
 

 

 

 

 
          PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

       ADMINISTRACIJA 
 

             EISMO SAUGUMO KOMISIJOS 

            POSĖDŽIO  PROTOKOLAS 

 

       2018-06-13 Nr. TE-3 

   Pasvalys 

 

 Posėdis įvyko 2018 m. birželio 8 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, Panevėžio apskrities VPK Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo 

ir prevencijos poskyrio viršininkas Erikas Klimas, Pasvalio verslininkų asociacijos „Verslo žiedas“ 

prezidentas Antanas Kairys, Pasvalio miesto seniūnijos seniūnas Kęstutis Mitras, Pasvalio apylinkių 

seniūnijos seniūnas Stanislovas Triaba. 

 Kvorumas yra, dalyvauja 6 iš 7 komisijos narių. 

 

        DARBOTVARKĖ: 

        1. Dėl Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 2018 m. balandžio 10 d. rašto Nr. SD-110 

„Dėl mokinių saugumo užtikrinimo“. 

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

kelio ženklo įrengimo“. 

         3. Dėl Vytauto Samulionio 2018 m. gegužės 15 d. prašymo  „Dėl pėsčiųjų perėjos 

įrengimo“. 

         4. Dėl Mariaus Zizo 2018 m. gegužės 21 d. prašymo „Dėl kelio ženklų įrengimo“. 

         5. Dėl Viganto Motiekos 2018 m. gegužės 30 d. prašymo „Dėl neįgaliojo vietos namo 

kieme“. 

         6. Dėl Vaškų seniūnijos 2018 m. birželio 6 d. rašto Nr. 8-110 „Dėl ženklo“. 

         7. Dėl Ligitos Rožėnienės 2018 m. birželio 7 d. prašymo „Dėl kelio ženklo pastatymo“. 

         8. Kiti klausimai. 

 

         

        1. SVARSTYTA. Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 2018 m. balandžio 10 d. raštas Nr. 

SD-110 „Dėl mokinių saugumo užtikrinimo“. 

         Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą, supažindino su raštu, kuriame 

rašoma, kad Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių pagrindinio ugdymo skyriaus mokiniai, 

atvykstantys maršrutiniu autobusu, negali saugiai jos pasiekti, nes prie autobusų stotelės, esančios 

Tilto g., nėra pėsčiųjų perėjos. Prašoma užtikrinti saugų mokinių atvykimą į mokyklą ir išvykimą iš 

jos. Rašte rašoma, kad mokiniai nuo autobusų stotelės iki mokyklos eina važiuojamąja kelio dalimi, 

nes nėra kelkraščio ar pėsčiųjų tako. 

         S. Triaba kalbėjo, kad nuo pagrindinio kelio link kultūros centro yra tvarkomas kelkraštis. 
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         E. Klimas kalbėjo, kad rajoniniame kelyje pėsčiųjų perėja nereikalinga, nes vaikai eina 

drąsiai, nesidairo, taip sukeldami avarines situacijas. Siūlo pagalvoti apie kitas greičio mažinimo 

priemones. 

         R. Užuotas siūlo kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo 

ministerijos 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. Persiųsti Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos prašymą į Lietuvos 

automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl greičio mažinimo priemonių įrengimo. 

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

prašymas „Dėl kelio ženklo įrengimo“. 

         Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą dėl prašymo įrengti ribojantį kelio 

ženklą Nr. 314 „Ribota masė“. Bendruomenės pirmininko rašte rašoma, kad 2016 m. Gamyklos 

gatvėje, buvo paklota nauja asfalto danga, bet gatvės gale yra ūkininko sandėliai ir grūdų 

džiovyklos ir derlius sunkiasvore technika iš laukų vežamas į džiovyklas, o po to išvežamas. Ta 

gatve vežama ir mediena iš kertamų miškų. Motyvuoja, kad nori apsaugoti kelią nuo sunkiasvorės 

technikos, nes jį galima nukreipti kitu keliu.  

         Komisijos pirmininkas pasiūlė, kad R. Endziulaitis pasidomėtų, kam minėtas kelias 

priklauso ir ar tikrai yra kitas kelias, kuriuo sunkiasvorės transporto priemonės galėtų važiuoti.        

          Komisijos nariai diskusijos metu vieningai nusprendė atidėti šį klausimą kitam komisijos 

posėdžiui dėl trūkstamos informacijos. 

