
 

 

 

 

 
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 
 

EISMO SAUGUMO KOMISIJOS 

POSĖDŽIO  PROTOKOLAS 

 

       2019-06-21 Nr. TE-2 

   Pasvalys 

 

 Posėdis įvyko 2019 m. birželio 17 d. 10.30–12.00 val. 

 Posėdžio pirmininkas – komisijos pirmininkas Administracijos direktoriaus pavaduotojas 

Paulius Petkevičius.  

 Posėdžio sekretorė – Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Sandra 

Kvedarienė. 

 Dalyvavo: komisijos nariai – Visureigių mėgėjų klubo „4x4 Pasvalys“ prezidentas Vytautas 

Užtupas, Panevėžio apskrities VPK Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos 

poskyrio viršininkas Erikas Klimas, Pasvalio miesto seniūnijos seniūnas Kęstutis Mitras, Pasvalio 

rajono savivaldybės mero pavaduotojas Stanislovas Kiudis, Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus 

vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis. 

 Kviestieji asmenys: Raubonių kaimo bendruomenės narys Vaidotas Gikys. 

 Kvorumas yra, dalyvauja 6 iš 7 komisijos narių. 

 

         DARBOTVARKĖ: 

         1. Dėl Pasvalio rajono Raubonių kaimo bendruomenės 2018 m. gruodžio 5 d. prašymo Nr. 

SD-15 „Dėl tilto būklės įvertinimo sunkiasvorio transporto eismui“. 

         2. Dėl Panevėžio apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos 

komisariato 2019 m. balandžio 5 d. rašto Nr. 50-S-6157(1.30E) „Dėl informacijos pateikimo“. 

         3. Dėl (duomenys neskelbtini) 2019 m. balandžio 5 d. prašymo „Dėl kelio nepriežiūros“. 

         4. Dėl (duomenys neskelbtini) 2019 m. balandžio 9 d. prašymo „Dėl papildomo ženklinimo 

neįgaliojo vežimėliui“. 

       5. Dėl (duomenys neskelbtini) 2019 m. balandžio 30 d. prašymo „ Dėl kelio ženklo Vyšnių 

g.“.  

        6. Dėl (duomenys neskelbtini) 2019 m. gegužės 9 d. prašymo „Dėl greičio ribojimo kalnelio 

įrengimo“. 

        7. Dėl UAB „Saimeta“ 2019 m. gegužės 22 d. prašymo „Dėl šaligatvio ženklinimo“. 

       8. Dėl Pasvalio miesto seniūnijos 2019 m. gegužės 21 d. rašto Nr. (1.3) S-49 „Dėl kelio 

ženklo įrengimo“.     

       9. Dėl Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ 2019 m. birželio 3 d. rašto Nr. SD-71 „Dėl eismo 

saugumo gerinimo ir transporto priemonių apribojimo“. 

 

         

        1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono Raubonių kaimo bendruomenės 2018 m. gruodžio 5 d. 

prašymas Nr. SD-15 „Dėl tilto būklės įvertinimo sunkiasvorio transporto eismui“. 

       Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Priminė, kad šis 

klausimas buvo svarstomas 2018 m. gruodžio 14 d. ir 2019 m. kovo 19 d.  komisijos posėdžiuose. 
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Buvo nutarta įpareigoti R. Endziulaitį peržiūrėti tilto per Tatulos upę rekonstrukcijos dokumentus ir 

išsakyti savo nuomonę apie tilto būklę. 

        Vaidotas Gikys kalbėjo, kad tiltas per Tatulos upę yra įduboje,  o kadangi nėra šulinėlių, 

plaunami šlaitai. Siūlo apriboti sunkiasvorio transporto eismą, nes baiminasi, kad nukentės tilto 

būklė. Motyvuoja, kad nori apsaugoti tiltą nuo sunkiasvorės technikos, nes eismą galima nukreipti 

kitu keliu.  

