PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA
EISMO SAUGUMO KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018-03-14 Nr. TE-2
Pasvalys
Posėdis įvyko 2018 m. kovo 12 d. 13.00–15.00 val.
Posėdžio pirmininkas – komisijos pirmininkas Administracijos direktorius Rimantas Užuotas.
Posėdžio sekretorė – Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Sandra Kvedarienė.
Dalyvavo: komisijos nariai – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius
Kasparavičius, Visureigių mėgėjų klubo „4x4 Pasvalys“ prezidentas Vytautas Užtupas, Panevėžio
apskrities VPK Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio viršininkas
Erikas Klimas, VĮ Kelių priežiūros Panevėžio padalinio Pasvalio kelių tarnybos viršininkas Vladas
Žalkauskas, Pasvalio miesto seniūnijos seniūnas Kęstutis Mitras.
Kvorumas yra, dalyvauja 6 iš 7 komisijos narių.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Laimučio Nakvoso 2018 m. vasario 12 d. rašto „Dėl kelio ženklo perkėlimo“.
2. Dėl Joniškėlio miesto seniūnijos 2018 m. vasario 14 d. rašto Nr. D1-27 „Dėl pėsčiųjų perėjos
ir gatvės praplatėjimo įrengimo“.
3. Dėl Pumpėnų seniūnijos 2018 m. kovo 2 d. rašto Nr. ISD-44 „Dėl sferinio lauko veidrodžio“.
4. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Laimučio Nakvoso 2018 m. vasario 12 d. raštas „Dėl kelio ženklo perkėlimo“.
Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. Kalbėjo, kad pareiškėjas Laimutis
Nakvosas prašo kelio ženklą Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ įrengtą, ties Vilniaus g. 28 namu, perkelti,
ties Vilniaus g. 30 A namu, nes kelio ženklas trukdo įsikūrusių įmonių veiklai.
Komisijos nariai diskusijos metu priėmė sprendimą panaikinti draudžiamąjį kelio ženklą Nr. 332
„Sustoti draudžiama“, ties Vilniaus g. 28 namu.
NUSPRĘSTA:
1. Pritarti panaikinti draudžiamojo kelio ženklą Nr. 332 „Sustoti draudžiama“.
2. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūną panaikinti draudžiamąjį kelio ženklo Nr. 332 „Sustoti
draudžiama“, ties Vilniaus g. 28 namu.
2. SVARSTYTA. Joniškėlio miesto seniūnijos 2018 m. vasario 14 d. raštas Nr. D1-27 „Dėl
pėsčiųjų perėjos ir gatvės praplatėjimo įrengimo“.
Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą, kuriame prašoma Joniškėlio mieste, ties
Vytauto g. 15 esančia parduotuve, įrengtą greičio mažinimo kalnelį pažymėti pėsčiųjų perėja,
padaryti ženklinimą. Prašyme prašoma praplatinti Vytauto gatvės atkarpą prie bažnyčios arba įrengti
vietas automobilių stovėjimui. Šioje gatvėje eismas intensyvus, yra pavojingas posūkis, o gyventojai,
norėdami pasistatyti automobilius, stato Mažupės upelio pakrantėje arba užstato įvažiavimą į
ligoninės – poliklinikos kiemą. Greitosios pagalbos automobiliai negali privažiuoti prie ligoninės ar
poliklinikos durų, nes automobiliai užstato įvažiavimą į ligoninės – poliklinikos kiemą. Praplatinus
gatvę gyventojai galėtų parkuoti automobilius tam skirtoje vietoje, o pavojingame posūkyje eismas
būtų saugesnis.
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A. Kasparavičius ir V. Žalkauskas kalbėjo, kad minėtas kelias priklauso Lietuvos automobilių
kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos.
Komisijos nariai diskusijos metu vieningai nusprendė persiųsti prašymą į Lietuvos automobilių
kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl pėsčiųjų perėjos ir gatvės praplatėjimo įrengimo.
NUSPRĘSTA. Eismo saugumo komisija nusprendė persiųsti prašymą į Lietuvos automobilių
kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl pėsčiųjų perėjos ir gatvės praplatėjimo įrengimo, nes
nurodytas kelias priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos.
3. SVARSTYTA. Pumpėnų seniūnijos 2018 m. kovo 2 d. raštas Nr. ISD-44 „Dėl sferinio lauko
veidrodžio“.
Pranešėjas R. Užuotas, pristatydamas darbotvarkės klausimą, kalbėjo, kad Pumpėnų miestelio
Beržų g. gyventojai prašo apsvarstyti galimybę įrengti sferinį lauko veidrodį Pumpėnų miestelio
Beržų gatvės sankryžoje.
Komisijos nariai kalbėjo, kad jeigu bendruomenės gyventojams sferinio veidrodžio įrengimas
pagerintų eismo saugumą ir matomumą gatvių sankryžoje, jie pritaria sferinio veidrodžio įrengimui.
NUSPRĘSTA:
1. Pritarti Pumpėnų miestelio Beržų gatvės sankryžoje, sferinio veidrodžio įrengimui.
2. Sferinį veidrodį įrengti Pumpėnų seniūnijos lėšomis.
3. Sferinio veidrodžio įrengimą suderinti su VĮ Kelių priežiūros Panevėžio padaliniu.
4. SVARSTYTA. Komisijos pirmininkas R. Užuotas komisijai pasiūlė Pasvalio mieste panaikinti
2 draudžiamuosius kelio ženklus Nr. 301 „Įvažiuoti draudžiama“ iš Vyšnių g. į Vileišio g., ties
gyvenamuoju socialiniu būstu, ir iš Ramiosios g. į Vileišio g., ties Petro Vileišio gimnazija, nes šis
ženklas draudžia įvažiuoti visoms transporto priemonėms, išskyrus maršrutinį transportą. Paaiškino,
kad šioje kelio atkarpoje už socialinio gyvenamojo būsto ir ties Petro Vileišio gimnazija yra uždėti
atitvarai.
Komisijos nariai pritarė pasiūlymui.
NUSPRĘSTA. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūną panaikinti 2 draudžiamuosius kelio ženklus Nr.
301 „Įvažiuoti draudžiama“ iš Vyšnių g. į Vileišio g., prieš gyvenamąjį socialinį būstą, ir iš
Ramiosios g. į Vileišio g., ties Petro Vileišio gimnazija.
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