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KREIPIMASIS 

Dėl Vilniaus miesto savivaldybės Verkių seniūnijos reorganizacijos 

2018–03–07  

Vilnius 

 

 

Kreipiamės su prašymu inicijuoti Verkių seniūnijos reorganizaciją, ją padalinant į dvi 

atskiras seniūnijų teritorijas:  

 

 Verkių seniūnija. Verkių seniūnijai būtu paliktos teritorijos, siejamos su senųjų gyvenviečių 

vietovardžiais: Verkių rūmai, Verkių regioninis parkas, Naujieji Verkiai, Verkių Riešė. Šiai 

seniūnijai būtų priskirtos Gulbinų, Naujųjų Verkių, Verkių Riešės, Balsių gyvenamųjų namų 

kvartalais bei Staviškių, Babinių, Kryžiokų, Krakiškių, Naujanerių, Pagubės, Sakališkių, 

Ustronės,  Mažųjų ir Didžiųjų Gulbinų buvusiais kaimais bei jų teritorijose apie 1980 m. 

įkurtais sodų bendrijų masyvais. 

 

 „ ...................“ kito pavadinimo seniūnija, kuriai priklausytų nuo Ozo g. į šiaurę esantys 

daugiabučių ir mišraus užstatymo rajonai, t.y. Baltupiai, Jeruzalė, Visoriai, Santariškės. 

 

Remiantis šiuo principu, jau nuo 2004 m. Verkių seniūnija buvo padalinta į dvi rinkimines 

apygardas. Daugiabučių rajonai priskirti Fabijoniškių rinkiminei apygardai (nuo 2016 m. suformuota 

jau atskira Verkių rinkiminė apygarda), o šiaurinėje dalyje esančios mažaaukštės gyvenvietės, 

priskirtos Antakalnio rinkiminei apygardai kurioje yra Balsių ir Popieriaus rinkiminės apylinkės.  

 

Reorganizacija jau senai pribrendo, nes Verkių seniūnija tapo didžiausia pagal gyventojų 

skaičių (2017 m. perkopė virš 46 tūkst. gyventojų ir yra didesnė už Marijampolės miestą) ir antra 

pagal plotą Vilniuje (Verkių seniūnija apima 55,65 km/m
2
, didesnė yra Panerių seniūnija, turinti 

mažiausiai gyventojų). Dabar Verkių seniūnijoje yra net 12 gyvenamųjų rajonų ir 77 sodų bendrijos. 

 

Nurodome priežastis, kodėl būtinos esminės pertvarkos:  

1. Daugiabučių rajonų ir nuosavų namų kvartalų mažaaukštės statybos bei sodų bendrijų gyventojų 

poreikiai labai skiriasi. Akivaizdu, kad susikoncentruoti į visus poreikius ir kartu juos 

administruoti labai sudėtinga, jau nekalbant apie harmoningos teritorijų plėtros užtikrinimą. 

Gyventojų skaičiaus augimas ateityje tik didės ir būtent mažaaukščio užstatymo teritorijų dėka. 

Čia sparčiai vyksta sodų konversija, Gulbinų ir Naujanerių vietovėse dėl žemės ūkio paskirties 

žemės keitimo kuriami nauji gyvenamosios paskirties kvartalai. 

2. Nejuda nuotekų ir vandentiekio tinklų infrastruktūros darbai. Nuotekų ir vandentiekio tinklai 

pakloti Balsiuose, Verkių Riešėje, Naujuosiuose Verkiuose ir dalyje Kryžiokų, su perspektyva į 

juos pajungti aplinkinias sodų bendrijų ir naujų kvartalų teritorijas, nes galingumai buvo 

įskaičiuoti. Deja, nuo 2011 m. Balsiuose įgyvendinus pagrindinių trasų ir siurblinių įrengimo 

projektą, daugiau jokių veiksmų nebuvo.  