       NUSPRĘSTA. Atidėti prašymo svarstymą kitam, išvažiuojamajam, posėdžiui. 

        3. SVARSTYTA. Vytauto Samulionio 2018 m. gegužės 15 d. prašymas  „Dėl pėsčiųjų 

perėjos įrengimo“. 

          Pranešėjas R. Užuotas, pristatydamas darbotvarkės klausimą, informavo komisijos narius, 

kad V. Samulionis prašo įrengti pėsčiųjų perėją ties Ąžuolų ir Žaliosios g. sankryža. 

         K. Mitras kalbėjo, kad  Žaliojoje gatvėje yra ženklinimas balta ištisine linija, yra įrengti du 

greičio ribojimo kalneliai, gatvė apšviesta, renovuota ir atitinka visus reikalavimus. 

          E. Klimas kalbėjo, kad nurodyta gatvė (Ąžuolų g.) siaura ir neilga, didelio greičio išvystyti 

negalima, šaligatvio nėra, todėl pėsčiųjų perėjos įrengimas negalimas, o pėstieji privalo laikytis Kelių 

eismo taisyklių. 

          Komisijos nariai diskusijos metu nusprendė nepritarti pėsčiųjų perėjos įrengimui. 

         NUSPRĘSTA. Nepritarti pėsčiųjų perėjos įrengimui ties Ąžuolų g. ir Žaliosios g. sankryža. 

        4. SVARSTYTA. Mariaus Zizo 2018 m. gegužės 21 d. prašymas „Dėl kelio ženklų 

įrengimo“. 

         Pranešėjas R. Užuotas, pristatydamas darbotvarkės klausimą, kalbėjo, kad M. Zizas, 

gyvenantis Pušaloto miestelyje, Panevėžio g. 1, prašo sudaryti galimybę saugiam išvažiavimui iš 

kiemo į Savanorių gatvę. 

           Komisijos nariai, išnagrinėję prašymą ir pridėtą žemės sklypo planą, nusprendė 

neprieštarauti dėl išvažiavimo iš kiemo į Savanorių gatvę ir nusprendė persiųsti prašymą Pušaloto 

seniūnijos seniūnei. 

           NUSPRĘSTA. Neprieštarauti dėl išvažiavimo iš kiemo į Savanorių gatvę. Komisijos nariai 

nusprendė M. Zizo prašymą persiųsti į Pušaloto seniūniją.  

        5. SVARSTYTA. Viganto Motiekos 2018 m. gegužės 30 d. prašymas „Dėl neįgaliojo vietos 

namo kieme“. 

         Pranešėjas R. Užuotas, pristatydamas darbotvarkės klausimą, kalbėjo, kad V. Motieka 

Šermukšnių g. 15 namo kieme prašo įrengti vietą neįgaliojo transporto priemonei statyti. 

 E. Klimas informavo komisijos narius, kad prie kiekvieno namo turėtų būti automobilių 

stovėjimo aikštelėse neįgaliesiems skirtos automobilių stovėjimo vietos, horizontalūs dangos 

ženklinimai 1. 24. „Neįgaliojo su vežimėliu simbolis“. Paaiškino, kad neužtenka pažymėtos vietos, 
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skirtos neįgaliesiems, būtinai turi būti ženklas Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 

846 „Neįgalieji“. 

       Pasvalio apylinkių seniūnas S. Triaba siūlo Pasvalio miesto seniūnui padėti gyventojui 

įsirengti kelio ženklą seniūnijos lėšomis arba iš kelių priežiūros ir plėtros programos. 

       Komisijos nariai vieningai pritarė leisti įrengti kelio ženklą Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su 

papildoma lentele Nr. 846 „Neįgalieji“. 

 NUSPRĘSTA:  

 1. Pritarti kelio ženklo įrengimui Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846 

„Neįgalieji“. 

 2. Siūlyti kelio ženklą įrengti Pasvalio miesto seniūnijai, suderinus su Panevėžio apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

        6. SVARSTYTA. Vaškų seniūnijos 2018 m. birželio 6 d. raštas Nr. 8-110 „Dėl ženklo“. 

        Pranešėjas R. Užuotas, pristatydamas darbotvarkės klausimą, kalbėjo, kad Vaškų seniūnija 

prašo leisti prie Vaškų kultūros namų, Vilniaus g. 7, Vaškų miestelyje įrengtoje 7 vietų automobilių 

stovėjimo aikštelėje, 1 vietą paženklinti vairuotojams skirtu kelio ženklu Nr. 846 „Neįgalieji“. 

