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DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO
Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – administracija) informavo, kad yra
parengti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai.
Administracijos pateiktoje informacijoje pažymima, kad pastabas bei pasiūlymus dėl
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano visuomenė gali raštu pateikti plano
organizatoriui nurodytais kontaktais iki viešojo susirinkimo pabaigos t.y. iki 2018 m. gegužės 31 d.
imtinai.
2018 m. gegužės 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano
organizatorius gavo Vilniaus miesto Žemųjų Panerių bendruomenės atstovų raštą su konkrečiomis
pastabomis ir pasiūlymais dėl bendrojo plano ir jo sprendinių.
Žemųjų Panerių bendruomenės atstovai rašte pabrėžė, jog Vilniaus miesto bendrajame
plane siūlo numatyti: Žemuosiuose Paneriuose (tarp Zuikių g. ir Vaduvos g.) saugios, tik
pėstiesiems ir dviračiams skirtos, geležinkelio perėjos (tunelio arba tilto) įrengimą. Ši perėja yra
reikalinga vietos gyventojams patogioje ir priimtinoje vietoje. Šiuo metu pėstieji magistralinio
geležinkelio pylimo perėjimui naudoja jame esančią vandens pralaidą (lietaus vamzdį) .
Savivaldybėje šiuo metu svarstomas sprendinys įrengti automobiliams ir pėstiesiems
skirtą tunelį tarp Valkininkų – Palionių g., gyventojams yra nepriimtinas. Svarbu tai, kad patogaus
geležinkelio perėjimo numatytoje vietoje tunelis taip pat neužtikrintų. Priėmus šį sprendimą iš
Zuikių gatvės iki Vaduvos gatvėje esamų gyventojams svarbių objektų ( pašto, parduotuvės,
darželio – mokyklos, viešojo transporto stotelės) susidarytų apie 1,5 kilometro lankstas. Tokia
perėjos lokacija nemotyvuos pėsčiųjų ja naudotis. Planuojamos perėjos pėstiesiems vietą,
atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti pėsčiųjų, ypač vaikų, saugumą keliaujant į Vaduvos darželį –
mokyklą, siūlome numatyti ties Vaduvos gatve, netoli dabar esamos geležinkelio pylimo vandens
pralaidos.
Minėtos bendruomenės atstovai siūlo į svarstomą bendrąjį planą neįtraukti:
Savivaldybėje svarstyto sprendinio Žemuosiuose Paneriuose po geležinkelio pylimu tarp
Valkininkų ir Palionių gatvių įrengti automobiliams skirtą tunelį. Šis siūlymas yra bandymas,
prisidengiant vietos gyventojams skirtos perėjos poreikiu, sujungti du didžiuosius industrinius
miesto rajonus. Tokiu būdu, per gyvenamąsias zonas būtų nukreiptas intensyvus tranzitinis eismas,
kas Žemųjų Panerių bendruomenei yra kategoriškai nepriimtina. Toks sprendinys būtų labai
žalingas gamtai ir žmonėms, nes didžiulis transporto srautas būtų nukreiptas per Panerių erozinio
kalvyno kraštovaizdžio draustinį ir pro gyvenamuosius namus.
Esant miesto poreikiui sujungti automobilių transporto jungtimi Žemųjų Panerių ir
Kirtimų rajonus, toks sprendinys galimas ir gyventojams priimtinas tik tuo atveju, jeigu ši
transporto jungtis būtų planuojama atokiau nuo gyvenamosios zonos, per pramoninę Žemųjų
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Panerių zoną, jungiant planuojamą tunelį su Sausupio gatve.
Pabrėžtina, kad šie siūlymai teikiami atsižvelgiant į Žemųjų Panerių gyventojų nuomonę.
Minėtos bendruomenės atstovai savo pasiūlymuose taip pat pridėjo 10 peticijos lapų su 227
Žemųjų Panerių gyventojų parašais ir nuorodą į 142 gyventojų parašus interneto portale
www.peticijos.com.
Atkreiptinas dėmesys, kad 2001 m. Lietuvos Respublika oficialiai ratifikavo Orhuso
konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais.
Konvenciją sudaro trijų ramsčių sistema, pagal kurią visuomenei garantuojama:
teisės gauti informaciją apie aplinką;
teisė dalyvauti priimant su aplinka susijusius sprendimus;
teisė kreiptis į teismus aplinkos klausimais.
Po ratifikavimo Orhuso konvencija tapo Lietuvos nacionalinės teisės dalimi, todėl
privalo ją vykdyti.
Dėl galimai netinkamos Savivaldybės veiklos bei nepakankamos atsakingų institucijų
priežiūros atsiranda nukrypimų nuo Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintų privalomųjų
reikalavimų visumos, ko pasėkoje, yra pažeidžiamos visuomenės teisės į sveiką bei saugią
gyvenamąją aplinką ir normalias gyvenimo sąlygas.
Remdamasis aukščiau nurodytu teisiniu reglamentavimu ir Žemųjų Panerių bendruomenės
atstovų raštu, prašyčiau atsižvelgti ir įtraukti pateiktas bendruomenių pastabas ir pasiūlymus dėl
bendrojo plano ir jo sprendinių, taip kaip numato Lietuvos Respublikos teisės aktai ir tarptautinės
sutartys, reglamentuojančios gyventojų teisę į saugią ir švarią aplinką.
Į aukščiau pateiktus Žemųjų Panerių bendruomenei itin svarbius siūlymus turi būti
atsižvelgta, Vilniaus miesto savivaldybei ir jos atsakingiems atstovams priimant tolesnius su
bendrojo plano rengimu ir vykdymu susijusius sprendimus.
PRIDEDAMA. 2018-05-30 Žemųjų Panerių bendruomenės kreipimasis su pasiūlymais, 1
lapas.
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