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Kaimo gyventojams – geresnis susisiekimas ir mažesnė oro tarša

Rajone nuo 2012 metų 
pabaigos pradėtas įgy-
vendinti  Šakių rajono 
savivaldybės susisie-
kimo infrastruktūros 
modernizavimo pro-
jektas, kurio metu bus 
išasfaltuotos septynios 
gatvių bei kelių atkar-
pos, esančios Šakių, 
Sintautų, Griškabūdžio 
ir Kudirkos Naumiesčio 
seniūnijose. Darbus 
vykdanti UAB  „Al-
kesta“  visus projek-
tinius darbus ketina 
baigti šių metų birželio 
mėnesį. Šiuo metu jau 
rekonstruota Bridžių 
gatvė Šakių seniūnijoje,  
Liepų  ir  Specialistų 
gatvės Sintautuose.

Pagal įgyvendinamą 
projektą numatyti rekons-
trukcijos darbai Kudirkos 
Naumiestyje, kur bus su-
tvarkyta dalis Vytauto ga-
tvės ( 0,252 km), Griškabū-
dyje - Ateities gatvė ( 0,320 
km), Šakių seniūnijoje, Bri-
džių kaime - Bridžių gatvė 
(1,324 km), Griškabūdžio 
seniūnijoje - kelio atkarpa 
Skarbūdis –Urviniai ( 1,571 

km.) , Sintautuose -   Liepų 
(0,248 km.) ir Specialistų 
(0,2265 km ) gatvės bei dalis 
Ežero gatvės (0,641 km.). 
Šios kelių atkarpos atrinktos 
kaip prioritetinės ir turinčios 
didžiausią svarbą bei esan-
čios prasčiausios būklės. 
Jose numatyta asfalto danga, 
lietaus ir nuotekų sistemos 
ir nuovažų įrengimas, aplin-
kotvarkos darbai, ženklų 
įrengimas ir ženklinimas, 
apšvietimas. Visos atkarpos 
yra gyvenamųjų individualių 
namų prieigose arba pačiuose 
mikrorajonuose. Kaip sakė 
projekto vadovas, Šakių ra-
jono savivaldybės Regioni-
nės plėtros skyriaus projek-
tų koordinatorius Vytautas 
Mauza, įgyvendinus projektą 
sumažės rajono gatvių ir 
kelių lyginimo greideriu 
išlaidos, tačiau išaugs kelių 
priežiūros ir kitos išlaidos. 
Žinoma, ateityje reikės skirti 
lėšų ir asfalto dangos būklės 
gerinimui. Visos šios išlaidos 
bus apmokamos iš rajono sa-
vivaldybės biudžeto lėšų. 

Projekto „Šakių rajono 
savivaldybės susisiekimo 
infrastruktūros modernizavi-
mas. (II etapas)“ bendra vertė 
siekia 3.911.686,29 Lt (su  
PVM ), iš jų 2007 - 2013 m. 

ES struktūrinių fondų lėšos 
sudaro – 3.324.933,35 Lt. 
Numatyta valstybės biudžeto 
lėšų - 410.727,06 Lt., savi-
valdybės dalis - 176.025,88 
Lt. Projekto finansavimo 
sutartis buvo pasirašyta 2013 
m. balandžio 22 dieną. Nuo-
lat augantis eismo inten-
syvumas rajone bei prasti 
eismo saugumo rodikliai 
rajono savivaldybę paskatino 
imtis aktyviau spręsti  vieną 
iš aktualiausių problemų 
-  pagerinti gatvių ir kelių 
būklę kaimo vietovėse. Pagal 
parengtą projektą numatyta 
modernizuoti septynias rajo-
no  seniūnijų vietinės reikš-
mės gatvių ir kelių atkarpas, 
kurių  bendras ilgis  sudarys 
4,582 km. 

Rajono gyventojai gatvių 
ir kelių rekonstrukcijos nau-
dą pajuto jau dabar. Pernai 
buvo sutvarkyta Bridžių 
gatvė Šakių seniūnijoje. 
Išasfaltuotomis Liepų ir 
Specialistų gatvėmis bei 
pagerėjusiomis susisiekimo 
sąlygomis džiaugiasi ir Sin-
tautų seniūnijos gyventojai.  