        R. Endziulaitis sakė, kad neseniai šis tiltas buvo rekonstruotas ir negalima remtis gyventojų 

nuomone. Reikia daryti tilto ekspertizę arba dar kartą peržiūrėti dokumentus, susijusius su tilto 

rekonstrukcija.  

        Komisijos nariai pritarė komisijos nario nuomonei peržiūrėti dokumentus, susijusius su tilto 

rekonstrukcija. 

        NUSPRĘSTA. Eismo saugumo komisijos nariui Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiajam 

specialistui Raimondui Endziulaičiui pavesta pakartotinai peržiūrėti tilto per Tatulos upę 

rekonstrukcijos dokumentus ir nuvykus į vietą išsiaiškinti tilto būklę.  

        2. SVARSTYTA. Panevėžio apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono 

policijos komisariato 2019 m. balandžio 5 d. raštas Nr. 50-S-6157(1.30E) „Dėl informacijos 

pateikimo“. 

       Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą, supažindino su raštu, 

kuriame rašoma, kad gerinant eismo saugumą, Panevėžio apskrities Vyriausiojo policijos 

komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatas Pasvalio mieste prašo išvardintose gatvėse 

įrengti kelio ženklus:  

 1. Vyšnių gatvės pradžioje, prie išvažiavimo iš pastato Nr. 3 (parduotuvė) kiemo pastatyti 

kelio ženklą Nr. 403 „Važiuoti į kairę“, kadangi minėtoje gatvėje eismas vyksta viena kryptimi, o 

parduotuvės klientai, išsukę iš kiemo, važiuoja prieš eismą; 

 2. Vyšnių gatvėje prie namų Nr. 24, 26 pastatyti kelio ženklą Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su 

informacine lentele Nr. 836 „Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas“, kadangi šiuo metu 

automobiliai stovi netvarkingai‘; 

 3. Prieš Vyšnių–Alyvų gatvių sankryžą apgenėti medžio šakas, kurios užstoja kelio ženklo Nr. 

203 „Duoti kelią“ matomumą; 

 4. P. Vileišio gatvėje, ties gimnazijos pastatu, iš abiejų pusių nuimti kelio ženklai Nr. 301 

„Įvažiuoti draudžiama“, palikti tik stulpai, atstatyti. 

        Komisijos nariai diskusijos metu vieningai nusprendė pritarti kelio ženklų įrengimui 

nurodytose vietose, gatvėse, kur trukdomas matomumas, apgenėti medžio šakas,  P. Vileišio gatvėje 

panaikinti kelio ženklo stulpus. 

         E. Klimas paaiškino, kad seniūnas, prieš įrengiant kelio ženklą, turi suderinti su Panevėžio 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

         NUSPRĘSTA: 

 1. Vyšnių gatvės pradžioje, prie išvažiavimo iš pastato Nr. 3 (parduotuvė) kiemo įrengti kelio 

ženklą Nr. 403 „Važiuoti į kairę“. 

 2. Vyšnių gatvėje prie namų Nr. 24, 26 įrengti kelio ženklą Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su 

informacine lentele Nr. 836 „Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas“. 

        3. Prieš Vyšnių–Alyvų gatvių sankryžą apgenėti medžio šakas. 

   4. Iš Vyšnių g. į Vileišio g., prieš gyvenamąjį socialinį būstą, ir iš Ramiosios g. į Vileišio g., 

ties Petro Vileišio gimnazija P. Vileišio gatvėje, ties gimnazijos pastatu, iš abiejų pusių panaikinti 

kelio ženklų stulpus. 

 5. Įpareigoti kelio ženklus įrengti Pasvalio miesto seniūnijos lėšomis, suderinus su Panevėžio 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

      3. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2019 m. balandžio 5 d. prašymas „Dėl kelio 

nepriežiūros“. 
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         Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Kalbėjo, kad 

pareiškėjas (duomenys neskelbtini) prašyme rašo, kad 2019 m. balandžio 4 d., važiuojant asfaltuotu 

keliu, sankryžoje su žvyrkeliu, prasilenkiant su sunkiasvore transporto priemone, pasipylus akmenų 

krušai, buvo apgadintas jo, (duomenys neskelbtini), automobilis. Prie prašymo pridėta Panevėžio 

apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariato 2019 m. 

balandžio 4 d. pažyma „Dėl eismo įvykio“ . 

