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DĖL VERSLO SĄLYGŲ APSUNKINIMO, ĮVEDUS KILPINIO TRANSPORTO JUDĖJIMO
SCHEMĄ
Dėkojame už Jūsų iniciatyvą ieškant bendrų sprendinių, įgyvendinant naują judėjimo tvarką
Senamiestyje. Primename, kad reikalavimai įvedus kilpinį eismo organizavimą ir panaikinus
tranzitinio transporto judėjimą galioja tiek valstybinėms, tiek privačioms įmonėms, kurioms
nuosavybės ar panaudos teise priklauso patalpos ar inžinieriniai statiniai Senamiesčio teritorijoje,
nepriklausomai nuo teikiamų paslaugų pobūdžio, ar turimų sutartinių įsipareigojimų.
Po susitikimo kilę klausimai bei anonimės apklausos metu susiformavusios įžvalgos galėtų
būti aptartos papildomo susitikimo metu, kurio datą ir laiką prašome derinti iki 2021 m. vasario 10 d.
su Eismo organizavimo skyriaus patarėju Rimantu Baravyku el. paštu rimantas.baravykas@vilnius.lt.
Atsižvelgiant į pirmojo Senamiesčio kilpinio eismo vystymo etapo tarpinius rezultatus ir
gautas pastabas parengti Vilniaus miesto senamiesčio branduolio eismo organizavimo pakeitimai,
kuriuos atvaizdavome pridedamose schemose. Antru etapu bus įrengiamos intelektinės transporto
sistemos, kurios leis lanksčiau organizuoti eismą ir KET taisyklių laikymąsi.
Būtume dėkingi, jei Jūs su šiuo atsakymu supažindintumėte ir kitus Vilniaus senamiestyje
įsikūrusių verslų atstovus bei paskatintumėte juos registruotis planuojamam susitikimui.
PRIDEDAMA:
1. Planuojamų Vilniaus miesto senamiesčio branduolio eismo organizavimo pakeitimų
schema;
2. Autobusų trumpalaikių sustojimų vietų Senamiesčio teritorijoje ir jo prieigose schema.

Skyriaus vedėjas

Tomas Kamaitis

Kastytis Lubys, tel. (8 5) 211 2115, el. p. kastytis.lubys@vilnius.lt
Šis atsakymas gali būti skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27,
LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio
Biudžetinė įstaiga
Kodas 188710061
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

Konstitucijos pr. 3
LT-09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000

El. p. savivaldybe@vilnius.lt
www.vilnius.lt

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
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