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EISMO SAUGUMO KOMISIJA 

POSĖDŽIO  PROTOKOLAS 

 

2017-04-28   Nr. TE-1 

Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2017 m. balandžio 26 d. 13.00–15.30 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 statybos inžinierius Andrius 

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

regiono kelių Pasvalio kelių tarnybos viršininkas Vladas Žalkauskas, Panevėžio apskrities VPK Kelių 

policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio specialistas Vainius Rapševičius, 

Pasvalio apylinkių seniūnijos seniūnas Stanislovas Triaba, Pasvalio miesto seniūnijos seniūnas 

Kęstutis Mitras. 

Kvorumas yra, dalyvauja 6 iš 6 komisijos narių. 

 

        DARBOTVARKĖ: 

          1. Dėl (duomenys neskelbtini) 2017 m. sausio 1 d. prašymo „Dėl kelio ženklo įrengimo“. 

          2. Dėl Pumpėnų seniūnijos 2017 m. vasario 2 d. rašto Nr. ISD–22 „Dėl kelio ženklų“. 

          3. Dėl (duomenys neskelbtini) 2017 m. balandžio 5 d. prašymo „Dėl vietos įrengimo 

neįgaliajam“. 

        4. Dėl (duomenys neskelbtini) 2017 d. balandžio 26 d. prašymo „Dėl eismo ribojimo Balsių 

gatvėje“. 

 

          1. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2017 m. sausio 1 d. prašymas „Dėl kelio ženklo 

įrengimo“.  

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

(duomenys neskelbtini) prašo Žaliojoje g. nubrėžti baltą liniją, kaip yra Kalno g., kuri draustų 

paženklintame kelio ruože važiuoti transporto priemonėms, o pėstiesiems eiti šia gatve būtų saugiau. 

        V. Rapševičius kalbėjo, kad ženklinimas balta ištisine linija yra netikslingas, nes šioje gatvėje 

yra du greičio ribojimo kalneliai. Pėstieji privalo laikytis Kelių eismo taisyklių. 

         A. Kasparavičius kalbėjo, kad Žalioji g. yra apšviesta, renovuota ir atitinka visus reikalavimus. 

         V. Žalkauskas informavo, kad Kalno g. yra vienpusis važiavimas. 

         Komisijos nariai diskusijos metu nusprendė nepritarti papildomam kelio ženklinimui. 

         NUSPRĘSTA. Nepritarti Žaliojoje g. kelio ženklinimui ištisinė linija. Kalno g. yra vienpusis 

eismas, kur transporto priemonių eismas per visą plotį vyksta viena kryptimi. Šioje gatvėje yra 

Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla, todėl šioje gatvėje yra ženklinimas balta ištisinė linija. Žalioji 

g. yra renovuota, čia eismas nėra intensyvus, įrengtas apšvietimas ir du greitį ribojantys kalneliai. 

Eismo saugumo komisija siūlo pėstiesiems laikytis eismo saugumo taisyklių. 
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         2. SVARSTYTA. Pumpėnų seniūnijos 2017 m. vasario 2 d. raštas Nr. ISD-22 „Dėl kelio 

ženklų“.        

         Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą.  

      Komisijos nariai diskusijos metu, bendru sutarimu, pritarė nurodomųjų kelio ženklų Nr. 550 

„Gyvenvietės pradžia“ ir Nr. 551 „Gyvenvietės pabaiga“ įrengimui kelyje Rinkūnai–Daujėnai. 

        NUSPRĘSTA: 

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

įrengimui kelyje Rinkūnai–Daujėnai. 

      2. Kelio ženklą įrengti, Pumpėnų seniūnijos lėšomis. 

         3. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2017 m. balandžio 5 d. prašymas „Dėl vietos 

įrengimo neįgaliajam“. 

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

kad 2014 m. rugpjūčio 27 d. posėdyje buvo nuspręsta neprieštarauti, kad gyventoja (duomenys 

neskelbtini) savo lėšomis, suderinusi su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

Pasvalio rajono policijos komisariatu, įsirengtų kelio ženklą Nr. 846 „Neįgalieji“.  

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

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

A. Kasparavičius kalbėjo, kad šio ženklo įrengimas nėra susijęs su eismo saugumu. 

Pasvalio miesto seniūnas K. Mitras akcentavo, kad seniūnijos biudžetas buvo paskirstytas 

vasario mėnesį ir papildomam kelio ženklų įrengimui nebuvo numatyta lėšų.  

R. Užuotas siūlo II ketvirtyje, papildant biudžeto lėšas seniūnijoms, Pasvalio miesto 

seniūnijai skirti lėšų kelio ženklui Nr. 846 „Neįgalieji“ įrengimui. 

 NUSPRĘSTA: 

1. Pritarti kelio ženklo Nr. 846 „Neįgalieji“ įrengimui Pasvalio miesto seniūnijos lėšomis. 

2. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūnijos seniūną K. Mitrą, gavus papildomų lėšų iš 

Savivaldybės biudžeto, įrengti kelio ženklą Šermukšnių g. 12 namo kiemo automobilių stovėjimo 

aikštelėje. 

            4. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2017 d. balandžio 26 d. prašymas „Dėl eismo 

ribojimo Balsių gatvėje“. 

              Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą, kuriame (duomenys neskelbtini)  

prašo Balsių g. apriboti privažiavimą prie individualių namų, motyvuodama tuo, kad vakarais 

atvažiuojantis jaunimas garsiai leidžia muziką ir palieka šiukšlių. 

               V. Rapševičius siūlo neįrengti draudžiamųjų kelio ženklų, nes jie nepadės išspręsti šios 

problemos. 

               K. Mitras siūlo statyti vaizdo kameras, kurios fiksuotų viešosios tvarkos pažeidėjus. 

 Komisijos nariai diskutavo ir nusprendė, kad eismo saugumui Balsių g. stovintys 

automobiliai netrukdo, o triukšmas – tai  viešosios tvarkos pažeidimas. Eismo saugumo komisija 

nekompetentinga spręsti, ką su triukšmadariais daryti, bet gyventojams siūlo įsirengti savo lėšomis 

užkardą, kuris uždraustų transporto priemonių judėjimą. 

NUSPRĘSTA:  

1. Nepritarti kelio ženklų įrengimui.  

2. Komisijos nariai nusprendė, kad eismo saugumui Balsių g. stovintys automobiliai 

netrukdo, o triukšmas – tai viešosios tvarkos pažeidimas. Eismo saugumo komisija 

nekompetentinga spręsti, ką su triukšmadariais daryti, bet gyventojams siūlo įsirengti savo lėšomis 

užkardą, kuris uždraustų transporto priemonių judėjimą. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Rimantas Užuotas 

 

Posėdžio sekretorė        Sandra Kvedarienė 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Transportas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Transportas

