ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2015 m. lapkričio 20 d. Nr. ESK-15/11/20
Šakiai
Posėdžio pradžia:
Posėdžio pabaiga:
Posėdžio vieta:
Posėdžio pirmininkas:
Posėdžio sekretorius:
Dalyvauja:

10.00 val.
11.30 val.
Bažnyčios g. 4, Šakiai
Kęstutis Kuncaitis, rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus
vedėjas.
Aurimas Staugaitis, rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus
vyresnysis specialistas.
Algirdas Stankevičius, rajono savivaldybės administracijos Kudirkos
Naumiesčio seniūnijos seniūnas; Elvydas Pauliukėnas, rajono
savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; Valdas
Stankūnas, rajono savivaldybės tarybos narys; Saulius Rakauskas, Šakių
rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas; Gintautas Vedegys,
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono
policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus kelių policijos grupės
vyresnysis specialistas; Antanas Pauliukevičius, VĮ „Marijampolės
regiono keliai“ Šakių kelių tarnybos viršininkas (sąrašas pridedamas).

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Kudirkos Naumiesčio miesto Varpo gatvės uždarymo ties Varpo gatvės sankryža su Vytauto
gatve.
2. Kiti klausimai.
1. S V A R S T Y T A . Dėl Kudirkos Naumiesčio miesto Varpo gatvės uždarymo ties Varpo gatvės
sankryža su Vytauto gatve.
Komisijos pirmininkas Kęstutis Kuncaitis susirinkusiems komisijos nariams ir stebėtojų teisėmis
posėdyje dalyvaujantiems suinteresuotiems asmenims pristatė susirinkimo darbotvarkę bei paprašė
pateikti pastabas ar pasiūlymus. Papildomų klausimų svarstymui pasiūlyta nebuvo, tačiau
komisijos narys Aurimas Staugaitis visiems girdint pareiškė, jog nusišalina nuo bet kokių
komentarų, aptarimų, diskusijų ir balsavimo svarstant pirmąjį šio posėdžio darbotvarkės klausimą.
Komisijos nariai posėdžio darbotvarkę patvirtino bendru sutarimu. Kęstutis Kuncaitis garsiai
perskaitė Eismo saugumo komisijai skirtą Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės vado pulkininko Rimanto Timinskio
raštą, kuriuo prašoma dar kartą išanalizuoti Varpo gatvės uždarymo klausimą ir leisti transporto
priemonių eismą minėtoje gatvėje. Taip pat komisijos pirmininkas pranešė, kad šių metų lapkričio

19 dieną buvo gautas oficialus Kudirkos Naumiesčio miesto centro seniūnaičio Vaido
Bagdanavičiaus prašymas, kuriuo prašoma atidaryti Varpo gatvę transporto priemonių eismui
netaikant svorio ir kitų apribojimų. Prie šio prašymo buvo pridėti Kudirkos Naumiesčio miesto
gyventojų parašai, kuriais prašoma kuo greičiau atidaryti Varpo gatvę. Komisijos narys Valdas
Stankūnas paprašė komisijos pirmininko peržvelgti seniūnaičio prašymą su pridėtais gyventojų
parašais. Tuo metu komisijos pirmininkas pristatė susirinkusiems nariams schemą eismo saugumo
priemonių, kurias siūloma pritaikyti Varpo gatvės atkarpoje (nuo sankryžos su Vytauto gatve iki
sankryžos su V. Kudirkos gatve) ir kurios užtikrintų saugumą bei, kurias įdiegus, būtų galima
atidaryti Varpo gatvę ir leisti transporto priemonių eismą. Pagal pateiktą schemą siūloma Varpo
gatvės atkarpos viduryje įrengti greičio mažinimo kalnelį su atitinkamais kelio ženklais, o minėtą
gatvės atkarpą apriboti nurodomaisiais kelio ženklais Nr. 552 „Gyvenamoji zona“, Nr. 553
„Gyvenamosios zonos pabaiga“ bei draudžiamaisiais kelio ženklais Nr. 304 „Krovininių
automobilių eismas draudžiamas“. K. Kuncaitis bei komisijos narys Gintautas Vedegys paaiškino
minėtų kelio ženklų reikšmes ir pabrėžė, jog šių ženklų reikalavimai galioja tiek gatvės dalyje, tiek
daugiabučių namų kiemuose. Komisijos nariai peržvelgė siūlomas priemones ir buvo paprašyti
pateikti savo nuomonę. Tačiau tuo metu Valdas Stankūnas paprašė leisti pateikti savo pastebėjimus
dėl ankščiau minėto seniūnaičio Vaido Bagdanavičiaus prašymo su pridėtais gyventojų parašais.
