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DALYVAUJA:
Komisijos nariai:
Ar[nas BarbSys, Klaipedos miesto savivaldybes mero pavaduotojas;
Mindaugas DZermeika, Klaipedos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Keliq

policijos tamybos vir5ininkas;
Egidijus Kivilis, UAB ,,Gatviq ap5vietimas" Eismo valdymo skyriaus vadovas;
Rita Kubiliene, Klaipedos visuomends srreikatos centro prie Sveikatos apsaugos

ministerijos Klaipedos departamento Visuomends sveikatos saugos skyriaus vedeja;
Marijus Mockus, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Urbanistikos ir

architektDros skyriaus patarej as;

Rimantas Mockus, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Transporto skyriaus
vedejas;

Andrius Samuilovas, VSf ,,Klaipedos keleiviinis transportas" l. e. direktoriaus pareigas;
Valdas Svedas, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Statybos ir

infrastrukturos pletros skyriaus vedej as.

DARBOTVARKE:
1. Del PajUrio gatves rekonstrukcijos.
2.Ddl Skautq gatves eismo organizavimo tvarkos.
3. Del II Melnrages g. privaZiavimo prie 5 -9 namq eismo organizavrmo tvarkos.
4. Del Melnrages seniUnaitds pra5ymo Molo g., Vdtros g. ir Giruliq plente irengti

greidio maZinimo klanelius.

1. SVARSTYTA. Del PajDrio gatves rekonstrukcijos.
Pradedamas posedi G. NeniSkis sake, kad PajDrio gatveje 1 menesi eismo apribojimai yra

susijg su pradedamais kelio rekonstravimo darbais (valstybines reikSmes rajoninio kelio Nr. 2250
Klip5diai - Tauralaukis ruoZo nuo 0 rkiI,374 km rekonstravimas). Kadangi nuo geguZes 25 d. iki
birZelio 30 d. 5i gatve bus uZdaryta ir numatomas transporto eismo ribojimas, jis klause apie
planuojamo apvaLiavimo parengim4 ir sunkiojo transporto priemoniq eism4.

Pajririo gatves rekonstravim4 atliksiandio rangovo atstovas informavo, kad pagal projekt4 ties
sankryZa su Klaipedos gatve bus irengtos keturios eismo juostos, Ziedine sanl<ryla, o likusioje
atkarpoje iki Tauralaukio gatves - dvi eismo juostos. Siuo laikotarpiu numatyta vykdyti kelio ir
aplinkiniq teritorijq lietaus surinkimo kolektoriaus statybos, ap5vietimo tinklq, dviradiq ir pesdiqjq
takq irengimo darbus. Projekto ig'gvendinim4 pilnai planuojamapabaigtr202I m. geguZes men.

Atsakydamas i G. NeniSkiLo klausim4 del apvaLiavimo keliq, rangovo atstovas sake, kad
statybos darbai vyks Klaipedos geLtves atkarpoje nuo Tauralaukio g. ir Klaipedos g. sankryZos iki
Pajrlrio g. ir Klaipedos g. sankirt,cs, taip pat Pajurio g. atkarpoje nuo Pajurio g. ir Klaipedos g.
sankirtos iki Paj[rio g. ir Lazdynq g. sankryZos, todel eismas apylankos Zenklais bus nukreipiamas
Salutinemis kvartalo gatvemis: Skloblq, Kadagiq, Klaipeclos ir Lazdyno gatvemis (i vien4 pusg ir i



kitfl. Tai laikinas sprendimas, norint pakloti gatveje lietaus kanalizacljos tinklus. Kai kur transporto
apvaZiavimui irengti gali b[ti panaudota Zalioji veja.

