ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2018 m. rugsėjo 5 d. Nr. ESK-18/09/05
Šakiai
Posėdžio pradžia:
Posėdžio pabaiga:
Posėdžio vieta:
Posėdžio pirmininkas:
Posėdžio sekretorius:
Dalyvauja:

9.00 val.
11.30 val.
Bažnyčios g. 4, Šakiai, Šakių r. sav.
Arvydas Šlėderis – rajono savivaldybės administracijos Ūkio,
architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas.
Aurimas Staugaitis, rajono savivaldybės administracijos Ūkio,
architektūros ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas.
Evelina Avlas – rajono savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė; Elvydas Pauliukėnas – rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas; Saulius
Naumavičius – rajono savivaldybės administracijos Griškabūdžio
seniūnijos seniūnas; Valdas Stankūnas – rajono savivaldybės tarybos
narys; Ramunė Girdauskienė – Marijampolės apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus
viršininkė (sąrašas pridedamas).

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 314 – Ribota masė įrengimo Gelgaudiškio miesto Smėlio
gatvėje.
2. Dėl pritarimo eismo saugumo priemonių įdiegimui Kidulių seniūnijos Aleksandravos kaime
rajoninės reikšmės kelyje Nr. 3813 Kregždančiai – Voveriai – Bunikiai, kuriam Aleksandravos
kaime suteiktas Aleksandravos gatvės pavadinimas.
3. Dėl pritarimo draudžiamojo kelio ženklo Nr. 303 - Motorinių transporto priemonių eismas
draudžiamas įrengimui ties įvažiavimu į Šakių lopšelio – darželio „Berželis“ teritoriją adresu
Gimnazijos g. 7, Šakiai.
4. Dėl pritarimo draudžiamojo kelio ženklo Nr. 301 – Įvažiuoti draudžiama įrengimui ties
įvažiavimu į Kudirkos Naumiesčio miesto civilinių kapinių teritoriją adresu P. Mašioto g. 63,
Kudirkos Naumiestis.
5. Dėl nurodomųjų kelio ženklų Nr. 552 - Gyvenamoji zona ir Nr. 553 - Gyvenamosios zonos
pabaiga įrengimo Šakių seniūnijos Šilgalių kaimo Šilgalių Sodų gatvėje.
6. Dėl rajono savivaldybės seniūnijų eismo saugumo priemonių poreikio patvirtinimo.
7. Dėl eismo saugumo priemonių įdiegimo ir susidariusios situacijos Žvirgždaičių seniūnijos Žėglių
kaimo vietinės reikšmės kelyje Nr. Ž-III-6 Žėglių kaimo kelias.
8. Kiti klausimai.

1. S V A R S T Y T A . Draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 314 – Ribota masė įrengimas Gelgaudiškio
miesto Smėlio gatvėje.
N U T A R T A . Už - 7, Susilaikė – 0, Prieš – 0: nepritarti draudžiamojo kelio ženklo Nr. 314 –
Ribota masė įrengimui Gelgaudiškio miesto Smėlio gatvėje ir nepriimti jokio kito sprendimo,
kadangi komisija neįžvelgia konkretaus intereso, susijusio su eismo saugumu. Siūlyti
suinteresuotoms pusėms ieškoti kompromiso ir susitarti tarpusavyje.
2. S V A R S T Y T A . Pritarimas eismo saugumo priemonių įdiegimui Kidulių seniūnijos
Aleksandravos kaime rajoninės reikšmės kelyje Nr. 3813 Kregždančiai – Voveriai – Bunikiai,
kuriam Aleksandravos kaime suteiktas Aleksandravos gatvės pavadinimas.
N U T A R T A . Už - 7, Susilaikė – 0, Prieš – 0: pritarti eismo saugumo priemonių įdiegimo
būtinumui ir kreiptis į kelio savininką Lietuvos automobilių kelių direkciją prie SM su prašymu
įvertinti eismo saugumo situaciją ir įrengti draudžiamuosius kelio ženklus Nr. 329 – Ribotas
greitis su įrašu „70“ Kidulių seniūnijos Aleksandravos kaime rajoninės reikšmės kelyje Nr. 3813
Kregždančiai – Voveriai – Bunikiai, kuriam Aleksandravos kaime suteiktas Aleksandravos
gatvės pavadinimas.
3. S V A R S T Y T A . Pritarimas draudžiamojo kelio ženklo Nr. 303 - Motorinių transporto
priemonių eismas draudžiamas įrengimui ties įvažiavimu į Šakių lopšelio – darželio „Berželis“
teritoriją adresu Gimnazijos g. 7, Šakiai.
N U T A R T A . Už - 0, Susilaikė – 0, Prieš – 7: nepritarti draudžiamojo kelio ženklo Nr. 303 Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas įrengimui ties įvažiavimu į Šakių lopšelio –
darželio „Berželis“ teritoriją adresu Gimnazijos g. 7, Šakiai. Siūlyti lopšelio – darželio
administracijai susidariusios situacijos sprendimui ieškoti alternatyvių variantų.
4. S V A R S T Y T A . Pritarimas draudžiamojo kelio ženklo Nr. 301 – Įvažiuoti draudžiama
įrengimui ties įvažiavimu į Kudirkos Naumiesčio miesto civilinių kapinių teritoriją adresu P.
Mašioto g. 63, Kudirkos Naumiestis.
N U T A R T A . Už - 0, Susilaikė – 0, Prieš – 7: nepritarti draudžiamojo kelio ženklo Nr. 301 –
Įvažiuoti draudžiama įrengimui ties įvažiavimu į Kudirkos Naumiesčio miesto civilinių kapinių
teritoriją adresu P. Mašioto g. 63, Kudirkos Naumiestis. Siūlyti Kudirkos Naumiesčio seniūnijos
administracijai susidariusios situacijos sprendimui ieškoti alternatyvių variantų.