Anot jo, šiuose dokumentuose matomi aiškūs neatitikimai, kadangi lapų, kuriuose yra pasirašę
Kudirkos Naumiesčio miesto gyventojai, antraštėse parašytas prašymo tekstas nesutampa su
seniūnaičio prašyme išdėstytu prašymo tekstu. Miesto gyventojų parašų lapų antraštėse yra
prašoma kuo greičiau atidaryti gatvę, o seniūnaičio prašyme, kuris parengtas remiantis pridedamais
gyventojų parašais, prašoma atidaryti pravažiavimą visoms transporto priemonėms netaikant
svorio ir kitų apribojimų. Todėl kyla pagrįstas įtarimas, jog žmonės, pasirašydami už Varpo gatvės
atidarymą, nežinojo, kad, remdamasis jų parašais, seniūnaitis Vaidas Bagdanavičius prašys ne tik
atidaryti Varpo gatvę, bet ir leisti ja važiuoti absoliučiai visoms transporto priemonėms netaikant
joms jokių apribojimų. Po Valdo Stankūno išsakytų pastebėjimų buvo leista pasisakyti stebėtojo
teisėmis posėdyje dalyvaujančiam suinteresuotam asmeniui Kudirkos Naumiesčio miesto centro
seniūnaičiui Vaidui Bagdanavičiui. Jis teigė, jog žmonės nori, kad Varpo gatvė būtų pravažiuojama
ir sunkvežimiams, ir traktoriams, ir visoms kitoms transporto priemonėms. Taip pat seniūnaitis
pareiškė komisijos nariui Valdui Stankūnui, jog nereikia kalbėti, kad prašyme nesutampa žodžiai,
nes, esant būtinybei, V. Bagdanavičius galėsiąs surinkti naujus parašus. Komisijos pirmininkui
paprašius patikslinti savo teiginius, seniūnaitis pasakė, kad kol kas visa tai yra jo asmeninė
nuomonė. K. Kuncaitis priminė, jog tiek Valstybės sienos apsaugos tarnyba, tiek miesto gyventojai
prašo atidaryti gatvę ir daugiau jokių papildomų prašymų neišreiškia. Kilus diskusijai dėl
sunkiasvorių transporto priemonių eismo Varpo gatvės atkarpoje, komisijos pirmininkas paklausė
komisijos nario, Kudirkos Naumiesčio seniūno Algirdo Stankevičiaus, ar daugiabučiuose,
esančiuose minėtoje gatvės atkarpoje, gyvena bent vienas ūkininkas. Seniūnas pasakė, jog
gyvenančių ūkininkų šioje gatvės atkarpoje nėra. Toliau buvo leista pasisakyti taip pat stebėtojo
teisėmis posėdyje dalyvaujančiam suinteresuotam asmeniui Raimondui Staugaičiui, kuris teigė, jog
neprieštarautų komisijos siūlomoms įdiegti eismo saugumo priemonėms, kadangi Varpo gatvės
atidarymo išvengti nepavyks. Tačiau R. Staugaitis pabrėžė, kad būtina uždrausti gatvės atkarpoje
sunkiasvorių transporto priemonių eismą, nes jos sukelia didžiulį triukšmą šiame gyvenamajame
kvartale. Be visa to, pasak jo, didžiąją dalį eismo intensyvumo Varpo gatvės atkarpoje sukelia
vairuotojai, vykstantys į asmeninį seniūnaičio Vaido Bagdanavičiaus namų valdoje esantį

autoservisą, į kurį pagrindinis įvažiavimas yra iš Varpo gatvės per svetimą daugiabučio namo
kiemą, o ne per seniūnaičio namų valdos įvažiavimą. Todėl R. Staugaitis paprašė komisijos išspręsti
minėto įvažiavimo problemą, nes, pasako jo, į vieną sklypą yra trys įvažiavimai ir nenormalu, kad
daugiausiai naudojamasi svetimu daugiabučio namo kiemu, o ne nuosavu įvažiavimu priimant
klientus į autoservisą. Į pašnekovo iškeltas įžvalgas dėl nesuformuotų žemės sklypų ir įvažiavimų
komisijos pirmininkas atsakė teigdamas, jog Eismo saugumo komisija tokių klausimų nesprendžia
bei pasiūlė kreiptis į atitinkamas institucijas. Tuo metu posėdyje dalyvaujantis seniūnaitis V.
