
 

      

 

 

 
          PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

       ADMINISTRACIJA 
 

             EISMO SAUGUMO KOMISIJOS 

            POSĖDŽIO  PROTOKOLAS 

 

       2018-09-19 Nr. TE-4 

   Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2018 m. rugsėjo 10 d. 13.00–15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – komisijos pirmininkas Administracijos direktorius Rimantas Užuotas.  

Posėdžio sekretorė – Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Kvedarienė. 

Dalyvavo: komisijos nariai – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas 

Endziulaitis, Visureigių mėgėjų klubo „4x4 Pasvalys“ prezidentas Vytautas Užtupas, Panevėžio apskrities 

VPK Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio viršininkas Erikas Klimas, 

Pasvalio miesto seniūnijos seniūnas Kęstutis Mitras.  

Kvorumas yra, dalyvauja 5 iš 7 komisijos narių. 

 

       DARBOTVARKĖ: 

       1. Dėl Pasvalio rajono Kraštų kaimo bendruomenės 2018 m. balandžio 18 d. prašymo „Dėl kelio 

ženklo įrengimo“. 

       2. Dėl (duomenys neskelbtini) Živilės Ilevičiūtės 2018 m. birželio 15 d. prašymo „Dėl eismo 

saugumo užtikrinimo“. 

       3. Dėl Šimonių krašto bendruomenės 2018 m. liepos 18 d. prašymo „Dėl greičio kalnelių įrengimo“. 

       4. Dėl (duomenys neskelbtini) Lauros Simonaitytės 2018 m. rugpjūčio 8 d. prašymo „Dėl eismo 

saugumo užtikrinimo“. 

       5. Dėl Pušaloto bendruomenės 2018 m. rugpjūčio 7 d. prašymo „Dėl saugaus pėsčiųjų ir dviratininkų 

judrumo Pušaloto miestelyje“. 

       6. Dėl (duomenys neskelbtini) Birutės Zeliauskienės 2018 m. rugsėjo 7 d. prašymo „Dėl pėsčiųjų tilto, 

esančio Panevėžio gatvėje, renovacijos“. 

       7. Dėl Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pasvalio priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos 2018 m. rugsėjo 7 d. rašto Nr. V4-3-48 „Dėl privažiavimų prie Pasvalio miesto hidrantų“. 

         

       1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono Kraštų kaimo bendruomenės 2018 m. balandžio 18 d. 

prašymas „Dėl kelio ženklo įrengimo“. 

       Pranešėjas R. Užuotas priminė komisijos nariams, kad šis klausimas buvo svarstytas 2018 m. birželio 

13 d. komisijos posėdyje ir buvo nutarta atidėti prašymo svarstymą kitam posėdžiui. Priminė, kad 

bendruomenė prašo įrengti ribojantį kelio ženklą Nr. 314 „Ribota masė“, nes 2016 m. Gamyklos gatvė 

buvo išasfaltuota, o juo važiuoja sunkiasvorė ūkininkų technika ir iš miškų vežama mediena. Motyvuoja, 

kad nori apsaugoti kelią nuo sunkiasvorės technikos, nes ją galima nukreipti kitu keliu. 2018 m. rugsėjo 6 

d. yra gautas Krinčino seniūnijos raštas Nr. IS-76, kuriame seniūnas siūlo pavasarinio polaidžio metu 

pastatyti transporto svorį ribojantį kelio ženklą Nr. 314 „Ribota masė“. 

         Komisijos nariai diskusijos metu kalbėjo, kad pritaria Krinčino seniūno siūlymui polaidžio metu 

įrengti kelio ženklą Nr. 314 „Ribota masė“. 

         E. Klimas paaiškino, kad seniūnas, prieš įrengiant kelio ženklą, turi suderinti su Panevėžio apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

         NUSPRĘSTA: 
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         1. Pritarti Gamyklos gatvėje pavasarinio polaidžio metu pastatyti transporto svorį ribojantį kelio 

ženklą Nr. 314 „Ribota masė“. 

        2. Įpareigoti Krinčino seniūniją suderinti kelio ženklo įrengimą su Panevėžio apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

       2. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) Živilės Ilevičiūtės 2018 m. birželio 15 d. prašymas „Dėl 

eismo saugumo užtikrinimo“. 

        Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. Kalbėjo, kad Saločių miestelyje, Brastos 

gatvėje, (duomenys neskelbtini) Živilė Ilevičiūtė prašo įrengti greičio ribojimo priemones. Minėta gatvė 

neasfaltuota, vairuotojai dažnai viršija greitį, tuo sukeldami dulkes, dėl ko kenčia vaikai ir vyresnio 

amžiaus gyventojai. 