5. S V A R S T Y T A . Nurodomųjų kelio ženklų Nr. 552 - Gyvenamoji zona ir Nr. 553 Gyvenamosios zonos pabaiga įrengimas Šakių seniūnijos Šilgalių kaimo Šilgalių Sodų gatvėje.
N U T A R T A . Už - 7, Susilaikė – 0, Prieš – 0: pritarti nurodomųjų kelio ženklų Nr. 552 Gyvenamoji zona ir Nr. 553 - Gyvenamosios zonos pabaiga įrengimui Šakių seniūnijos Šilgalių
kaimo Šilgalių Sodų gatvėje. Minėtus kelio ženklus savo lėšomis ir pastangomis gali įsirengti
Šakių sodininkų bendrija „Šilgaliai“, kadangi Šilgalių kaimo Šilgalių Sodų gatvė nepriklauso
rajono savivaldybei nuosavybės teise ir nėra apskaitoma savivaldybės balanse.
6. S V A R S T Y T A . Rajono savivaldybės seniūnijų eismo saugumo priemonių poreikio
patvirtinimas.
N U T A R T A . Už - 7, Susilaikė – 0, Prieš – 0: pritarti rajono savivaldybės seniūnijų eismo
saugumo priemonių poreikiui pagal pateiktą priemonių suvestinę.
7. S V A R S T Y T A . Eismo saugumo priemonių įdiegimas ir susidariusi situacija Žvirgždaičių
seniūnijos Žėglių kaimo vietinės reikšmės kelyje Nr. Ž-III-6 Žėglių kaimo kelias.
Komisijos pirmininkas susirinkusiems priminė, pristatė ir apibendrino situaciją apie vykstančius
procesus ir teisminius ginčus dėl Žvirgždaičių seniūnijos Žėglių kaimo vietinės reikšmės kelio
Nr. Ž-III-6 Žėglių kaimo kelias. 2018 m. balandžio 30 d. Regionų apygardos administracinio
teismo sprendimu buvo panaikintas Eismo saugumo komisijos 2017 m. spalio 10 d. sprendimas,
kuris buvo priimtas svarstant klausimą 10-uoju numeriu (nepritarti eismo saugumo priemonių
įdiegimui Žvirgždaičių seniūnijos Žėglių kaimo vietinės reikšmės kelyje Nr. Ž-III-6 Žėglių kaimo
kelias, kadangi dėl itin mažo eismo intensyvumo ir retai apgyvendintos atitinkamos vietovės
komisija neįžvelgia grėsmės eismo saugumui), taip pat Komisija buvo įpareigota iš naujo
svarstyti A. Januškevičiaus 2017 m. spalio 4 d. prašymą dėl kelio ženklo Nr. 312 įrengimo
Žvirgždaičių seniūnijos Žėglių kaime, vietinės reikšmės kelyje Nr. Ž-III-6. 2018 m. kovo 29 d.
buvo suorganizuotas išvažiuojamasis Eismo saugumo komisijos posėdis, kuris vyko
Žvirgždaičių seniūnijos Žėglių kaime prie vietinės reikšmės kelio Nr. Ž-III-6 Žėglių kaimo
kelias. To posėdžio metu buvo apžiūrėtas minėtas kelias ir jo aplinka, vyko atvira diskusija su
keliu susijusiais klausimais, buvo leista pasisakyti visoms suinteresuotoms pusėms ir priimtas
sprendimas įpareigoti Žvirgždaičių seniūnijos seniūną organizuoti pakelės krūmų, augančių prie
vietinės reikšmės kelio Nr. Ž-III-6 Žėglių kaimo kelias, pašalinimo darbus siekiant pagerinti
eismo dalyvių ir pėsčiųjų matomumą; organizuoti vietinės reikšmės kelio Nr. Ž-III-6 Žėglių
kaimo kelias kelkraščio sąnašų valymą siekiant išplatinti kelio važiuojamąją dalį. Minėtas
sprendimas nedelsiant buvo įgyvendintas.

