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DĖL PAVILNIONIŲ GATVĖS, UKMERGĖS IR L. ZAMENHOFO GATVIŲ 

SANKRYŽOS REKONSTRAVIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ   
 

 

           Informuojame jus, kad Miesto plėtros departamentas išnagrinėjo prašymą Dėl Pavilnionių 

gatvės ir Ukmergės ir Zamenhofo gatvių sankryžos rekonstravimo projektinių pasiūlymų pritarimo.  

Miesto plėtros departamentas rekomenduoja viešą svarstymą atlikti iš naujo. 

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Mindaugas Pakalnis 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marius Miškinis, 211 2585, el. p. Marius.Miskinis@Vilnius.lt  
Šis atsakymas gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-

09601 Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Konstitucijos pr. 3, LT-

09601 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui  (Žygimantų g. 2,  LT-01102 Vilnius) Lietuvos 

Elektroninio dokumento nuorašas
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DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO 

 

Vadovaudamasis 2019 m. vasario 11 d. paslaugų teikimo sutartimi Nr. A64-55/19,                        

į g a l i o j u savivaldybės įmonę ,,Vilniaus planas“, įmonės kodas 123615345, buveinės adresas 

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (5) 211 2446, el. p. info@vplanas.lt, statytojo vardu: 

1. Rengti, teikti  (užregistruoti) prašymus, atsiimti atsakymus. 

2. Atlikti visuomenės informavimo apie statinio projektavimą pagal statybos techninio 

reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Vilniaus m 

savivaldybės administracijos direktorės 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymą Nr. 40-332 ,,Dėl pranešimų 

apie projektus paskelbimo terminų ir būdų“ procedūras. 

3. Rengti, teikti, gauti (atsiimti) raštus, sutartis, prisijungimo ir specialiąsias 

sąlygas. 

4. Rengti, teikti prašymus, atsiimti atsakymus Nacionalinėje žemės tarnyboje 

prie Žemės ūkio ministerijos; 

5. Rengti, pateikti ir pasirašyti prašymus, atsiimti  tsakymus Gyventojų registro 

tarnyboje prie Lietuvos respublikos Vidaus reikalų ministerijos; 

6. Rengti, teikti ir pasirašyti prašymus, atsiimti atsakymus seniūnijose; 

7. Įkelti projektinius pasiūlymus/projektus į IS ,,Infostatyba“. 

8. Atlikti kitus veiksmus, susijusius su statinio projektavimu, išskyrus bet kokio  

pobūdžio sutarčių, susitarimų pasirašymą. 

Įgaliojimas galioja du metus. 

 

 

Direktorius           Virginijus Pauža 

 

 

Sonata Čapienė, tel. (8 5) 211 2136, el. p. sonata.capiene@vilnius.lt 

 Elektroninio dokumento nuorašas
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Statinio projekto pavadinimas 

PAVILNIONIŲ GATVĖ  IR UKMERGĖS IR 
L.ZAMENHOFO GATVIŲ SANKRYŽA. PROJEKTINIAI 
PASIŪLYMAI 

11320 PV Vida Kukelkienė  Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida 

31728 S PDV Marius Noreika  PROJEKTO  BENDROSIOS DALIES 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0     

    

LT 
Statytojas ir (arba) užsakovas Dokumento žymuo Lapas Lapų 

Vilniaus miesto savivaldybė VP15.163-PP-BD-BAR 1 2 
 

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
 

AIŠKINAMOJO RAŠTO TURINYS 
 
 

1. Bendroji informacija 
1.1. Esamos padėties įvertinimas 
1.2. Galiojančių teritorijų planavimo dokumentų apžvalga 
1.3. Projektuojamos gatvės  
 1.3.1.  Pagrindiniai parametrai  
 1.3.2.  Projektiniai susisiekimo dalies sprendiniai 
            1.3.3.   Projektiniai inžinerinių tinklų sprendiniai 
1.4. Žemėvalda planuojamų gatvių zonoje 
1.5. Statybos darbų etapiškumas 

 
 
1.    Bendroji informacija 
 
      Projektinių pasiūlymų paskirtis: 
          ▪ išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio pagrindinių sprendinių idėją; 
          ▪ informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus  statinio  numatomą projektavimą; 
          ▪ naudoti kaip medžiagą statinio techninio projekto projektavimo užduočiai parengti; 
          ▪ numatyti  statybos vykdymo etapus. 
 