        Komisijos nariai kalbėjo, kad nurodyta gatvė tikrai neasfaltuota, bet tai yra kelias, neturintis viename 

gale išvažiavimo. 

        E. Klimas siūlo įrengti nurodomuosius kelio ženklus Nr. 552 „Gyvenamoji zona“ ir Nr. 553 

„Gyvenamosios zonos pabaiga“.  

        V. Užtupas siūlo įrengti kelio ženklą Nr. 611 „Aklakelis“. 

        Komisijos nariai diskusijos metu pritarė ženklų įrengimui. 

        NUSPRĘSTA: 

        1. Pritarti nurodomųjų kelio ženklų Nr. 552 „Gyvenamoji zona“ ir Nr. 553 „Gyvenamosios zonos 

pabaiga“ ir informacinio kelio ženklo Nr. 611 „Aklakelis“ įrengimui. 

       2. Įpareigoti Saločių seniūnijos seniūną įrengti kelio ženklus.  

       3. SVARSTYTA. Šimonių krašto bendruomenės 2018 m. liepos 18 d. prašymas „Dėl greičio kalnelių 

įrengimo“. 

       Pranešėjas R. Užuotas komisijos nariams pristatė klausimą, kuriame Šimonių krašto bendruomenė 

Šimonių gatvėje prašo įrengti greičio mažinimo kalnelius. Motyvuoja, kad namai yra išsidėstę prie pat 

gatvės, o vairuotojai nesilaiko Kelių eismo taisyklių ir viršija nurodytą 50 km/h greitį. Prašo įrengti 3 

greičio ribojimo kalnelius. 

       R. Užuotas komisijos nariams priminė, kad šis kelias priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai 

prie Susisiekimo ministerijos. Siūlo persiųsti raštą minėtai įstaigai dėl greičio mažinimo priemonių 

įrengimo. 

        Komisijos nariai diskusijos metu vieningai nusprendė persiųsti prašymą į Lietuvos automobilių kelių 

direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl greičio mažinimo priemonių įrengimo. 

      NUSPRĘSTA. Kadangi šis kelias priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo 

ministerijos, Eismo saugumo komisija nutarė persiųsti raštą Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie 

Susisiekimo ministerijos dėl eismo saugumo užtikrinimo. 

       4. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) Lauros Simonaitytės 2018 m. rugpjūčio 8 d. prašymas „Dėl 

eismo saugumo užtikrinimo“. 

        Pranešėjas R. Užuotas priminė komisijos nariams, kad šis klausimas dėl Balsių gatvės buvo svarstytas 

2017 m. balandžio 26 d. Nr. TE-1 komisijos posėdyje. Tuomet pareiškėja prašė Balsių g. apriboti 

privažiavimą prie individualių namų, motyvuodama tuo, kad vakarais atvažiuojantis jaunimas garsiai 

leidžia muziką ir palieka šiukšlių. Eismo saugumo komisija gyventojams siūlė įsirengti savo lėšomis 

užkardą, kuris uždraustų transporto priemonių judėjimą. 2018 m. rugpjūčio 8 d. gautame rašte (duomenys 

neskelbtini) Laura Simonaitytė rašo, kad Balsių gatvėje nėra įrengta nei pėsčiųjų, nei dviratininkų takų, o 

važiuojantys automobiliai kelią pavojų pėstiesiems ir dviratininkams. Prašo įrengti greičio ribojimo 

kalnelius ir kelio ženklą „Gyvenamoji zona“ .  

        Komisijos nariai diskusijos metu kalbėjo, kad ši gatvė yra kelias, neturintis viename gale išvažiavimo. 

Diskusijos metu nutarė įrengti nurodomuosius kelio ženklus Nr. 552 „Gyvenamoji zona“ ir Nr. 553 

„Gyvenamosios zonos pabaiga“ ir informacinį kelio ženklą Nr. 611 „Aklakelis“. 

       NUSPRĘSTA: 

       1. Pritarti nurodomųjų kelio ženklų Nr. 552 „Gyvenamoji zona“ ir Nr. 553 „Gyvenamosios zonos 

pabaiga“ ir informacinio kelio ženklo Nr. 611 „Aklakelis“ įrengimui. 

       2. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūnijos seniūną įrengti kelio ženklus.  

https://lt.wikipedia.org/wiki/Transportas
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       5. SVARSTYTA Pušaloto bendruomenės 2018 m. rugpjūčio 7 d. prašymas „Dėl saugaus pėsčiųjų ir 

dviratininkų judrumo Pušaloto miestelyje“. 

       Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. Kalbėjo, kad Pušaloto miestelį kerta valstybinės 

reikšmės kelias Nr. 3005 Panevėžys–Skaistgiriai–Pušalotas, kurio 1,4 km ruožas praeina per miestelį kaip 

Joniškėlio ir Panevėžio gatvės. Šį kelią valdo, naudoja ir juo disponuoja Lietuvos automobilių kelių 

direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Minėtomis gatvėmis vyksta gana intensyvus sunkiojo transporto 

eismas, nes šis kelias pasirenkamas dėl didelio magistralės Via Baltica apkrovimo ir galimybės greičiau 

pasiekti Panevėžio miestą. Šalia Joniškėlio gatvės įsikūrusi seniūnija, ambulatorija, vyksta intensyvus 

pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimas. Pušaloto bendruomenė kreipiasi į komisiją, kad inicijuotų dėl būtinybės 

įtraukti minėtas gatves į prioritetinį sąrašą ir prašo persiųsti raštą į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie 

Susisiekimo ministerijos. 

        Komisijos nariai pritaria siūlymui ir pritarė rašto persiuntimui Lietuvos automobilių kelių direkcijai 

prie Susisiekimo ministerijos. 

       NUSPRĘSTA. Eismo saugumo komisija pritarė Pušaloto bendruomenės prašymui ir nutarė persiųsti 

raštą Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl būtinybės įtraukti Pušaloto 

miestelio gatves į prioritetinį sąrašą. 

       6. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) Birutės Zeliauskienės 2018 m. rugsėjo 7 d. prašymas „Dėl 

pėsčiųjų tilto renovacijos“. 

       Pranešėjas R. Užuotas, pristatydamas darbotvarkės klausimą, kalbėjo, kad pareiškėja prašo skirti lėšų 

pėsčiųjų tilto, esančio Panevėžio gatvėje, rekonstrukcijai. 

       Komisijos nariai diskusijos metu kalbėjo, gal  Pasvalio miesto seniūnija galėtų sutvarkyti tiltą. 

       K. Mitras patikino, kad seniūnijos specialistai apžiūrės ir remontuos tiltą.  

       NUSPRĘSTA. Eismo saugumo komisija nusprendė įpareigoti Pasvalio miesto seniūniją sutvarkyti 

tiltą, esantį Panevėžio gatvėje. 

      7. SVARSTYTA. Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pasvalio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos 2018 m. rugsėjo 7 d. raštas Nr. V4-3-48 „Dėl privažiavimų prie Pasvalio miesto 

hidrantų“. 

       Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos Pasvalio priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba pateikė Pasvalio miesto hidrantų, prie kurių sunku 

privažiuoti, sąrašą. Prašoma, kad būtų užtikrintas privažiavimas, nes dėl operatyvaus gesinimo medžiagų 

tiekimo stygiaus būna apsunkintas incidentų likvidavimas. Siūlo atitinkamai ženklinti automobilių 

stovėjimo vietą, paliekant laisvą privažiavimą prie priešgaisrinio hidranto. 

      E. Klimas informavo, kad tokio ženklinimo Kelių eismo taisyklėse nėra. 

      V. Užtupas pasiūlė įrengti informacines lenteles, kad nurodytoje vietoje yra priešgaisrinis hidrantas – 

gal žmonės, pamatę lentelę, neužstatys privažiavimo. 

       K. Mitras sakė, kad seniūnija gali padaryti informacines lenteles ir pažymėti nurodytas vietas.  

       Komisija diskusijos metu nusprendė, kad Pasvalio miesto seniūnija padarys informacines lenteles 

„Priešgaisrinis hidrantas“ ir pažymės rašte nurodytas vietas. Pritarė, kad degalinė „Viada“ ir PC „Maxima“ 

turi pačios pasirūpinti privažiavimu prie priešgaisrinių hidrantų. 

       NUSPRĘSTA:  

       1. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūniją padaryti informacines lenteles „Priešgaisrinis hidrantas“ ir 

pažymėti nurodytas vietas: Vilniaus g. 5, Sodų g., Žemaitės g., ties namu 3/17, Sodų g. 18, P. Vileišio g. 

12, Biržų g. 72A (iš Gėlių g., pro UAB „Pasvalio butų ūkis“), Taikos g. 21 namo kieme, Sodų – P. 

Avižonio g. sankryžoje. 

       2. Pritarti, kad Vilniaus g. 50 „Viada“ degalinė ir Vilniaus g. 48 PC „Maxima“ užtikrintų priešgaisrinių 

hidrantų pažymėjimą. 

 

 

Posėdžio pirmininkas                  Rimantas Užuotas 

 

Posėdžio sekretorė                                                                         Sandra Kvedarienė 

 