Bagdonavičius kreipėsi į komisiją su nuogątavimais, kaip jam, kaip autoserviso savininkui, spręsti
sunkiasvorių transporto priemonių patekimą jo valdomą į autoservisą, jeigu tokių transporto
priemonių eismas Varpo gatvėje bus uždraustas. Šį klausimą pakomentavo Valdas Stankūnas, kuris
teigė, jog jo nuomone, išryškėja išvada, kad seniūnaitis, deklaruodamas atstovavimą žmonių
nuomonei, tuo pačiu gina ir savo interesus. Nes, pasak komisijos nario, turint savo asmeninį
įvažiavimą nereikėtų sunkiasvorių transporto priemonių į autoservisą nukreipti per įvažiavimą,
esantį tankiai gyvenamoje Varpo gatvėje. Kęstutis Kuncaitis papildė, jog Eismo saugumo komisija
siekia žmonių sveikatos, gyvybės ir saugumo užtikrinimo, o ne verslo interesų tenkinimo, todėl
sunkiasvorių transporto priemonių įvažiavimo klausimas į asmeninį seniūnaičio autoservisą negali
būti sprendžiamas Eismo saugumo komisijoje, tuo labiau, kad Varpo gatvėje esantis įvažiavimas
yra ne vienintelis, kuriuo galima pasiekti seniūnaičio autoservisą. Tuomet posėdyje dalyvaujantis
suinteresuotas asmuo Raimondas Staugaitis paprašė komisijos įvardinti, kiek lėšų buvo panaudota
priemonių įdiegimui įgyvendinant 2015 m. birželio 25 d. Eismo saugumo komisijos sprendimą
uždaryti Varpo gatvę ties sankryža su Vytauto gatve, nes, anot jo, viešojoje erdvėje yra garsiai
eskaluojama nepagrįsta informacija, kad minėto sprendimo įgyvendinimui išleistos didžiulės
pinigų sumos. Į šį klausimą atsakė komisijos narys Antanas Pauliukevičius, darbus įvykdžiusios VĮ
„Marijampolės regiono keliai“ Šakių kelių tarnybos viršininkas. Jis teigė, jog įdiegtos eismo
saugumo priemonės, įskaitant ir įrengimo darbus, vertos apytiksliai nuo 1000,00 iki 1500,00 Eur.
Po įvykusių diskusijų, komisijos pirmininkas suformulavo klausimą balsavimui ir paprašė
komisijos narių balsuoti.
N U T A R T A . Už - 7, Susilaikė – 0, Prieš – 0: įpareigoti Šakių rajono savivaldybės
administracijos Ūkio skyrių iki 2015 metų gruodžio 15 dienos atidaryti Kudirkos Naumiesčio
Varpo gatvę, prieš tai įdiegus šias eismo saugumo priemones: Varpo gatvės atkarpos viduryje
įrengti greičio mažinimo kalnelį su atitinkamais kelio ženklais, o minėtą gatvės atkarpą apriboti
nurodomaisiais kelio ženklais Nr. 552 „Gyvenamoji zona“ (2 vnt.), Nr. 553 „Gyvenamosios zonos
pabaiga“ (2 vnt.) bei draudžiamaisiais kelio ženklais Nr. 304 „Krovininių automobilių eismas
draudžiamas“ (2 vnt.).
