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Posedis i,.yko 2012-11-16' 14'00 val'
PosedZio pirmininkas - viadeslav Karmanov, Klaipedos miesto savivaldybes

administracij os direktoriaus pavaduotoj as'
posedZio sekretore Elvyra puke, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos

D okumentq valdymo skyriaus vyriausioj i special i ste'

DALWAUJA:
Komisijos nariai: , 1 ,-:- --^^-.
vytautas depas, Klaipedos miesto savivaldybes mero pavaduotolas;

Liudvikas Duda, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Miesto lkio departamento

direktorius;
Gintaras Kudinskas, Klaipedos miesto apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vie5osios

policijos Keliq poticiSos biuro Administracines veiklos poskyrio vyresnysis specialistas;

Gintaras Neni5kis, V5|,,Klaipedos keleivinis transportas" direktorius;

,i,JUrur Sulcas, fiaipedos miesto savivaldybds mero pavaduotojas'

Darbotvarke:
1. Del eismo organizavimo senamiestyje schemos ir koncepcijos.

l.SVARSTYTA.Deleismoorganizavimosenamiestyjeschemosirkoncepcijos.
Marius Berulis, UAB ,,Tim piojektq valdymas" atstovas supaZindino su parengta eismo

or ganizav imo senarni e styj e schema ir kon cep cij a'

A. Mureika - pruno rengejai nevykdo plarrauimo progfamos ir uZduoties, kur nurodyta' kad

turi bflti pateikti 3 koncepcijos variantai altematyvos. Sitlomas labai abejotinas sprendimas, kuris

,-r. pug"rinr, o publogini daUatti"g eismo situacij4 senamiestyje, neigiamai itakos gyvenamqiE

"pri"fq 
ir savivaldybls turt4. Sitloma transporto-schema neatitinka patvirtinto miesto bendrojo

plano sprendiniq, 2008 m. parengtos pletros galimybiq projektiniq pasiulymq studijos - autoriai

profesorius p. Juskevidius vGTU ir v. valeika. Turi b[ti nagrinejamas variantas 3 pagal jq

pasi[lym4 sankryZa 3-4 Taikos pr., Galinio Pylimo, Bangq. Numatoma Bangq ir Bastionq g'

suntryZu neatitinka reikalavimq, nesuprojektuotas.eismo juostq skaidius, ten bftq transporto

kamSSiai. Nepriimtina planuoti'pravahlavim4 vietoje pesdiqjq lu\o-pli: gat gyvenamqii+ namtt

kampe Tiltq g., Turgaus a., g*g.l g. Transporto srautai nera pagristi, Saltkalviq g. tqsinys ir-naujas

isvaziavimas i Galinio pylimo g. neatitinka studijq ir numato griauti statinius. Nesivadovauta

bendrojo plano sprendinlais, kurie numato automobiliq saugyklas aplink. senamiesti, esamq

autom;bilir+ stovejimo skaidius ne didinam as, o mahinamas, Tiltq gatve turi bflti rekonstruota i

pesdiqiq. Koncepcijq variantus turi pagristi atestuotas transporto specialistas atitinkamais

skaidiavimais
G. NeniSkis - neaisku kaip bus su autobusq apsisukimu Taikos pr., jeigu bus uZdarytas

transporto eismas Tiltq gatve, u, gul.r viesasis transportas judeti tuneliu po Kult[ros fabriku?

G. Kudinskas pritare G. Neni5kio nuomonei'
A. Sulcas - turime tik vien4 pasi[lym4. Reikia apsisprgsti ar Tiltq gatve bus uZdaroma, nes

projektuojant Bastionq gatvg reikia tureti nuomong. Turgus taip pat planuos savo veikl4 pagal

transporto schem4.
V. Karmanov - reikia apsisprqsti del Tiltq gatves.



Komisijos nariai susipaZing su siuloma eismo organizavimo senamiestyje schema ir

isklausg sifloma koncepcij4, konstatavo, kad dokumentai yra parengti neatsakingai, parengtas tik

vienas variantas.
NUTARTA (vienbalsiai).
1.1. Rengejams, atsiZvelgiant i komisijos nariq pateiktas pastabas, parengti eismo

organizavimo senamiestyje schemos ir koncepcijos 3 variantus.
1 .2. Pakartotinai 5i klausim4 svarstyti Saugaus eismo komisijoje 2012 m.lapkridio 23 d.

14.00 val.

Posedis baisesi 15.00 val.

PosedZio pirmininkas

PosedZio seketore

Viadeslav Karmanov

Elvyra Puke