Šiandieninio posėdžio metu taip pat perskaitytas Žvirgždaičių seniūnijos raštas,
kuriame yra informuojama apie nuolatinius seniūnijos ūkininkų skundus dėl didelio kiekio
automobilių, sandėliuojamų vietinės reikšmės kelyje Nr. Ž-III-6 Žėglių kaimo kelias, kurie
galimai priklauso A. Januškevičiui. Dėl šios priežasties ūkininkai su žemės ūkio technika neturi
galimybės privažiuoti į jiems nuosavybės teise priklausančias žemės valdas. O keletą kartų
iškviesti policijos pareigūnai neturi teisėtų įgaliojimų galimai piktybiškai sandėliuojamas
transporto priemones pašalinti ir užtikrinti žemės savininkų patekimą į jiems priklausančias
valdas.
Glaustai apžvelgus susidariusią situaciją, padiskutavus ir prisiminus visas susijusias
aplinkybes buvo suformuluotas siūlymas balsuoti dėl poreikio įdiegti eismo saugumo priemones
Žvirgždaičių seniūnijos Žėglių kaimo vietinės reikšmės kelyje Nr. Ž-III-6 Žėglių kaimo kelias.
N U T A R T A . Už - 0, Susilaikė – 0, Prieš – 7: nepritarti eismo saugumo priemonių poreikiui
Žvirgždaičių seniūnijos Žėglių kaimo vietinės reikšmės kelyje Nr. Ž-III-6 Žėglių kaimo kelias.
Kadangi nutarta, kad jokios eismo saugumo priemonės kelyje Nr. Ž-III-6 Žėglių kaimo kelias yra
nereikalingos, tai konkrečios eismo saugumo priemonės nesvarstomos.

8. Kiti klausimai.
8.1. S V A R S T Y T A . Įsmukusių ir sulūžusių inžinerinių sistemų šulinių remonto poreikis Šakių
miesto gatvėse.
N U T A R T A . Už - 7, Susilaikė – 0, Prieš – 0: pritarti įsmukusių ir sulūžusių inžinerinių
sistemų šulinių remonto poreikiui Šakių miesto gatvėse ir kreiptis į savivaldybės administraciją
dėl remonto darbų organizavimo.
8.2. S V A R S T Y T A . Šakių miesto šviesoforo matomumo užtikrinimas.
N U T A R T A . Už - 7, Susilaikė – 0, Prieš – 0: įpareigoti Šakių seniūnijos seniūną organizuoti
pakelės medžių genėjimo darbus siekiant užtikrinti Šakių miesto šviesoforo matomumą.
8.3. S V A R S T Y T A . Draudžiamojo kelio ženklo Nr. 332 - Sustoti draudžiama su papildoma
lentele Nr. 826 – Galiojimo laikas įrengimas įvažiavimo kelyje į Šakių lopšelio – darželio
„Klevelis“ teritoriją.
N U T A R T A . Už - 7, Susilaikė – 0, Prieš – 0: atidėti klausimo svarstymą ir atsakingiems
atstovams išsiaiškinti situaciją bei kelio ženklų poreikį nuvykus prie įvažiavimo kelio į Šakių
lopšelio – darželio „Klevelis“ teritoriją.
Komisijos pirmininkas

Arvydas Šlėderis

Komisijos sekretorius

Aurimas Staugaitis

