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Dėmesys mokinių saugumui, rekomendacijos gyventojams
Edita KALNIENĖ

Kretingos rajono savivaldybės 
Eismo saugumo komisijos nariai 
posėdyje daug dėmesio skyrė 
klausimui dėl Marijono Daujoto 
progimnazijos mokinių saugumo. 
Nemažai diskusijų sukėlė ir kiti 
gyventojų prašymai – kai ku-
riems jų buvo nepritarta, o kitus 
nutarta spręsti per išvažiuoja-
mąjį posėdį. 

Ieškos sprendimo
Šalia Marijono Daujoto progim-

nazijos tiek Vilniaus g., tiek Žemai-
tės al. vyksta intensyvus eismas, o 
tėvai savo vaikus išlaipina autobu-
sų sustojimo vietose, prie šaligatvio, 
taip trukdydami eismui, sudaryda-
mi automobilių spūstį turbo žiede. 
Progimnazijoje mokosi 842 moki-
niai, iš jų 487 – pradinėse klasėse.

„Yra pastebėjimų, kad kai kurie 
tėvai rytais vaikus išleidžia antrojo-
je kelio juostoje“, – prašydama įver-
tinti situaciją prie mokyklos kalbėjo 
progimnazijos direktorė Raimunda 
Viskontienė, akcentuodama, jog 
prie ugdymo įstaigos nėra sudary-
ta sąlygų, kad tėvai galėtų saugiai 
išlaipinti savo vaikus. 

Kretingos autobusų parkas taip 
pat sulaukia priekaištų dėl vėluo-
jančių autobusų, o to priežastis – 
prie progimnazijos sutrikdomas 
eismas, kuomet tėvai vaikus išlaipi-
na autobusų sustojimuose. „Auto-
busų vairuotojai atvažiuoja iki tur-
bo žiedo ir laukia 5–10 minučių. 
Pats asmeniškai esu stebėjęs situa-
ciją rytais. Maždaug 7.45 val. žiede 
eismas sustoja – mokiniai vaikšto 
per perėją, autobusų sustojimuo-
se išlaipinami vaikai, kol su jais tė-
vai atsisveikina, užtrunka laiko“, – 
situaciją apibūdino Kretingos au-
tobusų parko direktorius Arvydas 
Dyburys.

Kretingos rajono savivaldybės 

mero pavaduotojas Dangiras Sa-
malius pateikė kelis galimus pro-
blemos sprendimo būdus. Vienas 
jų – organizuoti eismą ratu aplink 
progimnaziją, iš Vilniaus gatvės 
įsukant į mokyklos kiemą ir išva-
žiuojant į Žemaitės al. Tokiam siū-
lymui nebuvo pritarta. 

„Šį variantą apsvarstėme ben-
druomenėje ir manome, kad tai 
būtų nesaugu mūsų mokiniams, 
kurie išeina į tą teritoriją. Bijome, 
kad taip bus neužtikrintas jų sau-
gumas“, – atkreipė dėmesį R. Vis-
kontienė. 

D. Samalius pateikė ir kitą siūly-
mą – organizuoti eismą ratu mo-
kyklos kieme, į kurį šiuo metu ne 
mokyklos personalui yra draudžia-
ma įvažiuoti. 

Eismo saugumo komisijos ir ta-
rybos narys Antanas Puodys tvirti-
no, kad tėvai nesaugo savo vaikų ir 
pritarė mero pavaduotojo siūlymui: 
„Reikėtų sureguliuoti automobilių 
stovėjimo aikštelėje eismą, kad tė-
vai galėtų saugiai išleisti vaikus.“

Komisijos nariai pasvarstė gali-
mybę tiek Vilniaus g., tiek Žemai-
tės al. įrengti vadinamąsias „kiše-
nes“, kur tėvai galėtų saugiai išlai-
pinti savo vaikus, tačiau galutinis 
sprendimas nebuvo priimtas – nu-
spręsta klausimą atidėti išvažiuoja-
majam posėdžiui. „Turime įvertin-
ti visas galimybes ir tik tada priim-
ti sprendimą“, – sakė Savivaldybės 
administracijos direktorės pava-
duotojas Povilas Černeckis. 

