PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA
EISMO SAUGUMO KOMISIJA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016-12-27 Nr. TE-5
Pasvalys
Posėdis įvyko 2016 m. gruodžio 19 d. 13.00–15.30 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, Panevėžio apskrities VPK Kelių
policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio viršininkas Erikas Klimas, Pasvalio
apylinkių seniūnas Stanislovas Triaba.
Kvorumas yra, dalyvauja 5 iš 6 komisijos narių.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl (duomenys neskelbtini) 2016 m. spalio 24 d. prašymo „Dėl papildomo kelio ženklo
įrengimo“.
2. Dėl (duomenys neskelbtini) 2016 m. lapkričio 9 d. prašymo „Dėl eismo saugumo
užtikrinimo prie prekybos centro „Maxima“ Vilniaus gatvėje“.
3. Dėl Pasvalio rajono Raubonių kaimo bendruomenės 2016 m. lapkričio 9 d. rašto Nr. SD-17
„Dėl greičio ribojimo kalnelio įrengimo“.
4. Dėl (duomenys neskelbtini) 2016 m. lapkričio 23 d. prašymo „Dėl draudžiamojo kelio
ženklo panaikinimo“.
5. Dėl Pumpėnų seniūnijos 2016 m. gruodžio 2 d. rašto Nr. ISD-174 „Dėl kelio ženklų“.
1. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2016 m. spalio 24 d. prašymas „Dėl papildomo kelio
ženklo įrengimo“.
Pranešėjas R. Užuotas, pristatydamas darbotvarkės klausimą, informavo komisijos narius, kad
2016 m. spalio 7 d. protokolu buvo pritarta kelio ženklo Nr. 314 „Ribota masė“ 8 t įrengimui savo
lėšomis pagal nurodytas Kelių eismo taisykles.
Komisijos nariai diskusijos metu nusprendė nepritarti papildomų kelio ženklų įrengimui.
NUSPRĘSTA. Nepritarti papildomų kelio ženklų įrengimui.
2. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2016 m. lapkričio 9 d. prašymas „Dėl eismo
saugumo užtikrinimo prie prekybos centro „Maxima“ Vilniaus gatvėje“.
Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą.
A. Kaspravičius diskusijos metu svarstė apie papildomų lentelių su galiojimo laiku įrengimą.
V. Žalkauskas kalbėjo, kad papildomų kelio ženklų įrengimas pasunkins lengvųjų automobilių
statymą prie gatvės.
R. Užuotas pasiūlė geranoriškai pakalbėti su automobilio, stovinčio prie prekybos centro
„Maxima“, savininku, kad pastatytų automobilį su malkomis kitoje vietoje.
NUSPRĘSTA. Įpareigoti l. e. Pasvalio miesto seniūnijos seniūno pareigas D. Valotkienę
pasikalbėti su automobilio savininku, dėl automobilio statymo kitoje vietoje.
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3. SVARSTYTA. Pasvalio rajono Raubonių kaimo bendruomenės 2016 m. lapkričio 9 d. raštas
Nr. SD-17 „Dėl greičio ribojimo kalnelio įrengimo“.
Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą, kuriame Raubonių kaimo pirmininkė
gyventojų prašymu, prašo Draugystės gatvėje prieš sankryžą su Taikos gatve įrengti greičio ribojimo
kalnelį.
V. Žalkauskas informavo komisijos narius, kad šis kelias priklauso VĮ Panevėžio regiono
keliams. Jei nėra šaligatvio ar pėsčiųjų tako, regioniniame kelyje negalima įrengti greičio ribojimo
kalnelių.
E. Klimas kalbėjo, kad gyvenvietėje greitis yra 50 km/h ir mažinti nereikėtų.
A. Kasparavičius siūlo kreiptis į VĮ Panevėžio regiono kelius, dėl greičio ribojimo kalnelio
įrengimo.
Komisijos nariai pritarė pasiūlymui.
NUSPRĘSTA. Eismo saugumo komisija pritaria greičio ribojimo kalnelio įrengimui ir kreipsis
į VĮ Panevėžio regiono kelius dėl greičio ribojimo kalnelio įrengimo Draugystės gatvėje prieš
sankryžą su Taikos gatve.
4. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2016 m. lapkričio 23 d. prašymas „Dėl draudžiamojo
kelio ženklo panaikinimo“.
Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą.
Informavo komisijos narius, kad 2015 m. lapkričio 17 d. protokole Nr. TE-5 buvo svarstomas
klausimas, kuriame buvo kalbama apie Pasvalio mieste, ties Nepriklausomybės g. namu Nr. 75,
pastatyto draudžiamojo kelio ženklo Nr. 312 „Nurodyto transporto eismas draudžiamas“ perkėlimą
už socialinio būsto pastato sklypo teritorijos. Kelio ženklo perkėlimui buvo pritarta.
V. Užtupas kalbėjo, kad, perkėlus kelio ženklą Nr. 312 „Nurodyto transporto eismas
draudžiamas“ už socialinio būsto, išvažiuojant iš Smėlio g. nebereikalingas kelio ženklas Nr. 301
„Įvažiuoti draudžiama“.
Komisijos nariai pritarė kelio ženklo panaikinimui.
NUSPRĘSTA:
1. Pritarti kelio ženklo Nr. 301 „Įvažiuoti draudžiama“ panaikinimui, išvažiuojant iš Smėlio
gatvės.
2. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūniją panaikinti draudžiamąjį kelio ženklą.
5. SVARSTYTA. Pumpėnų seniūnijos 2016 m. gruodžio 2 d. raštas Nr. ISD-174 „Dėl kelio
ženklų“.
Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą.
E. Klimas nepritarė sferinio veidrodžio įrengimui Mindaugo ir Ežerų gatvės sankirtoje.
V. Žalkauskas komisijos narius informavo, kad Pumpėnų miestelio nurodytose gatvėse sferinį
veidrodį reikėtų statyti ant VĮ Panevėžio regiono kelio. Įrengiant kelio ženklus, reikėtų kreiptis į VĮ
Panevėžio regiono kelius.
R. Užuotas komisijai kalbėjo, kad Ąžuolyno aikštėje į Įstros gatvę seniūnija prašo pėsčiųjų
perėjimo per kelią vietą pažymėti kelio ženklais Nr. 533 ir Nr. 534 „Pėsčiųjų perėja“.
E. Klimas informavo komisiją, kad, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-682, yra patvirtintos naujos taisyklės „Dėl
pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių PPOT 16 patvirtinimo“.
NUSPRĘSTA:
1. Pritarti sferinio veidrodžio įrengimui Mindaugo ir Ežerų gatvės sankirtoje.
2. Sferinį veidrodį įrengti seniūnijos lėšomis, suderinus su VĮ Panevėžio regiono keliais.
3. Pritarti Ąžuolyno aikštėje į Įstros gatvę pėsčiųjų perėjimo per kelią vietą pažymėti kelio
ženklais Nr. 533 ir Nr. 534 „Pėsčiųjų perėja“.
4. Kelio ženklus įrengti savo lėšomis, suderinus su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu.
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Rimantas Užuotas
Sandra Kvedarienė

