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SKUNDAS.REIKALAVIMAS
DEL DANES GATVES (KELIO), SENDVARIO SENIUNIJOJE, KLAIPEDOS RAJONE

RANGOS DARBU VILKINIMO IR KELIO BUKLES
- 2021-08-17

TruSeliai

2021 m. rugpjldio 17 d.,17.15 val., prie Danes gatves ir Smeltaites gatves sankryZos ivyko
Tru5eliq kaimo Bendruomenes ir Klaipedos rajono savivaldybes atstovais, Sendvario seniDnijos
seni[nes Loretos Urbutes, Klaipedos rajono savivaldybes administracijos Statybos ir
infrastruktlros skyriaus vyriausiuoju patareju Algirdu Ronkumi ir Klaipedos rajono savivaldybes
administracijos Statybos ir infrastruktDros skyriaus vyr. specialiste Edita Zaveckiene. Sis
susitikimas buvo inicijuotas Bendruomenes del Danes gatves rangos darbq vilkinimo ir kelio
bfikles.

Kad Danes gatves rekonstrukcijos darbai yra vilkinami patvirtina maZiausiai Sios

aplinkybes:
1. Supaprastintas vie5asis pirkimas po 5 stabdymq del uZsakovo Klaipddos rajono

savivaldybds administracijos kalt6s, nuo statybos leidimo gavimo dienos 2020-12-04 ivyko tik
2021-05-20, t.y. daugiau kaip po puses metq.

2. Pirkimo dalyviai iki 2021 m. liepos 29 d. buvo informuoti apie EBVPD vertinimo ir
techniniq pasillymq (pirmi vokai) vertinimo rezultatus, t.y. pirmas darbas po supaprastinto
vie5oio pirkimo pabaigos buvo atliktas tik po Bendrijos ,,Tru5eliai" ra5ti5ko kreipimosi i
Klaipedos rajono savivaldybg bei Vie5qjq pirkimq tarnyb4, daugiau kaip du mdnesius nieko
nebuvo daroma.

3. Jau pra6io beveik 10 m6nesiu, o supaprastintas vie5asis pirkimas dar nepasibaiges ir
neivykes.

4. Pats Dands gatv6s rekonstrukciios darbu procesas pradOtas 2017 m. sausio mdnesi ir
dar neigyvendinta iki 5iol.

Negana to, kad susitikimo metu i susitikim4 atvykg savivaldybes atstovai Bendruomenei
nesugebejo atsakyti i eilg klausimq, nes neturejo atsakymq, o taip pat ai5kino, kad tai ne jrl



kompetencija (nors kam atstovauti Klaipedos rajono savivaldybes administracija nusistate jie
patys), tadiau ir toliau nieko nebuvo paaiSkinta, ,r"i kudu bus praieti Danes gatves rekonstrukcijos
darbai, nei kada bus sutvarkyta Dines gatve, kad kelio Uut<te belt mini-imaliai atitiktq keliuikeliamus reikalavimus. Aplam ai pradLiije susitikimo buvo sakoma, kad nieko nesirengiama
daryti, nes viliamasi, kad pagaliau ivyks supaprastintas viesasis pirkimas del Danes gatves
rekonstrukcijos darbq pirkimo, tadiau kada tai iuvr.r tiksliai nei vienas is dalyvavusiq valdininkq
nurodyti negalejo. AtsiZvelgiant i tai, kad kelio b[kle yra avarine, neatitinka jokiq reikalavimq,
nera jokiq kelkrasdiq, nera jokios galimybes pestiesiems saugiai eiti Siuo keliu, Klaipeclos rajono
savivaldybes administracijos Statybos ir infrastrukt[ros skyiiaus vyriausiasis patarejas Algirdas
Ronkus nurode, kad Klaipedos rajono savivaldybes administracija del to .jokios atsakoriybes
neneSa, o vaikq saugumo klausimai ir atsakomybe uLjq saugumq yra vaikq tevtl problena.
AtsiZvelgiant i auk5diau i5sakyta, manyturne turime teisg iinoti, f,okiu budu mums uztikrinti savcr

