ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2016 m. liepos 20 d. Nr. ESK-16/07/20
Šakiai
Posėdžio pradžia:
Posėdžio pabaiga:
Posėdžio pirmininkas:
Posėdžio sekretorius:
Dalyvauja:

15.00 val.
17.00 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; Virginijus Rekešius, Marijampolės
apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šakių priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos viršininkas; 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 seniūnijos Papartynų kaime.
2. Dėl greičio mažinimo kalnelio įrengimo Griškabūdžio miestelio Kermuškalnio gatvėje.
3. Dėl dvipusio eismo nustatymo Šakių miesto Vasario 16-osios gatvės atkarpoje nuo V. Kudirkos
gatvės iki Bažnyčios gatvės. Dėl miesto ežero pakrantės sutvarkymo palei Šakių miesto Vasario
16-osios gatvę.
4. Kiti klausimai.
1. S V A R S T Y T A . Eismo saugumo priemonių įdiegimas Šakių seniūnijos Papartynų kaime.
Svarstant klausimą tarp komisijos narių kilo diskusija dėl nurodomojo kelio ženklo Nr. 552 –
Gyvenamoji zona įrengimo būtinumo Šakių seniūnijos Papartynų kaime. Kadangi daugelio narių
nuomonės dėl minėto kelio ženklo neracionalumo sutapo, buvo pasiūlyta įrengti draudžiamuosius
kelio ženklus Nr. 329 – Ribotas greitis su įrašu „30“.

N U T A R T A . Už - 8, 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 seniūnijos Papartynų kaime.
2. S V A R S T Y T A . Greičio mažinimo kalnelio įrengimas Griškabūdžio miestelio Kermuškalnio
gatvėje.
N U T A R T A . Už - 5, Susilaikė – 3, Prieš – 0: įpareigoti Šakių rajono savivaldybės
administracijos Ūkio skyrių organizuoti greičio mažinimo kalnelio įrengimo darbus Griškabūdžio
miestelio Kermuškalnio gatvėje.
3. S V A R S T Y T A . Dvipusio eismo nustatymas Šakių miesto Vasario 16-osios gatvės atkarpoje
nuo V. Kudirkos gatvės iki Bažnyčios gatvės. Miesto ežero pakrantės sutvarkymas palei Šakių
miesto Vasario 16-osios gatvę.
Komisijos nariai apsvarstė galimybę Šakių miesto Vasario 16-osios gatvės atkarpoje nuo V.
Kudirkos gatvės iki Bažnyčios gatvės lesti nustatyti dvipusį eismą. Šiuo metu minėtoje atkarpoje
galimas tik vienpusis eismas nuo V. Kudirkos gatvės link Bažnyčios gatvės. Tačiau daugelio
komisijos narių nuomone, kuri sutampa ir su prašymą pateikusia UAB „Gulbelė“, būtų patogu
leisti dalinai dvipusį eismą šioje atkarpoje. Aptarus visus galimus variantus buvo pasiūlyta leisti
transporto priemonėms, išvažiuojančioms iš bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelės,
esančios prie UAB „Gulbelė“ pastato, sukti į kairę ir į dešinę puses, tačiau iš Vasario 16-osios
gatvės važiuojant į V. Kudirkos gatvę leisti pasukti tik į dešinę pusę.
N U T A R T A . Už - 8, Susilaikė – 0, Prieš – 0: kreiptis į VĮ „Marijampolės regiono keliai“ su
prašymu sudaryti galimybę transporto priemonėms, išvažiuojančioms iš bendrojo naudojimo
automobilių stovėjimo aikštelės, esančios prie UAB „Gulbelė“ pastato, sukti į kairę ir į dešinę
puses, o iš Vasario 16-osios gatvės važiuojant į V. Kudirkos gatvę leisti pasukti tik į dešinę pusę.
Tuo pačiu įrengti visus reikalingus ženklus.
4. S V A R S T Y T A . Kiti klausimai.
4.1. Medžio šalinimas Kudirkos Naumiesčio miesto Tilto gatvėje.
Seniūnas informavo Eismo saugumo komisiją, jog atliko numatytus įsipareigojimus ir išsiaiškino,
jog jis neturi teisės inicijuoti medžio, augančio privačioje valdoje, likvidavimo. Pasak jo, medžio
šalinimu turi tiesiogiai rūpintis Eismo saugumo komisija, kreipdamasi į rajono savivaldybės
Želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją.
N U T A R T A . Už - 8, Susilaikė – 0, Prieš – 0: kreiptis į rajono savivaldybės Želdinių
apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją dėl medžio šalinimo Kudirkos Naumiesčio miesto
Tilto gatvėje.
4.2. Pritarimas įrengti nurodomuosius kelio ženklus Nr. 531 – Rezervuota stovėjimo vieta UAB
„Gulbelė“ priklausančioje bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje V.
Kudirkos g. 35 Šakiuose.
N U T A R T A . Už - 8, Susilaikė – 0, Prieš – 0: pritarti nurodomųjų kelio ženklų Nr. 531 –
Rezervuota stovėjimo vieta įrengimui UAB „Gulbelė“ priklausančioje bendrojo naudojimo
automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje V. Kudirkos g. 35 Šakiuose, tuo pačiu įpareigojant
aikštelės savininką užtikrinti pėsčiųjų, judančių šalia esančiu pėsčiųjų taku, saugumą.

4.3. Sunkiasvorių transporto priemonių apribojimas įvažiuoti į Šakių miesto centrą Kęstučio gatvėje
nuo Kudirkos Naumiesčio pusės.
Komisijos nariai apsvarstė galimybes apriboti sunkiasvorių transporto priemonių įvažiavimą į
Šakių miesto centrą Kęstučio gatvėje nuo Kudirkos Naumiesčio pusės. Buvo pasiūlyta įrengti
draudžiamąjį kelio ženklą Nr. 304 – Krovininių automobilių eismas draudžiamas Šakių miesto
Kęstučio gatvėje ties sankryža su Striūpų gatve, taip nukreipiant sunkiasvorių transporto
priemonių eismą per Griškabūdžio gatvę.
N U T A R T A . Už - 7, Susilaikė – 1, Prieš – 0: kreiptis į VĮ „Marijampolės regiono keliai“ su
prašymu įrengti draudžiamąjį kelio ženklą Nr. 304 – Krovininių automobilių eismas draudžiamas
Šakių miesto Kęstučio gatvėje ties sankryža su Striūpų gatve.
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