             Visos planuojamos gatvės, - Pavilnionių g., Justiniškių g. ir L.Zamenhofo  g. yra C2  kategorijos, 
ypatingi statiniai, kurie  patenka į visuomenei svarbių statinių sąrašą (STR.1.05.06:2010 “Statinio 
projektavimas”, 4 priedas: nauji ir rekonstruojami keliai (gatvės) gyvenamuosiuose rajonuose (9.2). 

 
 
 

1.1. Esamos padėties įvertinimas 
 

Šiuo metu Pavilnionių  gatvė yra pastatyta atkarpomis: 
 - pirma dalis yra pastatyta nuo Gineitiškių gyvenvietės  iki Gileikių gatvės ir dar šiek tiek toliau iki 
sklypo 0101/0015:0126, Gabijos g. 3, kuris tarnauja kaip privažiavimas  prie esamų gyvenamųjų 
daugiabučių namų.  Pavilnionių gatvės tiesioginės jungties su Justiniškių gatve nėra, jungiasi per Glitiškių 
gatvę; 
 - antra dalis Pavilnionių gatvės yra nuo Leičių g. iki sklypo 0101/0015:0275, Pavilnionių g. 10. Tai 
taip yra privažiavimas prie daugiabučių gyvenamųjų namų Leičių gatvėje. 
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Esama Pavilnionių gatvės dalis iki Glitiškių gatvės yra be bortų, be šaligatvių, tik su kelkraščiu.  Šioje 

vietoje gatvės plotis yra apie 6,3 m.  Toliau iki gyvenamojo namo Gabijos g. 32 gatvė yra su bortais, be 
šaligatvio, su daliniu apšvietimu. Plotis svyruoja nuo 6m iki 7m. Šioje gatvės dalyje gyventojai parkuoja 
automobilius. 

                                   
 
Antra Pavilnionių gatvės dalis nuo Leičių g. yra su bortais, bet be šaligatvių. Gatvės plotis šioje dalyje 

yra 6 m. Nei vienoje esamos gatvės dalyje nėra dviračių takų. Yra tik dalinis apšvietimas. Gatvės 
važiuojamojoje dalyje  ištįsai parkuojami automobiliai. 

 

                                         
 
 Toliau Pavilnionių gatvė iki Ukmergės gatvės  nepastatyta. Gatvės ruože yra 3 privatūs sklypai  
(kad. Nr. 0101/0100:1830, 0101/0100:1831, 0101/0100:1833), kuriems  šiuo metu vykdoma  paėmimo  
visuomenės poreikiams procedūra pagal galiojantį teritorijų planavimo dokumentą “Apie 0,65 ha 
teritorijos ties Pavilnionių ir Ukmergės gatvėmis Pašilaičių seniūnijoje detalus planas”. Reg. unikalus 
kodas T00076945. 
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  L. Zamenhofo gatvė nuo Ukmergės g. iki S. Neries g.  taip pat nepastatyta dėl 2 esamų privačių 
sklypų. Šiuo metu vykdomos šių sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pagal galiojantį  
terirorijų planavimo dokumentą “Apie  1,2 ha teritorijos, į kurią patenka S. Neries ir L. Zamenhofo gatvių 
sankryža, Fabijoniškių seniūnijoje detalus planas”.  Reg. unikalus reg. Nr.T00076935. 
 

 
 

 

       
 
1.2. Galiojančių teritorijų planavimo dokumentų apžvalga 
 

       Pavilnionių   ir L. Zamenhofo gatvių  zonoje  yra parengti ir Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 
patvirtinti tokie teritorijų planavimo dokumentai: 

 Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detalus planas. Reg. Nr.1525; 
 Pašilaičių komunalinės zonos detalus planas. Reg. Nr.835; 
 Sklypų 0101/0015:200;204;205;245 detalus planas. Reg. Nr.2366; 
 Apie 0,65 ha teritorijos ties Pavilnionių ir Ukmergės gatvėmis Pašilaičių seniūnijoje detalus 

planas. Reg. unikalus kodas T00076945; 
 Apie  1,2 ha teritorijos, į kurią patenka S. Neries ir L. Zamenhofo gatvių sankryža, 
 Fabijoniškių seniūnijoje detalus planas.  Reg. unikalus reg. Nr.T00076935; 
 Vilniaus miesto Bendrasis planas iki 2015 metų; 
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• Vilniaus miesto dviračių takų  specialusis planas, patvirtintas  Vilniaus m. savivaldybės 
tarybos 2014 m. gegužės  28 d. sprendimu Nr. 1-1856. 

