ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2016 m. birželio 3 d. Nr. ESK-16/06/03
Šakiai
Posėdžio pradžia:
Posėdžio pabaiga:
Posėdžio pirmininkas:
Posėdžio sekretorius:
Dalyvauja:

9.00 val.
11.00 val.
Kęstutis Kuncaitis, rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus
vedėjas.
Aurimas Staugaitis, rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus
vyresnysis specialistas.
Valdas Stankūnas, rajono savivaldybės tarybos narys; Elvydas
Pauliukėnas, rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto
skyriaus vedėjas; Saulius Rakauskas, Šakių rajono neįgaliųjų draugijos
pirmininkas; Evelina Domeikaitė – Dovydaitienė, rajono savivaldybės
administracijos vyriausioji specialistė; 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 pėsčiųjų tako įrengimo Kudirkos Naumiesčio miesto Vilkaviškio gatvėje (krašto kelias Nr.
138 Vilkaviškis - Kudirkos Naumiestis - Šakiai).
2. Dėl greičio mažinimo kalnelio įrengimo ties įvažiavimu į Lukšių miestelį (krašto kelias Nr. 140
Kaunas - Zapyškis - Šakiai).
3. Dėl greičio mažinimo kalnelio įrengimo Girėnų kaimo Ežero gatvėje.
4. Dėl kelio ženklų, apribojančių sunkiasvorių transporto priemonių eismą, pastatymo Šilgalių
kaimo Šilgalių sodų 5-joje gatvėje.
5. Dėl greičio mažinimo kalnelio įrengimo Šakių miesto Papartynų gatvėje.
6. Dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo Šakių miesto Bažnyčios gatvėje ties Kredito unija „Zanavykų
bankelis“.
7. Dėl transporto priemonių greičio mažinimo priemonių įdiegimo Girėnų kaimo Siesarties ir
Sūduvių gatvėse.
8. Dėl greičio mažinimo kalnelio su pėsčiųjų perėja įrengimo Vilkeliškių kaime (krašto kelias Nr.
138 Vilkaviškis - Kudirkos Naumiestis - Šakiai).

9. Dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo Lekėčių miestelio Draugystės gatvėje (rajoninės reikšmės kelias
Nr. 3805 Lekėčiai – Pavilkijys).
10. Dėl eismo saugumo priemonių įdiegimo Šakių miesto Kęstučio gatvėje (krašto kelias Nr. 138
Vilkaviškis - Kudirkos Naumiestis - Šakiai)
11. Dėl medžio šalinimo Kudirkos Naumiesčio miesto Tilto gatvėje.
12. Dėl pirmumo kelio ženklo Nr. 204 – Stop pastatymo Bridžių kaimo Bridžių gatvės pabaigoje
ties sankryža su krašto keliu Nr. 138 Pilviškiai - Šakiai – Jurbarkas.
13. Kiti klausimai.
1. S V A R S T Y T A . Pėsčiųjų tako įrengimas Kudirkos Naumiesčio miesto Vilkaviškio gatvėje
(krašto kelias Nr. 138 Vilkaviškis - Kudirkos Naumiestis - Šakiai).
Komisijos pirmininkas Kęstutis Kuncaitis pakomentavo, jog Kudirkos Naumiesčio miesto
Vilkaviškio gatvės (krašto kelias Nr. 138 Vilkaviškis - Kudirkos Naumiestis - Šakiai)
važiuojamąją dalį tvarkyti ir prižiūrėti privalo kelio valdytojas VĮ Marijampolės regiono keliai, o
pėsčiųjų taką įrengti turi teisę rajono savivaldybė iš biudžeto lėšų. Tačiau 2016 metais pėsčiųjų
takui šioje vietoje lėšos nėra numatytos. Komisijos pirmininkas pasiūlė pritarti pėsčiųjų tako
įrengimui Kudirkos Naumiesčio miesto Vilkaviškio gatvėje lėšų šiems darbams prašant 2017
metais iš rajono savivaldybės biudžeto.
N U T A R T A . Už - 9, Susilaikė – 0, Prieš – 0: pritarti pėsčiųjų tako įrengimui Kudirkos
Naumiesčio miesto Vilkaviškio gatvėje lėšų šiems darbams prašant 2017 metais iš rajono
savivaldybės biudžeto.
2. S V A R S T Y T A . Greičio mažinimo kalnelio įrengimas ties įvažiavimu į Lukšių miestelį
(krašto kelias Nr. 140 Kaunas - Zapyškis - Šakiai).
Svarstant klausimą tarp komisijos narių kilo diskusija dėl greičio mažinimo kalnelio būtinumo
ties įvažiavimu į Lukšių miestelį, kadangi šiuo metu pagrindinėje Lukšių gatvėje jau yra įrengti 3
greičio mažinimo kalneliai. VĮ „Marijampolės regiono keliai“ Šakių kelių tarnybos viršininkas
Antanas Pauliukevičius, atstovaujantis komisijos narį Egidijų Mockevičių, pakomentavo, jog dar
vienam papildomas kalnelis tik trukdytų įprastam eismui. Jam pritarė ir rajono savivaldybės
administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Vita Valaitienė bei kiti nariai.
N U T A R T A . Už - 0, Susilaikė – 0, Prieš – 9: nepritarti greičio mažinimo kalnelio įrengimui
ties įvažiavimu į Lukšių miestelį (krašto kelias Nr. 140 Kaunas - Zapyškis - Šakiai).
3. S V A R S T Y T A . Greičio mažinimo kalnelio įrengimas Girėnų kaimo Ežero gatvėje.
N U T A R T A . Už - 1, Susilaikė – 3, Prieš – 5: nepritarti greičio mažinimo kalnelio įrengimui
Girėnų kaimo Ežero gatvėje.
4. S V A R S T Y T A . Kelio ženklų, apribojančių sunkiasvorių transporto priemonių eismą,
pastatymas Šilgalių kaimo Šilgalių sodų 5-joje gatvėje.
Dalis komisijos narių pastebėjo, kad, įrengus kelio ženklus, apribojančius sunkiasvorių transporto
priemonių eismą, Šilgalių kaimo Šilgalių sodų 5-joje gatvėje, tokių ženklų pareikalaus ir kitų
Šilgalių sodų gatvių gyventojai. Todėl, galbūt būtų tikslinga ženklus įrengti ties įvažiavimais į
Šilgalių sodų bendriją, taip uždraudžiant sunkiasvorių transporto priemonių eismą visoje