Kaip sakė projekto vadovas, Šakių rajono savivaldybės Regioninės plėtros skyriaus projektų koordinatorius V.  
Mauza, įgyvendinus šį projektą pagerės kaimo gyventojų susisiekimo sąlygos.
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Šį pavasarį asfaltavimo dar-
bai prasidės Ežero gatvė-
je, kuri veda pro Sintautų 
miestelio kapines bei vieną 
stambiausių miestelyje vei-
kiančių medienos perdirbi-
mo įmonių „MediResta“. 
Šioje gatvėje nuolat didelis 
transporto srautas, todėl sin-
tautiečiai nekantriai laukia, 
kada gi buvusi duobėta ir 
pavasariais pažliunganti ga-
tvė neatpažįstamai pasikeis. 
Kaip sakė projekto vadovas 
V. Mauza, projekto vykdy-
mo darbai buvo pratęsti, tad 
šių metų birželio mėnesį 
jie turėtų būti tikrai baigti. 
Pasak jo, rekonstruojant ke-
lius naudojamos modernios 
technologijos ir šiuolaikinės 
patvarios medžiagos, todėl 
juos perasfaltuoti gali tekti 
tik maždaug po 15 metų. Va-
dinasi, naujais asfaltuotais 
keliais besinaudojantiems 
kaimo gyventojams rim-
tesnių problemų dėl kelių 
būklės kurį laiką tikrai ne-
turėtų iškilti. Be to, sumažės 
automobilių eksploatacijos 
kaštai, mažiau bus teršiamas 
oras ir aplinka.

Sintautų miestelio gyventojas 
Vytenis Stankevičius

Sintautuose, Ežero gatvėje, 
jau gyvenu daugiau nei 20 
metų. Iš tiesų šis kelias buvo 
visada labai prastas, nesu-
tvarkytas pagrindas, todėl jam 
pažliugus, kildavo rimtų pro-
blemų. Vasarą visiems tekdavo 
dulkėmis kvėpuoti. Aš pats šia 

gatve į darbą einu pėsčias arba važiuoju dviračiu. 
Tikrai labai džiaugiamės,-  tiek gyventojai, tiek čia 
įsikūrusios įmonės darbuotojai.  Pagaliau šiemet 
turėsime gerą asfaltuotą kelią.

Sintautų bendruomenės 
pirmininkas 
Raimondas Daniliauskas

Sintautiečiai džiaugiasi, kad 
pagal projektą bus išasfaltuota 
keletas miestelio gatvių. Juk 
tikrai didžiulis skirtumas tarp 
žvyrkelio ir asfalto. Tačiau  
būtų dar geriau, kad tam ti-
krus klausimus dėl konkrečių 
darbų vykdymo seniūnas ir kiti 
bendruomenės atstovai turėtų galimybę aptarti su sa-
vivaldybe ir projektuotojais iš anksto, o ne jau pradėjus 
įgyvendinti projektą. Tuomet, manau, visi darbai vyktų 
sklandžiau. Žinoma, pavyko viską suderinti ir dabar, 
belieka laukti pabaigtuvių.

Sintautų seniūnas Kęstutis 
Birbilas

Prieš keletą metų, kai se-
niūnija savivaldybei teikė 
pasiūlymus, kokias gatves 
reikėtų įtraukti į numatomus 
rengti rajono infrastruktūros 
modernizavimo projektus, net 
netikėjome, kad kada nors 
toks projektas iš tiesų bus 

įgyvendintas ir bus išasfaltuotos net kelios gatvės. 
Dabar asfalto danga jau yra Liepų ir Specialistų 
gatvėse, šiemet ruošiamasi išasfaltuoti Ežero gatvę. 
Čia įsikūrusi stambi gamybinė įmonė, todėl šios 
gatvės sutvarkymas buvo itin svarbus, nes įmonėje 
dirba daug darbuotojų, jiems kasdien reikia pasiekti 
darbo vietą. Šia išasfaltuota gatve galės važiuoti ir 
sunkiasvorė technika. Į 2014-2020 metų laikotarpiu 
savivaldybės numatomą įgyvendinti naują kelių 
tvarkymo projektą  bus įtrauktos likusios žvyruotos 
gatvės, tad ateityje didesnių problemų dėl kelių 
asfaltavimo tikrai neturėsime. 