 
1.3. Projektuojamų  gatvių sprendiniai 
 

       Pavilnionių gatvės projektavimo pradžia ( D.V.R.) numatoma nuo sklypo kad. Nr.0101/0170:1041  
(sklypas Vilniaus miesto savivaldybės). Iki šio sklypo nuo Vakarinio aplinkkelio Pavilnionių gatvę yra 
įsipareigoję pastatyti UAB “Olinda” (pridedamas  Užsakovo kreipimasis ir Olindos atsakymas) pagal 
projektą “Prekybos paskirties pastatas (8.3) Gineitiškių k., Vilniuje”, 2009 m.  Projekto rengėjas – UAB 
“Via Projecta”.   

        
1.3.1. Planuojami gatvių parametrai: 
 
Bendras šiuo metu rengiamame  projekte Pavilnionių, Justiniškių ir L. Zamenhofo gatvių 

projektuojamų gatvių ilgis – 1660m. Visos minimos gatvės yra ypatingi statiniai (C2 kategorijos). 
 
Pavilnionių gatvė: 
 rekonstruojamas ir naujai statomas  statinys – kelias (gatvė) -9.2; 
 statinio geografinė  vieta  - Vilniaus m. Pašilaičių  seniūnija; 
 gatvės kategorija – C2; 
 gatvės g. ilgis - 1152 m., t.sk. rekonstruojama dalis sudaro apie 505 m.; 
 važiuojamosios dalies  plotis – 6,75 m.; 
 eismo juostų  skaičius – 4 vnt.; 
 eismo juostos plotis – 3,25 m (3,50 m dešinioji juosta kuria važiuos viešasis transportas); 
 pėsčiųjų šaligatvis – 2x2,55 m.; 
 dviračių takai – 2x2,50 m; 
 veja - 2x1,00 m.; 
 atstumas tarp raudonųjų linijų – 40 m. 

 
       Gatvės parametrai parodyti skersiniuose pjūviuose  1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Ties sklypais 

0101/0100:1829, 0101/0100:1969 planuojama iki 4 m akustinė sienelė dėl gyvenamųjų namų apsaugos 
nuo galimo Pavilnionių gatvės transporto triukšmo. 

 
Justiniškių gatvė: 
 naujai statomas  statinys – kelias ( gatvė) - 9.2; 
 statinio geografinė  vieta  - Vilniaus m. Pašilaičių  seniūnija; 
 gatvės kategorija – C2; 
 gatvės ilgis – 268 m.; 
 važiuojamosios dalies plotis – 16,25 – 19,5 m; 
 eismo juostų  skaičius – 5-6; 
 eismo juostos plotis – 3,25m; 
 pėsčiųjų šaligatvis – 2x255-3,25m.; 
 dviračių  takai – 2x2,50 m; 
 atstumas tarp raudonųjų linijų - 35m. 

 
       Gatvės parametrai parodyti skersiniame pjūvyje 7-7. 
       Troleibusų žiedas Justiniškių gatvės gale  taip pat bus rekonstruojamas, įvertinant 2007m. UAB 

“Vilprojektas” parengto projekto “Justiniškių g. nuo perpektyvinės Pavilionių g. iki Gineitiškių g.” 
kontaktinio tinklo dalį.   
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L. Zamenhofo gatvė: 
 rekonstruojamas ir naujai statomas  statinys – kelias (gatvė) - 9.2; 
 statinio geografinė  vieta - Vilniaus m., Fabijoniškių   seniūnija; 
 gatvės kategorija – C2; 
 gatvės ilgis – 240 m., t.sk. rekonstruojamos gatvės ilgis apie 90 m ( už S. Neries gatvės); 
 važiuojamosios dalies plotis – 13,5 - 16,75 m.; 
 eismo juostų   skaičius – 4-5 vnt. 
 eismo juostos plotis – 3,25 – 3,5 m. 
 pėsčiųjų šaligatvio plotis 2x1,80-2,55 m.; 
 dviračių takai – 2x2,50 m.; 
 veja – nuo 1,34 iki 7,60 m. ( kintamas plotis); 
 atstumas tarp raudonųjų linijų – 40m.  