bendrijos teritorijoje. Tačiau kitų komisijos narių nuomonės išsiskyrė. Taip pat buvo pasiūlyta
jokių ženklų neįrenginėti, kadangi sunkiasvorės transporto priemonės per Šilgalių sodų teritoriją
pravažiuoja itin retai.
N U T A R T A . Už - 1, Susilaikė – 7, Prieš – 1: nepritarti kelio ženklų, apribojančių
sunkiasvorių transporto priemonių eismą, pastatymui Šilgalių kaimo Šilgalių sodų 5-joje gatvėje.
5. S V A R S T Y T A . Greičio mažinimo kalnelio įrengimas Šakių miesto Papartynų gatvėje.
N U T A R T A . Už - 0, Susilaikė – 0, Prieš – 9: nepritarti greičio mažinimo kalnelio įrengimui
Šakių miesto Papartynų gatvėje.
6. S V A R S T Y T A . Pėsčiųjų perėjos įrengimas Šakių miesto Bažnyčios gatvėje ties Kredito
unija „Zanavykų bankelis“.
Komisijos pirmininkas pastebėjo, jog Bažnyčios gatvės atkarpoje nuo Nepriklausomybės g. iki
Vytauto g. jau yra įrengtos dvi pėsčiųjų perėjos. Todėl įrengti dar vieną perėją dėl Kredito unija
„Zanavykų bankelis“ klientų nebūtų tikslinga. Tam pritarė ir kiti komisijos nariai. Taip pat buvo
svarstyta, ar nevertėtų pasiūlyti Kredito unijos valdybai praplėsti prie bankelio esančią
automobilių stovėjimo aikštelę.
N U T A R T A . Už - 0, Susilaikė – 4, Prieš – 5: nepritarti pėsčiųjų perėjos įrengimui Šakių
miesto Bažnyčios gatvėje ties Kredito unija „Zanavykų bankelis“.
7. S V A R S T Y T A . Transporto priemonių greičio mažinimo priemonių įdiegimas Girėnų kaimo
Siesarties ir Sūduvių gatvėse.
Komisijos nariai pastebėjo, jog Girėnų kaimo Siesarties ir Sūduvių gatvėse papildomų greičio
mažinimo priemonių įrengti nėra poreikio.
N U T A R T A . Už - 0, Susilaikė – 1, Prieš – 8: nepritarti ransporto priemonių greičio mažinimo
priemonių įdiegimui Girėnų kaimo Siesarties ir Sūduvių gatvėse.
8. S V A R S T Y T A . Greičio mažinimo kalnelio su pėsčiųjų perėja įrengimas Vilkeliškių kaime
(krašto kelias Nr. 138 Vilkaviškis - Kudirkos Naumiestis - Šakiai).
Komisijos pirmininkas pristatė gautą raštą su prašymu įrengti pėsčiųjų perėją su greičio
mažinimo kalneliu Vilkeliškių kaime krašto kelyje Nr. 138 Vilkaviškis - Kudirkos Naumiestis –
Šakiai. Šioje vietoje abipus kelio yra įsikūrusi verslo įmonė, kurios darbuotojams ir klientams
dažnai tenka eiti į kitą kelio pusę. Vita Valaitienė pakomentavo, jog neįmanoma įrengti pėsčiųjų
perėjos ties kiekviena įmone. Antanas Pauliukevičius, remdamasis asmenine patirtimi,
užgarantavo jog, atliekant tyrimus dėl pėsčiųjų perėjos poreikio tokioje vietoje, jos būtinumas
tikrai nebūtų nustatytas. Kilus diskusijai ir nariams suabejojus, ar iš tiesų pėsčiųjų perėja minėtoje
vietoje yra reikalinga, komisijos pirmininkas pasiūlė balsuoti už sprendimą kreiptis į kelio Nr.
138 Vilkaviškis - Kudirkos Naumiestis - Šakiai valdytoją VĮ „Marijampolės regiono keliai“ su
prašymų pateikti išvadas dėl pėsčiųjų perėjos reikalingumo.
N U T A R T A . Už - 5, Susilaikė – 1, Prieš – 2: kreiptis į kelio Nr. 138 Vilkaviškis - Kudirkos
Naumiestis - Šakiai valdytoją VĮ „Marijampolės regiono keliai“ su prašymų pateikti išvadas dėl
pėsčiųjų perėjos reikalingumo Vilkeliškių kaime ties abipus kelio įsikūrusia verslo įmone.

