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Vilnius
Lietuvos Respublikos triuk5mo valdymo istatymo l7 straipsnio I dalyje nurodya, jog Lietuvos
Respubtikoje sudaromi strateginiai triukimo Zem€lapiai: I) aglomerocitt; 2) pagrindiniq keliq ruoZtl;
3) pagrindiniry geleZinkelio keli4 ruoZty; 1) stambiq oro uostu.
Mineto istatymo l3 straipsnio l dalies 4 punkte nustatlta, jog sovivaldybiry tarybos tvirtina
aglomeracijq strateginius triuksmo 1em€lapius, aglomeracijose esaniiry pagrindiniq keliy ruoZtl,
pagrindiniq geleiinkelio keliq ruoZ4 ir stambiq oro uosty strateginius ftiuksmo iem€lapius.
Lietuvos Respublikos triuk5mo valdymo istatymo Nr. IX-2499 2,5,7,8,9, I l, 13, 14, 17,18,24,
26,27,29 straipsniq pakeitimo ir 19,20 straipsniq pripaZinimo netekusiais galios istatymo (toliau Pakeitimo lstatymas) l7 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog Triuldmo valdymo istatymo 17 straipsnio
t datyje nurodyti strateginiai triukimo Zemilapiai turi buti sudaryti pagal 2016 metq duomenis ir
patvirtinti ne viliau kaip iki 2017 rn birielio 30 d.
Suejus Pakeitimo istatyme nustatltam terminui Vilniaus miesto savivaldybes taryba nepatvirtino
strateginiq triukSmo Zemelapiq. AtsiZvelgiant i tai, kas i5destyta, darytina i5vada, kad savivaldybes
taryba per nustatyt4 termin4 neigyvendino minetq Triuk5mo valdymo lstatymo nuostatq.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZiiiros !statymo
5 straipsnio 2 dalies l punktu, reikalauju nedelsiant igyvendinti Triuk5mo valdymo istatymo
l3 straipsnio I dalies 4 punkt4 bei Pakeitimo istatymo l7 straipsnio 2 dalies nuostatas ir patvirtinti
aglomeracijt1 strateginius triukimo Zemtlapius, aglomeracijo.se esaniiq pagrindini7 keliq ruoiq,
pagrindinitl geleZinkelio keliq ruoitl ir stambiq oro uosttl strateginius triukimo 1emilapius.
Sis reikalavimas turi btiti apsvarstytas artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje, bet ne veliou
kaip per vienq minesi nuo reikalavimo gavimo dienos. Apie priimt4 sprendim4 Vyriausybes atstovui
turi biiti prane5ta per l0 dienq nuo sprendimo priemimo dienos.
Per nustatyt4 termin4 nelvykdZius reikalavimo/nepraneSus apie reikalavimo ivykdym4/atsisakius
j! vykdyti, Vyriausybes atstovas, vadovaudamasis Savivaldybiq administracines prieZi0ros istatymo
5 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Administraciniq bylq teisenos istatymo nustatyta tvarka kreipsis iteism4
del neveikimo.
Informuoju, jog vadovaujantis Savivaldybiq administracines prieZi[ros istatymo 6 straipsnio
I dalies 5 punktu, Vyriausybes atstovas turi teisg nustatyti kit4 nurodytq veiksmq ivykdymo termin4,
jeigu gautas pagal kompetencij4 savivaldybes administravimo subjekto motyvuotas praiymas 5i terminQ
pratgsti.

Vadovaujantis Savivaldybiq administracines prieZi[ros istatymo 4 straipsnio 9 dalimi, meras
artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje privalo su Sia informacija supaZindinti savivaldybes
tarybos narius.
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