 
     L. Zamenhofo gatvės dalis nuo S. Neries gatvės rekonstruojama iki įvažiavimų į UAB “Garsų 

pasaulis” (sklypo k. Nr. 0101/0100:1216) ir UAB “RBR” (sklypo  k.Nr.0101/0100:1217).  
      Gatvės parametrai parodyti skersiniuose pjūviuose 5-5, 6-6. 
 
       Visų gatvių važiuojamosios  dalys planuojamos su asfaltbetonio danga, techniniai ir pėsčiųjų 

šaligatviai su pilkos spalvos betoninėmis plytelėmis, o dviračių takai su rausvos spalvos asfaltbetonio 
danga.   

 
S. Neries gatvė: 

 Dėl projektuojamos L. Zamenhofo gatvės susikirtimo su S. Neries gatve, planuojama šiek tiek 
rekonstruoti ir S. Neries gatvę. Rekonstruojamos gatvės ilgis sudarytų apie 500 m., suvedant  
planuojamą dangą su esama važiuojamąja danga ir šaligatviu  ties  prekybos centru UAB “Lidl Lietuva” . Į 
priešingą S. Neries pusę planuojamas tik  dviračių takas kairėje S. Neries pusėje iki sklypo UAB “Entum” 
(BIG, Maxima), k. Nr.0101/0100:1916. 

 
       Planuojamose ir  rekonstruojamose gatvėse numatomos viešojo transporto stotelės pagal šiuo 

metu dar galiojantį Vilniaus miesto Bendrąjį planą iki 2015 metų ir konsultuojantis su SĮ „Susisiekimo  
paslaugos“ viešojo transporto organizavimo skyriaus ir VMSA MŪTD eismo organizavimo skyriaus 
specialistais.   

 
       1.3.2.  Projektiniai inžinerinių tinklų sprendiniai. Šviesoforai. 
 

        Planuojamose gatvėse numatomi apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklai pagal žinybų pateikiamas  
prisijungimo sąlygas.  Esami apšvietimo stulpai pagal galimybę bus išsaugomi, jei netrukdys gatvių  
išplatinimui. Visose  sankyžose  bus  šviesoforinis reguliavimas. 

 
1.4. Žemėvalda planuojamų gatvių zonoje. 
 

       Pavilnionių  gatvė    tarp raudonųjų linijų ruože nuo Vakarinio aplinkkelio  iki Perkūnkiemio 
gatvės yra Vilniaus miesto savivaldybės sklypuose k. Nr.0101/0170:0113; 0101/0170:0268; 
0101/0170:0241; 0101/0170:1040; 0101/0170:1063,  kurių pagrindinė paskirtis- susisiekimo ir 
inžinerinių tinklų koridorius. 
 Toliau Pavilnionių gatvės zonoje yra 3 privatūs sklypai  ties Ukmergės gatve (kad. 
Nr.01010100:1830; 0101/0100:1831 ir 0101/0100:1333), kuriuos planuojama  paimti visuomenės 
poreikiams pagal LR Žemės įstatymą  ir kitus  teisės aktus.  
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Sklypai bus paimami visuomenės poreikiams pagal teritorijų planavimo dokumentą “Apie 0,65 ha 
teritorijos ties Pavilnionių ir Ukmergės gatvėmis Pašilaičių seniūnijoje detalus planas”.  
Reg. unikalus kodas T00076945( pridedamas pagrindinis brėžinys). 

 
  
L. Zamenhofo gatvės  zonoje nuo Ukmergės gatvės iki S. Neries g. taip pat yra 2 sklypai (kad. 
Nr.01010101/0100:1078 ir 0101/0100:2006), kurių dalys, patenkančio į gatvės raudionąsias linijas, bus 
paimamos visuomenės poreikiams pag Žemės įstatymą it kitus teisės aktus.  
 
Šiuo metu paėmimo visuomenės poreikiams procedūros jau vykdomos.  Planuojant  visas gatves nebus 
pažeidžiami trečiųjų asmenų interesai. L. Zamenhofo gatvės nuo Ukmergės g. iki S. Neries g. ruože bus 
iškertami želdiniai. 
 
