvaro parko teritorijos tvarkymo
darbų į įvairias institucijas - Vilniaus miesto merą, Kultūros paveldo departamentą ir Valstybinę teritorijų planavimo
ir statybos inspekciją, kad būtų kuo greičiau įvertinti įmonės, kuri šeimininkauja Trakų Vokės dvaro parko teritorijoje,
atliekami darbai ir jų galimas neigiamas poveikis šioje vietoje gyvenančių gyventojų gyvenimo kokybei bei kultūros
vertybėms. Kasybos darbai išjudino saugomų pastatų pamatus, užlieti rūsiai, gyventojai baiminasi didesnių liūčių.
Toks aplaidumas – nepateisinamas“, – situaciją komentavo L. Balsys.
Reaguodamas į L. Balsio kreipimąsi, įvertinti situaciją į Trakų Vokės dvaro parko teritoriją atvyko Kultūros paveldo
departamento vadovas Vidmantas Bezaras.
Draudimo bendrovė pripažino, kad statybų bendrovės padaryta žala paveldo objektams (sutrūkinėjo neseniai restauruotos Šv. M. Marijos koplyčios fasadas), yra draudiminis įvykis, išmokėta išmoka.
Savivaldybė galiausiai įtraukė Trakų Vokės bendruomenės atstovą į darbinius susirinkimus, kuriuose yra planuojami
dvaro parko teritorijos tvarkymo darbai. 

Nuotraukos - aktyvios bendruomenės narės Jadvygos Chludok
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Teigiami pokyčiai Agrastų gatvėje
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys Linas Balsys kreipėsi į atsakingas institucijas dėl Vilniaus mieste Agrastų gatvėje, šalia daugiabučių namų statomų vilkikų.
Šalia daugiabučių namų muitinės tarpininko paslaugas teikianti įmonė
valdo ir atviro saugojimo aikšteles, tačiau į savo teritoriją vilkikų neįsileidžia, todėl sunkiasvorių transporto priemonių vilkstinės nusidriekia
Agrastų gatvėje, po gyvenamųjų namų langais.
Pasak Seimo nario L. Balsio, neapsikentę į jį kreipęsi Agrastų gatvės gyventojai, jau 13 metų yra priversti gyventi tarp vilkikų eilių, kęsti jų skleidžiamą triukšmą ir taršą.
„Man nesuprantama, kaip iki šiol jokiai valstybinei kontroliuojančiai įstaigai neužkliuvo tokia situacija. 15–20 metrų atstumu nuo gyvenamųjų
namų nuolat stovi apie 30–40 vilkikų. Gyventojai skundžiasi, kad jie turi
kęsti nuolatinį išmetamųjų dujų kvapą bei sklindantį triukšmą, taip pat
jie turi taikstytis ir su laukiančių vairuotojų paliekamomis šiukšlių krūvomis, išsiliejančiais tepalais, nuolatiniais nepatogumais, norint įvažiuoti ar
išvažiuoti iš gatvės. Net prieš 13 metų šioje vietoje Vilniaus miesto savivaldybės įrengti draudžiamieji kelio ženklai „Sustoti draudžiama“ buvo
ignoruojami ir galiausiai savavališkai pašalinti“, – sakė L. Balsys.
L. Balsys dėl esamos situacijos Agrastų gatvėje kreipėsi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus
miesto savivaldybės vadovus, Finansų ministrą ir Muitinės departamento
prie Finansų ministerijos vadovą.

Vilkikai Agrastų gatvėje, po gyventojų
daugiabučių langais

L. Balsys apžiūri teritoriją po vilkikų stovėjimą
ribojančių kelio ženklų įrengimo

Po L. Balsio kreipimosi atlikti patikrinimai, atstatyti pašalinti sunkvežimių
eismą ir stovėjimą draudžiantys ženklai. Gyventojai teigia, kad situacija
pasitaisė ir krovininio transporto eismas šalia gyvenamųjų namų žymiai sumažėjo.
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