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Komiteto posèdZio datzz 2020-06-09
Komiteto posèdZio pradäios ir pabaigos laikas: 10:00

-

14:55 val'

Komiteto posèdäio pavadinimas: Ükio ir verslo komitetas.
Komiteto posêdäio pirmininkas : Vilhelm Haase.
Komiteto posêdäio sekretorius:

Komiteto posédyje dalyvaujantys komiteto nariai: Juozas Berta5ius, Vilhelm Haase,

Romas

Pukinskas, Valdas Stankunas, Mindaugas Tarnauskas.

Komiteto posèdyje nedalyvavg komiteto nariai: Artúras Varankeviðius'

kiti komiteto dalyviai: Darius Jakaviöius -

Sakiq rajono
savivaldybes mero pavaduotojas, Antanas Pauliukeviðius - Marijampoles regiono keliai Sakiq keliq
tarnybos virjininkas, Aurimas Staugaitis - Sakiq rajono savivaldybès eismo saugumo komisijos
pirmininko pavaduotojas, Mantas Paketuris - Sakiq rajono savivaldybes administracijos Ükio,
architektüros ir investicijq skyriaus architetas, Dalius Jaseviðius - Sakiq rajono savivaldybes
administracijos Sakiq seniünijos seniünas, Algimantas Baubonis - Sakiq rajono savivaldybês
administracijos Zvirgù:daiöit4 seniünijos seniünas, Asta Pranaitiene - Kukarskes globos namr¿

Komiteto posèdyje datyvaujantys

direktore, rajoniniq laikra5ðiq ,,Draugas" ir ,,Laikra5tis valsðius" korespondentai.

Komiteto posèdäio susirinkimo esmè:

l.

SVARSTYTA. Dviratininkq ir pesðiqjq saugumo Kçstuðio gatveje Sakiq mieste

klausimas.

NUSPRESTA. Siülyti Sakiq rajono savivaldybes Eismo saugumo komisijai kreiptis i
Lietuvos automobiliq keliq direkcij4 del saugumo priemoniq irengimo pesöiqjq perejai esanðiai
Sakiuose Kçstuðio gatveje prie namq Nr.8-10. Komiteto posedZio metu buvo siülomos svarstyti ðios
galimos saugaus eismo priemonës:
a) Zenklq irengimas. Keliq eismo taisyklés, Zenklas 105 - Vaikai geltoname fone.
b) Pesðiqjq perejos aP5vietimas.
c) Pesðiqjq perèjos nudaZymas ,,raudona -balta" spalva.

d)

Perejos irengimas isltiùaí.

2

e)

Galimas pavyzdys.

2. SVARSTYTA. Kukarskes globos namr¿ veiklos perspektyvos klausimas.
NUSpRESTA. Siülyti Sakiq rajono savivaldybes administracijos Ükio, architekturos ir
investicijq skyriui ir Viesqjq pirkimo komisijai teikti visokeriop4 pagalbqKukarskès globos namq
direktorei A.pranaitienei dêl numatomo renovuoti Kukarskes globos namams priklausanðio statinio,

kuriame gyvena senyvo amùiaus gyventojai, ekspertizei atlikti organizavimo, pravedimo bei
technines specifikacij os sudarymo vie5aj am pirkimui vykdyti'

3. SVARSTYTA. \virgÍ:danöiq seniunij os administraciniq patalpq klausimas.
NUSpRESTA. Siúlyti Sakiq rajono savivaldybes administracijai svarstyti klausim4 del
Zvfugùdaiöiq seniunijos veiklai patalpr¿ suteikimo Gri5kabüdZio gimnazijos Zvirgdaiöiq pagrindinio

ugdymo sþriaus pastate.
Komitetas, atsiZvelgdamas i tai, kad Zenkliai sumaZejus gyventojq skaiðiui Zvitgùdaiùit4
seniunijoje bei vaikq lankanðiq GriskabüdZio gimnazij os ZvirgLdaiðiq pagrindinio ugdymo skyriq,
siulo SJiq rajono savivaldybes administracijai pateikti rajono tarybaipasiulymus dêl Zvirgädaiöí'4
seniünijos bei GriskabüdZio gimnazijos ävkgùdaiöiq pagrindinio ugdymo sþriaus tolimesniq
veiklos perspektyvq.
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PosedZio pirmininkas

Vilhelm Haase
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