'11kY 
teises isaugiq.aplink4 ir saugias gismo s4lygas, jeigu kelias neatitinka jokiq saugaus eismoreikalavimq, nera jokiq kelkrasdiq (kelkrasdiuor. ,o, pi'tiim luik;ri ;;;;"), ndra apsvietimo,

nera lietaus nuotekq net grioviq, aplamai kelias avarines brrkles. Besiaiskinant kelio prieZi[ros
aplinkybes buvo pateikta informacija, kad kaip nurodoma visuose Klaipedos rajono savivaldybes
administracijos bei seni[nijos atsakymuose, prioritetinis Dan6s gotuc, kelias, neasfaltuotaatkarpa - l3l7 metrq, apie 10 metrq ploiio, per pastaruosius dveJus metus buvo papildytas g
(a5tuoniomis masinomis Lvyro (skaldos), tarp pu, buvo pasakyta, kad belaukiant keliorekonstrukcijos nesirengiama daryti jokiq grioviq lletaus vandeniui nubegti ir imtis kokiq norspriemoniq kelio buklei gerinti. Pastaruosius 4 metus, kelio savinin[6, Klaipedos rajonosavivaldybe, nesi6m6 jokiq priemoniq 5io kelio biiklei pagerinti, priesinagai, d6l keliogreideriavimo, atsakingq asmenq nekompetencijos, kitais budais nesprendZiant kelioprieZitiros problemq, kelio biikle nuolat tii nlogojo. Be to A.Ronkus nurodd:, kad aplamai
negali kasti grioviq palei 5i keli4 nes neturi tam teis&o pagrindo. Tai tada kyla kitas klausimaskaip rengiamasi vykdyti kelio rekonstrukcijos darbus ;eigu Klaipedos rajono savivaldybe netneturi teiseto pagrindo iSkasti prie jai priklausandio keiio kelkrastio net paprasdiausio griovio.
Velesnio pokalbio metu Sendvario senifine vis delto paZadejo, kad bus iskasto nuokasos keliui
nusausinti bei bus papildytos Lvyru problemati5kiausios vietos, tadiau kada ir kokiu bldu tai buspadaryta ji nesugebejo nurodyti.

2021-08-13 Danes-gatve buvo tik ketvirt4 kart4 Siais metais nugreideriuota ir tai vyko po
eiles gyventojq skundq. Sis procesas buvo vilkinamas teveik dvi savaiies, tadiau 2021-Og-17, rytepalijus vos apie I (vien4) valand4 Dands gatves kelkraSdiais nebuvo galima eiti. Nei vienas iSatvykusiq atstovq taip ir nesugebejo ir neiSdriso praeiti Danes gatves kelkrasdiu.

Nakti 13 2021-08-17 i 2021-08-18 protarpi5kai, i5 pavleniq debestl, palijus vos apie 1-2
valandas, nors kelias nugreideriuotas 2021-08-i3, vos pries 4 clienas ir iomis"dienomis nelijo,kelias vel nepraeinamas ir beveik nepravaZiuojamas, tai patvirtinandios fotonuotraukos
pridedamos (fotonuotraukos darytos 2021-08-t8, apie 06.30 val., t.y. po lietaus dar nevykusintensyviam eismui). I5 ivykusio pokalbio bei atsiivelgiant i prognozuojamas oro s4lygas beikadangi jau ruduo, aiSku, kad be 2022 metq velyvo pavisario,'"lt ii i*rykus Danes gatves rangos
darbq supaprastintam viesajam pirkimui, rangos darbai nebus pradeti. iki rugsejo I -sios belikovos 12 dienq, tadiau kaip minejau aukdiau ir tai patvirtina pateiktos fotonu"otarukos, kelias yra
avarineso kritines btikles ir tikrai neatitinka .uuguu, eismo net minimaliq reikalavimq.
V{kams kiekvien4 dien? Siuo keliq reikes eiti iki artiriiausios autobuso stoteles ir iS jos. Taip patpridedu fotonuotraukas, kaip atrodo Klaipedos rajono savivaldybes administracijos irelgta irpriZilrima autobusq stotele Danes gatveje, kurioje m[sq vaikai turi laukti autobuso, prie5 tai

Il]}t"t: :1|j,|t4 
pesdiomis praejg mano minimu avarines bflkles, neatitinkandiu jokiq saugaus

elsmo rerkalavinrq keliu.
AtsiZvelgiant i tai, kad Danes gatves rekonstrukciios darbai ir toliau vilkinami, jau trunkadaugaiu kaip 4 metai, nuo 2017 m. pradLios, (tai patvirtinantys clokumaniui pria.,rumi), Klaipedos



rajono savivaldybes administracijos reikalaujame, sutvarkyti Danes gatves neasfaltuot q atkarpq
taip, kad ji atitiktq saugaus eismo reikalavimus, bent jau minimalius keliui keliamus reikalavimus
ir jf priZiureti taip kad ji saugiai, negadinant ,uro ur*.ninio turto (transporto) butq galima
eksploatuoti. Tru5eliq kairno Bendruomenei Siuo keliu kiekvien4 dien4 r.it iu vykti i darbusl veZti
vaikus i b[relius, vaikams eiti Siuo keliu iki Sio kelio prieigose esandiq autobusq stoieliq, nes kaipir minejau ankstesniuose ra5tuose ir kas Zinoma Klaipedos rajono savivaldybes administracijoje,
viesasis transportas Sia kelio atkarpa, del kelio blkles, kad ,,"gudirrti transporto priemoniq, ,y[ti i.
teikti visuornening paslaug4 atsisako.

