
 
 
 

 
 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL KELIO ŽENKLO NR. 531 ,,REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ ĮRENGIMO, 
PAŠALINIMO IR SPECIALIŲJŲ LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES 

KELIO ŽENKLO GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO 
PATVIRTINIMO 

 
2013 m. balandžio 3 d. Nr. T1-89 

Pasvalys 
 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 

2008, Nr. 113-4290; 2012, Nr. 136-6958) 6 straipsnio 32 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, 

Nr. 128-5213), Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530; 2012, Nr. 140-7186), 

1 priedo „Kelio ženklai“ 11 punktu, Pasvalio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a  

patvirtinti Kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir 

specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo galiojimo zonoje tvarkos aprašą 

(pridedama).  

 
 
Savivaldybės meras         Gintautas Gegužinskas 
 
 
 
 



PATVIRTINTA 
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 
2013 m. balandžio 3  d. sprendimu Nr. T1-89 

 
 

KELIO ŽENKLO NR. 531 ,,REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ ĮRENGIMO, 
PAŠALINIMO IR SPECIALIŲJŲ LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES 

KELIO ŽENKLO GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo, pašalinimo ir specialiųjų 
leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo galiojimo zonoje tvarkos aprašas (toliau – 
Aprašas) numato kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ (toliau – kelio ženklas) 
įrengimo, pašalinimo, bei specialiųjų leidimų, suteikiančių teisę transporto priemonėms stovėti 
kelio ženklo galiojimo zonoje (toliau – specialusis leidimas), išdavimo tvarką. 

2. Rezervuota stovėjimo vieta – vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik 
su specialiais leidimais (leidimai tvirtinami už priekinio stiklo).   

3. Specialusis leidimas galioja tik Pasvalio rajono savivaldybės valdomoje kelių, gatvių ir 
aikštelių teritorijoje. 

4. Specialusis leidimas gali būti išduodamas asmenims, turintiems teisę valdyti kelio ženklo 
galiojimo zonoje esančią teritoriją, ja naudotis ar disponuoti, arba asmenims, turintiems asmenų, 
turinčių teisę valdyti kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją, ja naudotis ar disponuoti, 
sutikimą išduoti specialų leidimą. 

5. Už specialaus leidimo išdavimą vietinė rinkliava – nerenkama.  
 
II. KELIO ŽENKLO NR. 531 „ REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ ĮRENGIMAS 

 
6. Kelio ženklą įrengia ir eksploatuoja pareiškėjas savo lėšomis. Kelių eismo taisyklėse 

numatytais atvejais kartu su kelio ženklu įrengiama papildoma lentelė, nurodanti šio ženklo 
galiojimo zonos ilgį. 

7. Kelio ženklas įrengiamas, jei jo įrengimas nepažeidžia Kelių eismo taisyklių.  
8. Kelio ženklas neįrengiamas, jei tai sumažintų pėsčiųjų ir automobilių eismo saugumą. 
9. Prašymus naujiems kelio ženklams įrengti nagrinėja Pasvalio rajono Eismo saugumo 

komisija, kuriai fiziniai ir juridiniai asmenys, norėdami įrengti ir naudotis kelio ženklu, privalo 
pateikti:  

9.1. motyvuotą prašymą (1 priedas) dėl kelio ženklo įrengimo; 
9.2. pageidaujamų rezervuoti vietų išdėstymo schemą ar aprašymą, nurodant savo teritorijos 

ir pastatų ribas stovėjimo vietų atžvilgiu, kelio ženklo įrengimo tikslų adresą; 
9.3. dokumentus, liudijančius, kad asmuo turi teisę kelio ženklo galiojimo zonoje esančią 

teritoriją valdyti, naudotis ir ja disponuoti, arba asmenų, turinčių teisę minėto kelio ženklo galiojimo 
zonoje esančią teritoriją valdyti, naudotis ir ja disponuoti, šią teisę patvirtinantį dokumentą ir 
sutikimą įrengti kelio ženklą;  

9.4. daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams (taip pat ir name veikiantiems 
juridiniams asmenims) kartu su prašymu įrengti kelio ženklą, vadovaujantis namo vidaus tvarkos ir 
žemės sklypo priežiūros taisyklėmis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsniu, 
Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų 
įstatymo (Žin., 1995, Nr. 20-449, 2012, Nr. 50-2440) 20 straipsniu), turi būti pateiktas butų 
savininkų priimtas sprendimas bei gretimo (-ų) namo butų savininkų sutikimas ir nustatyta tvarka 
įforminti susirinkimo (balsavimo raštu) protokolai; 



9.5. bendrijai teikiant prašymą dėl kelio ženklo įrengimo, kartu turi būti pateiktas bendrijos 
narių pritarimas (toliau – pritarimas). Pritarimas laikomas tinkamu, jei prašymui dėl kelio ženklo 
įrengimo pritaria ne mažiau kaip 50 proc. namo gyventojų. 

10. Pasvalio rajono Eismo saugumo komisija prašymus naujiems kelio ženklams įrengti 
išnagrinėja per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, priėmusi sprendimą jį ne vėliau kaip per 
3 darbo dienas išsiunčia pareiškėjui.  

