PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA
EISMO SAUGUMO KOMISIJA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017-09-26 Nr. TE-2
Pasvalys
Posėdis įvyko 2017 m. rugsėjo 20 d. 14.00–16.00 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 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, Pasvalio miesto seniūnas Kęstutis Mitras.
Kvorumas yra, dalyvauja 4 iš 6 komisijos narių.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Silvinijos Simonaitytės 2017 m. gegužės 18 d. prašymo „Dėl kelio ženklo pakeitimo“.
2. Dėl Žilvino Petrausko 2017 m. gegužės 19 d. prašymo „Dėl eismo saugumo užtikrinimo
Kalno gatvėje“.
3. Dėl Areto Stasevičiaus 2017 m. rugpjūčio 22 d. prašymo „Dėl greičio ribojimo kalnelio
įrengimo“.
4. Dėl Pasvalio miesto seniūnijos 2017 m. rugsėjo 13 d. raštas Nr. (1.3)S-134 „Dėl
draudžiamojo kelio ženklo įrengimo“.
5. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Silvinijos Simonaitytės 2017 m. gegužės 18 d. prašymas „Dėl kelio ženklo
pakeitimo“.
Pranešėjas R. Užuotas, pristatydamas darbotvarkės klausimą, informavo komisijos narius, kad
S. Simonaitytė prašo Grūžių k. gyvenvietės pradžioje informacinį kelio ženklą Nr. 612 „Gyvenvietės
pradžia“, kurioje negalioja, Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenvietėse, pradžia ir
pavadinimas būtų pakeistas į nurodomąjį kelio ženklą Nr. 550 „Gyvenvietės pradžia“, kurioje galioja
eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys Kelių eismo taisyklių reikalavimai, pradžia. Prašyme rašo, kad
esamas ženklas stovi kelyje Raudonpamūšis – Vienžindžiai – Vytartai ir nuo šio kelio iki Grūžių k.
Pasvalio g. yra apie 10 m., o nuo Pasvalio g. gyventojų sodybų 17 m. Paaiškino, kad gyventojai yra
jaunos šeimos turinčios vaikų ir, ties šia gyvenviete nėra pėsčiųjų takų, perėjų. Nurodomas ženklas
neriboja greičio, gyventojai skundžiasi kelio dulkėtumu.
A. Kasparavičius 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 kelio ženklo pakeitimo.
NUSPRĘSTA. Eismo saugumo komisija nusprendė persiųsti prašymą į Lietuvos automobilių
kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl kelio ženklų pakeitimo, nes nurodomas kelias
priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos.
2. SVARSTYTA. Žilvino Petrausko 2017 m. gegužės 19 d. prašymas „Dėl eismo saugumo
užtikrinimo Kalno gatvėje“.
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Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. Paaiškino, kad Kalno g. yra įrengti
greičio ribojimo kalneliai, bet Ž. Petrauskas prašyme rašo, kad greičio mažinimo kalneliai neužtikrina
saugumo pėstiesiems.
A. Kasparavičius kalbėjo, kad Kalno g. įrengti greičio mažinimo kalniukai, kelių segmentų nėra,
juos reikia sutvarkyti.
E. Klimas paaiškino, kad šioje gatvėje yra įrengtas draudžiamasis kelio ženklas Nr. 304
„Krovininių automobilių eismas draudžiamas“, išskyrus aptarnaujantįjį transportą. Todėl nėra jokio
pažeidimo, kaip nurodo Ž. Petrauskas, kad gatvės pradžioje yra nesilaikoma kelio ženklų.
K. Mitras išsakė savo nuomonę, kad šioje gatvėje yra gyvenamieji namai, Pasvalio Lėvens
pagrindinė mokykla. Sunkiasvorės transporto priemonės važiuoja, bet esant greičio ribojimo
kalneliams ir žinant, kad šioje gatvėje eismas vienpusis ir žymima balta linija, kuria eina pėstieji,