Sulaukdavo nuolatinių skundų
Kitas klausimas, kuris buvo 

sprendžiamas per posėdį, anks-
čiau jau yra ne kartą svarstytas, ta-
čiau šįkart kai kurie SB „Draugys-
tė“ gyventojai jį iškėlė vėl: gyven-
tojai nesutaria, ar reikia uždrausti 
eismą Paukščių gatve, per kurią ei-
na aukštos įtampos elektros laidai.

Eismo saugumo komisija anks-

čiau buvo priėmusi rekomendacinį 
sprendimą, kad tuo keliu važiuoti 
negalima, nes per jį eina ESO aukš-
tos įtampos elektros laidai. Paskui 
bendrija buvo išsikvietusi ESO at-
stovus, kurie parašė raštą, jog ten 
reikėtų tą elektros stulpą pažymė-
ti, kad vairuotojai jį pamatytų. Šiuo 
metu yra sukaltos betoninės atra-
mos, laikančios elektros stulpą. 

Kurį laiką skundų nebebu-
vo, tačiau komisija gavo raštą iš 
Lietuvos žmogaus teisių gynimo 
asociacijos Klaipėdos atstovybės 
pirmininkės Ingos Gorochoven-
kos, kad komisija turėtų įparei-
goti bendriją uždrausti eismą to-
je gatvėje. „Kiek mes galime da-
ryti įtaką priimant sprendimą dėl 
bendrijos teritorijos?“ – klausė P. 
Černeckis. 

SB „Draugystė“ pirmininkė Lo-
reta Žukauskienė paaiškino susi-
dariusią situaciją: „Viena gyventoja 
skųsdavo, kad savavališkai padarė-
me kelią, tačiau taip nėra. Kai pra-
sidėjo mūsų konfl iktai, buvo ap-
tarta, jog bendrijoje reikia ženklin-
ti gyvenamąją zoną, kad automo-
biliai gatve pravažiuotų mažesniu 
greičiu, taip ir padarėme. Bet vis 
tiek tai pačiai moteriai tai nepatiko 
ir ji toliau rašė skundus. Sulaukė-
me rašto, kad turime uždrausti eis-
mą toje gatvėje, taip ir buvome lai-
kinai padarę.“

Tokia situacija kitų bendrijoje 
gyvenančių žmonių netenkino ir jie 
išsiaiškino, kad uždrausti važiuoti 
pro atramą – negalima. „ESO vis 
dėlto  įrengė apsaugas aplink elek-
tros stulpą, – kalbėjo L. Žukauskie-
nė, pridūrusi, kad nemato priežas-
ties, dėl ko turėtų būti uždraustas 
eismas toje gatvėje. – Nematau jo-
kio preteksto uždaryti šį kelią ir bet 
kokiu atveju nebus galima to pada-
ryti, nes bendrijoje yra 450 sklypų, 
turime tik du įvažiavimus į bendri-
ją, ir per visuotinį susitikimą gy-

ventojai išreiškė savo poziciją, jog 
nenori, kad kelias būtų uždarytas.“

Savivaldybės administracijos Ju-
ridinio skyriaus vedėjos pavaduo-
tojas Algimantas Gedvilas paaiški-
no, kad kelias priklauso bendrijai, 
todėl Savivaldybė negali kištis: „Tai 
yra jų reikalas. Ir Savivaldybė neturi 
kompetencijos spręsti šį klausimą.“

Remdamasi juristų išaiškinimu, 
Eismo saugumo komisija nuspren-
dė, kad tai – ne komisijos kompe-
tencijos, o sodininkų bendrijos vi-
daus klausimas. „Perleidžiame jį 
spręsti bendrijai, o bendrijai reko-
menduojame kreiptis į ESO, jog jie 
dar kartą duotų išaiškinimą, kad ti-
krai nedraudžia pro tą atramą va-
žiuoti“, – apibendrino P. Černeckis. 

Išlieka parkavimo problema
Kūlupėnų kaimo, Linų gatvės, 

gyventojai kreipėsi su prašymu toje 
gatvėje ties 2 ir 11A namais įreng-
ti greičio ribojimo kalnelius. Tačiau 
komisijos nariai iš karto atkreipė 
dėmesį į po to kylančias proble-
mas, dėl kurių vėliau prašoma nu-
imti kalnelius. 

