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Dokumentq valdymo skyriaus vyriausioji specialiste.

savivaldybes

administracijos

DALYVAUJA:
Komisijos nariai:
Vytautas eepas, Klaipedos miesto savivaldybes mero pavaduotojas;
Liudvikas DDda, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Miesto [kio departamento

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

policijos Keliq policijos biuro Administracines veiklos poskyrio vyresnysis specialistas;
Kastytis Macijauskas, Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Urbanistines pletros

departamento direktorius;
Gintaras Neni5kis, V5{,,Klaipedos keleivinis transportas" direktorius;
Saulius RuZinskas, Lietuvos dviratininkq bendrijos tarybos narys;
Artlras Sulcas, Klaipedos miesto savivaldybds mero pavaduotojas.
Kviesti asmenys:
Vidmantas Pledkaitis, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys.

Darbotvarke:
1. Del eismo organizavimo senamiestyje schemos ir koncepcijos.
2.Del eismo organizavimo Klaipedos laisvosios ekonomines zonos teritorijoje.

l.SVARSTYTA. Del eismo organizavimo senamiestyje schemos ir koncepcijos.
Marius Berulis, UAB ,,Team Projektq valdymas" atstovas - iverting pateiktas pastabas

parengeme 6 eismo organizavimo senamiestyje schemas, kurios skiriasi tik atskirais mazgais.
Komisijos nariai, susipaZing su parengtomis schemomis, pasiule detaliau aptarti 6 schem4.
M. Berulis - Se5tos eismo organizavimo schemos pagrindiniai sprendiniai:
Planuojamos teritorijos viduje numatytos Zemos kategorijos gatves, kuriomis galimas

miSrus judejimas tiek pestiesiems, tiek dviratininkams, tiek ir transporto priemonems, kadangi del
siaury senamiesdio gatviq nera galimybiq irengti atskirai pesdiqjq irlar dviradiq takq. Taip pat
eismo organizavimui kvartalo viduje turetq bflti irengti kelio Zenklai, kurie ispetq eismo dalyvius,
kad dia galimas miSrus judejimas visiems eismo dalyviams;

Zinant, kad Klaipedos miestas yra linijinis miestas ir Linant,kad senamiesdiuose pirmumas
teikiamas pestiesiems, dviratininkams ir vie5ajam transportui pasifllyta Tiltq g. palikti peitiesiems,
dviratininkams ir vie5ajam transportui, nors Klaipedos miesto bendrajame plane numatyta Tiltq g.
palikti tik pestiesiems;

Pasi[lyta ketur5ale sankryZa vietoje dabartines kiauSinio formos sankryZos, kuri yra
suplanuota 2006 m. monografijoje "Lietuvos miestq susisiekimo sistemos. Klaipeda" ir 2008 m.
"Klaipedos miesto senamiesdio rytines dalies gatviq tinklo ir sankryZq projektiniq pasiulymq
pletros galimybiq studij oj e" ;



Numatyta suformuoti aklagatvius Tomo ir DidZiosios Vandens g. atkarpose,
metu kerta Tiltq g. kas 50 m. Palikus eism4 jomis butrtr apsunkinamas pesdirjrl ir

kurios Siuo
dviratininkq

judejimas Tiltq g.;
Pasi[lyta atkurti dali Turgaus aik5tes gatviq,

judej im4 planuoj amoje teritorij oj e;
kurios palengvintq transporto priemoniq

Pasitlytos daugiaauk5tes automobiliq parkavirno aikSteles prie Bangrl g., Sinagogr+ g.,
kuriose galetq Zmones palikti savo transporlo priemones ir toliau po Klaipedos senamiesti keliauti
pesdiomis, dviradiais ir vie5uoju transportu.

A. Mureika - i5 anksto negavome medZiagos. Sunku apsisprgsti nesusipaZinus. Turi b[ti
surastas kompromisas tarp pesdiqjq, dviratininkq ir automobiliq. Ne ta vieta per turgavietg vaZiuoti
i Piliavietg. Nereikia turgavietes atidalinti nuo senamiesdio gatve.

G. Kudinskas - kelias per turgavietg gali buti, reiketq tik riboti eism4 (nurodant laik4).
Eismas vienos krypties. Bastionq g. i5 vieno pastato i5vaZiavimas tiesiai i gatvg, tai nesaugu.

G. Neni5kis - pagal bendr4ji plan4 Tiltq gatvg planuojama uldaryti. Vie5ojo transporto
pagrindine trasa eina Taikos pr., Tiltq g. Jeigu vieSasis transportas vaZiuos Tiltq gatve, mus toks
variantas tenkina.

L. D[da - bendrasis planas gali buti koreguojamas. Senamiesdio gatveles reikia atstatyti,
bet ne visomis paleisti eism4. Tiltq gatve viesasis transportas turi vaZiuoti. Del Bastionq gatves
tilto, jeigu bus 4 juostos, jos turi prieiti iki Tiltq g. Eism4 reikia skaidyti ne tunelio pagalba, turi
b[ti pavirsine gatve. Privaliavimas prie Piliavietes - Galinio pylimo gatve.

K. Macijauskas - senamiestis ne ta vieta kur reikia daryti galutini autobusq sustojim4 (pagal
Gedimino technikos instituto iSvad4). Bastionq gatve dalinasi i dvi dviejq juostq gatves. Reikia
ivertinti, atlikti ekonominius skaidiavimus, ar reikia tunelio.

V. eepas - ar lmanoma apvaliuoti senamiesti? Ar nesusidarys dar didesni transporto
kam5diai?

A. Sulcas - Siame etape uld,aryti Tiltq gatvg netikslinga. Jeigu vie5asis transportas vaZiuos
gatve, tuomet nereikia tunelio. Daugiausia diskusijq sukelia posukis ! Bastionq gatvQ. Reikia
ekonominius skaidiavimus.
S. RuZinskas - Tiltq gatveje palikus vies4ji transport4,reikia atskirti dviradiu takus. kad

dviratininkai nev aLiuotq Saligatviu.
NUTARTA (vienbalsiai).
1.1. Pritarti 6 schemos sprendiniams, pataisytiems pagal pastabas (schema pridedama).
l.2.Savivaldybes administracijai apsisprgsti del Bastionq gatves

Reikalui esant rengti naujus planavimo dokumentus.
ir tunelio irengimo.

2.SVARSTYTA. Del eismo organizavimo Klaipedos laisvosios ekonomines zonos
teritorijoje.

UAB ,,Kelprojektas" atstovai pateike 3 eismo organizavimo Klaipedos laisvosios
ekonomines zonos teritorij oj e variantus.

Komisijos nariai, susipazing su pateiktomis schemomis, pritare II variantui.
NUTARTA. Pritarti eismo organizavimo Klaipedos laisvosios ekonomindsteritorijoje II

variantui (pridedama - 2 schemos).
Posedis baigesi 15.45 val.
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