2. S V A R S T Y T A . Kiti klausimai
2.1. S V A R S T Y T A . Dėl eismo saugumo užtikrinimo Kudirkos Naumiesčio miesto Vytauto –
Tilto gatvių sankryžoje pašalinant matomumą transporto priemonių vairuotojams stipriai
apribojantį ažuolą.
Komisijos pirmininkas Kęstutis Kuncaitis papasakojo susirinkusiesiems, jog prieš keletą dieną jis
su komisijos nariu, Kudirkos Naumiesčio miesto seniūnu Algirdu Stankevičiumi, lankėsi Kudirkos
Naumiestyje ir bendravo su moterimi, kurios namų valdoje yra ilgametis ąžuolas, stipriai
apribojantis matomumą transporto priemonių vairuotojams Vytauto – Tilto gatvių sankryžoje.
Moteris teigė, jog džiaugtųsi, kad medis būtų pašalintas ir tikrai tokiam sprendimui neprieštarautų.

Kadangi rajono savivaldybė kasmet skiria lėšų avarinių medžių likvidavimui, komisijos
pirmininkas suformulavo klausimą balsavimui
N U T A R T A . Už - 7, Susilaikė – 0, Prieš – 0: įpareigoti Kudirkos Naumiesčio miesto seniūną
Algirdą Stankevičių išsiaiškinti ąžuolo nukirtimo galimybes bei suderinti šį klausimą su
atitinkamomis institucijomis ir 2016 metais imtis visų būtinų priemonių siekiant likviduoti ąžuolą,
stipriai apribojantį matomumą transporto priemonių vairuotojams Vytauto – Tilto gatvių
sankryžoje.
2.2. S V A R S T Y T A . Dėl sunkiasvorių transporto priemonių eismo apribojimo Šakių miesto
Aušros gatvėje.
Komisijos pirmininkas Kęstutis Kuncaitis susirinkusiems nariams priminė, jog buvo gautas Šakių
miesto Aušros gatvės gyventojų prašymas dėl sunkiasvorių transporto priemonių eismo apribojimo
Aušros gatvėje. Šį klausimą komisija svarstė 2015 m. spalio 9 d. komisijos posėdyje ir priėmė
sprendimą iki 2015 metų pabaigos įrengti draudžiamuosius kelio ženklus Nr. 314 „Ribota masė“
Šakių miesto Aušros gatvėje apribojant sunkiasvorių transporto priemonių masę jose iki 8 t. Tačiau,
po minėto sprendimo priėmimo buvo gautas Šakių miesto Basanavičiaus gatvės gyventojų
prašymas neapriboti sunkiasvorių transporto priemonių eismo Aušros gatvėje, kadangi dėl tokio
sprendimo žymiai padidės eismo intensyvumas Basanavičiaus gatvėje. Tarp komisijos narių kilo
diskusija. Buvo kalbama apie tai, kad priėmus vienokius sprendimus atitinkamose gatvėse dėl to
tiesiogiai nukenčia kitos gatvės gyventojai. Todėl klausimus dėl sunkiasvorių transporto priemonių
eismo apribojimo Šakių mieste reikėtų iš esmės spręsti tik tada, kai bus įrengtas atitinkamas
aplinkkelis ir kitos infrastruktūros priemonės, kurios nukreiptų sunkiasvores transporto priemones
ir joms nebūtų būtinybės įvažiuoti į Šakių miestą. Kadangi šiuo metu ankstesnis komisijos
sprendimas dėl sunkiasvorių transporto priemonių eismo apribojimo Šakių miesto Aušros gatvėje
dar nėra įgyvendintas, tai komisijos pirmininkas suformulavo klausimą balsavimui.
N U T A R T A . Už - 8, Susilaikė – 0, Prieš – 0: sprendimo dėl sunkiasvorių transporto priemonių
eismo apribojimo Šakių miesto Aušros gatvėje įgyvendinimą laikinai sustabdyti ir ieškoti
galimybių įrengti žiedinę sankryžą kelyje Šakiai – Matuliai.
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