Jėgas išbandė rajono mokyklų pradinukaiBalandžio 14 dieną 
Šakių „Varpo“ mo-
kykloje vyko, jau 
tradiciniu tapęs, mūsų 
rajono bendrojo lavi-
nimo mokyklų pradi-
nių klasių konkursas, 
kuriame  pirmokai 
demonstravo savo dai-
lyraščio įgūdžius, an-
trokai rašė diktantą ir 
varžėsi dėl raštingiau-
siojo vardo, trečiokai 
dalyvavo meninio 
skaitymo konkurse, 
o ketvirtokai sprendė 
matematikos užduotis.

Iš 17 konkurse daly-
vavusių pirmokų dai-
liausiai rašančiais pri-
pažinti Dominykas Sen-
džikas iš Griškabūdžio 

gimnazijos (mokytoja 
E. Sinkevičienė) ir Lėja 
Mykolaitytė iš Lukšių 
Vinco Grybo gimnazijos 
(mokytoja R. Kurienė). 
Antroji vieta atiteko Si-
monai Šimaitytei iš Ša-
kių „Varpo“ mokyklos 
(mokytoja N. Ulinskie-
nė), trečioji – skirta No-
jui Martišiui iš Sintautų 
pagrindinės mokyklos 
(mokytojas V. Grabaus-
kas).

Diktanto konkurse 
dalyvavo 21 antrokas. 
Nei vienos klaidos ne-
padarė ir raštingiausio 
antroko vardą šiemet 
pelnė dvi moksleivės: 
Augustė Bataitytė iš Ša-

kių „Varpo“ mokyklos 
(mokytoja Ž. Pieniutai-
tė) ir Urtė Vizgirdaitė 
iš Lukšių Vinco Grybo 
gimnazijos (mokytoja 
J. Kasparaitienė). An-
trąją vietą pasidali jo 
trys moksleivės: Rugilė 
Daugėlaitė iš Sintautų 
pagrindinės mokyklos 
Beržynų pagrindinio 
ugdymo skyriaus (mo-
kytoja V. Daniliauskie-
nė), Ugnė Lekavičiūtė iš 
Šakių „Varpo“ mokyklos 
(mokytoja L. Juškienė) 
ir Smiltė Pabricaitė iš 
Kudirkos Naumiesčio 
Vinco Kudirkos gimna-
zijos (mokytoja D. Kli-
mienė). Trečioji vieta 

atiteko Gabijai Ėringytei 
iš Sintautų pagrindinės 
mokyklos (mokytoja I. 
Labūnaitienė) ir Arnol-
dui Jančiui iš Lukšių 
Vinco Grybo gimnazijos 
(mokytoja J. Kasparai-
tienė).

Šiemet į konkursą at-
vyko net 22 trečiokai. 
Gražiausiai eiles skaitė 
ir pirmąją vietą laimėjo 
Regina Benekeraitytė iš 
Kudirkos Naumiesčio 
Vinco Kudirkos gimna-
zijos (mokytoja G. Joki-
maitienė).  Antroji vieta 
skirta Kidulių pagrin-
dinės mokyklos trečio-
kui Ernestui Snudaičiui 
(mokytoja V. Antanai-

tienė). Trečiąją vietą pa-
sidalijo dvi Šakių „Var-
po“ mokyklos mokinės 
- Justė Jakaitytė ir Gytė 
Staugaitytė. Abi mergai-
tes moko mokytoja A. 
Gudiškienė.

Dėl geriausio mate-
matiko vardo varžėsi 
20 ketvirtokų. Pirmąją 
vietą iškovojo Seividas 
Širvaitis iš Gelgaudiškio 
pagrindinės mokyklos 
(mokytoja E. Balčiūnie-
nė). Antrąją vietą užėmė 
Eimantas Jansavičius 
iš Plokščių mokyklos 
– daugiafunkcio centro 
(mokytoja R. Liudžiu-
vienė). Trečioje vietoje 
liko Matas Valiukonis iš 

Lekėčių mokyklos (mo-
kytoja L. Plėšikaitienė) 
ir Titas Žievys iš Šakių 
„Varpo“ mokyklos (mo-
kytojas M. Venskūnas).

Visi konkurso nuga-
lėtojai apdovanoti sa-
vivaldybės Švietimo ir 
sporto skyriaus Padėkos 
raštais ir asmeniniais 
prizais. Šakių rajono po-
licijos komisariato Pre-
vencijos poskyrio pa-
reigūnė Vida Kutkaitytė 
labiausiai patikusiems 
skaitovams įteikė Polici-
jos komisariato įsteigtus 
prizus.

„Draugo“ inf.


