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p.Remigijui Šimašiui, Vilniaus miesto merui
2017 01 22
Dėl Naujininkų problemų
1.Miesto ukis
1.1. Paspartinti šaligatvių ir kiemų dangos remontą;
1.2. Apšviesti Kaminkelio g. ir įrengti šaligatvį;
1.3. Pritaikyti pėsčiųjų tiltą per geležinkelį žmonėms su negalia ir vaikų vežimėliams;
1.4. Įrengti vandentekį Dzūkų g. rajone;
2. Eismas ir transportas
2.1. Pertvarkius pagrindinę Naujininkų sankryžą (Dariaus ir Girėno/Šaltkalvių/Kapsų) pagyvenusiems
žmonėms ir šeimoms sunku ją pereiti ir susidaro kamščiai Kapsų ir Šaltkalvių g. Todėl prašome
prailginti laiką, skirtą Dariaus ir Girėno g. perėjimui arba numatyti perėjimą skersai sankryžos, uždrausti
automobilių parkavimą Kapsų ir Šaltkalvių g. bent 50 m. iki sankryžos ir prailginti posūkio iš jų laiką.
2.2. Padengti kietą dangą Prūsų g. iki Šaltkalvių g.;
2.3. Pagreitinti posūkio iš Žirnių g. (aplinkkelio) į Dariaus ir Girėno g. statybą;
2.4. Suplanuoti Panevėžio g. ir Žirnių g. jungtį link IKEA prekybos centro;
2.5. Numatyti dažnesnį autobusų eismą Dzūkų g., pavyzdžiui nukreipiant per ją autobuso maršrutą Nr.2;
2.6. Pastatyti laukimo pavilijoną Naujininkų transporto žiede;
2.7. Įrengti dviračių nuomos ir „City Bee“ stotelės prie naujos „LIDL parduotuvės.
3.Viešosios erdvės
3.1. Nustatyti ugdymo įstaigų sporto aikštynų naudojimo Naujininkų vaikams ir gyventojams tvarką;
3.2. Sutvarkyti gimnazijos “Juventa” sporto aikštyno dangą, įrengti stebėjimo kameras;
3.3. Įrengti nuolatinė sceną su stogelių bendruomenės renginiams prie gimnazijos “Juventa”;
3.4. Sutvarkyti “Naujininkų“ mokyklos stadioną;
3.5. Pastatyti Naujininkuose baseiną ir sporto centrą (Kapsų g. tęsinyje);
3.6. Įrengti sveikatingumo taką Naujininkų kalvose, sujungus ji su Kaminkelio g. šaligatviais
4. Kultūrine, edukacinė, sveikatinimo ir socialinė veikla
4.1. Daugiau dėmėsio skirti Naujininkų aplinkos tvarkymui ir estetikai kurti;
4.2. Numatyti darbuotoją nuolat veikiančiam bendruomenės centrui seniūnijoje;
4.3. Remti tradicinius Naujininkų bendruomenės renginius – Naujininkų šventę, Šeimų sporto varžybas,
kalėdinias labdaros veiklas.
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