ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2016 m. rugsėjo 7 d. Nr. ESK-16/09/07
Šakiai
Posėdžio pradžia:
Posėdžio pabaiga:
Posėdžio pirmininkas:
Posėdžio sekretorius:
Dalyvauja:

13.30 val.
15.00 val.
Kęstutis Kuncaitis, rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus
vedėjas.
Aurimas Staugaitis, rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus
vyresnysis specialistas.
Valdas Stankūnas, rajono savivaldybės tarybos narys; Evelina
Domeikaitė – Dovydaitienė, rajono savivaldybės administracijos
vyriausioji specialistė; Algirdas Stankevičius – rajono savivaldybės
administracijos Kudirkos Naumiesčio seniūnijos seniūnas; Vita
Valaitienė, rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir
urbanistikos skyriaus vedėja; Antanas Pauliukevičius (atstovauja Egidijų
Mockevičių), VĮ „Marijampolės regiono keliai“ Šakių kelių tarnybos
viršininkas; Donatas Akranglis, Marijampolės apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariato Viešosios
policijos skyriaus kelių policijos grupės vyresnysis specialistas (sąrašas
pridedamas).

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl eismo saugumo priemonių įdiegimo Šakių miesto Papartynų gatvėje.
2. Dėl eismo saugumo priemonių įdiegimo Kidulių kaimo Tilto gatvėje.
3. Dėl draudžiamojo kelio ženklo Nr. 314 „Ribota masė“ įrengimo Barzdų miestelio
Nepriklausomybės gatvėje.
4. Dėl eismo saugumo priemonių įdiegimo Lukšių miestelio Nemuno gatvėje.
5. Kiti klausimai.
1. S V A R S T Y T A . Eismo saugumo priemonių įdiegimas Šakių miesto Papartynų gatvėje.
N U T A R T A . Už - 7, Susilaikė – 0, Prieš – 0: įpareigoti Šakių rajono savivaldybės
administracijos Ūkio skyrių organizuoti draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 329 – Ribotas greitis su
įrašu „30“ pastatymo darbus Šakių miesto Papartynų gatvėje.
2. S V A R S T Y T A . Eismo saugumo priemonių įdiegimas Kidulių kaimo Tilto gatvėje.
N U T A R T A . Už - 7, Susilaikė – 0, Prieš – 0: įpareigoti Šakių rajono savivaldybės
administracijos Ūkio skyrių organizuoti draudžiamojo kelio ženklo Nr. 302 – Eismas

