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Dėl Naujininkų problemų
1.Naujininkuose nėra jokios bent minimaliai įrengtos žalios erdvės, kur galima pasivaikščioti su
vaikais arba senjorams. Siūlome įrengti rekreacinę zoną kalvose tarp Kaminkelio ir Žirnių g. arba
Kapsų g. pabaigoje. Bendruomenėje atsirastų ir savanorių, kurie padėtų tvarkyti teritoriją;
2.Pritaikyti pėsčiųjų tiltą per geležinkelį žmonėms su negalia ir vaikų vežimėliams. Visi, kas turi
mobilumo problemų laiptais į tiltą negali naudotis ir turi daryti beveik 1,5 km ratą, kad patektų į stotį;
3.Daug metų žadama įrengti nuvažiavimą į Naujininkus nuo Žirnių gatvės (aplinkkelio). Gyventojai
priversti pavojingai manevruoti prie „Neste“ degalinės, kad apsisuktų į Naujininkus arba važiuoti apie
3 km iki apsisukimo Minsko plente;
4.Pagal „LIDL“ ir „Saulėtekio“ daugiafunkcinio centro susitarimą įrengti naują sporto aikštyną,
pagreitinti teritorijos planavimo dokumentų parengimą;
5.Atstatyti “Juventos” gimnazijos sporto aikštyno dangą ir padėti įrengti stebėjimo kameras;
6.Sutvarkyti “Naujininkų“ mokyklos stadioną;
7.Įrengti šaligatvį ir apšvietimą Kaminkelio g., sutvarkyti šaligatvius ties Kapsų/Panevėžio g.
8. Atstatyti šaligatvį nuo aplinkkelio į Dariaus ir Girėno g., toj pusėj, kur statoma „LIDL“ parduotuvė.
Po „LIDL“ parduotuvės atidarymo panaikinti parkavimą Kapsų g. nuo Telšių g. iki sankryžos su
Dariaus ir Girėno g., nes tai padidina automobilių „kamštį“;
9.Įrengti „oranžinių dviračių“ ir „City Bee“ stotelės prie naujos „LIDL parduotuvės“;
10.Sutvarkyti avarinius laiptus prie Pelesos g. 37 /39 , Gudų/Tyzenhauzų g. ir kitur;
11.Nuolat po lietaus užliejamas didelis plotas Zanavykų/Dzūkų g., sunešamas smėlis iš aplinkinių
gatvių. Sutvarkyti lietaus kanalizaciją;
12.Įrengti žaidimo aikštelę ties Pelesos 45 – aplinkui daug vaikų;
13.Sutvarkyti įvažiavimus į Rodūnios Sodų g. ir asfaltuoti Prūsų g.
14.Įrengti šviesoforo sekciją posūkiui iš Drujos į Liepkalnio g.;
15.Naujininkų bendruomenė šiais metais pažymi 15 metų veiklos sukaktį, paremti jos vykdomas
programas.
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