Mes esame tokie pat Salies piliediai, mokame kaip ir visi mokesdius todel turime tokias pat,
Lietuvos Respublikos istatymais garantuotas, teises kaip ir kiti piliediai. Klaipedos rajono
savivaldybes administracijos pra5ome nustoti nuolat paZeidineti mflsq ieises, nustoti vilkinti Danes
gatves rekonstrukcijos procesE ir imtis visq priemoniq Sio kelio irengimui, o iki jis bus irengtasvisq imanornq priemoniq uZtikrinti bent minimaliai Sio kelio reikalavimus, saugaus eismo
reikalavimus, atitinkandias s4lygas,

Pra5ome atsakyti, kada ir kokitl priemoniq bus imtasi, kad bfitq uZtikrintos bent jau
minimalios Danes gatves eksploatavimo s4lygos.

Be to, kadangi Bendruomene mato, kad metq matais vilkinamas Danes gatves rangos darbq
procesas, nors kaip minejau anksdiau visuose raStuose minima, kad kelias yra pirioritetinii be to ne
kartE yra patvirtinta, 

.kad tokios atkarpos, su tokiu kelio apkrovimu Klaipedos rajono apskrityje
ndra' Bendruomene vieSojo intereso gynimui, renka dokumentus ir rengiasi rreiptis i teis;?, tod;l
taip pat pra5ome pateikti:

l. Dokumentus patvirtinandius, kad Danes gatve yra prioritetiniq gatviq s4raSe. Norminius
aktus, kuriais vadovaujamasi, vykdant Sios prioritetines gatves pii"Ziur4.

2, Pateikti duomenis su tai patvirtinandias dokumentais, t i"t pi. pastaiuosius penkerius
metus, t.y.2017 m.,2078 m., ]Ol9 m., 2O2O m., ir 2O2I m., kol vyksta Danes gatves
rangos darbq ir rekonstrukcijos igyvendinimas, kiekvienq metq atskirai, atliktq aJrUq lr' panaudotq medZiagq s4matas.

3' Pra5ome pateikti duomenis, pagal kokius kriterijus buvo atrinkti Lenkviediq bei Agilos
gatvitl, Sendvario se., Klaipedos r., remonto ar rekonstrukcijos darbai, kada tai iuvo
atlikta (r-rurodant datas) ir duomenis, kodel Siose gatvese keliq rangos darbai buvo atlikti
anksdiau nei Danes gatveje, nors pagal visus kriterijus (kelio apfrovimas, kelio bfikle,
eismo saugumas ir kt.) Danes gatve tikrai yra prioritetine.

4. Taip pat praSome pateikti paaiSkinimus ir dokumentus itvirtinandius, kodel iS 201g m.
visuomenei pristatyto Danes gatves projekto numatyto 12,5 metrq plodio kelio, su
apsaugir-re juosta ir dviradiq bei pesdiqiq takeliais, ap5vietimu ir lietaus nuotekq sistema
(kad tai buvo visuomenei pristatyta patvirtino ir 2021-08-17 susitikimo metu dalyvavE
valdininkai) beliko 6 metrq, dviejq eismo juostq kelias ir bendras 1,5 metrq aviraOiq ir
pesdiqjq takelis be ap5vietimo ir lietaus nuotekq sistemq.

Kontaktiniai duomenys: el.p. a[lrug,s,hi,aj(oyasa@.-rjquil.ao arba tel. g6g690g52.

PRIDEDAMA.2017 m. sausio 12 d,. Sendvario sen. Senilnes el. laisko nuorasas (kopija) - I
lapas; 2017 m' spalio menesio, Klaipedos raiono savivaldybes administracijos direktoriaur Siglto
Karbauskio pasiraSytas atsakymo nnoraSas (kopija) - I l; 2021-08-18, apie 06.30 val. daritos
fotonuotraukos - 8 vnt.
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