9. S V A R S T Y T A . Pėsčiųjų perėjos įrengimas Lekėčių miestelio Draugystės gatvėje (rajoninės
reikšmės kelias Nr. 3805 Lekėčiai – Pavilkijys).
N U T A R T A . Už - 0, Susilaikė – 1, Prieš – 8: nepritarti pėsčiųjų perėjos įrengimui Lekėčių
miestelio Draugystės gatvėje (rajoninės reikšmės kelias Nr. 3805 Lekėčiai – Pavilkijys).
10. S V A R S T Y T A . Eismo saugumo priemonių įdiegimas Šakių miesto Kęstučio gatvėje
(krašto kelias Nr. 138 Vilkaviškis - Kudirkos Naumiestis - Šakiai).
Komisijos narė Vita Valaitienė, atsižvelgdama į Kęstučio gatvės gyventojų išreikštus poreikius,
pasiūlė įrengti pėsčiųjų taką dešinėje gatvės pusėje važiuojant nuo Šakių miesto pusės. Tačiau
Valdas Stankūnas pareiškė, jog, siekiant sutaupyti, tikslingiau būtų įrengti papildomus tiltelius
per šalikelės griovį, skiriantį gatvės važiuojamąją dalį nuo esamo pėsčiųjų dviračių tako kairėje
pusėje, kad gyventojams būtų užtikrinamos sąlygos patogiau ir greičiau išeiti iš važiuojamosios
dalies. Šį siūlymą replikavo Kęstutis Kuncaitis, pareiškęs, kad Šakių rajono savivaldybė neturi
teisės skirti biudžeto lėšų tokiems darbams, kadangi tai kelio valdytojo VĮ „Marijampolės regiono
keliai“ kompetencijos klausimas. Komisijos narys Elvydas Pauliukėnas teigė, jog, atsiradus
papildomiems tilteliams, atsiras poreikis įrengti ir pėsčiųjų perėjas atitinkamose vietose.
N U T A R T A . Už - 5, Susilaikė – 3, Prieš – 0: kreiptis į krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis Kudirkos Naumiestis - Šakiai valdytoją VĮ „Marijampolės regiono keliai“ su prašymu ieškoti
galimybių įrengti papildomus tiltelius per šalikelės griovį, skiriantį gatvės važiuojamąją dalį nuo
esamo pėsčiųjų dviračių tako kairėje pusėje.
11. S V A R S T Y T A . Medžio šalinimas Kudirkos Naumiesčio miesto Tilto gatvėje.
Komisijos pirmininkas priminė nariams, jog komisijos narys Kudirkos Naumiesčio seniūnijos
seniūnas Algirdas Stankevičius 2015 m. lapkričio 20 d. Eismo saugumo komisijos posėdžio
protokoliniu sprendimu buvo įpareigotas išsiaiškinti ąžuolo Kudirkos Naumiesčio miesto Tilto
gatvėje nukirtimo galimybes bei suderinti šį klausimą su atitinkamomis institucijomis ir 2016
metais imtis visų būtinų priemonių siekiant likviduoti ąžuolą. 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. Tačiau posėdžio metu komisijos nariai priėjo išvados,
jog komisija taip pat neturi jokios teisės priimti sprendimus dėl privačioje valdoje esančių medžių
šalinimo. Pasak Vitos Valaitienės, leidimus šalinti medžius išduoda seniūnija. Kadangi svarstant
medžio šalinimo Kudirkos Naumiesčio miesto Tilto gatvėje galimybes kilo įvairių papildomų
klausimų, komisijos pirmininkas pasiūlė konkretaus sprendimo nepriimti ir klausimo svarstymą
atidėti.
N U T A R T A . 11.1. Už - 9, Susilaikė – 0, Prieš – 0: nepriimti sprendimo dėl medžio šalinimo
Kudirkos Naumiesčio miesto Tilto gatvėje ir palikti šį klausimą vėlesniam svarstymui.
12. S V A R S T Y T A . Pirmumo kelio ženklo Nr. 204 – Stop pastatymas Bridžių kaimo Bridžių
gatvės pabaigoje ties sankryža su krašto keliu Nr. 138 Pilviškiai - Šakiai – Jurbarkas.
N U T A R T A . Už - 5, Susilaikė – 4, Prieš – 0: įpareigoti VĮ „Marijampolės regiono keliai“
įsitraukti pirmumo kelio ženklo Nr. 204 – Stop pastatymo darbus Bridžių kaimo Bridžių gatvės

pabaigoje ties sankryža su krašto keliu Nr. 138 Pilviškiai - Šakiai – Jurbarkas į 2017 metais
planuojamų atlikti darbų planą.
13. S V A R S T Y T A . Kiti klausimai.
N U T A R T A . Nutarimų priimta nebuvo.

Pirmininkas

Kęstutis Kuncaitis

Sekretorius

Aurimas Staugaitis

