VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS VILNIAUS APSKRITYJE

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorei
Almai Vaitkunskienei
Kopija
Vilniaus miesto savivaldybės merui
Remigijui Šimašiui

REIKALAVIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006-12-29 ĮSAKYMU NR. D1636 PATVIRTINTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANŲ RENGIMO TAISYKLIŲ 44 PUNKTO
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2017 m. birželio 15 d. Nr. 1R-12
Vilnius
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-636 patvirtintų
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių
(toliau – Taisyklės) 7 punkte nurodyta, jog savivaldybių teritorijų geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano (toliau – planas) planavimo organizatorius yra
savivaldybės administracijos direktorius. Taisyklių 44 punkte nurodyta, jog patvirtinus planą
planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo, atlikdamas sprendinių įgyvendinimo stebėseną,
nuolat kaupia ir analizuoja informaciją apie gyvenamųjų vietovių, kuriose renovuota/pastatyta
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir (ar) jos sistemų skaičių,
prisijungusių gyventojų ir gyventojų, kuriems sudaryta galimybė prisijungti prie naujai įrengtų
geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros skaičių, investicijų poreikį,
teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką plano sprendinių įgyvendinimui, parengia stebėsenos
ataskaitą. Stebėsenos ataskaita rengiama už kiekvienus metus. Ataskaita turi būti parengta iki kitų
metų sausio 31 dienos ir, ją parengus, skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.
Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2011-07-13 sprendimu Nr. 1-124 patvirtino Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą (toliau – Plėtros specialusis
planas). Nors Plėtros specialusis planas yra patvirtintas beveik prieš 6 metus, Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos 2017-06-02 rašte Nr. A51-36267/17(3.3.10.6-TD2) nurodyta, kad
stebėsenos ataskaita neparengta. Minėtame rašte nurodyta, kad stebėsenos ataskaita bus parengta,
koreguojant Plėtros specialųjį planą.
Atkreiptinas dėmesys, jog Taisyklių 44 punkte yra nustatyta pareiga kasmet parengti ir
savivaldybės interneto svetainėje paskelbti stebėsenos ataskaitą. Ši pareiga atsiranda nuo plano
patvirtinimo dienos. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad stebėsenos ataskaita nėra parengta, darytina
išvada, kad planavimo organizatorius, t. y. savivaldybės administracijos direktorius, nevykdo
imperatyvių Taisyklių nuostatų.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5
straipsnio 2 dalies 1 punktu, reikalauju nedelsiant įgyvendinti Taisyklių 44 punkto nuostatas ir
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parengti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-07-13 sprendimu Nr. 1-124 patvirtinto Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo
stebėsenos ataskaitą bei ją paskelbti savivaldybės interneto svetainėje.
Šis reikalavimas turi būti apsvarstytas per savaitę nuo reikalavimo gavimo dienos. Apie
priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo
dienos. Per nustatytą terminą neįvykdžius reikalavimo/nepranešus apie reikalavimo
įvykdymą/atsisakius jį vykdyti, Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka kreipsis į teismą dėl neveikimo.
Informuoju, jog vadovaujantis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 6 straipsnio
1 dalies 5 punktu, Vyriausybės atstovas turi teisę nustatyti kitą nurodytų veiksmų įvykdymo terminą,
jeigu gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo subjekto (šiuo atveju – savivaldybės
administracijos direktoriaus) motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti.
Vadovaujantis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 9 dalimi, meras
artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo su šia informacija supažindinti savivaldybės
tarybos narius.
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