Rangovo atstovas isipareigojo statybos metu eismo ribojimq ruoLe uZtikrinti gyventojq ir
aptatnaujandio transporto patekim4 prie atitinkamq istaigq, parduotuviq ir gyvenamqj.l n*rl. - '

R. Mockus klause, ar rangovas parengt4 mo schem4 iuderino nb tik su Keliq
policijos tarnyba,bet ir su VSf Klaipedos keleivi

A. Samuilovas sake, kad autobusq marSrutas Nr. 14 bus sutrumpintas iki buvusios kino
studijos teritorijos, o marSrutas Nr. 7 (maZesniais autobusais) bus nukreiptas apylanka ir pasieks
galing stotelg. MarSrutinio transporto eismas yra suderintas su apribojimais vyksiandiq darbq metu,
todel gyventoj ai susiekimo nesklandumq nepatirs.

V. Svedas klause, ar dideliq nepatogumqpatirs Tauralaukio kvartalo Skroblq, Lazdynt4ir kitq
gatviq gyventojai, ypatingai del sunkiasvorio transporto judejimo siaurosiomis gatvemis, gal
numatyti Sio transporto apriboj tmai? Jis gyventojq pra5ymu pasiule didelio tonaLo autotransportE
nukreipti Liepojos ir Medelyno gatve.

A. Barb5ys sake, kad visiSkai uZdraudus sunkiojo transporto eism4 laikinojo apvaZiavimo
keliu, Sios rDSies automobiliai negales patekti i Tauralauki. Jis si[le svarstyti galimyUg irengti
laikinus kelio Zenklus, draudZiandius parkuoti automobilius tam tikrose probleminer. 1ri*to..;
gatviq atkarpose.

NUTARTA. (bendru sutarimu). Koreguoti eismo reguliavimo schem4, apribojant pajflrio
gatvds rekonstravimo metu (nuo 5. m. geguZes 25 d. iki 5. m. birZelio 30 d.) krovlninio transporto
eism4 apvaliavimo keliu, irengti laikinus kelio Zenklus, draudZiandius parkuoti automobilius
Tauralaukyj e siaury gatviq atkarpose.

2. SVARSTYTA. Del Skautq gatves eismo organizavimo tvarkos.
V. Pauk5te informavo, kad yra gautas Skautq gatves gyventojq pra5ymas apriboti Siltuoju

sezono metu automobiliais atvaLiuojandiq poilsiautojq patekime i Si+ gatvg. Kadangi Skautq gatveje
automobili ai dalnai statomi netvarking ai, uLtveriamas pravaZiavimas, todel gyventoi ai negatilateiti
i savo namq valdas. Gyventojq teigimu - pasitaike atvejq, kai negalejo ptu,ruziroti gieitoji m.ii.i.ro,
pagalba pas ligoni. Jie ne pirm? kart4 skundZiasi, kad yra apsunkintas ivaZiavimas ir isvaZiavimas iS
namq kiemq. Komisijoms nariams jis pateike pajfirio zonos gatviq schem4.

Taigi, gyventdai pra5o drausti gatveje parkuoti automobilius abiejose pusese ir kad komisija
apsvarstytq dvi problemos sprendimo alternatyvas :

1. Automobiliq statym4 drausti visus metus;
2. Automobiliq statym4 drausti vasaros sezono metu.
V. Pauk5te sake, kad uZdraudus parkuoti Skautq gatveje, bus prarasta apie 20 automobiliq

stovejimo vietq.
R. Mockus sake, kad aktyvaus poilsio pajDrio zonayrasiauriniame mole Melnrageje. Skautq

gatve i liEzonqnepatenka. PajDrio zonoje yra irengta nemaLaipapildomq stovejimo aikSieiiq ir siulo
jomis naudotis.

G. Neni5kis komisijos nariq klause, kiek Sioje pajlrio zonoje yra rekonstruota gatviq ir po
remonto bei prie autobusq stoteles padidejo automobiliq parkavimo vietq? Jis sake, kad uzdraudimas
statlti automobilius Skautq gatveje palies visus poilsiautojus, o sportininkams yra didelis parkavimo
poreikis. Susiduria gyventojq ir kitq poilsiautojq interesai. Turime gerbti gyventojq rrorur, bet yra
bUtinybe ir sportininkams privaZiuoti, atsigabenti irang4. G. Neni5kis komisijor nu.iu-r ir dalyviams
siiile diskusijoje koncentruotis automobiliq parkavimo problem4, atkreipe demesi, kad gali buti
svarstomas variantas del vietines rinkliavos mokesdio padidinimo Sioje zonoje.

