PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA
EISMO SAUGUMO KOMISIJA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016-10-07 Nr. TE-3
Pasvalys
Posėdis įvyko 2016 m. spalio 3 d. 14.00–15.30 val.
Posėdžio pirmininkas – komisijos pirmininkas Administracijos direktorius Rimantas Užuotas.
Posėdžio sekretorė – Bendrojo skyriaus 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, Pasvalio apylinkių seniūnas
Stanislovas Triaba, Panevėžio apskrities VPK Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir
prevencijos poskyrio viršininkas Erikas Klimas.
Kvorumas yra, dalyvauja 5 iš 6 komisijos narių.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Pasvalio miesto bendrijos „Vilties bendrija“ 2016 m. liepos 26 d. prašymo „Dėl
neįgaliojo ženklo pastatymo“.
2. Dėl Nerijaus Magelinsko 2016 m. liepos 28 d. prašymo „Dėl sunkiasvorio transporto
judėjimo apribojimų“.
3. Dėl Pasvalio rajono Ustukių bendruomenės 2016 m. rugsėjo 15 d. prašymo „Dėl kelio
ženklų pastatymo“.
4. Dėl Vidos Blantaitienės 2016 m. rugsėjo 12 d. prašymo „Dėl eismo saugumo gerinimo“.
5. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Pasvalio miesto bendrijos „Vilties bendrija“ 2016 m. liepos 26 d. prašymas
„Dėl neįgaliojo ženklo pastatymo“.
Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą.
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“.
Jis sakė, kad komisijos nariai buvo nuvykę prie Vilties g. 8 ir 8A namų bendrijos esančios
automobilių stovėjimo aikštelės, kurioje matė 2 pažymėtas neįgaliesiems skirtas vietas.
E. Klimas paaiškino, kad neužtenka pažymėtos vietos, skirtos neįgaliesiems, būtinai turi būti
ženklas Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846 „Neįgalieji“.
A. Kasparavičius informavo komisijos narius, kad daugiabučių namų kiemų aikštelės buvo
tvarkomos pagal daugiabučių namų renovacijos programą. Siūlo pasidomėti, gal pagal tą projektą
buvo numatyti ženklų pastatymai neįgaliesiems.
Komisijos nariai vieningai pritarė leisti įrengti kelio ženklą Nr. 528 „Stovėjimo vieta“.
NUSPRĘSTA:
1. Pritarti kelio ženklo įrengimui Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846
„Neįgalieji“.
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2. Kelio ženklą įrengti, Pasvalio miesto seniūnijai, suderinus su Panevėžio apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu.
3. Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjui A. Asauskui peržiūrėti projektą ir pateikti
pasiūlymus dėl neįgaliųjų kelio ženklų pastatymo daugiabučių kiemų aikštelėse.
2. SVARSTYTA Nerijaus Magelinsko 2016 m. liepos 28 d. prašymas „Dėl sunkiasvorio
transporto judėjimo apribojimų“.
Pranešėjas R. Užuotas, pristatydamas darbotvarkės klausimą, informavo komisiją, kad
Pasvalio rajono savivaldybės administracija yra gavusi Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Pasvalio rajono Viešosios policijos skyriaus protokolą „Dėl administracinio teisės
pažeidimo“ dėl N. Magelinsko ir ūkininko L. Ignatavičiaus „Dėl savavališko kelio užtvėrimo“.
Komisijos pirmininkas kalbėjo, kad N. Magelinskas prašo apriboti sunkiasvorio transporto
judėjimą atkarpoje, esančioje Pumpėnų sen., Smilgelių k., į sodybą. Dėl sugadinto kelio kyla
konfliktai su ūkininku, kuris nepadeda prižiūrėti kelio.
Jis sakė, kad komisijos nariai buvo nuvykę į vietą, atvažiavusi Pumpėnų seniūnijos
pavaduotoja Asta Punienė patvirtino, kad yra konfliktas dėl N. Magelinsko ir ūkininko I.
Ignatavičiaus. Informavo komisiją, kad toliau, lygiagrečiai minėtam keliui yra lauko keliukas,
kuriuo ūkininkas galėtų važiuoti su sunkiasvore transporto priemone.
Komisijos nariai diskusijos metu siūlo leisti įsirengti kelio ženklą Nr. 314 „Ribota masė“ 8 t
įrengimui.
NUSPRĘSTA:
1. Pritarti kelio ženklo Nr. 314 „Ribota masė“ 8 t. įrengimui.
2. Kelio ženklą įsirengti savo lėšomis pagal nurodytas Kelių eismo taisykles.
3. SVARSTYTA. Pasvalio rajono Ustukių bendruomenės 2016 m. rugsėjo 15 d. prašymas
„Dėl kelio ženklų pastatymo“.
R. Užuotas komisijos nariams pristatė klausimą dėl Ustukių bendruomenės prašymo įrengti
kelio ženklus Nr. 304 „Krovininių automobilių eismas draudžiamas“ Beržų ir Pirties gatvėse.