„Neretai, kuomet svarstome 
įrengti greičio ribojimo kalnelius 
ties gyvenamaisiais namais, vėliau 
gauname prašymus, kad jie būtų 
pašalinti dėl per didelio triukšmo“, 
– įvardijo P. Černeckis. 

Kūlupėnų seniūnijos specialistė 
Birutė Žvinklienė paaiškino, kad gy-
ventojams nepatogumų sukelia pro 
juos greitai pravažiuojantis sunkias-
voris transportas: „Nemažai sun-
kiasvorio transporto vairuotojų ne-
randa įvažiavimo į buvusį linų fabri-
ką ir nuvažiuoja gyvenamųjų namų 
link, kur sunku apsisukti. Dėl kalne-
lių kiek vėliau persigalvojo ir patys 
gyventojai, tačiau galbūt būtų įma-
noma apriboti greitį iki 30 km/val.“

Kretingos rajono policijos ko-
misariato Veiklos skyriaus viršinin-
kas Ričardas Kačinas atkreipė dė-

mesį, kad toje kelio atkarpoje yra 
per trumpas atstumas įsibėgėti au-
tomobiliams, todėl būtų netikslin-
ga vietoj 50 km/val. greitį riboti iki 
30 km/val. Komisijos nariai gyven-
tojų prašymui įrengti greičio riboji-
mo kalnelius nepritarė.

Salantų miesto gyventojams iš-
kilo kitokia problema: gyvenan-
tiesiems S. Nėries g. iš savo namo 
kiemo sunku išvažiuoti į gatvę, nes 
abiejose kelio pusėse yra statomi 
automobiliai. 

Ši gatvė vykdant projektą bu-
vo sutvarkyta, tačiau problema dėl 
automobilių stovėjimo prie Salantų 
miesto ligoninės vis tiek išliko, to-
dėl Eismo saugumo komisija nesku-
bėjo priimti sprendimo ir uždraus-
ti statyti automobilius kurioje nors 
kelio pusėje. 

Po ilgų diskusijų komisijos nariai 
nusprendė drausti automobilių sto-
vėjimą S. Nėries g. ligoninės pusė-
je apie 60 metrų ruože, tačiau atei-
tyje problemą spręsti tvarkant au-
tomobilių stovėjimo aikštelės klau-
simą prie ligoninės. 

Kretingos miesto gyventojai į 
komisiją kreipėsi su prašymu, kad 
Palangos ir Tiekėjų gatvių sankry-
žoje būtų pastatytas sferinis vei-
drodis. „Važiuojant Palangos ga-
tve nuo Pryšmančių gyvenvietės ir 
norint įvažiuoti į Tiekėjų gatvę, su-
kant į kairę yra ribotas matomumas 
dėl šalia kelio augančios gyvatvorės. 
Neretai susidaro ir pavojingos ava-
rinės situacijos“, – rašė gyventojai.

Eismo saugumo komisija įparei-
gojo Kretingos miesto seniūniją iš-
siaiškinti situaciją dėl gyvatvorės ir 
pasikalbėti su sklypo savininku, kad 
problema būtų išspręsta. 

„Išvažiuojamojo posėdžio metu 
galėsime nuvykti pažiūrėti, kokia 
yra situacija, ir tada priimti spren-
dimą“, – atidėti klausimą pasiūlė P. 
Černeckis, o jam pritarė ir kiti ko-
misijos nariai.

Pasodino 11 ąžuoliukų

Kurmaičių pradinės mokyklos pirmokai kartu su bendruomenės atstovais pasodi-
no 11 ąžuoliukų, kurie po tam tikro laiko suoš brandinamame Jaunimo parke.

Kurmaičių pradinės mokyklos bendruo-
menė dalyvavo akcijoje „Žemaitiū žemė 
moni augėn“, kurią inicijavo Kretingos  
rajono švietimo centras. 

Šios akcijos tikslas – ne tik paminėti 800 
metų Žemaitijos vardo paminėjimo rašyti-
niuose šaltiniuose sukaktį, bet taip pat įsi-
traukti į kovą su klimato kaita. 