V. Svedas sake, kad po gatviq rekonstrukcijos padid djo 20 automobiliq stovejimo vietq ir dar
keletas parkavimo vietq atsirado prie autobusq apsisukimo aiksteles.

V. Kavolis kalbejo, kad situacija Skautq gatveje yra tragi5ka , ypatingaivasaros sezono metu,
o nelaimingi atsitikimai Melnrageje bfina ne tik vasaros mLetu. Jis siule neisskirti kaituotojq, taikyti
visiems vienod4 tvarkq, nes transportas daro LaIq gamtai. gyventojams sunku patekti namo.
kaituotojq, gal ir tvarkingai pasistato automobilius, bet V. Kavolis to negalejo pusalyti apie kitus



poilsiautojus. Todel gyventojq vardu seniunaitis prase Skautq gatveje uZdrausti automobiliq statym4
visiems ir irengti kelio Zenklus Nr. 332 ,,Sustoti draudziama--.

Vandens aktyvaus sporto atstovas iSsake nuomorng, kad puikiai Zino situacij4 Sioje paj[rio
vietoje, gyventojq keliama problema yra per daug sureiksminta, automobiliai statomi lanatvarkingai, pravaiiuoti galima be trukdymq.-Kadangi vis griZtama prie tos padios diskusijos, jo
nuomone, Skautq gatves namq savininkai nori gauti sau privitegiiq.

M' DZermeika sake, kad iSkelta problema del eisrno organizavimo Skautq gatveje yra a5tri.
Melnrages gyventojams yra sudetinga ivaLiuoti ir i5vaZiuoti rt savo namq kiemq, todel policijos
siulymu eismas buvo organizuotas ratu Sioje zonoje. Bet ir tai nepadejo visiikai i5sprgsti problemos
nepavyko, kaip matome, iS gyventojq yra nusiskundimg.

A' Barb5ys sake,. kad reiketq pagalvoti apie horizontaliojo Zenklinimo ant kelio dangos
panaudoj im4 eismo reguliavimui Skautq gatvej e.

G' NeniSkis pasiule balsuoti del automobiliq parkavimo Skautq gatveje, suskirsdius klausim4
I qu vanantus:

1. Automobiliq statym4 drausti vasaros sezono metu (nuo balandZio 1 d iki rugsejo 30 d.).
2. Automobiliq statym4 drausti visus metus.
Balsavo uZ pirmq variant4: ,,uL,, - 5.
Balsavo uL anttq vaiantq:,,nL,, - 2.
Nebalsavo: ,,susilaike" - 2.
NUTARTA' UZdrausti automobiliq statym4 Skautq gatveje vasaros sezono metu (nuo

balandZio I d iki rugsejo 30 d.), irengiant kelio Zenklu, Nt. 3:3 ,,Stoveti draudZiam a,, pagalsuderint4
su policija eismo reguliavimo schem4.

3' SVARSTYTA. Del II Melnrages g. privaiiavimo prie 5 - 9 namq eismo organizavimo
tvarkos.

V. PaukSte informavo, kad situacija Melnrages gatveje yra panasi kaip ir Skautq gatveje,
pravaziavimo ndra, nes gatve baigiasi Saligatviu. Il-osios Melnrages-gyventojai teigia, kad iasaros
sezono metu atvaZiuoja automobiliais poilsiautojai ir gatveje partuoja automobilirs. Kadangi jie
negali privaZiuoti prie savo namq valdq, galima butq apsvarstytistovej-imo uZdraudim4 Sioje gu:wej.
i5tisus metus.