S. Triaba paaiškino, kad šios gatvės yra siauros, prasilenkti sunku, gadinasi kelio danga, o
pravažiuoti sunkiasvorėms transporto priemonėms yra apvažiavimas.
Komisijos nariai pritarė kelio ženklų įrengimui.
NUSPRĘSTA:
1. Pritarti kelio ženklų Nr. 304 „Krovininių automobilių eismas draudžiamas“ įrengimui
Beržų ir Pirties gatvėse.
2. Įpareigoti Pasvalio apylinkių seniūnijos seniūną įrengti draudžiamuosius kelio ženklus.
4. SVARSTYTA. Vidos Blantaitienės 2016 m. rugsėjo 12 d. prašymas „Dėl eismo saugumo
gerinimo“.
R. Užuotas pristatė klausimą ir 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.
V. Žalkauskas komisijos narius informavo, kad kelias Mūšos g., ties Aukštikalnių gyv.,
kuriame norima įrengti pėsčiųjų perėją, yra krašto kelias (krašto keliais vadinami keliai, jungiantys
magistralinius kelius, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų centrus arba
besijungiantys vienas su kitu). Krašto ir magistraliniuose keliuose negalima įrengti pėsčiųjų perėjų.
Gavus pakartotinį prašymą komisijos nariai nutarė persiųsti gyventojų prašymus į VĮ
Panevėžio regiono kelius.
E. Klimas pasiūlė pastatyti greičio ribojimo ženklus ir įrengti pėsčiųjų perėjimą.
Eismo saugumo komisija nutarė kreiptis į VĮ Panevėžio regiono kelius su prašymu įrengti
greitį ribojančius ženklus, sumažinti greitį, ties Aukštikalnių gyv. iki 50 km/h ir suprojektuoti
pėsčiųjų perėjimą. Tai – važiuojamojoje dalyje esanti pėsčiųjų perėjimo per kelią (gatvę) vieta,
nepažymėta kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja" ir (ar) ženklinimo linijomis.
NUSPRĘSTA. Eismo saugumo komisija kreipsis į VĮ Panevėžio regiono kelius su prašymu
įrengti greitį ribojančius ženklus, sumažinti greitį, ties Aukštikalnių gyv. iki 50 km/h ir
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suprojektuoti pėsčiųjų perėjimą. Tai – važiuojamojoje dalyje esanti pėsčiųjų perėjimo per kelią
(gatvę) vieta, nepažymėta kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja" ir (ar) ženklinimo linijomis.
5. SVARSTYTA. Eismo saugumo komisija išvažiuojamojo posėdžio metu po Pasvalio
miestą nutarė Geležinkeliečių g,. išsukant iš Topolių g., pastatyti sferinį veidrodį, kuris pagerintų
matomumą vairuotojams, išsukantiems iš minėtos gatvės.
NUSPRĘSTA:
1. Įrengti sferinį veidrodį Geležinkeliečių g., išsukant iš Topolių g., prie šiluminės trasos.
2. Įpareigoti A. Kasparavičių sferinio veidrodžio įrengimui numatyti lėšų, iš Lietuvos
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, skirtų Eismo saugumo gerinimui.
6. SVARSTYTA. R. Užuotas komisijai pristatė klausimą, kad 2016 m. gegužės 12 d.
Vietinio ūkio ir plėtros skyrius gavo Algimanto Lipinsko prašymą įrengti įvažiavimą į UAB
„Svalex“ teritoriją nuo Pasvalio aplinkkelio. Kadangi teritorija yra apstatyta esamais pastatais
įvažiavimas galimas tik pro esamus vartus. Privažiuoti iš kitos pusės nėra techninių galimybių
(trukdo esami pastatai).
Vietinio ūkio ir plėtros skyrius kreipėsi į Eismo saugumo komisiją dėl galimybės pastatyti
greitį ribojantį ženklą prie įvažiavimo iš Biržų gatvės ir dėl įvažiavimo apsauginių tvorelių įrengimo
nuo gyvenamųjų namų.
Komisijos nariai 2016 m. liepos 4 d. Eismo saugumo protokole TE–2 nepritarė
draudžiamųjų kelio ženklų įrengimui. Gyventojams suorganizavus susitikimą su Vietinio ūkio ir
plėtros skyriaus specialistais, nutarta įrengti greitį ribojantį ženklą Nr. 329 „Ribotas greitis“ (20
km/h) iš Biržų gatvės į UAB „Svalex“ teritoriją ir apsaugines tvoreles įrengimui nuo gyvenamųjų
namų.
NUSPRĘSTA.
1. Pritarti kelio ženklo įrengimui Nr. 329 „Ribotas greitis“ (20 km/h) iš Biržų gatvės į UAB
„Svalex“ teritoriją ir apsaugines tvoreles įrengimui nuo gyvenamųjų namų.
2. Įpareigoti A. Kasparavičių ženklų įrengimui numatyti lėšų, iš Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, skirtų Eismo saugumo gerinimui.
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