Akcijos dalyviai Kurmaičių pradinės mo-
kyklos pirmokai kartu su savo mokytoja Jur-
gita Česnavičiene, mokyklos darbuotojais 
ir Kurmaičių kaimo bendruomenės centro 
„Kurmaičiai“ pirmininke Ingrida Rinkevičiene 
Kurmaičių poilsio zonoje pasodino 11 ąžuo-
liukų, taip prisidėdami prie klimato kaitos ir 
oro užterštumo mažinimo, Žemaitijos žemės 
gražinimo ir puoselėjimo.

Ąžuoliukai pasodinti prie Akmenos upės, 
kur bendruomenė pagal savo vykdomus pro-

jektus paminkliniu akmeniu yra įamžinusi 
Kurmaičių kaimo atsiradimo sukaktį, pasta-
čiusi pavėsinę, įrengusi vietą laužavietei, es-
tradą, tiltelį. „Šalia poilsio zonos brandiname 
Jaunimo parką – jame mokyklos mokiniai jau 
yra pradėję sodinti liepaičių alėją, dabar atsi-
rado 11 ąžuoliukų – manau, kad savo ranko-
mis sodinamą parką augantis jaunimas puo-
selės ir ateityje“, – įsitikinusi bendruomenės 
pirmininkė I. Rinkevičienė.

Kurmaičių pradinė mokykla yra pasirin-
kusi gamtamokslinę ugdymo kryptį. „Tad da-
lyvavimas gamtosauginėje akcijoje vaikus pa-
skatino dar labiau domėtis gamta, ją saugoti, 
patirti jos paslaptis“, – kad akcija suteikė pa-
žinimo džiaugsmo ir gerų emocijų, neabejo-
jo Kurmaičių pagrindinės mokyklos direkto-
rė Loreta Jurgutienė.

„P. n.“ informacija

Darbėnai pasipuošė moliūgais

Baigiantis spaliui Darbėnų miestelis jau 
antrus metus iš eilės pasipuošė išdrožinė-
tais šviečiančiais moliūgais. „Praėjusiais 
metais truputį nerimavome, kaip darbė-
niškiai priims šią iniciatyvą, tačiau pama-
tėme, kad daugumą miestelio gyventojų ir 
svečių šviečiantys moliūgai pralinksmino, 
suteikė pakilią nuotaiką, daug kas darėsi 
nuotraukas, važiuodami pro šalį žmonės 
sustodavo apžiūrėti moliūgų“, – apie idėją 
kalbėjo Darbėnų seniūnas Alvydas Poškys.

Šiais metais seniūnija nusprendė pakar-
toti šią akciją. „Kreipėmės į miestelio gy-
ventojus, gimnaziją, darželį, kvietėme vi-
sus atnešti išdrožtus moliūgus“, – sakė se-
niūnas. Dalį moliūgų išdrožinėjo ir seniū-
nijos darbuotojai. 

Planuojama, kad moliūgai miestelio 
centrę, Turgaus aikštėje esantį gėlyną, 

puoš apie savaitę. Iš viso jų yra apie 60–70. 
„Pravažiuoti Darbėnų nepamačius moliū-

gų – neįmanoma. Manome, kad ši iniciatyva 
daugumai gyventojų ir svečių pakelia nuotai-
ką, praskaidrina tamsų metų laiką. Kviesda-
mi moksleivius, darželinukus prisidėti prie 
šios akcijos, paskatinome vaikų bendravimą 
su savo tėvais, seneliais, nes jie visi kartu tu-
rėjo praleisti bent po valandą, kol sugalvo-
jo, kaip išdrožti moliūgą, kol jį išdrožė ir 
atnešė iki akcijos vietos, – akcijos prasmę 
įvardijo A. Poškys, pridūręs, kad ja nėra 
skatinama švęsti amerikietišką Heloviną, 
perimti kitų švenčių tradicijas. – Kviesda-
mi pasipuošti moliūgais, norėjome sukur-
ti gerą nuotaiką ir pažvelgus į juos paska-
tinti nusišypsoti.“ 

„P. n.“ informacija

Alvydo Poškio nuotr.

Darbėnų miestelį puošia maždaug 60–70 išdrožinėtų šviečiančių moliūgų.




