
 

 

 

 

 
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 
 

EISMO SAUGUMO KOMISIJOS 

POSĖDŽIO  PROTOKOLAS 

 

                 2019-12-18 Nr. TE-4 

             Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2019 m. gruodžio 17 d. 13.00–14.00 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 miesto seniūnijos seniūnas Kęstutis Mitras, Pasvalio rajono 

savivaldybės mero pavaduotojas Stanislovas Kiudis. 

Kvorumas yra, dalyvauja 5 iš 7 komisijos narių. 

 

      DARBOTVARKĖ: 

     1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2019 m. lapkričio 5 d. rašto Nr. SD-295 

„Dėl informacinio ženklo įrengimo“. 

     2. Dėl Pušaloto seniūnaitės (duomenys neskelbtini) 2019 m. lapkričio 4 d. prašymo „Dėl greičio 

ribojimo kalnelio įrengimo“. 

     3. Dėl UAB „Saimeta“ 2019 m. gegužės 22 d. prašymo „Dėl vietos rezervavimo prie 

parduotuvės“. 

 

         

1. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2019 m. lapkričio 5 d. raštas Nr. 

SD-295 „Dėl informacinio ženklo įrengimo“.       

                Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Supažindino su raštu, kuriame 

prašoma leisti neterminuotai įrengti prie Gėlių g., Pasvalys įvažiavimo į bendrovės būstinę informacinį 

krypties ženklą UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ PASVALIO BUTŲ ŪKIS. 

       E. Klimas priminė, kad informacinis ženklas negali imituoti kelio ženklo. 

       Komisijos nariai diskusijos metu vieningai nusprendė pritarti informacinio ženklo įrengimui. 

      NUSPRĘSTA: 

      1. Pritarti informacinio ženklo įrengimui UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ PASVALIO BUTŲ 

ŪKIS. 

      2. Informacinį ženklą įrengti bendrovės lėšomis. 

      3. Informacinis ženklas negali imituoti kelio ženklo. 

 

      2. SVARSTYTA. Pušaloto seniūnaitės (duomenys neskelbtini) 2019 m. lapkričio 4 d. prašymas „Dėl 

greičio ribojimo kalnelio įrengimo“. 

      Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą, supažindino su raštu, kuriame 

Pušaloto seniūnaitė prašo Pušaloto seniūnijos Tulpių gatvėje įrengti greičio ribojimo kalnelį dėl 

intensyvaus eismo į seniūnijos bei privačius garažus. 
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         E. Klimas išsakė nuomonę, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 

rekomendacijomis, nurodytoje vietoje negalima įrengti mažinimo kalnelių, nes, vadovaujantis Inžinerinių 

saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis ISEP 10, iškilių greičio 

mažinimo kalnelių nerekomenduojama rengti teritorijose, kuriose 30 m spinduliu yra gyvenamieji namai, 

nes, įrengus inžinerinę greičio mažinimo priemonę, padidėtų transporto priemonių keliamas triukšmas.  

        Diskusijos metu komisijos nariai vieningai nusprendė nepritarti kelio ženklo įrengimui. 

        NUSPRĘSTA. Nepritarti greičio ribojimo kalnelio įrengimui.  

 

        3. SVARSTYTA. UAB „Saimeta“ 2019 m. lapkričio 26 d. prašymas „Dėl vietos rezervavimo prie 

parduotuvės“. 

      Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Kalbėjo, kad Eismo saugumo 

komisija 2019 m. birželio 21 d. svarstė UAB „Saimeta“ direktorės Vitos Stankevičienės prašymą 

paženklinti stovėjimo vietą, iš esančių trijų stovėjimo vietų, kurios yra prie parduotuvės „Saimeta“ Vilniaus 

g. Nr. 16. Buvo nutarta nepritarti kelio ženklinimo įrengimui. 2019 m. lapkričio 26 d. gautas naujas UAB 

„Saimeta“ prašymas „Dėl vietos rezervavimo prie parduotuvės“.  

         Komisijos pirmininkas siūlo įrengti kelio ženklą Nr. 529 „Stovėjimo ribotą laiką vieta “.  Jis sakė, 

kad, įmonės direktorės paaiškinimu, klientai neturi kur sustoti, dėl to nukenčia parduotuvės apyvarta. 

  E. Klimas paaiškino, kad toks ženklinimas nėra tikslingas, nes reikės fotografuoti, fiksuoti laiką, o 

kas baus ir kontroliuos tuos vairuotojus, kurie stovėjimo vietoje pastatys automobilį ilgesniam laikui. 

          Komisijos nariai diskusijos metu nusprendė nepritarti kelio ženklo įrengimui „Rezervuota stovėjimo 

vieta“, nes, įrengus ženklą, statyti automobilį galės tik tie vairuotojai, kurie turės specialų leidimą. 

Komisijos nariai bendru sutarimu nepritarė kelio ženklinimo įrengimui. 

         Komisijos nariai diskutavo apie  galimybę įmonei įsirengti reklaminę lentelę „Tik parduotuvės 

klientams“. 

         NUSPRĘSTA:  

        1. Nepritarti kelio ženklo įrengimui Nr. 529 „Stovėjimo ribotą laiką vieta “. 

        2. Rekomenduojama įmonei įsirengti reklaminę lentelę „Tik parduotuvės klientams“. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Paulius Petkevičius 

 

Posėdžio sekretorė        Sandra Kvedarienė 

 

 

 

 

 


