
Salotės ežero paplūdimys – gali būti pramiegotas 

Salotės ežero pakrančių lankytojus dabar pasitinka tvora ir du pikti šunys už jos. Jei per arti 
tvoros prieini, tai dar būsi necenzūriniais žodžiais aprėktas ir aptvare esančio sargo. Ar tokį 
poilsį prie ežero pagrindinio paplūdimio planuoja vilniečiai?   

Pilaitės bendruomenė prieš pusmetį kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos 
inspekciją, kad būtų išsiaiškinta ar teisėtai keliukas į paplūdimį užtvertas tvora. Pastaroji 
kreipėsi į  Vilniaus rajono žemėtvarkininkus, pašydama nustatyti ar savininkas nėra užtvėręs 
ir valstybinės žemės. Po ilgų skambučių pagaliau bendruomenė gavo pakvietimą dalyvauti 
nustatant apsitvėrusio savininko ribas. 

Man belaukiant pareigūnų, pavaikščiojęs prie aptvaro prie manęs priėjo kampuotas, raudonu 
veidu vyras. Kažkodėl man iš karto tapo aišku, kad jis ir bus iš UAB “Marcuvis Global”, 
kurio atstovą žemėtvarkininkai buvo taip pat pakvietę. Buvo manoma, kad būtent jis užtvėrė 
keliuką kartu su teritorija. Tačiau  paaiškėjo, kad jo atstovaujama teritorija yra šalia 
aptvertosios. Sutarus su kaimynu, jo teritorijoje  UAB “Marcuvis Global” užsitvėrė keliuką, 
pastatė pastatą panašų į griozdą, patalpino šunis ir sargą. Iš pradžių ir R. Radzevičius, UAB 
“Marcuvis Global” atstovas,  elgėsi panašiai kaip aptvare esantys sutvėrimai. Priėjęs prie 
manęs mostelėjo ranka ir pasakė, kad visa jo teritorija bus užtverta.  Prie ežero jis įrengsiąs 
privatų paplūdimį, viršuje praplėsiąs automobilių aikštelę, pastatysiąs, kavinių.  

Vėliau, pakalbėjus su R. Radzevičiumi, jis pradėjo plačiau aiškinti kur kaip ir ką rengiasi 
daryti. Man suabejojus kaip pasitarnaus aptverta teritorija jei ežero apsaugos juosta turės likti 
nepatverta, jis porino, kad visos teritorijos jis neaptvers. Kam jam užtverti, sakė pašnekovas, 
juk kaip tik reikią pritraukti poilsiautojus. Atsieit, užmokestį susirinks siūlydamas jiems 
gultus, kitus patarnavimus. 

Įsikalbėjęs R. Radzevičius jau neslėpė, kad prie automobilių stovėjimo aikštelės, ant kalvos 
galimai yra buvusių namų pamatai. Artimiausiu metu pasistengsiąs juos atkasti. Kam 
panaudos atkastus pamatus nesakė, bet ir taip aišku, kad tai bus paklausą turinčių objektų 
statyba. O kaip dėl kavinių, tai juk iki 80 kvadratinių metrų ploto, statyk kiek nori – aiškino R. 
Radzevičius. 

Tuo tarpu, Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus vyriausiasis specialistas 
Aivaras Oržekauskas baigė apmatavimus ir konstatavo, kad aplink visa žemė yra privati. O 
abu keliukai tiek paežere tiek į automobilių stovėjimo aikštelę servitutų neturi. 

Liūdnokas vaizdas atsiveria kai nuo automobilių stovėjimo aikštelės žiūri žemyn ir matai jau 
iškirstą pakrantę būsimam naujam paplūdimiui, sukastus teritoriją žyminčius kuolus, tarp 
pušų įkištą aptvarą, kurio estetikos normalus žmogus suprasti negali. Viską apžvelgus galvoji 
į ką pavirs tokiu patraukliu buvęs paplūdimys. Ar to pradžia yra tas aptvaras su šunimis ir 
agresyviai besielgiančiais savininkais. Ar visgi, bus sukurta patraukli infrastruktūra ir bent jau 
bus išgelbėtos iki šiol poilsiautojų mašinomis niokojamos ežero pakrantės pušys. Tačiau 
vargu ar galima tikėtis, kad  niekam nežinoma firma, kaip UAB “Marcuvis Global”užsiims 
miestiečiams priimtina rekreacija. Greičiau bus atkasti ar sumontuoti pastatų pamatai ir atsiras 
dar viena Villa Alicante, kaip prie Gilužio ežero. Tuomet, kad netrikdytų ponų ramybės, 
poilsiautojai bus vejami basliais arba per tvoras prie ežero iš viso nepateks. 

 


