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Aplinkos ministrui
Valentinui Mazuroniui
Dėl sodininkų bendrijų teritorijų tolesnio vystymo ir aplinkos formavimo.

Prieš rinkimus, 2012 m. vasario 7 d. esame pasirašę bendradarbiavimo
sutartį, kurioje vienas iš svarbiausių keliamų tikslų, suformuoti valstybinę ilgalaikę
sodininkų bendrijų raidos strategiją, kuria vadovaujantis sistemingai ir racionaliai
būtų galima ruošti reikiamas teisės aktų pataisas o pačioms bendrijoms turėti
galimybę aiškiai ir pagrįstai planuoti savo infrastruktūros vystymą.
Ačiū už sudarytą darbo grupę, kuri baigė darbą lapkričio 22 d.. Deja, jos
išvadose sprendimas siūlantis savivaldybėms savo ateities strateginiuose bei teritorijų
planavimo dokumentuose aptarti ir numatyti kiekvienos mėgėjų sodų teritorijos
vystymo viziją, tėra mandagus, neapibrėžtas nei laike, nei savo esmėje įpareigojantis
pasiūlymas.
Absurdiškai vykdomos žemėtvarkos politikos rezultate, didžioji dalis
pirminių sodininkų bendrijų žemėtvarkos planų nebeatitinka kadastro duomenims, jie
niekur neregistruoti, neturintys aiškaus dokumento juridinio statuso. Sprendimas
pavesti savivaldybėms kurti kiekvienai savo viziją ar strategiją, tėra esamos
chaotiškos politikos tęsinys.
Artimiausiu metu neišvengiamai teks spręsti šių planų koregavimo ir
registravimo klausimus. Esamoje situacijoje kiekvienai bendrijai, gal ir skausmingai,
bet teks rinktis skirtingus tolesnio vystymosi variantus. Bendrijos prieš pradedant
pertvarkyti savo generalinius planus, turi žinoti aiškią valstybės strategiją dėl savo
teritorijų vystymo perspektyvų, aplinkos formavimo ir elementarių joms taikytinų
kriterijų reikalavimus. Jei neturėsime aiškios ilgalaikės valstybės strategijos šiandien,
tai bus dar viena chaoso banga.
Kauno regiono lapkričio 30 d. bendrijų pirmininkų konferencija apsvarstė
Jūsų sudarytos Tarpžinybinės darbo grupės sodininkų bendrijų aktualiems

klausimams nagrinėti ir spręsti teikiamas išvadas ir nutarė kreiptis į Jus su prašymu.
Siekiant pilnai įvykdyti mūsų pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, kreipiamės dėl
galimybės pratęsti buvusios grupės veiklą ar suburti naują, tikslu paruošti
kvalifikuotas specialistų rekomendacijas dėl tolimesnių mūsų investicijų
prasmingumo ir tikslingumo vystant sodininkų bendrijų infrastruktūrą, dėl sodininkų
bendrijų generalinių planų racionalių koregavimo variantų, aiškių STR taikytinų
minimaliai privalomų ar bent rekomenduojamų kriterijų planuojamai vystyti
infrastruktūrai, sodininkų bendrijoms svarstančiom galimybę ateityje transformuotis į
gyvenvietes, ar apsiriboti rekreacinių zonų statusu.
Manome, kad jei nebus priimti esminiai sprendimai formuojant valstybės
strategiją mūsų bendrijų tolesnio vystymo klausimais, kol Jūs vadovaujate
ministerijai, šis užsitęsias procesas bus ilgam ir neleistinai atidėliojamas.
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