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       Posėdis įvyko 2022 m. birželio 1 d. 15.00–16.00 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 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 6 iš 7 komisijos narių. 
 
 
 
       DARBOTVARKĖ: 
      1. Dėl (duomenys neskelbtini)2022 m. vasario 8 d. prašymo „Dėl kelio ženklo pastatymo 
sunkiasvorių važiavimo apribojimui“. 
      2. Dėl (duomenys neskelbtini)2022 m. kovo 29 d. prašymo „Dėl sferinio veidrodžio pastatymo“. 
      3. Dėl (duomenys neskelbtini)2022 m. gegužės 5 d. prašymo „Dėl kelio ženklų įrengimo“. 
      4. Dėl (duomenys neskelbtini)2022 m. gegužės 10 d. prašymo  „Dėl kelio ženklų įrengimo vietų 
suderinimo“. 
      5. Dėl UAB „Pasvalio knygos“ 2022 m. gegužės 30 d. prašymo „Dėl draudimo sustoti 
automobiliams“. 
      
 
     1. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini)2022 m. vasario 8 d. prašymas „Dėl kelio ženklo 
pastatymo sunkiasvorių važiavimo apribojimui“. 
      Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Supažindino su raštu, 
kuriame Ragujų k. Gaidynės g. gyventojai prašo įrengti kelio ženklą, ribojantį sunkiasvorės  
transporto technikos važiavimą, nes gadinamas kelias, skirtas privažiavimui prie sodybų. Gyventojų 
rašte teigiama, kad lygiagrečiai šiam keliui yra kelias, kuriuo ir galėtų važinėti sunkiasvorės 
transporto priemonės.  
     R. Endziulaitis komisijos nariams paaiškino, kad nurodytas kelias yra tik lauko kelias 
(nesuformuotas kelias). 
   Komisijos nariai diskusijos metu vieningai nusprendė, kad Eismo saugumo komisija 
nekompetentinga spręsti klausimų, kurie nesusiję su eismo saugumu. 
     NUSPRĘSTA. Komisijos nariai diskusijos metu vieningai nusprendė, kad nurodytas kelias yra 
lauko kelias ir Eismo saugumo komisija nekompetentinga spręsti klausimų, kurie nesusiję su eismo 
saugumu. 
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2. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini)2022 m. kovo 29 d. prašymas „Dėl sferinio veidrodžio 

pastatymo“. 
Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Prašyme prašoma įrengti 

sferinį veidrodį, dėl nesaugaus išvažiavimo iš kiemo, nes nesimato važiuojančių mašinų Atžalyno g. 
      Komisijos nariai diskusijos metu vieningai nusprendė pritarti sferinio veidrodžio įrengimui  

savo lėšomis. 
    NUSPRĘSTA: 
     1. Pritarti sferinio veidrodžio įrengimui. 
     2. Sferinį veidrodį įsirengti savo lėšomis, suderinus su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 
 

3. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini)2022 m. gegužės 5 d. prašymas „Dėl kelio ženklų 
įrengimo“. 

Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Prašyme prašoma įrengti 
kelio ribojimo ženklus Kubiliūnų k. Molupio g., nes gyventojai skundžiasi dideliu dulkėtumu. 

      E. Klimas siūlo įrengti nurodomuosius kelio ženklus Nr. 550 „Gyvenvietės pradžia“ ir Nr. 551 
„Gyvenvietės pabaiga“. 
     Komisijos nariai diskusijos metu diskutavo dėl kelio ženklo Nr. 329 „Ribotas greitis“, su 

draudžamu važiuoti greičiu 30 km/h.  
     Komisijos nariai vieningai nusprendė leisti įrengti kelio ženklą Nr. 329 „Ribotas greitis“, su 

draudžiamu važiuoti greičiu (30 km/h), negu norodyta kelio ženkle.  
      NUSPRĘSTA: 
      1. Pritarti kelio ženklo įrengimui Nr. 329 „Ribotas greitis“, su draudžiamu važiuoti greičiu (30 

km/h), negu norodyta kelio ženkle.  
      2. Įpareigoti kelio ženklus įrengti Saločių seniūnijos lėšomis, suderinus su Panevėžio apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 
 
      4. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini)2022 m. gegužės 10 d. prašymas „Dėl kelio ženklų 

įrengimo vietų suderinimo“. 
Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Supažindino su raštu, 

kuriame rašoma, kad Pasvalio rajono savivaldybės partnerio teisėmis (sutartis 2021-10-29, Nr. ASR-
503) dalyvauja Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinimo 
projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II) veikloje Kelio ženklų 
projektavimas ir įrengimas valstybiniuose parkuose, draustiniuose, rezervatų ženklinimas (Kelio 
ženklų įrengimas prie vietinės reikšmės kelių). Prašo suderinti kelio ženklų (10) įrengimo / 
atnaujinimo vietų Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje schemas. Su Biržų regioninio parko 
direkcija schemos jau suderintos. 

      Komisijos nariai diskusijos metu vieningai nusprendė pritarti kelio ženklų įrengimui. 
      NUSPRĘSTA. Pritarti kelio ženklų (10) įrengimui, pagal suderintą schemą.    
 
     5. SVARSTYTA. „Pasvalio knygos“ 2022 m. gegužės 30 d. prašymas „Dėl draudimo sustoti 
automobiliams“. 

Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Supažindino su raštu, 
kuriame prašoma šalia „Pasvalio knygos“ įrengti 2 vietas klientams, nes gatvė ir vidinis kiemas 
Ramiojoje g. užstatyti gimnazistų automobiliais (negali atvykti kurjeriai).  

      Komisijos nariai diskusijos metu nusprendė pritarti kelio ženklo Nr. 529 „Stovėjimo ribotą laiką 
vieta“ su papildomomis lentelėmis Nr. 811„Galiojimo zona į abi puses“ ir Nr. 830 „Stovėjimo 
būdas“. Dėl UAB „Pasvalio knygos“ vidinio kiemo diskutavo, kad draudžiančių kelio ženklų 
įrengimas sukeltų nepatogumų gyventojams ir jų svečiams bei aptarnaujančiam personalui. Siūlo 
atsiklausti gyventojų nuomonės, todėl vieningai nusprendė nepritarti. 

      NUSPRĘSTA: 
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      1. Pritarti kelio ženklo įrengimui Nr. 529 „Stovėjimo ribotą laiką vieta“ su papildomomis 

lentelėmis Nr. 811„Galiojimo zona į abi puses“ ir Nr. 830 „Stovėjimo būdas“. 
      2. Nepritarti kelio ženklų įrengimui įvažiavimui į vidinį kiemą.  
      3. Įpareigoti kelio ženklus įrengti Pasvalio miesto seniūnijos lėšomis, suderinus su Panevėžio 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 
 
 
 
Posėdžio pirmininkas        Paulius Petkevičius 
      
Posėdžio sekretorė        Sandra Kvedarienė 
 


