
 

 

 

 

 
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 

 

EISMO SAUGUMO KOMISIJOS 

POSĖDŽIO  PROTOKOLAS 

 

                 2021-07-29  Nr. TE-3 

             Pasvalys 

 

       Posėdis įvyko 2021 m. liepos 27 d. 14.00–15.00 val. 

 Posėdžio pirmininkas – komisijos pirmininkas Administracijos direktoriaus pavaduotojas 

Paulius Petkevičius.  

 Posėdžio sekretorė – Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Kvedarienė. 

 Dalyvavo: komisijos nariai – 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, Pasvalio 

rajono savivaldybės mero pavaduotojas Stanislovas Kiudis, Pasvalio verslininkų asociacijos „Verslo 

žiedas“ prezidentas Antanas Kairys, Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas 

Raimondas Endziulaitis. 

 Kvorumas yra, dalyvauja 7 iš 7 komisijos narių. 

 

            DARBOTVARKĖ: 

       1.  Dėl Pumpėnų seniūnijos 2021 m. gegužės 25 d. rašto Nr. ISD-26 „Dėl eismo saugumo 

priemonės įrengimo“. 

           2. Dėl Pasvalio Svalios progimnazijos 2021 m. birželio 28 d. rašto Nr. SD-103 „Dėl kelio ženklo 

pastatymo“. 

           3. Dėl (duomenys neskelbtini) 2021 m. birželio 15 d. prašymo „Dėl kelio apribojimo“. 

            4. Dėl (duomenys neskelbtini) 2021 m. liepos 12 d. prašymo „Dėl kelio ženklo įrengimo“. 

            5. Dėl (duomenys neskelbtini) 2021 m. liepos 12 d. prašymo „Dėl kelio ženklo įrengimo“ 

            6. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės mero 2021 m. balandžio 23 d. prašymo „Dėl autobuso 

stotelės įrengimo Geležinkeliečių gatvėje“. 

            7. Kiti klausimai.  

 

             

 

          1. SVARSTYTA. Pumpėnų seniūnijos 2021 m. gegužės 25 d. raštas Nr. ISD-26 „Dėl eismo 

saugumo priemonės įrengimo“. 

         Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Rašte nurodoma, kad 

Pumpėnų seniūnijos gyventoja, gyvenanti Mindaugo g. 17, Pumpėnų mstl., Pasvalio r. prašo įrengti 

sferinį veidrodį, nes ribotas matomumas išvažiuojant iš jos kiemo. 

           Komisijos nariai diskusijos metu priėmė bendrą sprendimą ir siūlo leisti įrengti sferinį veidrodį. 

        NUSPRĘSTA. Neprieštarauti, ir pritarti, kad gyventoja  (duomenys neskelbtini) savo lėšomis, 

suderinus su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos 

komisariatu, pagal suderintą schemą įsirengtų sferinį veidrodį. 
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          2. SVARSTYTA. Pasvalio Svalios progimnazijos 2021 m. birželio 28 d. raštas Nr. SD-103 „Dėl 

kelio ženklo pastatymo“. 

          Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Supažindino su raštu, 

kuriame prašoma pastatyti kelio ženklą, draudžiantį įvažiuoti į Pasvalio Svalios progimnazijos teritoriją 

iš Vilniaus gatvės, ne Pasvalio Svalios progimnazijos darbuotojams.       

          Komisijos nariai diskusijos metu kalbėjo, kad norimo kelio ženklo įrengimas yra prašomas 

įvažiuoti į mokyklos teritoriją. Eismo saugumo komisija negali pritarti ar prieštarauti kelio ženklo 

įrengimui, nes tai nėra eismo reguliavimo klausimas. Kaip riboti įvažiavimą į mokyklos teritoriją turi 

spręsti pati mokykla. 

          NUSPRĘSTA. Eismo saugumo komisija negali pritarti ar prieštarauti kelio ženklo įrengimui, nes 

tai nėra eismo reguliavimo klausimas. Kaip riboti įvažiavimą į mokyklos teritoriją turi spręsti pati 

mokykla.   

            3. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2021 m. birželio 15 d. prašymas „Dėl kelio 

apribojimo“. 

            Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Supažindino su raštu, 

kuriame nurodoma, kad atsižvelgiant į nelaimingus eismo įvykius Pasvalio rajone Vidubalės kaime, 

prašoma apriboti kelio ruožą, ribojančiais greitį kelio ženklais. Rašoma, kad gyvenvietėje gyvena vaikai, 

o kelio ruožas yra prastai matomas. 

           Komisijos pirmininkas informavo komisijos narius, kad šis kelias priklauso Lietuvos 

automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. 

           Diskusijos metu buvo vieningai nuspręsta, persiųsti prašymą į Lietuvos automobilių kelių 

direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl kelio ženklų įrengimo. 

           NUSPRĘSTA. Eismo saugumo komisija nusprendė persiųsti prašymą į Lietuvos automobilių 

kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl kelio ženklų įrengimo, nes nurodytas kelias priklauso 

Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. 

         4. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2021 m. liepos 12 d. prašymas „Dėl kelio ženklo 

įrengimo“. 

         Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Supažindino su raštu, 

kuriame prašoma, prie Žemaitės g. ir Panevėžio g. sankirtos esančioje stovėjimo aikštelėje, įrengti kelio 

ženklą, ribojantį naktimis pasistatyti automobilius. Rašoma, kad besiburiuojantis jaunimas, ypač vasarą, 

vakarais triukšmauja, leidžia garsiai muziką ir neleidžia gyventojui pailsėti.  

