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Posėdis įvyko 2016 m. birželio 30 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, 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 4 iš 6 komisijos narių. 

                   

            DARBOTVARKĖ: 

              1.Dėl Pasvalio miesto seniūnijos 2016 m. birželio 2 d. rašto Nr. (1.3) S-75 „Dėl pastatyto 

automobilio Vilniaus gatvėje“. 

              2. Dėl (duomenys neskelbtini) 2016 m. birželio 2 d. prašymo „Dėl kelio ženklo perkėlimo“. 

            3.Dėl DNSB „Papartis“ 2016 m. birželio 6 d. prašymo „Dėl ženklų įrengimo“. 

              4. Dėl Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenės 2016 m. birželio 9 d. prašymo „Dėl greičio 

mažinimo kalnelių įrengimo“. 

            5. Dėl Pasvalio miesto seniūnijos 2016 m. birželio 14 d. rašto Nr. (1.3) S-78  „Dėl kelio 

ženklo perkėlimo“. 

 6. Dėl Namišių seniūnijos 2016 m. birželio 28 d. rašto Nr. S-55 „Dėl pavojingos sankryžos 

Manikūnų kaime“.                  

            7. Dėl Viešosios įstaigos Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro 2016 m. birželio 28 d. 

rašto Nr. 318 „Dėl automobilių stovėjimo vietos neįgaliesiems įrengimo“. 

            8. Kiti klausimai. 

 

  Komisijos nariai nutarė svarstyti kartu darbotvarkės 2 ir 5 klausimus. 

 

 

             1.SVARSTYTA. Pasvalio miesto seniūnijos 2016 m. birželio 2 d. raštas Nr. (1.3) S-75  „Dėl 

pastatyto automobilio Vilniaus gatvėje“. 

      Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. 

E. Klimas informavo komisijos narius, kad jeigu automobilis turi draudimą, techniškai 

tvarkingas, praėjęs techninę apžiūrą, stovėjimo vieta nemokama, tokio automobilio bausti negalima. 

Dėl minimų automobilių eismo įvykių Vilniaus g. nėra. Nepritaria papildomų kelio ženklų įrengimui. 

S. Triaba komisijos narius informavo, kad Vilniaus gatvėje, ties Lietuvos draudimo pastatu, 

lengvasis automobilis Citroen Berlingo valst. Nr. EOE 872 po kelių įspėjimų nebestovi.  
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     Prie prekybos centro „Maxima“ 2016 m.  balandžio 14 d. protokolu buvo pritarta kelio 

ženklų Nr. 333 „Stovėti draudžiama“ su papildoma lentele Nr. 805 „Galiojimo zona į priekį“ 

įrengimui nuo įvažiavimo į kiemą Vilniaus g. Nr. 61 iki įvažiavimo į kiemą Vilniaus g. Nr. 59. 

    Diskusijos metu komisijos nariai nutarė stebėti situaciją ir nepritarė papildomų ženklų 

įrengimui. 

     NUSPRĘSTA: Nepritarti papildomų kelio ženklų įrengimui. 

            2.SVARSTYTA (duomenys neskelbtini) 2016 m. birželio 2 d. prašymas „Dėl kelio ženklo 

perkėlimo“. 

             Pasvalio miesto seniūnijos 2016 m. birželio 14 d. raštas Nr. (1.3) S-78 „Dėl kelio ženklo 

perkėlimo“. 

           Pranešėjas R. Užuotas pristatydamas darbotvarkės klausimą informavo komisiją, kad 2015 

m. spalio 6 d. buvo gautas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono 

policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus raštas Nr. 50-S-68105 „Dėl eismo sąlygų 

gerinimo“. Kad būtų galima privažiuoti prie šio namo, nebūtų pažeidinėjami Kelių eismo taisyklių 

reikalavimai, 2015 m. lapkričio 17 d. posėdyje komisija vieningai nusprendė pritarti prašymui ir 

perkėlė kelio ženklą už socialinio būsto sklypo teritorijos ribų. 

           Komisijos nariai diskusijos metu nusprendė nepritarti kelio ženklo perkėlimui į ankstesnę jo 

buvimo vietą.  

           NUSPRĘSTA. Nepritarti kelio ženklo perkėlimui. 

