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1) Žinant, kad Vilniaus miesto želdinimui medeliai yra perkami iš Vokietijos ar Lenkijos, kodėl Vilniaus miesto 
savivaldybės administracija nesudaro sutarties su Vilniaus miesto miškų urėdija dėl medelyno įsteigimo 
Vilniaus miesto infrastruktūros poreikiams tenkinti?

2) Pilaitės gyventojai galėtų girtis gyveną išskirtinai gražioje vietovėje jeigu vakarais nereikėtų skubėti 
užsidaryti langų dėl lauke tvyrančio smogo. Kodėl Jočionių g. 13 ( prie Gariūnų ) planuojama statyti atliekų 
deginimo gamyklą, jei ir taip Pilaitės, Lazdynų rajonai kenčia nuo oro taršos, ir ką miesto valdžia gali padaryti, 
kad Pilaitės gyventojams nereikėtų kvėpuoti lauke plaukiančiais dūmais?

3) Ar Vilniaus miesto savivaldybės administracija, gerindama gyventojų susisiekimą bei bendrą infrastruktūrą. 
nesirengia Pilaitėje įrengti stovų oranžiniams dviračiams. Kadangi jau turime dviračių taką iki Spaudos rūmų, o 
nuo jo ir iki miesto centro, tai būtų visai neblogas būdas pasinaudoti dviračiais ir taip  prisidėti mažinant  
maršrutinį miesto autobusų perpildymą?

4) Kokių veiksmų rengiasi imtis Vilniaus miesto savivaldybė dėl Pilaitėje ir ne tik gyventojų laikomų šunų ir jų 
ekskrementų surinkimo? Įvedus taisykles surinkti ekskrementus, daugelis taip ir daro, tačiau vietoje to, kad 
įmesti į šiukšliadėžę, maišelį su turiniu nušveičia į krūmus. Norint reikalauti laikytis taisyklių, reikėtų 
pasirūpinti specialiomis šiukšliadėžėmis, jų turinio išvežimu ir netgi priemonėmis ekskrementų surinkimui.

5) Vilniečiai iš įvairių vietų atvyksta prie Pilaitės ežerų, tačiau prie Gilužio ežero nėra įrengtų tualetų, nors 
vienas paplūdimys yra savivaldybės pastangomis išpirktas ir skirtas vilniečiams. Kokių priemonių savivaldybė 
imsis šią vasarą, kad poilsiautojai nedergtų ežerų pakrančių, o galėtų oriai naudotis įrengtais tualetais ir šalia 
esančiais šiukšlių konteineriais?

6) Buvęs Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas savo laiku užtikrino, kad  VO „Pilaitės bendruomenė“ tikrai 
turės patalpas, tačiau iki dabar taip ir neturime kur susirinkti ir aptarti mums svarbių klausimų. Viešumoje 
dažnai kalbama apie bendruomenių svarbą, kaip vis tik rengiasi miesto valdžia spręsti  patalpų suteikimo 
bendruomenei problemą?
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