3. Probleminis susisiekimas su miesto centru Žaliųjų ežerų gatve. Pagrindinis susisiekimas su 

miesto centru Žaliųjų ežerų gatve jau neatitinka saugaus eismo reikalavimų, nes gatvės 

parametrai nepakitę nuo 1980 m. Tuo laiku Verkiuose tik buvo pradėję kurtis sodai, o dabar šia 

gatve naudojasi virš 12 tūkst. gyventojų ir ja vyksta tranzitinis eismas iš Vilniaus rajono, 

Skirgiškių bei Nemenčinės.  

 

 

http://www.balsiai.org/
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4. Augantis gyventojų skaičius sąlygoja švietimo įstaigų steigimosi būtinumą. Balsių 

pagrindinė mokykla dėl vis didėjančio vaikų skaičiaus jau tapo progimnazija. Jos 

pajėgumai jau viršyti 36%. 2017 mokslo metais net dviejų pirmų klasių vaikai pasklido 

po kitas Vilniaus mokyklas, nes nesutiko eiti į antrą pamainą, o ateinantį rugsėjį tokių 

vaikų bus penkios klasės. Virš 900 ikimokyklinio amžiaus vaikų turinti Balsių bendruomenės 

teritorija, turi vos vieną savivaldybės darželį, esantį Naujuosiuose Verkiuose, kuris gali priimti 

vos 60 vaikų. Didžiausioje pagal gyventojų skaičių seniūnijoje net nėra gimnazijos, todėl 

jaunuoliai priversti migruoti po visą miestą bereikalingai užkraunant transportą. 

5. Dabartinės seniūnijos vykdomos programos ir renginiai vyksta daugiabučių kvartaluose, tik 

jiems ir teužtenka dėmesio, o mūsų rajono kultūrinis gyvenimas, sportas, saugumas bei 

užimtumas tapo mūsų pačių rūpesčiais. Klausimas, kodėl tiek metų esame diskriminuojami? Gal 

todėl, kad tą darbą vistiek atliks bendruomenės savanoriai ir patys susiras tam lėšų. Labai patogu 

ir jokios atsakomybės. Kada seniūnai teiksis  pateikt savo veiklos ataskaitas atskiru seniūnaitijų 

gyventojams? Daugelis mūsų gyventojų nėra matę seniūno ir mano, kad bendruoenė yra ta 

savivaldos grandis kuri atsakinga už rajono gerovę. Tai gal taip ir turi nutikti? 

 

Su nerimu stebime chaotiškai vykstančius plėtros procesus, kuriuos prižiūrėti tiesiog nėra kam. 

Tokią teritoriją nerealu aprėpti vietoje neesant net seniūnui. Netolygus infrastruktūros vystymas vis 

labiau komplikuoja čia gyvenančių gyventojų gyvenimo kokybę, todėl: 

1. prašome įtraukti Verkių seniūnijos reorganizacijos klausimą į Vilniaus miesto savivaldybės 

Tarybos prioritetinių darbų sąrašą ir iki artėjančių savivaldybių rinkimų užtikrinti realų savivaldos 

darbą atokioje teritorijoje. Netgi dabartinės Verkių seniūnijos patalpos yra Šnipiškėse ir nuo 

tolimiausio gyventojo nutolusios apie 16 km.  

2. negavus pritarimo prašysime surengti gyventojų apklausą dėl Verkių seniūnijos 

reorganizavimo, kaip numatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 9. Skirsnyje, Vietos 

gyventojų apklausa. 

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/TAIS_474775  

 

Kreipimosi iniciatyvai ir tekstui pritarta 2018–03–07 d. vykusio visuotinio - ataskaitinio Balsių 

bendruomenės susirinkimo metu. ______ balsų.  

 

Taip pat kreipimuisi savo parašais pritaria 2018–02–28 d. vykusios Verkių seniūnijos 

seniūnaičių sueigos  nariai bei Verkių seniūnijos vietos bndruomenių pirmininkai: 

 

 

                    Balsių seniūnaitija: seniūnaitė                                                      Adonė Markienė 

 

                    Balsių bendruomenės pirmininkas                                                  Rimantas Micka 

 

                    Verkių seniūnaitija: seniūnaitis                                           Petras Algimantas Pumputis 

 

                    Naujųjų Verkių bendruomenės pirmininkė                                   Rasa Kavaliauskaitė 

 

http://www.balsiai.org/
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