GINKŪNŲ SENIŪNIJOS GATVIŲ IR KELIŲ PRIEŽIŪRA
ŽIEMOS LAIKOTARPIU
Ginkūnų seniūnijoje žiemos laikotarpiu prižiūrimos 38 gatvės ir 11 kelių, kurių bendras ilgis yra
45,314 km.
Ginkūnų seniūnijos valomų kelių ir gatvių prioritetai sudaryti remiantis Šiaulių rajono savivaldybės
susisiekimo

sistemos specialiuoju planu,

patvirtintu

https://www.siauliuraj.lt/specialieji-

planai/siauliu-rajono-savivaldybes-susisiekimo-sistemos-specialusis-planas/1100 bei

2021 m.

gruodžio 29 d. Ginkūnų seniūnijos seniūnaičių sueigos Nr. SS(18)-9 nutarimu.
Žinotina, kad vieni keliai (gatvės) žiemą valomi ir barstomi dažniau, kiti rečiau, o trečiuosiuose
keliuose slidumą mažinančios medžiagos išvis nebarstomos, o tik nuvalomas susikaupęs sniegas.
Visų kelių (gatvių) vienu metu nuvalyti ir pabarstyti nėra galimybių, todėl žiemos priežiūra žiemos
metu vykdoma atsižvelgiant į kelių svarbą, bei numatytą finansavimą. Pirmiausia yra valomi ir
(arba) barstomi keliai ir gatvės kuriuose vyksta intensyvus eismas, yra pagrindines seniūnijos
institucijos (darželis, mokykla ir kt.), vėliau šalutinės gatvelės. Tokia kelių priežiūros tvarka
padeda užtikrinti saugesnį eismą keliuose ir yra ekonomiškai efektyviausia.

I priežiūros lygis Valomi ir barstomi jungiamieji seniūnijos keliai ir gatvės, kuriuose vyksta
intensyvus eismas, yra pagrindines seniūnijos institucijos (darželis, mokykla ir kt.) Tokio lygio gatvių
Ginkūnų seniūnijoje yra 9, bendras gatvių ilgis 10,575 km.
Ginkūnų k.: Rasos, Švedės, Svajonių, Versmių g. atkarpa (nuo Aušros g. iki Svajonių g.), Tujų g.
atkarpa, Bijūnų g.;
Šapnagių k. Alyvų g.;
Žeimių k. Saulės g.;
Žuvininkų k. Rasos g.
Gatvės pravažiuojamos (užtikrinamas pravažiuojamumas), tačiau galimas trumpalaikis eismo
nutrūkimas esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms. Pagal šį priežiūros lygį prižiūrimos
gatvės sningant ir/arba pustant yra valomos ir esant poreikiui barstomos, o po lietaus ar lijundros
apledėjus gatvės dangai yra barstomos. Pilnai nuvalytos ir pabarstytos jos turi būti praėjus ne
daugiau kaip 12 val. nuo to laiko, kai nustoja snigti, baigiasi lijundra. Esant normalioms oro
sąlygoms, ant dangos gali būti iki 12 cm puraus ar iki 6 cm prispausto sniego sluoksnio.

II priežiūros lygis Valomos ir barstomos mažesnio eismo intensyvumo, privažiuojamieji bei
pagalbiniai keliai ir gatvės. Tokio lygio gatvių Ginkūnų seniūnijoje yra 27, bendras gatvių ilgis 18,129
km.

Gatvės pravažiuojamos (užtikrinamas pravažiuojamumas). Pagal šį priežiūros lygį sningant
ir/arba pustant yra valomas sniegas, tačiau gatvės nėra barstomos. Gatvės barstomos tik po lijundros
arba plikšalos per 12 val., baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos gatvėse.
Pravažiuojamumas turi būti užtikrinamas praėjus ne daugiau kaip 24 val. nuo to laiko, kai
nustoja snigti. Galimas ilgalaikis eismo nutrūkimas esant ypač sudėtingoms meteorologinėms
sąlygoms. Esant normalioms oro sąlygoms, ant dangos gali būti iki 15 cm puraus ar iki 9 cm
prispausto sniego sluoksnio.

III priežiūros lygis

Valomi: 1) retai apgyvendinti, 2) įvertinus kelių ir gatvių sąlygas, itin

sunkiai prižiūrimi, kai valymo paslauga užtikrinama gretimose keliuose ir gatvėse.
Pagal šį priežiūros lygį keliuose slidumą mažinančios medžiagos išvis nebarstomos, o tik nuvalomas
susikaupęs sniegas. Pravažiuojamumas turi būti užtikrinamas praėjus ne daugiau kaip 48 val. nuo to
laiko, kai nustoja snigti.
Ginkūnų seniūnijos teritoriją kertą krašto kelias Šiauliai-Pakruojis- Pasvalys Nr. 150. Kelią prižiūri
AB „Kelių priežiūra“
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KELIU-SARASAS_2022.pdf

;

sprendiniai_zemelapis.pdf
Jei sąraše neradote savo gatvės, taip gali būti dėl to, kad: 1) gatvė privati, 2) gatvė perspektyvinė,
3) tai privažiavimas iki namų valdos.
Esant pagrįstoms aplinkybėms į sąrašą gali būti įtraukiamos naujos gatvės, keistis priežiūros lygiai.
GATVIŲ PRIEŽIŪRAI ITIN SVARBIOS IR METEOROLOGINĖS SĄLYGOS, KURIOS
APIBŪDINAMOS:
Normalios meteorologinės sąlygos susidaro tada, jeigu ilgiau kaip 24 val. nėra kritulių ir (ar)
nesusidaro plikledis.
Ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos susidaro tada, kai:
-

ilgiau kaip 6 valandas nuolat sninga ir / arba pusto,

-

ilgiau kaip 24 valandas, tačiau su pertraukomis, sninga ir / arba pusto,

-

įšalęs kelias po lietaus apledėja, yra lijundra,

-

per parą kelias apledėja daugiau kaip 2 kartus.

Žinotina, kad keliai ir gatvės, esant normalioms oro sąlygoms, valomi tik nustojus snigti.