 
III. KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ 

PAŠALINIMAS 
 

11. Kelio ženklas pašalinamas, kai: 
11.1. jei įrengto kelio ženklo galiojimo zonoje daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nėra 

išduota specialaus leidimo ir / arba nėra pateikta nė vieno prašymo dėl specialaus leidimo išdavimo; 
11.2. Pasvalio rajono Eismo saugumo komisijos sprendimu, jei ženklas trukdo 

pasikeitusioms eismo sąlygoms arba vykdant gatvės rekonstrukciją ir/arba kitus darbus, taip pat dėl 
kitų objektyvių priežasčių;  

11.3. ženklas neatitinka Lietuvos standarto LST 1335 „Kelio ženklai“ ir Kelių eismo 
taisyklių reikalavimų. 

12. Pasvalio rajono Eismo saugumo komisija ne mažiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki 
kelio ženklo pašalinimo raštu apie tai informuoja pareiškėją ir asmenis, kuriems išduotas specialus 
leidimas šio ženklo galiojimo zonoje. 

13. Kelio ženklus pašalina juos įrengę asmenys.  
 

IV. SPECIALIŲJŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMAS 
 

14. Specialiųjų leidimų išdavimą ar atsisakymą juos išduoti, atsižvelgdamas į šio Aprašo 
reikalavimus, kontroliuoja Pasvalio rajono Eismo saugumo komisija.  

15. Asmenys, norėdami gauti specialųjį leidimą, pateikia Pasvalio rajono savivaldybės 
administracijos Bendrojo skyriaus vyresniajam specialistui (licencijoms) prašymą (2 priedas) bei 
jame nurodytus dokumentus.  

16. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas 
(licencijoms) išduoda specialius leidimus, suteikiančius teisę transporto priemonei stovėti kelio 
ženklo galiojimo zonoje Pasvalio rajone (leidimo aprašas – 3 priedas, leidimo formos pavyzdys – 4 
priedas).   

17. Specialusis leidimas išduodamas per 15 dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo 
dienos. Specialusis leidimas išduodamas vienerių metų laikotarpiui.  

18. Išduotas specialusis leidimas suteikia teisę statyti transporto priemonę tik jame tiksliai 
nurodytoje vietoje ir tik tam asmeniui, kam jis yra išduotas. Šie leidimas negali būti perduodamas 
naudotis tretiesiems asmenims. 

19. Išduoti specialieji leidimai registruojami leidimų registracijos žurnale, kuriame 
nurodoma specialiojo leidimo galiojimo laikas, gavusiojo specialųjį leidimą vardas, pavardė, 
parašas, transporto priemonės markė, modelis, valstybinis numeris, šią transporto priemonę 
nuosavybės ar patikėjimo teise valdančio ar nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais 
naudojančio asmens vardas, pavardė bei asmens, paėmusio specialųjį leidimą (jei jie nesutampa), 
vardas, pavardė ir parašas. 

20. Išduotas specialusis leidimas tvirtinamas už transporto priemonės priekinio stiklo 
kairiajame apatiniame kampe taip, kad būtų matomas ir lengvai perskaitomas.  

21. Specialųjį leidimą praradus arba pasibaigus jo galiojimo terminui, naujas leidimas 
išduodamas bendra aukščiau aptarta tvarka, pateikus šio Aprašo 15 punkte nurodytus dokumentus.  

22. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui ir pareiškėjui nepratęsus specialiojo leidimo 
statyti transporto priemones kelio ženklo galiojimo zonoje, pareiškėjas privalo leidimą per 15 



kalendorinių dienų grąžinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus 
vyresniajam specialistui (licencijoms).  

 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
23. Ginčai dėl specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo galiojimo zonoje 

išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 
tvarka. 

______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“  
                                                                              įrengimo, pašalinimo ir specialiųjų leidimų statyti 
                                                                              transporto priemones kelio ženklo galiojimo zonoje 
                                                                              tvarkos aprašo 
                       1 priedas 
 
 

_____________________________________________________________________ 
(užsakovo pavadinimas) 

 

_____________________________________________________________________ 
(adresas, telefonas) 

 

 
Pasvalio rajono savivaldybės  
Eismo saugumo komisijai 
 
 

PRAŠYMAS 
 

DĖL KELIO ŽENKLO NR. 531 ,,REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ ĮRENGIMO 
 

201    m. _________________ d. 
Pasvalys 

 
  
 Prašome leisti įrengti kelio ženklą Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ adresu 
_______________________________________________________________________________ . 
 Pageidaujamas rezervuotų vietų skaičius ________________ .  
 
 Pagrindiniai motyvai dėl kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo 
(rezervuotų stovėjimo vietų paskirtis ir pan.): ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ . 
 
 PRIDEDAMA. 
 1. Kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo schemos kopija, 1 lapas. 
 2. Dokumentų, įrodančių pareiškėjo teises kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo 
vieta“ galiojimo zonoje esančią teritoriją valdyti, naudoti ir ja disponuoti, patvirtintos kopijos, ___ 
lapai. 
 3. Daugiabučių namų butų savininkų susirinkimo (balsavimo raštu) protokolo patvirtinta 
kopija, ___ lapai. 
 