draudžiamas pastatymo darbus Kidulių kaimo Tilto gatvėje ties sankryža su rajoninės reikšmės
keliu Nr. 3802 Miknaičiai - Slavikai - Kiduliai.
N U T A R T A . Už - 7, Susilaikė – 0, Prieš – 0: įpareigoti Šakių rajono savivaldybės
administracijos Kidulių seniūnijos seniūną organizuoti Kidulių kaimo Tilto gatvės uždarymo
darbus ties sankryža su krašto keliu Nr. 137 Pilviškiai - Šakiai – Jurbarkas įrengiant ant gatvės
stacionarius stulpelius.
3. S V A R S T Y T A . Draudžiamojo kelio ženklo Nr. 314 „Ribota masė“ įrengimas Barzdų
miestelio Nepriklausomybės gatvėje.
N U T A R T A . Už - 6, Susilaikė – 1, Prieš – 0: įpareigoti Šakių rajono savivaldybės
administracijos Ūkio skyrių organizuoti draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 314 – Ribota masė su
įrašu „8 t“ pastatymo darbus Barzdų miestelio Nepriklausomybės gatvėje.
4. S V A R S T Y T A . Eismo saugumo priemonių įdiegimas Lukšių miestelio Nemuno gatvėje.
N U T A R T A . Už - 6, Susilaikė – 0, Prieš – 1: kreiptis į VĮ „Marijampolės regiono keliai“ su
prašymu ieškoti galimybių išspręsti lietaus vandens surinkimo klausimą Lukšių miestelio
Nemuno gatvėje ties sankryža su krašto keliu Nr. 140 Kaunas - Zapyškis - Šakiai.
5. S V A R S T Y T A . Kiti klausimai
5.1. Pėsčiųjų tako įrengimas rajoninės reikšmės kelio Nr. 3807 Kiduliai – Gelgaudiškis –
Gerdžiūnai ruože Plokščių kaime.
N U T A R T A . Už - 7, Susilaikė – 0, Prieš – 0: kreiptis į VĮ „Marijampolės regiono keliai“ su
prašymu įrengti pėsčiųjų taką rajoninės reikšmės kelio Nr. 3807 Kiduliai – Gelgaudiškis –
Gerdžiūnai ruože Plokščių kaime.
5.2. Rajoninės reikšmės kelio Nr. 3807 Kiduliai – Gelgaudiškis – Gerdžiūnai ruožo ženklinimas
skiriamąja juosta nuo 21,13 km iki 25,52 km.
N U T A R T A . Už - 7, Susilaikė – 0, Prieš – 0: kreiptis į VĮ „Marijampolės regiono keliai“ su
prašymu paženklinti skiriamąja juosta rajoninės reikšmės kelio Nr. 3807 Kiduliai – Gelgaudiškis
– Gerdžiūnai ruožą nuo 21,13 km iki 25,52 km.
5.3. Eismo saugumo priemonių įdiegimas krašto kelyje Nr. 138 Vilkaviškis - Kudirkos Naumiestis
– Šakiai prie Sintautų miestelio ties tiltu per Pentos upelį.
N U T A R T A . Už - 7, Susilaikė – 0, Prieš – 0: kreiptis į VĮ „Marijampolės regiono keliai“ su
prašymu perkelti nurodomąjį kelio ženklą Nr. 550 – Gyvenvietės pradžia su įrašu „Sintautai“ iš P.
Vaičaičio gatvės pradžios į krašto kelią Nr. 138 Vilkaviškis - Kudirkos Naumiestis – Šakiai ties
tiltu per Pentos upelį.
5.4. Nurodomųjų kelio ženklų Nr. 550 – Gyvenvietės pradžia ir Nr. 551 – Gyvenvietės pabaiga
įrengimas Bliuviškių kaimo J. Totoraičio gatvėje.
N U T A R T A . Už - 7, Susilaikė – 0, Prieš – 0: įpareigoti Šakių rajono savivaldybės
administracijos Ūkio skyrių organizuoti nurodomųjų kelio ženklų Nr. 550 – Gyvenvietės pradžia
ir Nr. 551 – Gyvenvietės pabaiga pastatymo darbus Bliuviškių kaimo J. Totoraičio gatvėje.
5.5. Pritarimas atrinktų Šakių miesto L. Giros, P. Vaičaičio, J. Basanavičiaus, E. Steponaičio,
Birutės, Aušros, S. Banaičio, Griškabūdžio, V. Kudirkos, Vytauto, Medžiotojų, Vingio, J.
Staugaičio, Jazminų gatvių sąrašui, kuriose numatoma įrengti, atnaujinti ar remontuoti
infrastruktūrą.

