
 

Ar džiaugsis vilniečiai Salotės ežero paplūdimiu 

Vilniaus miesto Pilaitės gyventojai dar vasaros pradžioje sunerimo pamatę prie Salotės ežero 
tveriamą teritoriją. Jie suprato, kad gali būti atimta taip jų pamėgta vieta. Jų nuogąstavimai 
pasitvirtino, kai pereitą savaitę toje vietoje atsirado tikros tvoros su tikrais šunimis už tvoros. 
Buvo užtvertas net keliukas, paežere vedantis į paplūdimį. Tiesa, ežero apsaugos juosta liko 
neužtverta. Tačiau tas apgailėtinas prie pat vandens žmonių pramintas takelis tiktų gal šunims 
ir katinams bėgioti, bet ne save gerbiančiam žmogui vaikščioti. 
 
Daugelis vilniečių ne vieną karštą vasaros dieną, o ir kitu metų laiku, praleidžia vaizdingame 
paplūdimyje prie Salotės ežero. Šiuo metu, Vilniaus miesto savivaldybės dėka, paplūdimys 
yra gerai prižiūrimas ir čia gerai įrengta visa paplūdimiui reikalinga infrastruktūra. Tačiau tai 
visiškai nereiškia, kad vilniečiai  ir toliau galės ramiai juo naudotis. Šis paplūdimys, kaip lėto 
veikimo bomba, vieną dieną gali būti aptvertas ir atimtas iš poilsiautojų. Taip atsitiko todėl, 
kad Salotės ežero paplūdimys jau beveik dešimt metų kaip yra atiduotas privatiems 
savininkams. 
 
Vyriausybė 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtino paplūdimių sąrašą, kurie 
negali būti privatizuojami. Tame sąraše buvo įrašytas ir Salotės ežero paplūdimys. Tačiau jau 
2003 metais Vilniaus apskrities patvirtintame žemės reformos žemėtvarkos projekte aplink 
Salotės ežerą kartu su paplūdimiu  buvo suformuoti sklypai grąžinimui pretendentams.  
Pilaitės bendruomenei kartu su Lietuvos žaliųjų judėjimu pradėjus aktyviai reikalauti, kad 
paplūdimys būtų paliktas visuomenės poreikiams, Vilniaus miesto savivaldybė kartu su 
Vilniaus apskritimi ir Vilniaus rajono administracija surengė ne vieną pasitarimą. Galimai dėl 
visuomenės aktyvumo, sklypų savininkai tuo metu nesiėmė įgyvendinti projektų ar sklypus 
pardavinėti. Pasitarimuose Salotės, Gilužio ir Baltiešos ežerų paplūdimiai buvo pripažinti 
kaip labai reikalingi Vilniaus miestui ir ieškota sprendimų, galinčių patenkinti ir teritorijų 
savininkų bei miesto poreikius. Tokią išeitį buvo radusi Vilniaus miesto savivaldybė, kai 
2004 metais prie Gilužio ežero iš privataus savininko išpirko 1,35 ha teritoriją paplūdimiui. 
Šiuo paplūdimiu, kuris iki galo neįrengtas, vilniečiai naudojasi ir dabar. Tokia praktika,kai 
sklypo savininkas kreipiasi į savivaldybę dėl detaliojo plano derinimo ir savivaldybė pradeda 
derybas dėl sklypo išpirkimo, specialistų nuomone, galėtų būti taikoma ir Salotės ežero 
atžvilgiu.Tuo labiau, kad  Vilniaus rajono bendrajame plane prie Salotės ežero esanti 
pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis yra rekreacinė.  
 
Vilniaus rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjos 
pavaduotojos Audronės Arcmonaitės teigimu, ši rekreacinė paskirtis yra nepakeista iki dabar. 
Tačiau, specialistė teigia, kad dabar sklypai yra parduodami. Naujieji savininkai galimai 
bandys įgyvendinti sau naudingesnius tikslus nei leisti esama teritorija naudotis miestiečiams. 
Vienas iš įsigijusių 2 ha teritorijos galimai yra UAB Marcuvisglobal. Pabandžius paskambinti 
internete nurodytu telefonu, susisiekti nepavyko. 
 
Pilaitės bendruomenė kreipiasi raštu į Vilniaus miesto savivaldybę, prašydama sukviesti visų 
suinteresuotų pusių atstovus ir išsiaiškinti dėl galimybių Salotės ežerą palikti visuomenės 
poreikiams. Tuo tarpu, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos  prašo 
išsiaiškinti ar aptvertam keliukui link Salotės paplūdimio yra nustatytas servitutas ir imtis 
atitinkamų priemonių. 
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