 
  _________________                                       ____________________ 
   (parašas)                                                                                               (vardas, pavardė) 

 
 
                                                                                      



 
                                                                              Kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“  
                                                                              įrengimo, pašalinimo ir specialiųjų leidimų statyti 
                                                                              transporto priemones kelio ženklo galiojimo zonoje 
                                                                              tvarkos aprašo 
                       2 priedas 
 

_____________________________________________________________________ 
(transporto priemonės valdytojas ar savininkas) 

 

_____________________________________________________________________ 
(adresas, telefonas) 

 

 
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 
Bendrajam skyriui 
 

PRAŠYMAS 
 

IŠDUOTI LEIDIMĄ, SUTEIKIANTĮ TEISĘ TRANSPORTO PRIEMONEI STOVĖTI 
KELIO ŽENKLO NR. 531 ,,REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“  

GALIOJIMO ZONOJE 
 

201    m. _________________ d. 
Pasvalys 

 
 Prašome išduoti specialų (-ius) leidimą (-us) stovėti ________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

(automobilio markė, valst. numeris) 

kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje adresu: __________________ 
 
_____________________________. 
 
 
 PRIDEDAMA: 
 1. Transporto priemonės (-ių) registracijos liudijimo (-ų) patvirtinta (-os) kopija (-os), ___ 
lapai. 
 2. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Eismo saugumo komisijos sprendimas 
(patvirtinta kopija) ___ lapai. 
 
 
 
 
  _________________                                        ____________________ 
   (parašas)                                                                                               (vardas, pavardė) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                              Kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“  
                                                                              įrengimo, pašalinimo ir specialiųjų leidimų statyti 
                                                                              transporto priemones kelio ženklo galiojimo zonoje 
                                                                              tvarkos aprašo 
                       3 priedas 

 
 

LEIDIMO, SUTEIKIANČIO TEISĘ TRANSPORTO PRIEMONEI STOVĖTI KELIO 
ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ GALIOJIMO ZONOJE 

PASVALIO RAJONE, APRAŠAS 
 

1. Leidimas, suteikiantis teisę transporto priemonei stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota 
stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje (toliau – leidimas), gaminamas 70 x 110 mm dydžio.  

2. Leidime pavaizduotas kelio ženklas Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ (mėlyna 
spalva), dydis – 20 x25 mm.  

3. Leidimo blankas spausdinamas žalsvais dažais. 
4. Leidimo forma pildoma vandeniui atsparaus rašalo rašikliu.  

 
______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              Kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“  
                                                                              įrengimo, pašalinimo ir specialiųjų leidimų statyti 
                                                                              transporto priemones kelio ženklo galiojimo zonoje 
                                                                              tvarkos aprašo 
                       4 priedas 

 
 

(Pirma leidimo pusė) 
 

LEIDIMAS 
 

SUTEIKIANTIS TEISĘ TRANSPORTO PRIEMONEI STOVĖTI 
KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ GALIOJIMO ZONOJE

PASVALIO RAJONE 
Nr.______________ 

 
 

    
  

P 
Rezervuota 

                                                                     ---------------------------------------------------------------- 
                                                                                           (transporto priemonės markė, modelis) 

                                                                     ----------------------------------------------------------------- 
                                                                                                     (valstybinis numeris) 
 
                                                                     ------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                             (stovėjimo vieta) 
 
                                                                    Galiojimo laikas nuo 20 ___________ iki 20_______________ 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------        ---------------------------------        ----------------------------- 
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo                         (parašas)                              (vardas, pavardė) 
skyriaus vyresnysis specialistas (licencijoms) 
 
                                                                     A. V. 
 
                                                                
 
 
 

 
 
 
 
 



 
                                                                              Kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“  
                                                                              įrengimo, pašalinimo ir specialiųjų leidimų statyti 
                                                                              transporto priemones kelio ženklo galiojimo zonoje 
                                                                              tvarkos aprašo 
                       4 priedo tęsinys 

 
 

(Antra leidimo pusė) 
 
 

ATMINTINĖ 

 

1. Leidimas suteikia teisę statyti transporto priemonę tik nurodytoje vietoje. 

2. Leidimas turi būti paliktas už transporto priemonės priekinio stiklo kairiajame apatiniame 

kampe, kad būtų lengvai įskaitomas ir matomas iš lauko pusės.  

3. Nepalikus šio leidimo ar transporto priemonę pastačius kitoje vietoje, transporto 

priemonės vairuotojas baudžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

4. Leidimas galioja vienerius metus. 

5. Leidimas, pasibaigus jo galiojimo laikui, per 15 kalendorinių dienų grąžinamas į Pasvalio 

rajono savivaldybės administracijos Bendrąjį skyrių vyresniajam specialistui licencijoms.  

6. Leidime nurodytoje kelio ženklo galiojimo teritorijoje būtina laikytis švaros ir tvarkos. 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	SPRENDIMAS

