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Seimo Aplinkos Apsaugos komiteto
Pirmininkui Algimantui Salamakinui,
Seimo nariui Aplinkos Ministrui
Valentinui Mazuroniui,
Žemės Ūkio ministrui
Virgilijui Juknai.
Kauno regiono sodininkų bendrijų pirmininkų Konferencijos

KREIPIMASIS
Du dešimtmečius chaotiškai priiminėjamos teisės aktų pataisos, liečiančios
sodininkų bendrijų planavimą, statybą ir infrastruktūrą, administravimą. Vyksta
beveik nekontroliuojamas virsmas iš rekreacinių zonų į gyvenvietes su akivaizdţiai
sunkiais urbanizacijos paţeidimais, viduramţiškomis siauromis gatvėmis, be laisvų
teritorinių juostų infrastruktūros komunikacijoms. Sklypuose esami statiniai sunkiai
pasiekiami, o atskirais atvejais iš viso nepasiekiami avarinių tarnybų transporto
priemonėms.
Buitinių nuotekų valymo ir kiti įrenginiai įrengiami chaotiškai,
atsitiktinėse vietose, neplaningai, be galimybės vėliau spręsti jų centralizuotą
aptarnavimą ir t.t.. Kas ir kaip vykdys LR Vyriausybės ir ES direktyvas iki 2014 metų
pabaigos 95 proc. kiekvienos savivaldybės gyventojų aprūpinti viešojo vandens
tiekėjo tiekiamu vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis (Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 13 str. 1 punktas) ?
Daugiau negu keista tiek savivaldybių, tiek kitų valstybės institucijų
olimpinė ramybė stebint chaotišką procesų vystymąsi, suprantant, kad ateityje
savivaldybėms neišvengiamai teks perimti sodininkų bendrijose ydingai
susiformavusias gyvenvietes.
Artėja naujas, 2014 m. finansavimo periodas, kuriam Savivaldybės turi
rengtis iš anksto, perţiūrėti ir iš naujo įvertinti prioritetus, sudaryti sąlygas sodininkų
bendrijas, maţąsias gyvenvietes įtraukti į finansavimo programas, nes sodų
gyventojai tikrai tokių lėšų nesurinks.

Kreipiamės į Jus su prašymu, rasti galimybę Seime, prie Aplinkos ar
Ţemės Ūkio ministerijos sudaryti darbo grupę, kuri, nors ir pavėluotai, pabandytu
valstybiškai suformuoti sodininkų bendrijų tolesnio vystymosi strategiją. Problema
yra labai aktuali nes liečia 220000 sodininkų sklypų arba virš pusės milijono
gyventojų.
Konferencijos įgaliotas Kauno susivienijimo „Sodai“
Pirmininkas Romualdas Šeštakauskas
Priedas: trys lapai su 82 konferencijos dalyvių parašais
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