R. Mockus klause, kur patys gyventojai
statyti visiems vairuotojams iStisus metus.

V. Kavolis sake, kad Melnrages gyventojai savo
problem4 II Melnrages gatveje galima sprgsti analogi5kai
statymas Turistq gatveje Giruliuose.

statys automobilius, jeigu gatveje bus draudZiama

automobilius stato namq kiemuose, o
taip, kaip buvo uZdraustas automobiliu

A. Barb5ys pasiule irengti kelio Zenklus ,,Stovdti draudliama", o ne ,,Sustoti draudZiama,,
kaip pra5o senitnaitis V. Kavolis

G. Neni5kis pasirlle pritarti tam, kad geriau irengti kelio Zenklus,,stoveti draudZiama., istisusmetus, engimo nesvarstyti, nes gali prireikti sustoti trumpam
Sioje v ipinti keleivius. kadangig).ventojq atstovas nuo-orrgissakd, lffages gyventojq praslmirl, atsiivelgiant i komisijos
nariq sifilymus, kaip organizuoti eism4 Il-osios trrtetnrages gatvejl.

endru sutarimu). UZdrausti au Il_osios Melnrages gatvejei5ti kelio Zenklus Nr. 333 ,,Stoveti I suderint4 su policija eismo
reg

4. SVARSTYTA. Del Melnrages seniiinaites pra5ymo Molo g., Vdtros g. ir Giruliq plente
irengti greidio maZinimo klanelius.

V' Pauk5te informavo, kad seniunaite M. Kalende para5e praiym4 del gyvenvieteje nuolat ir
tydia dideliu greidiu vaziuojandiq transporto priemoniq, todel keliamas Oiaets iriuk5mas, ypatingai
Jriyksma sukelia ptavaiiuojantys motociklai. Vetros gatveje yra irengti du greidio siopiniiro
kalneliai, kad sumaZinti transporto greiti, pageidaujamult.ngti dar papildomai tris kalnelius. Molo
gatveje yra 15 sankryZrl ir seniunaite prie kiekvienos sankryZos p.ulo irengti po kalneli. Vetros



gatveje yra 5 i5vaZiavimai, o Giruliq plente - 13 i5vaZiavimq. Plentas nesenai rekonstruotas pagal
patvirtint4 projekt4, Siais metais eismo saugumo komisija patvirtino 70 kmlval greiti, butq
netikslinga irengineti greidio maZinimo kalnelius ir trikdyti eism4.

G. Neni5kis papra5e seniiinaites i5samiau paai5kinti komisijos nariams motyvus, kodel tiek
daug greidio maZinimo kalneliq Melnrageje reikia irengti, ar buvo su gyventojais pakankamai
i5diskutuotas Sis klausimas. Jis norejo i5girsti argumentus, kaip kalnelirl irengimas suvaldys
problemas eismo organizavime.

M. Kalende kalbejo, kad del greidio maZinimo kalneliq irengimo Melnrageje su gyventojais
yra pinai iSdiskutuota, poreikis yra pagristas ir ypatingai tose vietose, kur lygi asfalto danga.
Duobetose gatviq atkarpose ma5inq greidiai yra gerokai maZesni. Karsdiausi ta5kai yra Vetros ir
Molo gatvese, o del kalneliq kiekio - reikia diskutuoti. Jeigu bDtq numatyta maLiau kalneliq, tai
pasirinkti juos tokius, kurie brltq palankesni aplinkai, sugeriandius greiti, tadiau negadinantys
transporto priemoniq. Molo g. pakaktq maiiau kalneliq, o Vetros g. jq reikia daugiau, nes greidio
megejai joje isibegeja greitai. Senilnaite praSe i5diskutuoti, kad butq pasiektas tikslas, priimtinas
visiems - tiek eismo dalyviams, tiek gyventojams. Nera sirlloma visi5kai uZdrausti eism4, bet ji pra5e
atkreipti demesi itai, kad vairuotojai nepaiso greidio ribojimo 30 km/h,

