PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA
EISMO SAUGUMO KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017-10-13 Nr. TE-3
Pasvalys
Posėdis įvyko 2017 m. spalio 10 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 apylinkių seniūnas Stanislovas Triaba, VĮ Panevėžio regiono kelių Pasvalio
kelių tarnybos viršininkas Vladas Žalkauskas.
Kvorumas yra, dalyvauja 5 iš 6 komisijos narių.
Kviestieji asmenys – Gražvydas Balčiūnaitis Pasvalio r. savivaldybės Strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus vyresnysis specialistas.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Ritos Žagrakalienės 2017 m. rugsėjo 21 d. prašymo „Dėl draudžiamojo kelio ženklo
įrengimo“.
2. Dėl Aloyzo Grigalio 2017 m. spalio 4 d. prašymo „Dėl kelio ženklo įrengimo“.
3. Dėl Gražvydo Balčiūnaičio 2017 m. spalio 9 d. rašto Nr. ASI-690 „Dėl kelio ženklų
įrengimo“.
1. SVARSTYTA. Ritos Žagrakalienės 2017 m. rugsėjo 21 d. prašymas „Dėl draudžiamojo kelio
ženklo įrengimo“.
Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. Kalbėjo, kad pareiškėja prie pastato
Biržų g. 2 automobilių stovėjimo aikštelėje prašo įrengti kelio ženklą Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo
vieta“.
A. Kasparavičius informavo, kad pavasarį bus tęsiami Biržų g. rekonstravimo darbai pagal
projektą ir tvarkoma esama stovėjimo aikštelė, todėl įrenginėti kelio ženklus netikslinga.
E. Klimas paaiškino, kad nurodomasis kelio ženklas Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“,
stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais, o
leidimai tvirtinami už priekinio stiklo. Kalbėjo, kas baus ir kontroliuos tuos vairuotojus, kurie
stovėjimo vietoje pastatys automobilį be leidimo.
Komisijos nariai diskutavo ar tikrai tikslinga įrenginėti ženklus, jei to reikia, tik dėl prekių
įsikrovimo, ar iškrovimo.
Komisijos nariai bendru sutarimu nepritarė nurodomojo kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota
stovėjimo vieta“ įrengimui.
NUSPRĘSTA. Nepritarti nurodomojo kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“
įrengimui.
2. SVARSTYTA. Aloyzo Grigalio 2017 m. spalio 4 d. prašymas „Dėl kelio ženklo įrengimo“.
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Pranešėjas R. Užuotas, pristatydamas darbotvarkės klausimą kalbėjo, kad A. Grigalis prašo
Juodžionių k. įrengti greičio mažinimo priemonę kalnelį. Nurodomąją greičio mažinimo priemonę
gyventojas įsirengtų savo lėšomis.
Komisijos nariai, diskusijos metu kalbėję, kad jei pilietis rūpinasi žmonių saugumu,
motyvuodamas, kad blogas matomumas, vaikšto vaikai ir nemažu greičiu važinėja automobiliai,
nusprendė pritarti greičio mažinimo priemonės kalnelio įrengimui.
V. Žalkauskas priminė, kad įrengiant kalnelį, turi būti įrengtas ir kelio ženklas Nr. 151 „Greičio
mažinimo priemonė“ׅ.
NUSPRĘSTA:
1. Pritarti greičio mažinimo priemonės kalnelio įrengimui.
2. Pritarti kelio ženklo Nr. 151 „Greičio mažinimo priemonė“ įrengimui.
3. Įspėjamąjį kelio ženklą ir greičio mažinimo priemonę kalnelį įsirengti savo lėšomis.
3. SVARSTYTA. Gražvydo Balčiūnaičio 2017 m. spalio 9 d. raštas Nr. ASI-690 „Dėl kelio
ženklų įrengimo“.
Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą, kuriame prašoma įrengti informacinius
kelio ženklus Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“, Nr. 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“
ir informacinės krypties rodykles pėstiesiems prie savivaldybei priklausančių kelių. Kalbėjo, kad
Pasvalio r. savivaldybė kartu su partneriais vykdo projektą „Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio
rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros
plėtra“, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr.
05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės
infrastruktūros plėtra“.
Gražvydas Balčiūnaitis, paaiškino, kad projektu siekiama prisidėti prie šios priemonės tikslo –
įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informavimą apie turizmo
maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas, o ženklinimo objektai nukreips turistus ir
informuos apie naujai kuriamo turizmo maršruto kelyje esančias lankytinas vietas. Kalbėjo, kad visi
prašomi kelio ženklai yra jau suderinti su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos ir VĮ Panevėžio regiono keliais.
E. Klimas ir V. Žalkauskas diskusijos metu kalbėjo, kad informacinės krypties rodyklės
pėstiesiems nėra kelio ženklai ir nereikia Eismo saugumo komisijos pritarimo.
Komisijos nariai diskusijos metu vieningai nusprendė pritarti kelio ženklų įrengimui.
NUSPRĘSTA. Pritarti informacinių kelio ženklų Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ ir
Nr. 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“ įrengimui.
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