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DĖL NEPATENKINAMOS VALSTYBINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS

Zarasų rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė)  pastaruoju metu gauna gyventojų
skundus  dėl  blogos  valstybinių  kelių  būklės.  Gyventojai  skundžiasi  provėžuotais  ir  slidžiais
rajoniniais kelias, asfalto dangos išdaužų, tapusių pavojingo gylio duobėmis, gausa valstybiniuose
keliuose.  Kelkraščiuose  susikaupęs  sniegas  nevalomas,  neleidžia  nuo  kelio  dangos  nutekėti
vandeniui,  duobės  pasislepia  po  vandeniu  ir  vairuotojai  neturi  galimybės  įvertinti  pavojaus.
Provėžuotų  rajoninių  kelių  sniego  danga  suledėjusi,  gyventojai  važiuoja  tarsi  ledo  grioviais,
automobiliams prasilenkiant sudaro pavojingos situacijos. 

Savivaldybės netenkina pėsčiųjų perėjų ženklinimo ir priežiūros situacija valstybinių
kelių A6 ir Nr.117  ruožuose, sutampančiuose su Zarasų miesto gatvėmis. Dalyje gatvių sankryžų
su valstybiniais keliais A6 ir Nr.117  pėsčiųjų perėjos yra ne tik kad neįrengtos pagal šiuolaikinius
eismo saugumo reikalavimus, bet net nėra  pažymėtos, nėra tinkamai apšviestos. Valstybinio kelio
A6  atkarpoje  Zarasų  miesto  centrinėje  dalyje  yra  įvykęs  nelaimingas  eismo  įvykis,  kai  blogai
apšviestoje  ir  neženklintoje  pėsčiųjų  perėjoje  žuvo žmogus.  Nepatenkinama padėtis  su pėsčiųjų
perėjomis per valstybinius negerėja eilę metų, 

Susidariusią situaciją keliuose Savivaldybė vertina kaip nepatenkinamos valstybinių
kelių priežiūros rezultatą. 

Savivaldybei nesuprantamas atsakingų kelio valdytojų neveiklumas, dėl kurio keliuose
kyla  pavojai eismo dalyvių gyvybei ir turtui.

Prašome  nedelsiant  imtis  priemonių  pavojingų  eismo  sąlygų  pašalinimui
valstybiniuose keliuose.

 Rajono savivaldybės meras                 Nikolajus Gusevas
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