Pirmininkas Kęstutis Kuncaitis komisijos nariams pristatė informaciją apie Šakių miesto gatvių
būklę apžvelgdamas iš Šakių seniūnijos gautus gatvių įvertinimo aktus, kuriuose detaliai
aprašytos esančios problemos:
L. Giros gatvėje, vykdant nuotekų šalinimo projektą, sugadinta dalis asfalto dangos, ją reikia
atstatyti. Taip pat gatvėje didelis pėsčiųjų srautas į laidojimo namus, kapines. Būtina įrengti
pėsčiųjų takus, kurių šiuo metu visai nėra, žmonės vaikšto važiuojamąja dalimi. Atkarpoje nuo
V. Kudirkos g. iki Birutės g. yra sena apšvietimo linija, kurią taip pat būtina keisti.
P. Vaičaičio gatvėje taip pat nėra pėsčiųjų takų. Yra tik siauras asfalto dangos pėsčiųjų takas,
besidriekiantis palei gyventojų sklypus. Ant jo užvirtusios šakos, vietomis takas nepraeinamas,
asfalto dangos beveik nelikę. Visos gatvės apšvietimas senas, jį būtina atnaujinti. P. Vaičaičio
taip pat gatve vyksta ir sunkiasvorio transporto eismas, todėl eismo saugumo užtikrinimui itin
reikalingi pėsčiųjų takai.
J. Basanavičiaus gatvėje pėsčiųjų takai vietomis visiškai susidėvėję, kreivi, driekiasi tai vienoje,
tai kitoje pusėje. Apšvietimas senas. Pėsčiųjų saugumui užtikrinti būtina sutvarkyti pėsčiųjų
takus.
E. Steponaičio gatvė yra prestižinėje miesto dalyje – greta pagrindinio skvero. Reikalingas
gatvės dangos atnaujinimas, apšvietimo sutvarkymas. Gatvės kraštuose žmonės parkuoja
automobilius, todėl pėsčiųjų saugumo užtikrinimui reikalingas pėsčiųjų takas.
Birutės gatvėje ankščiau buvo vykdomi nuotekų šalinimo tinklų įrengimo darbai, todėl būtina
atstatyti kelio dangą.
Aušros gatvėje didelis pėsčiųjų judėjimas į autobusų stotį, turgų. Apšvietimas atnaujintas tik
trumpoje gatvės dalyje, o likusioje pasenęs, todėl jį taip pat būtina sutvarkyti. Gatvėje vyksta ir
sunkiasvorio transporto eismas, todėl eismo saugumo užtikrinimui itin reikalingi pėsčiųjų takai.
S. Banaičio gatvėje pėsčiųjų takai yra tik iki daugiabučių namų, o toliau pėstieji, kurių tarpe
daug moksleivių, eina važiuojamąja kelio dalimi. Būtina pėsčiųjų takus pratęsti. Gatvės
apšvietimas senas, jį taip pat būtina atnaujinti.
Griškabūdžio gatvėje esamas pėsčiųjų takas siauras, nelygus, dangoje daug duobių. Gatvėje
intensyvus visų rūšių transporto eismas, yra nemažas gyvenamųjų namų kvartalas, todėl eismo
saugumo užtikrinimui itin reikalingi pėsčiųjų takai.
V. Kudirkos gatvėje normalaus stovio pėsčiųjų takai yra tik centrinėje dalyje. Atkarpose link
Kauno gatvės ir link Beržų gatvės reikia juos atnaujinti. V. Kudirkos gatve vyksta labai
intensyvus transporto eismas, o, išvažiuojant iš miesto, ir sunkiasvorio transporto eismas, todėl
eismo saugumo užtikrinimui itin reikalingi pėsčiųjų takai.
Vytauto gatvėje, atkarpoje nuo Gimnazijos g. iki J. Basanavičiaus g. nėra pėsčiųjų takų, todėl
juos būtina įrengti. Atkarpoje nuo V. Kudirkos g. iki Bažnyčios g. esančio pėsčiųjų tako asfalto
danga labai blogo stovio, ją reikia atnaujinti. Vytauto gatvėje vyksta didelis moksleivių
judėjimas į mokyklas, todėl eismo saugumo užtikrinimui reikalingi pėsčiųjų takai.
Medžiotojų gatvės žvyro dangos stovis blogas, daug duobių. Gatvės dangos lygis žemesnis nei
greta esančių sklypų. Yra gauti daugkartiniai gyventojų prašymai sutvarkyti šią gatvę, kadangi
apšvietimas joje senas, yra tik du šviestuvai, todėl būtina jį atnaujinti.
Vingio gatvės stovis blogas. Vasaros laikotarpiu ja vyksta didelis transporto judėjimas į
poilsiavietę prie ežero, todėl keliamos dulkės. Būtina įrengti kietą gatvės dangą.
J. Staugaičio gatvė yra naujai suformuota, greta jos vyksta gyvenamųjų namų statybos. Todėl
tikslinga įrengti naują gatvės dangą ir apšvietimo liniją.

Jazminų gatvės danga – žvyras, nėra pėsčiųjų takų. Transporto priemonės kelia daug dulkių,
todėl reikia asfalto dangos. Apšvietimo linija yra tik gatvės pradžioje, todėl būtina apšvietimą
įrengti visoje gatvėje.
N U T A R T A . Už - 5, Susilaikė – 1, Prieš – 1: pritarti atrinktų L. Giros, P. Vaičaičio, J.
Basanavičiaus, E. Steponaičio, Birutės, Aušros, S. Banaičio, Griškabūdžio, V. Kudirkos,
Vytauto, Medžiotojų, Vingio, J. Staugaičio, Jazminų gatvių sąrašui, kuriose numatoma įrengti,
atnaujinti ar remontuoti infrastruktūrą.
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