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DĖL NAUJASODŽIO GATVĖS DANGOS BŪKLĖS
Informuojame, kad 2018 m. sausio 2 d. ir 2018 m. vasario 19 d. mero pavaduotojo Lino
Kvedaravičiaus rengiamuose pasitarimuose Miesto ūkio ir transporto departamento klausimais
(protokolų Nr. 28- 4/18 (1.2.13E-T1), Nr. 28-88/18 (1.2.13E-T1) apsvarstytas klausimas dėl
gyventojų prašymo įrengti Naujasodžio gatvę. Pasitarimuose nutarta Naujasodžio gatvės
projektavimo darbus įtraukti į 2019 metų projektuojamų gatvių sąrašą. Naujasodžio gatvės
techniniame projekte bus išspręstas paviršinio vandens surinkimas bei nuvedimas, suprojektuotas (-i)
šaligatvis (-iai), gatvės apšvietimas. Atkreipiame dėmesį, kad 2017 metais darbų sezono metu
mažiausiai penkis kartus buvo atliekami Naujasodžio gatvės dangos lyginimo darbai, tačiau dėl
gausaus kritulių kiekio dangos lyginimo darbus atliekanti įmonė negalėjo užtikrinti tinkamos
žvyro/grunto danga padengtų gatvių būklės. Ir lapkričio mėnesį dėl per didelio paviršiaus vandens
kiekio Naujasodžio gatvėje atlikti dangos lyginimo darbų nebuvo techninių galimybių. Žiemos
laikotarpiu įšalusių žvyro/grunto dangų lyginimo bei dangose susiformavusių duobių užpylimo
darbai nevykdomi. 2018 metų darbų sezono metu esant palankioms oro sąlygoms išėjus įšalui ir esant
optimaliam dangos paviršiaus drėgniui Naujasodžio gatvėje planuojami gilių duobų užpylimo
papildomomis medžiagomis darbai bei dangos lyginimas autogreideriu.
Uždaroji akcinė bendrovė „KRS“ Naujasodžio gatvėje vandentiekio ir nuotekų inžinerinius
tinklus įrengė 2015 metų vėlyvą rudenį. Užbaigus darbus žvyruota gatvės danga buvo įrengta ne
prasčiau negu buvo prieš pradedant vykdyti inžinerinių tinklų įrengimo darbus. Vilniaus mieste
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dangos įrengiamos vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d.
sprendimu Nr. 1-425 patvirtintomis Žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos taisyklėmis,
kuriose numatyti reikalavimai dangų įrengimo darbams ir jų kokybei, taip pat numatytas dviejų metų
garantinis priežiūros terminas. Vilniaus miesto savivaldybės atstovai, uždarosios akcinės bendrovės
„Vilniaus vandenys“ bei rangovinės organizacijos atstovai garantiniu priežiūros laikotarpiu tikrino
Naujasodžio gatvės tinkamumą naudoti po paklotų inžinerinių tinklų dangų įrengimo. Kaip rodo
ilgalaikė praktika, po žiemos periodo (ar esant lietingam sezonui) visose žvyro/grunto dangos gatvėse
atsiranda duobių, todėl reikalinga nuolatinė žvyruotų dangų priežiūra. Atkreipiame dėmesį, kad
Naujasodžio gatvės danga prieš ir po vandentiekio ir nuotekų tinklų paklojimo prižiūrima lyginant
dangą autogreideriu, o to daryti nebūtų galima esant grindinio dangai.
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