Ženklas būtų įrengtas seniūnijos lėšomis. 

 E. Klimas  komisijos nariams paaiškino, kad neužtenka pažymėtos vietos, skirtos 

neįgaliesiems, būtinai turi būti ženklas Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846 

„Neįgalieji“. 

 NUSPRĘSTA:  

 1. Pritarti kelio ženklo įrengimui Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846 

„Neįgalieji“. 

 2. Kelio ženklą įrengti Vaškų seniūnijos lėšomis, suderinus su Panevėžio apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

       7. SVARSTYTA. Ligitos Rožėnienės 2018 m. birželio 7 d. prašymas „Dėl kelio ženklo 

pastatymo“. 

         Pranešėjas R. Užuotas, pristatydamas klausimą, kalbėjo, kad L. Rožėnienė prašo Vyšnių g., 

prie namo Nr. 2, pastatyti kelio ženklą, kuris draustų statyti automobilius savaitgaliais nuo 18 val., 

nes kavinės „Krabinukas“ lankytojai užstato įvažiavimą į kiemą. Paprašius patraukti automobilį 

kyla konfliktų. 

         A. Kairys kalbėjo, kad negalima uždrausti kavinės lankytojams statyti automobilius prie 

kavinių.  

         E. Klimas paaiškino, kad, užstatydami kiemų įvažiavimus, lankytojai pažeidžia Kelių eismo 

taisykles, bet eismo saugumui pavojaus nekelia. 

        Eismo saugumo komisijos nariai diskusijos metu nusprendė, kad komisija nekompetentinga 

spręsti, kaip elgtis tokiais atvejais. Užstatyti kiemo įvažiavimą yra viešosios tvarkos pažeidimas, 

todėl siūloma gyventojams fotografuoti pažeidėjus arba kreiptis į atitinkamas institucijas. 

        Komisija bendru sutarimu nepritarė kelio ženklo įrengimui. 

        NUSPRĘSTA: 

  1. Nepritarti kelio ženklų įrengimui.  

  2. Siūlyti gyventojams fotografuoti pažeidėjus ar kreiptis į atitinkamas institucijas. 

       8. SVARSTYTA. R. Užuotas komisijos narius informavo, kad 2015 m. rugsėjo 11 d. buvo 

gautas gyventojų prašymas „Dėl eismo saugumo gerinimo“ Aukštikalnių gyv. Buvo pritarta 

pėsčiųjų perėjos įrengimui ir pasiūlyta  gyventojams kreiptis į VĮ Panevėžio regiono kelius. 2016 m. 

rugsėjo 12 d. gavus pakartotinį gyventojų prašymą, komisijos nariai nutarė dar kartą persiųsti 

gyventojų prašymus į VĮ Panevėžio regiono kelius. 2016 m. lapkričio 21 d. gautas VĮ „Panevėžio 

regiono keliai“ raštas Nr. S-683, kuriame rašoma, kad gautus prašymus pirmiausia įvertino Kelių ir 

transporto tyrimo instituto Eismo saugumo skyriaus specialistai, kurie pateiktose išvadose siūlo 

važiavimo greitį mažinti visoje Mūšos gatvėje. Norint įrengti saugią perėjimo vietą, būtina įrengti 

iškilią salelę viduryje kelio. Ši priemonė labai pabrangsta ir dėl to neskirtas finansavimas. 
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Informavo, kad gautus prašymus persiųs Lietuvos automobilių kelių direkcijai, kuri šiame procese 

atlieka užsakovo funkcijas ir skiria finansavimą. Eismo saugumo komisija iki šios Eismo saugumo 

komisijos posėdžio nėra gavusi atsakymo iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos. 

         Komisijos nariai vieningai pritarė pakartotinai kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją 

prie Susisiekimo ministerijos dėl greičio mažinimo priemonių įdiegimo.  

         NUSPRĘSTA. Pakartotinai kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo 

ministerijos dėl greičio mažinimo priemonių įdiegimo.  

 

 

 

 

  

Posėdžio pirmininkas        Rimantas Užuotas 

 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                         Sandra Kvedarienė 

    


