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Laba diena, gerb. direktoriau, 
 
atliekant gatvių ir šaligatvių remonto darbus J. Sondeckio gatvėje ir "Rasos" 
progimnazijos kieme, sunkiasvoris transportas, vežantis panaudotas šaligatvio plyteles, 
žvyrą ir kitas statybines medžiagas, laužo Aukštabalio seniūnaitijos gatvių dangą. 
 Labai keista, kad sunkiasvorės mašinos, kurių svoris kai kurių gali gerokai viršyti ir 30 
tonų, nes važiuoja su dvigubomis priekabomis, važiuodamos Ateities g., K. 
Venclauskio g., po to sukdamos ( ir kai kurios negalėdamos iš karto pasisukti ir tai 
darydamos keletą manevrų) suka į Naujo Ryto tako siaurą gatvę, kuria gali važiuoti tik 
vienas automobilis, nes nėra fizinės galimybės prasilenkti su priešpriešom 
atvažiuojančiu automobiliu dėl važiuojamosios dalies siaurumo. 
Gavusi gausybę Ateities g., K. Venclauskio g. , Naujo Ryto gatvės gyventojų skundų, 
kreipiuosi į Jus, prašydama: 
 
1. Įgalioti remontu užsiimančias organizacijas nukreipti sunkiasvorį transportą į 
remontuoti numatomas gatves - J. Sondeckio g., Tiesos g., Rasos g., nes projekte 
numatyta, kad jų danga bus keičiama, tad nėra baisu, kad prieš tai bus sunkiasvorio 
transporto išlaužoma. O Ateities g. , K. Venclauskio g. gyvenantys privačių valdų 
savininkai PATYS ir TIK PATYS gatves valo, šluoja, rūpinasi gatvių priežiūra. Minimose 
gatvėse gal kartą per 5 metus užlopo kelias duobes, o gyventojai patys savomis 
lėšomis dengia jų valymo, priežiūros ir lopymo išlaidas. 
 
2. K. Venclauskio g. remiasi į "Rasos" progimnazijos kiemą. Ta gatve vaikai eina į 
mokyklą. Tiesiog gatve, nes nėra jokio šaligatvio. Tai bet koks transporto judėjimas šia 
gatve nesukelia saugumo pėstiesiems, o sunkiasvoris tuo labiau. Karantino metu, 
aišku, pėsčiųjų judėjimas yra mažesnis, tačiau jis yra, todėl tampa labai nesaugus. 
 
3. J. Sondeckio g. Tiesos g., Ateities g. , Vilties g., K. Venclauskio g., Naujo Ryto tako 
g. gyvenančių gyventojų vardu prašau panaikinti draudžiamąjį KET ženklą pasukti į 
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kairę iš J. Sondeckio gatvės. Dabartiniu metu galimas išvažiavimas yra tik per Rasos 
gatvę. Priminsiu, kad tuo išvažiavimu naudojasi ne tik mano anksčiau išvardintų gatvių 
gyventojai, bet ir Rasos g., Tilžės g. kai kurių namų, Aukštabalio gatvės gyventojai. 
Praktiškai 6000 gyventojų turi tik vieną galimybę pasukti kairėn, važiuojant Rasos 
gatve. 
 
4. Didžiulis prašymas visų gyventojų - praplatinti Rasos gatvės išvažiavimą į Tilžės 
gatvę. Rasos gatvė numatoma remontuoti, todėl būtų reali galimybė išplatinti 
išvažiavimą iš Rasos gatvės. Dabartinėje situacijoje laukiant kol automobilis galės 
pasukti į kairę pusę Tilžės gatvėje, už jo susidaro milžiniška laukiančių automobilių eilė. 
O dar Rasos gatvėje sustatyti Tilžės g. 40 gyvenančių gyventojų automobiliai užima 
vieną važiuojamąją gatvės juostą, tad lieka skurdi viena kelio juosta pravažiuoti. 
Kiekvienas rytas Rasos gatvės išvažiavimo prieigose prasideda avarinės situacijos 
tikimybe. 
 
Tikėdamasi supratimo ir geranoriškumo 
Jolita Dūdienė 
Aukštabalio seniūnaitijos seniūnaitė 
tel.869966101 

 

 