G. NeniSkis atkreipe demesi i ka tik priduot4 Lietuvos automobiliniq keliq direkcijai Giruliq
plento rekonstrukcij4, nes projekte buvo numatytos ir igyvendintos visos eismo saugumo priemones.
Greidio maZinimo kalneliai ne tik itakoja greidio maLinimq, bet ir didina akusting ir aplinkos tar54.
Klaipedos miesto savivaldybds administracija, nekart4 susidure su gyventojq nepasitenkinimu del
transporto priemoniq keliamo triuk5mo, vaLirojantper greidio maZinimo kalnelius, todel kai kuriose
vietose kalneliai buvo pa5alinti. Suprantama, kad del keliamo triukSmo labiausiai nukendia
artimiausiq namq gyventoj ai.

G. NeniSkis sitle diskutuoti ir del marSrutinio transporto eismo Melnrageje, nes greidio
maZinimo kalneliai nera pageidaujami tose gatvese, kuriose vyksta autobusq judejimas. Todel dia
kalneliai irenginej ami tik ypatingais atvej ais.

A. Samuilovas sakd, kad mar5rutinio transporto eismui bfltq palankiausias aplink4
tausojandiq ir tuo padiu greiti sugeriandiq kalneliq irengimas. I5 asfalto dangos suformuoti ilgi greidio
slopinimo kalneliai, per kuriuos vaZiuojantis transportas iki 40 km/h greidir4 pilnai sugeria esandius
dangos nelygumus, vairuotojams nereikia papildomai stabdyti ir vel didinti greiti. Taip pat efeklyvi
greidio slopinimo priemond butq ir gatves saleliq su stulpeliais, kurias reikia apvaZiuoti, eismo
juostose irengimas.

M. DZermeika sake, kad i5 Melnrages seniunaidiq yru gavQ eilg praSymq del problemq
sprendimo Melnrageje. Policija ne kart4 vyko i viet4, matavo triukSmo lygi specialiu prietaisu, bet
normos ribq virSijimo nebuvo nustatlta. Molo gatves danga yra grista trinkelemis, todel valiuojant
nedideliu greidiu automobiliq padangos skleidZia didesni gtrs4, negu vaZiuojant asfalto danga.
VaZiavimo greiti sumaZinti vairuotojus labiau paskatintq ne greidio ribojimas, bet irengtas banguotas
gatves ruoZas (dangos iSkilumai). Triuk5mingum4 sukelia pavienes transporto priemonds, ypatingai
vakaro metu. M. DZermeika pritare laikino greidio matavimo prietaisq irengimui.

R. Kubiliene sake, kad jei seniDnaites pageidavimu bDtq irengta tiek daug kalneliq, tai
triukSmingumas neabejotinai padidetq. Ji sille ie5koti kitq b[dq Siai problemai sprgsti, pavyzdliur -
pastatyti gatveje greidio matavimo irengini.

A. BarbSys sake, kad policijos turimas triuk5mo lygio matavimo prietaisas dave gery
rezultatq, jaunimas sureagavo ir rediau valineja per daug triuk5mingais motociklais. Jis si[le toliau
matuoti triukSmingum4, irengti greidio matavimo priemones, o kalneliai nera tinkama priemone Sioje
vietoje. Jis pasirlle vietines rinkliavos mokesdio padidinim4 kaip vien4 i5 problemos sprendimo biidrl.

R. Mockus sake, kad pritaria aptartoms priemonems: triukSmingumo matavimui, greidio
matavimo prietaisq irengti, tadiau papildomq greidio maZinimo kalneliq irengimui Siose gatvese
nepritaria.

NUTARTA (bendru sutarimu). Taikyi kompleksines priemones Melnrages gatvese (as
paruo5ti pet 2 savaites): sudarlti eismo organizavimo priemoniq plan4, paruoSti eismo reguliavimo
schem?, irengti greidio matavimo prietais4, periodi5kai matuoti gatviq triuk5mingum4, atskirai

ivertinti papildomq greidio maZinimo kalnelig poreiki.
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