
 

 

 

 

 
          PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

       ADMINISTRACIJA 
 

             EISMO SAUGUMO KOMISIJOS 

            POSĖDŽIO  PROTOKOLAS 

 

       2018-01-17  Nr. TE-1 

   Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2018 m. sausio 11 d. 13.00–15.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – komisijos pirmininkas Administracijos direktorius Rimantas Užuotas.  

Posėdžio sekretorė – Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Sandra Kvedarienė. 

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

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

apskrities VPK Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio viršininkas 

Erikas Klimas, Pasvalio apylinkių seniūnas Stanislovas Triaba, VĮ Kelių priežiūros Panevėžio 

padalinio Pasvalio kelių tarnybos viršininkas Vladas Žalkauskas, Pasvalio miesto seniūnijos 

seniūnas Kęstutis Mitras. 

Kvorumas yra, dalyvauja 6 iš 6 komisijos narių. 

 

       DARBOTVARKĖ: 

       1. Dėl Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos         

komisariato 2017 m. lapkričio 7 d. rašto Nr. 50-S-38364 (1.30 E) „Dėl kelio ženklo įrengimo“. 

       2. Dėl Eglės Vegytės-Anilionės 2018 m. sausio 4 d. prašymo „Dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo“. 

       3. Dėl Pumpėnų seniūnijos 2018 m. sausio 4 d. rašto Nr. ISD-3 „Dėl kelio ženklų“. 

       4. Dėl UAB „Kevigus“ 2018 m. sausio 4 d. prašymo „Dėl kelio ženklo įrengimo“. 

       5. Dėl Pasvalio apylinkių seniūnijos 2018 m. sausio 8 d. rašto Nr. V3-7 „Dėl kelio ženklų“. 

         

       1. SVARSTYTA. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono 

policijos komisariato 2017 m. lapkričio 7 d. raštas Nr. 50-S-38364 (1.30 E) „Dėl kelio ženklo 

įrengimo“. 

       Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. Kalbėjo, kad pareiškėjas prašo Vilniaus 

g. 3, ties įvažiavimu į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono 

policijos komisariato pastato vidinį kiemą, leisti įrengti kelio ženklą Nr. 312 „Nurodyto transporto 

eismas draudžiamas“. 

       Komisijos nariai diskusijos metu priėmė sprendimą leisti įrengti draudžiamąjį kelio ženklą Nr. 

312 „Nurodyto transporto eismas draudžiamas“. 

                NUSPRĘSTA:    

       1. Pritarti draudžiamojo kelio ženklo įrengimui Nr. 312 „Nurodyto transporto eismas 

draudžiamas“. 

       2. Nutarta kelio ženklą įrengti Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio 

rajono policijos komisariato lėšomis. 

       2. SVARSTYTA. Eglės Vegytės-Anilionės 2018 m. sausio 4 d. prašymas „Dėl pėsčiųjų perėjos 

įrengimo“. 

       Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą, kuriame prašoma Geležinkeliečių g., ties 

namu Nr. 68, įrengti pėsčiųjų perėją, nes yra sudėtinga pereiti gatvę iš automobilių stovėjimo 

aikštelės į Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrą. Pareiškėja nurodo, kad šiuo 

klausimu į ją kreipėsi Pasvalio rajono Neįgaliųjų draugija ir tėvai, auginantys mažamečius vaikus. 



 2 

       Komisijos nariai, nuvažiavę į vietą, diskutavo dėl perėjos įrengimo.  

       V. Užtupas aiškino, kad ši vieta yra problematiška, nes žmonės gatve eina bet kur, o ypač baisu 

dėl lekiančių vaikų. Greitosios pagalbos automobilių vairuotojams ši vieta kelia problemų dėl eismo 

saugumo, ypač skubant į įvykio vietą.  

       E. Klimas ir V. Žalkauskas diskusijos metu kalbėjo, kad didelio greičio šioje vietoje neturėtų 

būti, bet vieningai pritarė, kad nėra saugu pereiti iš vienos kelio pusės į kitą. Siūlo įrengti 

apšvietimą. 

       Komisijos nariai diskusijos metu vieningai nusprendė pritarti pėsčiųjų perėjos įrengimui. 

       NUSPRĘSTA: 

      1. Pritarti pėsčiųjų perėjos įrengimui Geležinkeliečių g., nuo automobilių stovėjimo aikštelės, 

Geležinkeliečių g. namo Nr. 68 link. 

      2.Pritarta K. Mitrui ir A. Kasparavičiui – numatyti lėšų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 

fondo, skirtų Eismo saugumo gerinimui, pėsčiųjų perėjos, įspėjamųjų kelio ženklų ir pėsčiųjų 

perėjos apšvietimo įrengimui. 

      4. Įpareigoti Pasvalio miestą seniūną įrengti kelio ženklus. 

