ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2016 m. lapkričio 7 d. Nr. ESK-16/11/07
Šakiai
Posėdžio pradžia:
Posėdžio pabaiga:
Posėdžio pirmininkas:
Posėdžio sekretorius:
Dalyvauja:

13.00 val.
14.30 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; Egidijus Mockevičius – VĮ „Marijampolės
regiono keliai“ Šakių kelių tarnybos kelių inžinierius; Virginijus
Rekešius – Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas; Elvydas
Pauliukėnas – rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto
skyriaus vedėjas; Saulius Rakauskas – Šakių rajono neįgaliųjų draugijos
pirmininkas; Donatas Akranglis, Marijampolės apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariato Viešosios
policijos skyriaus kelių policijos grupės vyresnysis specialistas (sąrašas
pridedamas).

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl paslaugų kelio ženklų Nr. 707 „Valgykla“ (4 vnt.) įrengimo krašto kelyje Nr. 140 Kaunas –
Zapyškis – Šakiai ties įvažiavimu į Zyplių dvarą.
2. Dėl L. Giros, P. Vaičaičio, J. Basanavičiaus, E. Steponaičio, Birutės, Aušros, J. Banaičio,
Griškabūdžio, V. Kudirkos, Vytauto, Medžiotojų, Vingio, J. Staugaičio, Jazminų, Striūpų gatvių
apžiūros aktų svarstymo.
3. Kiti klausimai.
1. S V A R S T Y T A . Paslaugų kelio ženklų Nr. 707 „Valgykla“ (4 vnt.) įrengimas krašto kelyje
Nr. 140 Kaunas – Zapyškis – Šakiai ties įvažiavimu į Zyplių dvarą.
Pirmininkas Kęstutis Kuncaitis komisijos nariams pristatė UAB „Gulbelė“ prašymą dėl paslaugų
kelio ženklų Nr. 707 „Valgykla“ (4 vnt.) įrengimo krašto kelyje Nr. 140 Kaunas – Zapyškis –
Šakiai ties įvažiavimu į Zyplių dvarą. Vieną iš šių ženklų taip pat norima įrengti rajoninės

