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DĖL ŠALIGATVIO IR APŠVIETIMO ĮRENGIMO AŠMENĖLĖS GATVĖJE
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu Jūsų prašymą
išnagrinėjo Infrastruktūros skyriaus specialistai.
Informuojame, kad šiuo metu Savivaldybės specialistai, atsižvelgdami į seniūnijų pateiktus
sąrašus ir siūlymus sudaro 2020 metų infrastruktūros remonto darbų sąrašą. Į sąrašą įrašyti
šaligatviai ir pėsčiųjų takai vertinami pagal nustatytus kriterijus (pėsčiųjų srautą, teritorijos
užstatymo intensyvumą, esamus pėsčiųjų traukos centrus ir pan.).
Pažymime, kad 2020 m. planuojamų atlikti infrastruktūros darbų sąrašai bus skelbiami
tinklapyje www.vilnius.lt.
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