      3. SVARSTYTA. Pumpėnų seniūnijos 2018 m. sausio 4 d. raštas Nr. ISD-3 „Dėl kelio ženklų“. 

       Pranešėjas R. Užuotas, pristatydamas darbotvarkės klausimą, kalbėjo, kad Jurgėnų kaimo 

bendruomenė prašo apsvarstyti galimybę įrengti sferinį veidrodį Kalno kaime Aukštagojaus–

Jurgėnų gatvių sankryžoje. Paaiškino, kad kelio matomumui trukdo aplink sodybą pasodinta tujų 

gyvatvorė. Sodybos šeimininkai gyvena užsienyje, dėl ko negalimas tujų genėjimas. 

      Komisijos nariai kalbėjo, kad jeigu bendruomenės gyventojams sferinio veidrodžio įrengimas 

pagerintų eismo saugumą ir matomumą gatvių sankryžoje, jie pritaria sferinio veidrodžio įrengimui. 

      NUSPRĘSTA: 

      1. Pritarti Kalno kaime, Aukštagojaus–Jurgėnų gatvių sankryžoje, sferinio veidrodžio įrengimui. 

      2. Sferinį veidrodį įrengti Pumpėnų seniūnijos lėšomis. 

      3. Sferinio veidrodžio įrengimą suderinti su VĮ Kelių priežiūros Panevėžio padaliniu. 

      4. SVARSTYTA. UAB „Kevigus“ 2018 m. sausio 4 d. prašymas „Dėl kelio ženklo įrengimo“. 

      Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. Kalbėjo, kad UAB „Kevigus“ direktorius 

Vigytas Gertas prašo leisti pastatyti draudžiamuosius kelio ženklus įvažiavime į jo valdomą sklypą, 

esantį adresu Vilniaus g. 61A, nurodydamas priežastį, kad šalia esantys daugiabučio namo 

gyventojai nuolat užstato įvažiavimą, trukdo eismą ir gadina kelkraštį. 

       K. Mitras paaiškino, kad šalia esantis daugiabutis yra 8 butų gyvenamasis namas, bet ne visi 

gyventojai turi automobilius. Sakė, kad namas neturi stovėjimo aikštelės. Patvirtino, kad minimas 

žemės sklypas ir įvažiavimas priklauso UAB „Kevigus“. 

       E. Klimas paaiškino, kad draudžiamieji ženklai naudojami eismui uždrausti ir apriboti arba 

tiems draudimams (apribojimams) panaikinti. Draudžiamieji ženklai gali būti naudojami tik tada, 

kai jie yra būtini saugiam eismui organizuoti arba aplinkai apsaugoti. Neturi būti naudojami ženklai, 

kurie nepagrįstai draustų ar apribotų eismą. Išsakė savo nuomonę, kad tai yra privati nuosavybė ir 

Eismo saugumo komisija negali spręsti šio klausimo. 

       A. Kasparavičius kalbėjo, kad Eismo saugumo komisija nekompetentinga spręsti dėl kelio 

ženklų įrengimo privačioje žemėje. 

        Komisijos nariai pritarė E. Klimo nuomonei. Diskutavo, kad žemės sklypo savininkas ir namo 

gyventojai turi patys rasti bendrą sprendimą dėl automobilių statymo. Nusprendė nepritarti 

draudžiamųjų kelio ženklų įrengimui.  

       NUSPRĘSTA. Nepritarti draudžiamųjų kelio ženklų įrengimui, nes žemės sklypas yra privati 

nuosavybė, priklausanti „UAB „Kevigus“. 

       5. SVARSTYTA. Pasvalio apylinkių seniūnijos 2018 m. sausio 8 d. raštas Nr. V3-7 „Dėl kelio 

ženklų“. 

       Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. 

       Pasvalio apylinkių seniūnas kalbėjo, kad komisijos nariai atsižvelgtų į naujai pervardinto 

Ąžuolinės kaimo gyventojų prašymą, kuriame prašoma pritarti kelio ženklo įrengimui Nr. 550 
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„Gyvenvietės pradžia“ ir Nr. 551 „Gyvenvietės pabaiga“ kelyje Pasvalys–Vabalninkas. S. Triaba 

sakė, kad šis kelias priklauso VĮ Kelių priežiūros Panevėžio padaliniui. 

       V. Žalkauskas paaiškino: nuo 2017 m. balandžio 25 d. patikėjimo teise valstybinius kelius 

valdo Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. 

       Komisija bendru sutarimu pritarė nurodomųjų kelio ženklų įrengimui ir pasiūlė kreiptis į 

Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl kelio ženklų įrengimo. 

       NUSPRĘSTA: 

       1. Pritarti kelio ženklų įrengimui Nr. 550 „Gyvenvietės pradžia“ ir Nr. 551 „Gyvenvietės 

pabaiga“. 

       2. Kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl Pasvalio 

apylinkių seniūnijos prašymo. 

 

 

 

  

Posėdžio pirmininkas        Rimantas Užuotas 

 

Posėdžio sekretorė                                                                         Sandra Kvedarienė 

 

       

 