reikšmės kelyje Nr. 3811 Lukšiai – Griškabūdis. Komisijos narys Egidijus Mockevičius
pakomentavo, jog minėti keliai teisėtais pagrindais yra valdomi VĮ „Marijampolės regiono
keliai“, todėl ženklų įrengimo klausimas turi būti sprendžiamas su šia institucija. Derinimo
procesai jau vyksta.
N U T A R T A . Už - 10, Susilaikė – 0, Prieš – 0: pritarti paslaugų kelio ženklų Nr. 707
„Valgykla“ (4 vnt.) įrengimui ties įvažiavimu į Zyplių dvarą krašto kelyje Nr. 140 Kaunas –
Zapyškis – Šakiai ir rajoninės reikšmės kelyje Nr. 3811 Lukšiai – Griškabūdis.
2. S V A R S T Y T A . L. Giros, P. Vaičaičio, J. Basanavičiaus, E. Steponaičio, Birutės, Aušros, J.
Banaičio, Griškabūdžio, V. Kudirkos, Vytauto, Medžiotojų, Vingio, J. Staugaičio, Jazminų,
Striūpų gatvių apžiūros aktų svarstymas.
Komisijos posėdyje dalyvaujanti rajono savivaldybės administracijos Regioninės plėtros skyriaus
projektų koordinatorė Kristina Juodvalkienė komisijos nariams pristatė informaciją apie Šakių
miesto L. Giros, P. Vaičaičio, J. Basanavičiaus, E. Steponaičio, Birutės, Aušros, J. Banaičio,
Griškabūdžio, V. Kudirkos, Vytauto, Medžiotojų, Vingio, J. Staugaičio, Jazminų ir Striūpų gatvių
būklę, apžvelgdama iš Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono
policijos komisariato gautus kelių apžiūros aktus, kuriuose detaliai aprašytos esančios problemos.
Nuo šio klausimo svarstymo garsiai ir aiškiai nusišalino komisijos nariai Kęstutis Kuncaitis,
Elvydas Pauliukėnas ir Vita Valaitienė, kadangi jų deklaruota gyvenamoji vieta yra atitinkamai
vienose iš šių gatvių.
N U T A R T A . Už - 7, Susilaikė – 0, Prieš – 0: pritarti atrinktų L. Giros, P. Vaičaičio, J.
Basanavičiaus, E. Steponaičio, Birutės, Aušros, J. Banaičio, Griškabūdžio, V. Kudirkos, Vytauto,
Medžiotojų, Vingio, J. Staugaičio, Jazminų ir Striūpų gatvių sąrašui, kuriose numatoma įrengti,
atnaujinti ar remontuoti infrastruktūrą.
3. S V A R S T Y T A . Kiti klausimai
3.1. Automobilių stovėjimo aikštelių ir stovėjimo zonų išplėtimas Šakių mieste prie VšĮ „Šakių
ligoninė“ ir prie VšĮ „Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras“.
Komisijos narys Valdas Stankūnas apžvelgė opią problemą, kasdien matomą prie VšĮ „Šakių
ligoninė“ ir prie VšĮ „Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras“, kai į šias įstaigas
atvykstantiems žmonėms ir darbuotojams trūksta vietos automobilių statymui. Be visa to,
automobiliai yra statomi nesilaikant elementarių parkavimosi taisyklių, ko pasėkoje dažnai
įvyksta smulkūs eismo įvykiai, yra nuolatinis pavojus vairuotojų ir pėsčiųjų saugumui. Komisijos
posėdyje dalyvaujantys minėtų įstaigų vadovai Algirdas Klimaitis ir Rima Laukaitienė
pakomentavo, jog ši problema iš tiesų yra labai ryški ir jie jau tariasi bei planuoja, kaip reikėtų ją
išspręsti. Pasak A. Klimaičio, jo asmenine iniciatyva jau yra rengiamas teritorijos infrastruktūros
atnaujinimo planas. Vėliau bus kreiptasi į atitinkamas institucijas ir ieškoma lėšų automobilių
stovėjimo aikštelių ir stovėjimo zonų išplėtimui bei teritorijoje esančių avarinės būklės pastatų
nugriovimui.
N U T A R T A . Už - 10, Susilaikė – 0, Prieš – 0: pritarti VšĮ „Šakių ligoninė“ ir VšĮ „Šakių
pirminės asmens sveikatos priežiūros centras“ iniciatyvai parengti teritorijos infrastruktūros
atnaujinimo planą ir kreiptis į atitinkamas institucijas ieškant lėšų automobilių stovėjimo aikštelių
ir stovėjimo zonų išplėtimui bei teritorijoje esančių avarinės būklės pastatų nugriovimui.
3.2. Žiemos tarnybos darbų ir planų aptarimas.

Komisijos narys Egidijus Mockevičius pristatė informaciją apie VĮ „Marijampolės regiono
keliai“ Šakių kelių tarnybos atliekamus žiemos tarnybos darbus ir planus. Komisijos nariai buvo
supažindinti su terminais, darbo specifika ir kita aktualia informacija.
N U T A R T A . Nutarimų priimta nebuvo.
3.3. Pritarimas laikinų draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 314 „Ribota masė“ (su įrašu 8 t) įrengimui
Griškabūdžio seniūnijos vietinės reikšmės viešajame kelyje Nr. Gi-III-9 Paluobiai - Smilgiai.
Komisijos pirmininkas pateikė informaciją apie skubos tvarka gautą Griškabūdžio seniūnijos
seniūno Sauliaus Naumavičiaus prašymą pritarti laikinų draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 314
„Ribota masė“ (su įrašu 8 t) įrengimui Griškabūdžio seniūnijos vietinės reikšmės viešajame
kelyje Nr. Gi-III-9 Paluobiai – Smilgiai. Seniūnas komisijos pirmininką informavo, kad kelio,
kuriuo keletą dienų iš eilės sunkiasvorėmis transporto priemonėmis vietinė žemės ūkio bendrovė
vežė srutas, būklė yra avarinė, žvyro danga stipriai sugadinta, kelias sunkiai pravažiuojamas.
Todėl, siekiant gelbėti kelią ir išvengti dar skaudesnių padarinių, būtina skubiai imtis priemonių
ir sustabdyti sunkiasvorių transporto priemonių eismą jame.
N U T A R T A Už - 10, Susilaikė – 0, Prieš – 0: pritarti laikinų draudžiamųjų kelio ženklų Nr.
314 „Ribota masė“ (su įrašu 8 t) įrengimui Griškabūdžio seniūnijos vietinės reikšmės viešajame
kelyje Nr. Gi-III-9 Paluobiai - Smilgiai.
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