
 

 

 

 

 
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 
 

EISMO SAUGUMO KOMISIJA 

POSĖDŽIO  PROTOKOLAS 

 

2016-04-   Nr. TE-1 

Pasvalys 

 

 

Posėdis įvyko 2016 m. balandžio 6 d. 14.00–15.30 val. 

Posėdžio pirmininkas – komisijos pirmininkas Administracijos direktorius Rimantas 

Užuotas.  

Posėdžio sekretorė – Bendrojo skyriaus specialistė Sandra Kvedarienė. 

Dalyvavo: komisijos nariai – Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus statybos 

inžinierius Andrius Kasparavičius, Visureigių mėgėjų klubo „4x4 Pasvalys“ prezidentas Vytautas 

Užtupas, VĮ Panevėžio regiono kelių Pasvalio kelių tarnybos viršininkas Vladas Žalkauskas, 

Pasvalio apylinkių seniūnas Stanislovas Triaba. 

      Kvorumas yra, dalyvauja 4 iš 6 komisijos narių. 

                  Kviestieji asmenys–Panevėžio apskrities VPK Kelių policijos tarnybos Veiklos 

organizavimo ir prevencijos poskyrio specialistas Vainius Rapševičius. 

DARBOTVARKĖ: 

1.  Dėl Pasvalio r. Vaškų gimnazijos 2015 m. lapkričio 5 d. rašto Nr. S-144 „Dėl 

saugumo kalnelių įrengimo“. 

2. Dėl (duomenys neskelbtini) 2016 m. vasario 19 d. prašymo „Dėl saugos salelės    

įrengimo ir ženklų pastatymo“. 

          3. Dėl Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos 

komisariato 2016 m. vasario 9 d. rašto Nr. 50-S-8515 „Dėl eismo saugumo“. 

                  4. Dėl Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos 

komisariato 2016 m. vasario 9 d. rašto Nr. 50-S-8438 „Dėl pasiūlymų saugiam eismui gerinti 

Pasvalio rajone, Narteikių kaime“. 

                  5. Dėl Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos         

komisariato 2016 m. vasario 23 d. rašto Nr. 50-S-11052 „Dėl eismo saugumo“. 

                  6. Dėl Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos 2016 m. vasario 29 d. 

rašto Nr. SD-60 „Dėl saugaus eismo greičio mažinimo kalnelio įrengimo“. 

                  7.  Dėl Pajiešmenių kaimo bendruomenės 2016 m. kovo 29 d. rašto „Dėl saugumo 

salelių“. 

      8. Dėl (duomenys neskelbtini) 2016 m. kovo 29 d. prašymo „Dėl stovėjimo vietos 

neįgaliesiems“. 

                  9. Dėl Pasvalio miesto seniūnijos 2016 m. kovo 5 d. rašto Nr. (1.7)S-54 prašymo „Dėl 

eismo saugumo užtikrinimo“. 

 Komisijos nariai nutarė svarstyti kartu darbotvarkės 4 ir 6 ir 3 ir 9 klausimus. 

 

 

1. SVARSTYTA. Pasvalio r. Vaškų gimnazijos 2015 m. lapkričio 5 d. raštas Nr. S-144 „Dėl 

saugumo kalnelių įrengimo“. 

     Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą ir informavo komisijos narius, kad,  

remontuojant Vilniaus gatvę, prie Vaškų gimnazijos buvo panaikintas saugumo kalnelis. Šiuo metu 
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nėra pėsčiųjų perėjos ir kelio ženklų, kurie apribotų automobilių greitį. 2015 m. lapkričio 17 d. šis 

klausimas buvo atidėtas kitam posėdžiui dėl papildomos informacijos. Gavus Vaškų seniūnijos 

raštą dėl būtinimo iškiliosios pėsčiųjų perėjos įrengimui, komisija pritarė iškiliosios pėsčiųjų 

perėjos įrengimui. 

     NUSPRĘSTA:  

1. Pritarti,  prie Vaškų gimnazijos Vilniaus g.,  iškiliosios pėsčiųjų perėjos įrengimui.  

2. Iškiliąją pėsčiųjų perėją įrengti seniūnijos lėšomis. 

       2. SVARSTYTA.  (duomenys neskelbtini) 2016 m. vasario 19 d. prašymas „Dėl saugos salelės 

įrengimo ir ženklų pastatymo“. 

          Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. 

          Komisijos nariai pritarė, kad, važiuojant nuo Pasvalio žiedo ir sukant į kairę (į Čižiškių k.), 

automobilių vairuotojai turi būti atidūs, kad išvengtų eismo įvykių.  

           V. Žalkauskas ir V. Rapševičius informavo, kad šis kelias nebus tvarkomas iki 2020 m. 

Ruože nuo Lietuvos – Latvijos sienos iki Panevėžio numatoma praplatinti kelio dangą ir įrengti 3 

(2+1) eismo juostas, atitvarais atskirti priešingus transporto srautus, sankryžas rekonstruoti į 

skirtingų lygių ir žiedines, įrengti jungiamuosius kelius ir apšvietimą. Šiuo metu rengiamas šių 

darbų techninis projektas. Eismo saugumo komisija kreipsis į Lietuvos automobilių kelių direkciją 

prie Susisiekimo ministerijos dėl Čižiškių k. gyventojų prašymo. 

           NUSPRĘSTA. Kelyje „Via Baltica“ Lietuva yra įsipareigojusi atlikti daug tarptautiniu mastu 

svarbių rekonstravimo darbų iki 2020 m. Eismo saugumo komisija kreipsis į Lietuvos automobilių 

kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl Čižiškių k. gyventojų prašymo. 

        3. SVARSTYTA. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono 

policijos komisariato 2016 m. vasario 9 d. raštas Nr. 50-S-8515 „Dėl eismo saugumo“ ir Pasvalio 

miesto seniūnijos 2016 m. kovo 5 d. raštas Nr. (1.7)S-54 „Dėl eismo saugumo užtikrinimo“. 

Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą dėl gyventojų ir Panevėžio apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato išsakytų pageidavimų 

Vilniaus gatvės atkarpoje, važiuojant nuo žiedo iki Ežero g.  

V. Žalkauskas siūlo kairėje Vilniaus gatvės pusėje, pastatyti kelio ženklą Nr. 332, kuris 

galiotų iki Vilniaus – Ežero gatvės sankryžos.  

V. Užtupas kalbėjo, kad prie prekybos centro „Maxima“ vairuotojai iš abiejų gatvės pusių 

palieka automobilius, apsunkindami saugų eismą ir sukeldami pavojų pėstiesiems ir šalia 

stovintiems automobiliams. 

A. Kasparavičius siūlo ženklus įrengti Vilniaus g. nuo Ežero g. iki įvažiavimo į kiemą 

Vilniaus g. Nr. 59. 

V. Rapševičius siūlo įrengti kelio ženklą Nr. 333 „Stovėti draudžiama“ su papildoma lentele 

Nr. 805 „Galiojimo zona į priekį“. 

NUSPRĘSTA: 

1. Pritarti kelio ženklų Nr. 333 „Stovėti draudžiama“ su papildoma lentele Nr. 805 

„Galiojimo zona į priekį“ įrengimui. 

2. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūną nuo įvažiavimo į kiemą Vilniaus g. Nr. 61 iki 

įvažiavimo į kiemą Vilniaus g. Nr. 59, įrengti 2 kelio ženklus su papildoma lentele. 

            4. SVARSTYTA. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono 

policijos komisariato 2016 m. vasario 9 d. raštas Nr. 50-S-8438 „Dėl pasiūlymų saugiam eismui 

gerinti Pasvalio rajone, Narteikių kaime“ ir Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų 

mokyklos 2016 m. vasario 29 d. raštas Nr. SD-60 „Dėl saugaus eismo greičio mažinimo kalnelio 

įrengimo“. 

 Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą dėl kelio Nr. 3121 Joniškėlis–

Narteikiai, kuris yra pakankamai intensyvus ir siauras, ir nėra įrengta kelio apšvietimo. Šalia šio 

kelio yra pėsčiųjų ir dviratininkų takas, kuris baigiasi ties autobusų stotele, įvažiuojant į Narteikių 

gyvenvietę. 