        Komisijos nariai kalbėjo, kad draudžiamieji ženklai gali būti naudojami tik tada, kai jie yra 

būtini saugiam eismui organizuoti arba aplinkai apsaugoti. Diskusijos metu kalbėjo, kad gyventoja 

fiksuotų viešosios tvarkos pažeidėjus ir kreiptųsi į atitinkamas institucijas. Komisijos nariai diskusijos 

metu vieningai nusprendė nepritarti kelio ženklų įrengimui. 

        NUSPRĘSTA: 

         1. Nepritarti kelio ženklų įrengimui.  

         2. Komisijos nariai nusprendė, kad eismo saugumui aikštelėje stovintys automobiliai netrukdo, o 

triukšmas – tai viešosios tvarkos pažeidimas. Eismo saugumo komisija nekompetentinga spręsti, ką su 

triukšmadariais daryti, bet gyventojai siūlo fiksuoti viešosios tvarkos pažeidėjus ir kreiptis į atitinkamas 

institucijas. 

        5. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2021 m. liepos 12 d. prašymas „Dėl kelio ženklo 

įrengimo“ 

           Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Supažindino su 

prašymuraštą, kuriame nurodoma, kad išaugus transporto eismui, prašoma imtis priemonių užtikrinti 

pėsčiųjų ir eismo saugumą, kelyje Nr. 3110 Papyvesiai – Krinčinas – Gulbinėnai, kelio ruože tarp 

Vidubalės k. ir geležinkelio, Papyvesių k. 

          Komisijos pirmininkas informavo komisijos narius, kad šis kelias priklauso Lietuvos automobilių 

kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. 
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          Diskusijos metu buvo vieningai nuspręsta, persiųsti prašymą į Lietuvos automobilių kelių 

direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl kelio ženklų įrengimo. 

           NUSPRĘSTA. Eismo saugumo komisija nusprendė persiųsti prašymą į Lietuvos automobilių 

kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl kelio ženklų įrengimo, nes nurodytas kelias priklauso 

Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. 

            6. SVARSTYTA. Pasvalio rajono savivaldybės mero 2021 m. balandžio 23 d. raštas „Dėl 

autobuso stotelės įrengimo Geležinkeliečių gatvėje“. 

            Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Supažindino su raštu, 

kuriame nurodoma, kad atsižvelgiant į gaunamus senyvo amžiaus Pasvalio miesto gyventojų prašymus, 

prašoma apsvarstyti galimybes dėl autobusų sustojimo stotelės įrengimo Geležinkeliečių g. atkarpoje. 

Priminė, kad 2021 m. gegužės 24 d. protokolu buvo nuspręsta įpareigoti K. Mitrą dėl autobusų stotelės 

vietos įrengimo. Įvertinti keleivių srauto intensyvumą jo įrengimo vietoje, kad viešojo 

transporto laukimas būtų patogus keleiviams. 

           K. Mitra kalbėjo, kad įrengiant stoteles yra tam tikri viešojo transporto reikalavimai. Numatė 

kelias atkarpas, kuriose galėtų būti įrengtas kelio ženklas „Stotelė“.  

            Komisijos nariai diskusijos metu nusprendė leisti įrengti nurodomąjį kelio ženklą Nr. 548 

„Stotelė“ Geležinkeliečių g. atkarpoje, ties Geležinkeliečių g. namu Nr. 22 (dešinėje pusėje) ir ties 

Geležinkeliečių g. namu Nr. 18 (kairėje pusėje). 

           NUSPRĘSTA: 

1. Eismo saugumo komisija pritarė dėl autobusų sustojimo stotelės įrengimo Geležinkeliečių g. 

           2. Pritarti įrengti nurodomąjį kelio ženklą Nr. 548 „Stotelė“ Geležinkeliečių g. atkarpoje, ties 

Geležinkeliečių g. namu Nr. 22 (dešinėje pusėje) ir ties Geležinkeliečių g. namu Nr. 18 (kairėje pusėje). 

3.Įpareigoti kelio ženklus įrengti Pasvalio miesto seniūnijos lėšomis, suderinus su Panevėžio 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

           7. Kiti klausimai. Eismo saugumo komisija diskutavo dėl Vilniaus g. draudžiamųjų kelio ženklų 

įrengimo. Rizikingas kelio ruožas, eismo įvykio grėsmė yra komplikuoti du išvažiavimai iš prekybos 

centro „Maxima“ aikštelės Vilniaus g. 48, nes gyventojai gatvėje stato automobilius, dėl ko yra prastas 

matomumas. Kad padidinti eismo saugumą ir būtų išvengta skaudžių nelaimių, apsaugant gyventojų 

saugumą ir turtą, siūlome esant galimybėms Vilniaus g. atkarpoje nuo Pasvalio Svalios progimnazijos 

teritorijos ribos iki žiedinės sankryžos (pagal pridedamą schemą) leisti įrengti draudžiamąjį kelio ženklą 

Nr. 332 „Sustoti draudžiama“.  

            Komisijos pirmininkas informavo komisijos narius, kad šis kelias priklauso Lietuvos 

automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. Diskusijos metu buvo vieningai nuspręsta, 

nusiųsti protokolo išrašą į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl kelio 

ženklų įrengimo. 

            NUSPRĘSTA. Eismo saugumo komisija nusprendė nusiųsti protokolo išrašą į Lietuvos 

automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl kelio ženklų įrengimo, nes nurodytas kelias 

priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Paulius Petkevičius 

 

       

Posėdžio sekretorė        Sandra Kvedarienė 

 

 

 