didelis greitis negalimas.
K. Klimas kalbėjo, kad eismo įvykių nėra buvę šioje gatvėje, todėl papildomas kelio ženklų
įrengimas netikslingas.
Komisija diskusijos metu nutarė rekonstruoti greičio ribojimo kalnelius ir įrengti papildomą
greičio ribojimo kalnelį, ties Pasvalio Girnų muziejumi.
NUSPRĘSTA.
1. Nepritarti papildomų kelio ženklų įrengimui.
2. Įrengti greičio ribojimo kalnelį, ties Girnų muziejumi.
3. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūniją rekonstruoti greičio ribojimo kalnelius ir įrengti naują
greičio ribojimo kalnelį, ties Girnų muziejumi, seniūnijos lėšomis.
3. SVARSTYTA. Areto Stasevičiaus 2017 m. rugpjūčio 22 d. prašymas „Dėl greičio ribojimo
kalnelio įrengimo“.
Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą, kuriame prašoma Atžalyno g. įrengti
greičio ribojimo kalnelius, kad užtikrintų eismo saugumą pėstiesiems, ypač vaikams, nes šioje
gatvėje nėra pėsčiųjų perėjos.
A. Kasparavičius kalbėjo, kad ši gatvė yra siaura, trumpa ir eismas nėra intensyvus.
V. Užtupas siūlo įrengti nurodomąjį kelio ženklą Nr. 552 „Gyvenamoji zona“, nes kalnelių
įrengimas, tik supriešintų privačių gyvenamųjų namų gyventojus.
K. Mitras kalbėjo, kad šioje gatvėje gyvenamųjų namų gyentojai prie pat kelio yra prisodinę
gyvatvorių ir tai sunkina kelio matomumą važiuojantiems čia gatve.
Komisijos nariai diskusijos metu vieningai nepritarė kalnelių įrengimui.
NUSPRĘSTA. Nepritarti greičio ribojimo kalnelių įrengimui.
4. SVARSTYTA. Pasvalio miesto seniūnijos 2017 m. rugsėjo 13 d. raštas Nr. (1.3) S-134 „Dėl
draudžiamojo kelio ženklo įrengimo“.
Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą.
K. Mitras paaiškino, kad Vilties g. dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku pravažiuoti ir
prasilenkti automobiliams. Gatvėje palikti automobiliai trukdo valyti gatves. Siūlo įrengti
draudžiamąjį kelio ženklą Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ su papildoma lentele Nr. 808 „Galiojimo
zonos pabaiga“.
Komisijos nariai diskusijos metu vieningai pritarė, kad Vilties g. reikia įrengti 3 draudžiamuosius
kelio ženklus Nr. 333 „Stovėti draudžiama“ su papildoma lentele nurodant atstumą.
NUSPRĘSTA:
1. Pritarti įrengti 3 draudžiamuosius kelio ženklus Nr. 333 „Stovėti draudžiama“ su papildoma
lentele nurodant atstumą.
2. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūniją įrengti kelio ženklus, seniūnijos lėšomis.
5. SVARSTYTA. Eismo saugumo komisija gavo Neringos Leveikienės gyvenančios
Nepriklausomybės g. 79 name prašymą, kad kelio ženklą Nr. 312 „Nurodyto transporto eismas
draudžiamas“ būtų perkeltas, prieš Nepriklausomybės g. namą Nr. 75.
Eismo saugumo komisija 2015 m. lapkričio 17 d. protokole Nr. TE-5 pritarė šio ženklo
perkėlimui už gyvenamo socialinio būsto pastato sklypo teritorijos remdamiesi tuo, kad būtų galima
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privažiuoti prie Nepriklausomybės g. 79 namo ir nebūtų pažeidinėjami Kelių eismo taisyklių
reikalavimai.
Komisija diskusijos metu vieningai nusprendė nepritarti prašymui.
NUSPĘSTA. Nepritarti kelio ženklo Nr. 312 „Nurodyto transporto eismas draudžiamas“
perkėlimui, ties Nepriklausomybės g. namą Nr. 75.

Posėdžio pirmininkas

Rimantas Užuotas

Posėdžio sekretorė

Sandra Kvedarienė