V. Žalkauskas pritaria, kad įvažiuojant į Narteikių gyvenvietę tuoj pat už parduotuvės, kelio 

vingis sukasi į kairę ir reikia pažymėti kelio ženklu Nr. 147 „Posūkio kryptis į kairę“. 
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Komisijos nariai diskusijos metu pritarė, kad Narteikių kaime už autobusų sustojimo 

aikštelės, prieš parduotuvę reikia įrengti iškiliąją pėsčiųjų perėją. Nuo kelio 3121, ties keliu į 

Švobiškio kaimą, reikia įrengti kelio ženklą Nr. 606 „Krypties rodyklė“. Siūlo seniūnijai pasidaryti 

schemą ir suderinti su VĮ Panevėžio regiono keliais. 

NUSPRĘSTA: 

1. Pritarti Narteikių kaime už autobusų sustojimo aikštelės, prieš parduotuvę iškiliosios 

pėsčiųjų perėjos įrengimui.   

2. Įpareigoti Joniškėlio apylinkių seniūniją kreiptis į VĮ Panevėžio regiono kelius dėl 

iškiliosios pėsčiųjų perėjos įrengimo. 

3. Pritarti nuo kelio 3121, ties keliu į Švobiškio kaimą, kelio ženklo įrengimui Nr. 606 

„Krypties rodyklė“. 

4. Įpareigoti Joniškėlio apylinkių seniūniją pasidaryti schemą ir suderinti su VĮ Panevėžio 

regiono keliais dėl kelio ženklo įrengimo. 

5. Pritarti kelio ženklo įrengimui Nr. 147 „Posūkio kryptis į kairę“ už parduotuvės, prieš 

kelio vingį sukant į kairę. 

6. Įpareigoti Joniškėlio apylinkių seniūniją įrengti kelio ženklą. 

           5. SVARSTYTA. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono 

policijos  komisariato 2016 m. vasario 23 d. raštas Nr. 50-S-11052 „Dėl eismo saugumo“. 

           Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. 

           Komisijos nariai vieningai pritarė, kad gerinant eismo saugumą Pasvalio mieste Šermukšnių 

g. ir Vilties g. sankryžoje, Vilties g., ties įvažiavimu į Šermukšnių gatvę reikia atstatyti kelio ženklą 

Nr. 203 „Duoti kelią“. Kelio ženklas buvo pastatytas ir įrengtas ant metalinio elektros stulpo, o šiuo 

metu jo nebėra. 

            NUSPRĘSTA. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūną įrengti kelio ženklą Nr. 203 „Duoti kelią“ 

Šermukšnių g. ir Vilties g. sankryžoje, Vilties g., ties įvažiavimu į Šermukšnių gatvę. 

          6.  SVARSTYTA. Pajiešmenių kaimo bendruomenės 2016 m. kovo 29 d. raštas „Dėl 

saugumo salelių“. 

           Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą.  

           V. Žalkauskas informavo komisijos narius, kad šis kelias priklauso VĮ Panevėžio regiono 

keliams. Jei nėra šaligatvio ar pėsčiųjų tako, regioniniame kelyje negalima įrengti saugumo 

kalnelių.  

          V. Rapševičius kalbėjo, kad iškiliosios pėsčiųjų perėjos  yra vienas būdų, kaip didinti 

saugumą judrioje ir intensyvioje Sodų gatvėje. 

          A. Kasparavičius siūlo kreiptis į VĮ Panevėžio regiono kelius, dėl iškiliosios pėsčiųjų perėjos 

įrengimo. 

          Komisijos nariai pritarė pasiūlymui. 

          NUSPRĘSTA. Eismo saugumo komisija pritaria iškiliosios pėsčiųjų perėjos įrengimui ir 

siūlo kreiptis į VĮ Panevėžio regiono kelius dėl iškiliosios pėsčiųjų perėjos įrengimo. 

        7. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2016 m. kovo 29 d. prašymas „Dėl stovėjimo vietos 

neįgaliesiems“. 

          Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. 

          R. Užuotas informavo komisijos narius, kad Pasvalio miesto seniūnas yra informuotas dėl per 

aukštų bortelių neįgaliesiems vežimėliuose P. Avižonio gatvėje ir jau  yra pradėti rekonstrukcijos 

darbai. 

          NUSPRĘSTA. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūną P. Avižonio g. sutvarkyti bortelius, 

trukdančius privažiuoti neįgaliesiems vežimėliuose. 

            

 

Posėdžio pirmininkas        Rimantas Užuotas 

 

 

Posėdžio sekretorė        Sandra Kvedarienė 