           3.SVARSTYTA. DNSB „Papartis“ 2016 m. birželio 6 d. prašymas „Dėl ženklų įrengimo“. 

Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą dėl kelio ženklo Nr. 831 „Lengvųjų 

automobilių stovėjimo būdas“ įrengimo prie Taikos g. Nr. 8 ir Nr. 30 namo. 

Pasvalio apylinkių seniūnas S. Triaba komisijai paaiškino, kad gyventojai parašais patvirtina 

ir nori bendrijos lėšomis įsirengti kelio ženklą, nes automobilių stovėjimo aikštelė per maža. 

 Komisijos nariai neprieštaravo ir pritarė kelio ženklo įrengimui. 

NUSPRĘSTA:  

            1.Pritarti kelio ženklo Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ įrengimui su papildoma lentele Nr. 831 

„Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas“ įrengimui. 

2.Kelio ženklą įsirengti savo lėšomis. 

            4.SVARSTYTA. Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenės 2016 m. birželio 9 d. prašymas 

„Dėl greičio mažinimo kalnelių įrengimo“. 

            Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. 

            V. Žalkauskas komisijos narius informavo, kad yra parengtas Diliauskų kaimo Diliauskų 

gatvės projektas, kurio metu bus įrengtas greičio mažinimo kalnelis. 

NUSPRĘSTA: Pritarti greičio mažinimo kalnelio įrengimui. 

           5. SVARSTYTA. Namišių seniūnijos 2016 m. birželio 28 d. rašto Nr. S-55 „Dėl pavojingos 

sankryžos Manikūnų kaime“.                  

           Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. 

           Eismo saugumo komisijos nariai nuvyko į Namišių seniūnijos Manikūnų kaimą ir apžiūrėjo 

Manikūnų ir Manikūnėlių gatvių sankryžą. 

           V. Žalkauskas pasiūlė nugenėti eglių šakas, esančias prie sodybos, tuo padidinant matomumą 

išsukant į pagrindinį kelią. 

           Komisijos nariai diskusijos metu pritarė sferinio veidrodžio įrengimui. 

           NUSPRĘSTA. 

           1.Pritarti, Manikūnų kaime ties Manikūnų ir Manikūnėlių gatvių sankryža, sferinio 

veidrodžio įrengimui. 

            2. Sferinį veidrodį įrengti Namišių seniūnijos lėšomis. 

            6. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro 2016 m. 

birželio 28 d. raštas Nr. 318 „Dėl automobilių stovėjimo vietos neįgaliesiems įrengimo“. 

           Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą, kad LASS Pasvalio rajono filialo 

pirmininkė prašo įrengti automobilio stovėjimo vietą neįgaliesiems šalia pastato adresu Gėlių g. 5. 

Šiuo adresu veikia Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pasvalio rajono filialas. Organizacijos 
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nariai prašo šalia įėjimo į Gėlių g. 5 namo antrąją laiptinę įrengti vieną automobilio stovėjimo vietą 

neįgaliesiems, kad galėtų patogiai ir saugiai patekti į patalpas. 

           Komisijos nariai diskusijos metu pritarė kelio ženklų įrengimui. 

           NUSPRĘSTA: 

           1.Pritarti automobilių stovėjimo vietos neįgaliesiems kelio ženklo įrengimui. 

2. Dėl kelio ženklo įrengimo kreiptis į Pasvalio miesto seniūniją. 

           7. SVARSTYTA. R. Užuotas komisijai pristatė klausimą, kad 2016 m. gegužės 12 d. 

Vietinio ūkio ir plėtros skyrius gavo (duomenys neskelbtini) 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 nuvažiavo apžiūrėti įvažiavimo į UAB „Svalex“ teritoriją. 

E. Klimas diskusijos metu nepritarė greičio ribojimo kelio ženklų įrengimui, nes esama 

atkarpa yra trumpa ir nėra didelio greičio. 

V. Žalkauskas nepritarė apsauginių tvorelių įrengimui nuo gyvenamųjų namų, nes 

netikslinga. 

NUSPRĘSTA. Nepritarti kelio ženklų įrengimui. 

 

Posėdžio pirmininkas        Rimantas Užuotas 

 

 

Posėdžio sekretorė        Sandra Kvedarienė 


