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Panevėžys 

 

Prašymas teikti siūlymą AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl geležinkelių ruožo, einančio per 

Berčiūnų miško parką, atitvėrimo 

 Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (toliau - PAS) – būdama 

didžiausia skėtinė jaunimo organizacija Panevėžyje, kurios narėmis šiuo metu yra dvylika jaunimo 

ar su jaunimu dirbančių organizacijų, reiškia susirūpinimą dėl geležinkelio ruožo, einančio per 

Berčiūnų miško parką. Siekiant užtikrinti vietos gyventojų, parko lankytojų ir vasaros stovyklose 

dalyvaujančių vaikų saugumą bei netrukdomą geležinkelio bėgių tinklo veiklą, matome būtinybę 

atitverti bėgių atkarpą, einančią per intensyviai bendruomenės lankomą Berčiūnų miško parko dalį.  

 

Situacijos apžvalga 

Nors Berčiūnų parko teritorijos didžioji dalis - valstybei priklausanti žemė, joje yra įsikūrę 

privatūs namai, Berčiūnų ateitininkų stovyklavietė, kurioje vasaros metu vyksta įvairūs jaunimo 

renginiai, taip pat - poilsio zonos, pėsčiųjų ir dviratininkų takai, pamėgti vietos gyventojų. Parkas 

yra vienas pagrindinių Panevėžio miesto aktyvaus poilsio traukos centrų, pagal paskirtį 

priskiriamas rekreacinei zonai, tad sulaukia daugybės lankytojų, ypač - šiltuoju metų laiku. 

Nors parkas turėtų tapti poilsio zona, per jį einantys geležinkelio bėgiai yra vos už 

keliasdešimties metrų nuo gyvenamųjų namų ir parke įsikūrusiai stovyklavietei priklausančių 

poilsio namelių. Šie bėgiai yra atviri, lengvai prieinami, triukšmas niekaip nėra blokuojamas, tad 
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jis girdimas visoje parko teritorijoje, o didelis žmonių srautas visame geležinkelio ruože, 

einančiame per Berčiūnų miško parką, kelia pavojų žmonių sveikatai. 

Saugumo užtikrinimo svarba 

 Berčiūnų miško parkas - vienas iš aktyvaus poilsio traukos centrų Panevėžio mieste. Parko 

teritorijoje įsikūrusi vaikų vasaros stovykla, kurioje kasmet dalyvauja daugiau kaip 300 

moksleivių, taip pat yra nuolatinių gyventojų. Pėsčiųjų ir dviračių takais itin aktyviai naudojasi 

Panevėžio miesto gyventojai. Nors pastebimas parko aktyvumo sezoniškumas, svarbu atkreipti 

dėmesį ir į tai, kad parko pašonėje įsikūrusi Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčia, kurioje 

kiekvieną sekmadienį aukojamos Mišios. Savaitgaliais dažnai švenčiami santuokos ar krikšto 

sakramentai, o tai irgi padidina parko lankytojų skaičių. 

Per parko teritoriją einantis geležinkelio bėgių ruožas - nėra atitvertas nuo parko erdvių, 

tad yra dažnai kertamas pėsčiųjų ar dviratininkų, tam neskirtose vietose. Šiltuoju metų laiku itin 

arti bėgių žaidžia vaikai ir kiti parko lankytojai. Nors eismas parko teritorijoje pastebimai 

koreliuoja su oro sąlygomis, lankytojų srautas jame išlieka ganėtinai aktyvus, įskaitant ir eismą 

per geležinkelio bėgius, tam neskirtose vietose. Siekiant užtikrinti lankytojų ir vietos gyventojų 

saugumą, išvengti galimų nelaimių, būtina atitverti geležinkelio ruožą ir nukreipti artimiausios 

pervažos, esančios parko teritorijoje, link. Tai - itin svarbus infrastruktūrinis pokytis tiek lankytojų 

saugumui, tiek nekliudomo geležinkelių tinklo veikimo užtikrinimui. 

Poilsio zonos potencialo išpildymas 

Berčiūnų parko teritorija priskiriama rekreacinei zonai. Siekiama, kad tai taptų erdve, 

kurioje ramybę rastų ne tik vietiniai gyventojai ar vasaromis stovyklaujantys moksleiviai, bet ir 
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visi lankytojai, atvykstantys iškylauti, pasivaikščioti, ar kitaip pasimėgauti ramiu gamtos kampeliu 

Panevėžio priemiestyje.  

Deja, geležinkelio bėgių ruožas ir ganėtinai intensyvus eismas jame, trukdo išpildyti šio 

parko potencialą. Keliamas triukšmas itin trikdo vietinių gyventojų ir stovyklautojų ramybę, 

visiškai sugriaudamas parko, kaip poilsio zonos potencialą. Dalis gyvenamųjų namų ir 

stovyklavietei priklausančių vasarnamių yra įsikūrę vos per keliasdešimt metrų nuo geležinkelio 

bėgių, kurie šiuo metu nėra niekaip atitverti ar izoliuoti nuo parko teritorijos.  

Kadangi gyvenamieji namai ir stovyklavietės vasarnamiai yra įsikūrę valstybinėje žemėje, 

kuria, pagal su Lietuvos Respublikos valstybe sudarytas sutartis naudojasi tiek, kiek to reikalauja 

galimybė naudotis pastatais, patys neturi galimybės atsitverti, ar kitaip užtikrinti stovyklavietės, 

gyventojų bei parko lankytojų saugumą ir ramybę, tam būtinas Lietuvos geležinkelių indėlis ir 

įsitraukimas.     

Infrastruktūros tobulinimo poreikis 

 Atsižvelgiant į vietos gyventojų, stovyklavietės ir parko lankytojų saugumą ir sveikatą, 

matome būtinybę geležinkelio bėgių ruožą, einantį per Berčiūnų miško parką, dėl keliamo 

triukšmo atitverti garso izoliacijos tvorelėmis ir dėl saugumo įrengti atitvarus. Siūlome Panevėžio 

miesto savivaldybės Jaunimo reikalų tarybai pateikti siūlymą AB „Lietuvos geležinkeliai“ dėl 

geležinkelių ruožo, einančio per Berčiūnų miško parką, atitvėrimo. 

 

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos  

Prezidentė               Gabrielė Kučytė 
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