Sklypai bus paimami visuomenės poreikiams pagal teritorijų planavimo dokumentą “Apie  1,2 ha 
teritorijos, į kurią patenka S. Neries ir L. Zamenhofo gatvių sankryža, Fabijoniškių seniūnijoje detalus 
planas“.  Reg. unikalus reg. Nr.T00076935. (pridedamas pagrindinis brėžinys).  
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1.5. Gatvių statybos darbų  etapai. 
 

     Planuojamų gatvių statybos darbus numatoma vykdyti tokiais etapais: 
   1 etapas. Pavilnionių gatvės statyba  nuo  D.V.R (nuo sklypo 0101/0170:1040 vakarinės 

kraštinės) iki Justiniškių gatvės ir Justiniškių gatvės jungtis su Pavilnionių gatve, kartu su troleibusų  žeido 
rekonstravimu; 

 2 etapas. Pavilnionių gatvės  statyba ir rekonstravimas nuo Justiniškių gavtės iki Ukmergės 
gatvės (kai bus įvykdytas 3 sklypų paėmimo visuomenės poreikiams proedūra); 

 3 etapas. L. Zamenhofo gatvės statyba nuo Ukmergės gatvės iki  įvažiavimų į sklypus k.Nr.  
0101/0100:1216 ( UAB „Garsų pasaulis“) ir k. Nr. 0101/0100:1217 ( UAB „RBR“)    bei S. Neries gatvės  
dalinis rekonstravimas. 

      Gatvių statybos etapai parodyti schemoje „Projekto vykdymo etapai“.   
 
 
 
 



Transporto eismo intensyvumo skaičiavimas planuojamuose Pavilionių ir Gineitiškių 
rajonuose 

 
 
Esamas Tarandės rajonas kol kas yra uždaro akligatvinio pobūdžio, todėl nesudėtinga 

paskaičiuoti kokį lengvojo transporto srautą formuoja 1 gyventojas. Šiuo metu Tarandėje gyvena 
2150 gyventojų , kurie piko valandomis Tarandės gatvėje  prieš Ukmergės g. sukelia   620 
automobilių srautą  2 kryptimis.  

Vidutiniškai 1 gyventojui tenka 620/2150 = 0,29 aut./h abiem kryptimis. Esant automobilio 
salono užpildymui 1,6 paskaičiuotas kelionių skaičius 1 gyventojui siektų 0,18 kelionių. 

 
Pagal atliktą Vilniaus miesto gyventojų apklausą Tarandės gyventojų kelionių struktūra yra: 

viešuoju transportu – 22,1 proc., dviračiais – 2,6 proc., pėsčiomis – 11,0 proc. ir lengvaisiais 
automobiliais – 64,3 proc. Paskaičiuotas kelionių skaičius pagal šią kelionių struktūrą būtų: 
1x2,8x0,643x0,10 = 0,18 kelionių, kur 0,10 - procentas nuo paros apkrovimo, 2,8 – gyventojo kelionių 
skaičius per parą  

 
Perspektyvinis   Pavilionių, Gineitiškių rajonų gatvių apkrovimas 2030 metais priklausys nuo 

dviejų esminių faktorių: gyventojų skaičiaus ir planuojamos gyventojų kelionių struktūros 
pasikeitimo.  

 
Planuojamas gyventojų skaičius 2030 metais analizuojamoje teritorijoje:  
Tarandės rajonas -7500 gyventojų (esamas 2150 gyventojų); 
Pavilionių rajonas su daugiaaukšte gyvenamąja statyba – 10750 gyventojų; 
Gineitiškių rajonas su mažaaukšte gyvenamąja statyba – 3600 gyventojų 
 Bendras gyventojų skaičius: 7500 + 10750 + 3600  = 21850 gyventojų 

Perspektyvinė gyventojų kelionių struktūra planuojamoje teritorijoje  lengvaisiais 
automobiliais rytinio piko valandomis planuojama, kad  sumažės iki esamo vidutinio miesto lygio 
0,49 kelionių 2030 metais. 

Planuojamas vidutinis planuojamos teritorijos gyventojų kelionių skaičius lengvaisiais 
automobiliais 21850 x 0,49 = 10705 kelionių arba 10750  : 1,4 = 7680 l. automobilių, 1,4 –vidutinis 
automobilio užpildymas. Bendras transporto srautas 2030 metais iš šių rajonų piko valandomis 
padidėtų 7680-620 = 7060 automobiliais. 

