2021-08-22 Pateikiami atsakymai į gautus klausimus dėl užtvarų įrengimo:
1) Norim pasitikslinti dėl elektros įvado. Anksčiau prie įvažiavimo stovėjo sargų namelis, elektra į
namelį buvo pajungta nuo elektros stulpo. Ar svarstėt šią galimybę?
ATSAKYMAS: Taip, nuo galimybės pajungti elektrą iš apšvietimo stulpo prasidėjo užtvaro įrengimo
planavimas, tačiau elektra apšvietimo stulpuose yra tik tamsiuoju paros metu, nes įjungiama iš
pastotės sutemus. Norint pajungti nuolat veikiančią elektrą iš apšvietimo stulpų, reikėtų atjungti
vieną elektros kabelio fazę pusėje kvartalo apšvietimo tinklo, o tai būtų mūsų turimo, apie 150.000
eurų kainuojančio infrastruktūrinio turto ardymas. Taip pat mūsų apšvietimo tinklas kiekvienas
metais vis dar sugenda ir jį nuolat remontuojame, todėl pajungti užtvarus ir vaizdo kamerą prie jo
būtų labai nepatikimas sprendimas, o elektros pajungimo kaina sumažėtų tik 10-12 eurų,
skaičiuojant vienam sklypui (papildomai lėšos nebūtų renkamos, darbai atliekami iš sklypų
gerinimo fondo).
2) Kodėl buvo pasirinktas 2 šlagbaumų variantas, kai buvo galima pastatyti tvorelę, kad susiaurinti
įvažiavimą iki reikiamo vienam šlagbaumui pločio? Dabar gaunasi kaina dviguba ir saugumo nuo
pvz. keturračių nėra, nes tarpas bus gan didelis (1.5 m).
ATSAKYMAS: Įvažiavimas nuo Jokūbavo kelio yra ant valstybinio žemės sklypo, o savininkų turimas
sklypas prasideda už autobuso sustojimo ir toje vietoje, kurioje galima įrengti kelio užtvarus, yra
9,5 metrų važiuojamosios dalies plotis. Sankryža suprojektuota taip, kad išplatėja į dvi atskiras
važiavimo juostas ir susiaurinti jos techniškai nepavyktų, nes nukentėtų posūkiai į kairę ir dešinę.
Taip pat pasirenkant vieną 6 metrų kelio užtvarą, jo įrengimo kaina yra apie 500 eurų mažesnė nei
dviejų po 4 metrus, tačiau reikėtų įrengti kelio siaurinimo elementus, todėl galutinė kaina gali būti
panaši, o 6 metrų užtvaro veikimas yra lėtesnis ir labiau jautrus mūsų vėjuotai aplinkai.
Tarpą tarp užtvarų galėsime pareguliuoti pagal poreikį, t.y., kad būtų patogu pėsčiajam ir
dviratininkui, o nuo keturračių neaptverta teritorija užtvarais nelabai apsaugoma.
3) Ar nėjo paimti elektros nuo šalia stotelės esančio gatvės šviestuvo? Stulpuose elektra jau yra ir
elektra yra mūsų apskaitoje.
ATSAKYMAS: Toks pat kaip į klausimą Nr.1.
4) Ar nėjo Telia interneto paimti nuo netoli esančios Telia dėžės (atvažiuojant į Lelius tik pasukus į
dešinę) arba per Wifi ryšį arba per SIM kortelę?
ATSAKYMAS: Jei bus pasirinktas Telia šviesolaidis internetas, jis iš ten ir būtų imamas. Pasirinkimas
priklausys nuo galutinių Telia ir Tele2 fiksuoto/mobilaus interneto mėnesio abonentinio mokesčio
pasiūlymų. Interneto įvado įrengimo kaina beveik vienoda visais atvejais, kadangi į stulpą reikia
nuvesti arba interneto kabelį, arba elektros laidą, jei būtų pasirinktas WiFi ryšys arba SIM kortelė,
nes kamerai tuo atveju reikėtų elektros.

Papildomi argumentai dėl stacionaraus užtvaro įrengimo kvartalo gale. Aplinkinių planuojamų kvartalų
pardavėjai nurodo, kad iki jų sklypų yra asfaltuotas kelias, t.y. norima pasinaudoti mūsų turimu
infrastruktūriniu turtu. Todėl, jei nesutartume dėl užtvaro įrengimo įvažiavime, vistiek yra labai rimtas
poreikis įrengti stacionarų užtvarą bent jau kvartalo gale.

