ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2015 m. lapkričio 10 d. Nr. ESK-15/11/10
Šakiai
Posėdžio pradžia:
Posėdžio pabaiga:
Posėdžio vieta:
Posėdžio pirmininkas:
Posėdžio sekretorius:
Dalyvauja:

14.00 val.
16.00 val.
S. Dariaus ir Girėno g. 24, Kudirkos Naumiestis
Kęstutis Kuncaitis, rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus
vedėjas.
Evelina Domeikaitė-Dovydaitienė, rajono savivaldybės administracijos
vyresnioji specialistė.
Algirdas Stankevičius, rajono savivaldybės administracijos Kudirkos
Naumiesčio seniūnijos seniūnas; Valdas Stankūnas, rajono savivaldybės
tarybos narys; Vita Valaitienė, rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja; 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 pasiūlė šio posėdžio sekretore paskirti Eveliną
Domeikaitę – Dovydaitienę. Komisijai vienbalsiai sutikus, ji patvirtinta būti komisijos sekretore.
Komisijos pirmininkas Kęstutis Kuncaitis susirinkusiems nariams perskaitė Kudirkos Naumiesčio
seniūnijos 2015 m. lapkričio 5 d. raštą Nr. (1.5.)-17-120 „Dėl Varpo gatvės uždarymo“. Seniūnas
kreipėsi į eismo saugumo komisiją dar kartą apsvarstyti klausimą dėl Varpo gatvės uždarymo
Kudirkos Naumiesčio mieste ir priimti sprendimą, kuris tenkintų visus miesto gyventojus.
Kęstutis Kuncaitis komisijai pristatė Kudirkos Naumiesčio Varpo gatvės 8, 19, 20, 25, 27, 29, 31
ir V.Kudirkos gatvės 23 namų gyventojų 2015 metų birželio 10 dienos kreipimąsi į eismo saugumo
komisiją dėl gatvės uždarymo su 53 parašais. Rašte išdėstyti motyvai dėl ko reikėtų uždaryti gatvę.

Komisijos narys Valdas Stankūnas papasakojo apie vizitą į Kudirkos Naumiestį ir išgirstas
gyventojų nuomones, kai vieni gyventojai dėkojo komisijai už sprendimą užtverti Varpo gatvę, kita
dalis nesutiko su šiuo sprendimu. Pasak V. Stankūno, nepasitenkinusiems gyventojams didžiausią
nerimą kelia eismo srauto nukreipimas, jeigu centrinėje Tilto gatvėje įvyktų avarija ar susidarytų
ekstremali situacija, bei nesaugi Vytauto – Tilto gatvių sankryža, kuri tapo labiau apkrauta po Varpo
gatvės uždarymo.
Komisijos pirmininkas Kęstutis Kuncaitis pasiūlė kiekvienam komisijos nariui garsiai pareikšti
savo nuomonę apie susidariusią situaciją ir pasiūlyti variantus dėl eismo saugumo užtikrinimo
Varpo gatvėje. Įvykus diskusijai, išryškėjo keletas alternatyvių variantų, kurie būtų galimi
sprendžiant eismo saugumo užtikrinimo klausimą Varpo gatvėje. Buvo pasiūlyta: palikti dabar
esančią gatvės užtvarą, tačiau dalį užtvaros pertvarkyti į mobilią, kurią, esant būtinybei, būtų
galima nedelsiant patraukti; įrengti 2-3 greičio mažinimo kalnelius bei nurodomuosius kelio
ženklus Nr. 552 „Gyvenamoji zona“; kviesti nepriklausomus ekspertus probleminiams eismo
saugumo klausimams spręsti, kurie pateiktų išvadas bei rekomendacijas; nepriimti sprendimo ir
nukelti vėlesniam svarstymui.
N U T A R T A . 1.1. Už - 2, Susilaikė – 6, Prieš – 0: palikti dabar esančią gatvės užtvarą, tačiau
dalį užtvaros pertvarkyti į mobilią, kurią, esant būtinybei, būtų galima nedelsiant patraukti.
N U T A R T A . 1.2. Už - 2, Susilaikė – 6, Prieš – 0: įrengti 2-3 greičio mažinimo kalnelius bei
nurodomuosius kelio ženklus Nr. 552 „Gyvenamoji zona“.
N U T A R T A . 1.3. Už - 4, Susilaikė – 4, Prieš – 0: kviesti nepriklausomus ekspertus
probleminiams eismo saugumo klausimams spręsti, kurie pateiktų išvadas bei rekomendacijas.
2. S V A R S T Y T A . Kiti klausimai
2.1. S V A R S T Y T A . Dėl pėsčiųjų perėjų įrengimo Gelgaudiškio miesto Taikos gatvėje (prie
poliklinikos) ir Žemaitės gatvėje ties sankryža su Mokyklos gatve.
Komisijos pirmininkas Kęstutis Kuncaitis perskaitė komisijos nariams Gelgaudiškio
bendruomenės centro „Atgaiva“ prašymą dėl pėsčiųjų perėjų įrengimo Gelgaudiškio miesto Taikos
gatvėje (prie poliklinikos) ir Žemaitės gatvėje ties sankryža su Mokyklos gatve. Kadangi Taikos
gatvė yra prižiūrima Valstybės įmonės „Marijampolės regiono keliai“, pakomentuoti prašymą buvo
paprašyta Šakių kelių tarnybos viršininko Antano Pauliukevičiaus. Jis teigė, jog, norint įrengti
pėsčiųjų perėjas, pirmiausia turi būti įrengtas kryptinis apšvietimas. Bendru sutarimu buvo nutarta
prašymą dėl perėjų įrengimo Taikos gatvėje peradresuoti Valstybės įmonei „Marijampolės regiono
keliai“. O Gelgaudiškio miesto Žemaitės gatvė yra prižiūrima rajono savivaldybės, todėl pėsčiųjų
perėjų įrengimu turi rūpinti Ūkio skyrius.
N U T A R T A . Už - 8, Susilaikė – 0, Prieš – 0: įpareigoti Šakių rajono savivaldybės
administracijos Ūkio skyrių pėsčiųjų perėjų Gelgaudiškio miesto Žemaitės gatvėje ties sankryža su
Mokyklos gatve įrengimo darbus įsitraukti į 2016 metais planuojamų atlikti darbų planą.
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Evelina Domeikaitė - Dovydaitienė