Lengvųjų automobilių transporto srautas planuojamos teritorijos gatvių vidiniame tinkle 
paskaičiuotas pagal planuojamą gyventojų tankį atskirose jos zonose, priimant, kad 1-am gyventojui 
tenka apie 0,35 lengvųjų automobilių vienam gyventojui rytinio piko valandomis, įvertinant 
pagrindinius galimus gyventojų transportinius ryšius. Taip pat įvertinti Tarandės rajono gyventojų 
tranzitinis eismas magistralinėmis planuojamų rajonų gatvėmis.  

1 pav. Valandinė lengvojo transporto eismo intensyvumo kartograma 2030 m. 



 



Pagrindinėmis magistralinėmis gatvėmis numatomas viešojo transporto eismas, tačiau jokio 
esminio pokyčio transporto srautui jis neturės. Galimas eismo intervalas siektų apie 15 min., tad piko val. 
srautas sudarytų 4 - 8 autobusus. Viešojo transporto maršrutinio tinklo plėtra įvedant naujus autobusų 
maršrutus numatoma iš pietinės planuojamos teritorijos dalies, įrengiant Tarandėje galinį punktą, įvažas 
stotelėse ir keleivių laukimo peronus su priėjimo takais.  

Krovininio transporto eismas nei magistralinėse gatvės, nei vietinėse gatvėse nenumatomas.  
Galimas krovininio aptarnaujančio transporto eismas nesiektų 5-10 aut./h tik magistralinėse gatvėse. 

 

Miestų susisiekimo sistemų analitikas, inž.                                                 Vidualdas Valeika 

2019 m. birželio 26 d. 
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Laba diena,
jau ne vienerius metus Vilniaus miesto gyventojai prašo viešojo transporto maršruto, kuris
patogiai apjungtu Pašilaičius su Fabijoniškemis. Šiuo metu numatyti maršruta, kuris apjungtu
šiuos du rajonus,  del siauros ir gyventoju automobiliais apstatytos Gabijos g., nera galimybiu.
Atsiradus Pavilioniu gatves pratesimui iki L. Zamenhofo g., tokia jungtis taptu imanoma, todel
projektuojant Pavilioniu gatve, svarbu, kad gatves projektiniai parametrai ir gabaritai tiktu viešojo
transporto eismui.
Šiuo metu Pavilioniu gatve iki Skalviu žiedo važiuoja 32-ojo maršruto Žverynas–Zujunai–
Gineitiškes–Pašilaičiai autobusai.

 
Norime atkreipti demesi, kad viešasis transportas – viena iš darnu juduma skatinanti priemone.
Norint pasiekti Vilniaus miesto darnaus judumo plane užsibrežtus tikslus, svarbus tinkamas
infrastrukturos planavimas ir projektavimas. Savalaike ir pagrista darnaus judumo prinčipais
pagrista viešojo transporto pletra užtikrintu viešojo transporto greiti, patogu naudojima, gerintu
paslaugos teikima, mažintu ekonomines išlaidas sistemos veikimui.
 
Dekojame už bendradarbiavima.
 
Pagarbiai
Vesta Pobedinskiene
Strateginio planavimo inžiniere
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From: Vida Kukelkiene <Vida.Kukelkiene@vplanas.lt> 
Sent: Thursday, June 27, 2019 9:20 AM
To: Vesta Pobedinskiene <vesta.pobedinskiene@vilniustransport.lt>
Subject: del Pavilnioniu
 
Laba diena
Savivaldybes užsakymu rengiam Pavilnioniu gatves nuo Vakarinio aplinkkelio iki Ukmerges g. ir
Ukmerges –L. Zamenhofo gatviu sankryžu  rekonstravimo ir statybos projekta.
Šiuo metu yra parengti projektiniai pasiulymai, kurie bus pateikti viešinimui (  brežinius Jums
siuntem vakar).
Pavilnioniu gatveje planuojamos po dvi eismo juostas viena kryptimi, numatant kad   viena eismo
juosta  (3,5m pločio) važiuos viešasis transportas.
Mums labai reiktu informačijos apie viešaji transporta.
Prašom paaiškinti ar yra poreikis ateityje Pavilnioniu gatve važiuoti viešajam transportui.
Pagarbiai
 

Vida Kukelkiene
Projekto vadove
8 5 211 2706; 8610 20017
SĮ Vilniaus planas | Konstitučijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
vida.kukelkiene@vplanas.lt | www.vilniausplanas.lt
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