         V. Užtupas kalbėjo, kad Eismo saugumo komisija nekompetentinga spręsti, kur reikia kreiptis 

dėl žalos atlyginimo. 

          E. Klimas pritarė V. Užtupo nuomonei, kalbėjo, kad su šiuo prašymu asmuo turėtų kreiptis į 

draudimo bendrovę.  

          Komisijos nariai diskusijos metu vieningai nusprendė, kad  Eismo saugumo komisija 

nekompetentinga spręsti, kur reikia kreiptis dėl žalos atlyginimo. Siūloma kreiptis į draudimo 

bendrovę. 

        NUSPRĘSTA.  Eismo saugumo komisija nekompetentinga spręsti, kur reikia kreiptis dėl 

žalos atlyginimo. Siūloma kreiptis į draudimo bendrovę. 

       4. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2019 m. balandžio 9 d. prašymas „Dėl papildomo 

ženklinimo neįgaliojo vežimėliui“. 

       Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą, kuriame pareiškėja 

(duomenys neskelbtini) prašo atitinkamai pažymėti aikštelėje vietą išlipimui su neįgaliojo 

vežimėliu. 

       K. Mitras komisijos nariams paaiškino, kad horizontalus ženklinimas minėtoje vietoje jau 

padarytas.  

       Komisijos nariams klausimų nekilo. 

       NUSPRĘSTA. Pasvalio miesto seniūnijos seniūnas K. Mitras Šermukšnių 10 g. aikštelėje 

horizontaliu ženklinimu pažymėjo nurodytą vietą išlipimui su neįgaliojo vežimėliu.        

         5. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2019 m. balandžio 30 d. prašymas „ Dėl kelio 

ženklo Vyšnių g.“.  

       Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Kalbėjo, kad 

pareiškėja prašo paaiškinti, dėl kokios priežasties prie gyvenamojo namo Vyšnių g. 35 pastatytas 

draudžiamasis kelio ženklas. Žmonėms, kurie nepamato įrengto kelio ženklo, reikia mokėti baudas. 

      Komisijos nariai diskusijos metu kalbėjo, kad tai yra gyvenamasis rajonas ir trūksta 

gyventojams  vietos automobilių pastatymui. Siūlo pastatyti kelio ženklą „Stovėjimo vieta“. 

      E. Klimas paaiškino, kad įrengus kelio ženklą „Stovėjimo vieta“, kelio ženklas negalios, nes 

yra įrengtas kelio ženklas „Sustoti draudžiama“. Siūlo prie draudžiamojo kelio ženklo Nr. 332 

„Sustoti draudžiama“ įrengti papildomą lentelę Nr. 808 „Galiojimo zonos pabaiga“.  Priminė, kad 

seniūnas, prieš įrengiant kelio ženklą, turi suderinti su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

     Komisijos nariai vieningai pritarė pasiūlymui. 

     NUSPRĘSTA:  

        1. Pritarti nuo Alyvų g., kairėje pusėje, prie Vyšnių g. 35 namo, prie draudžiamojo kelio 

ženklo Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ įrengti papildomą lentelę Nr. 808 „Galiojimo zonos pabaiga“ 

įrengimui. 

       2. Įpareigoti kelio ženklus įrengti Pasvalio miesto seniūnijos lėšomis, suderinus su 

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

       6. SVARSTYTA.  (duomenys neskelbtini) 2019 m. gegužės 9 d. prašymas „Dėl greičio 

ribojimo kalnelio įrengimo“. 

       Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą, kuriame rašoma, kad 

šalia daugiabučio namo, esančio Joniškėlio 4B, prašoma įrengti greičio ribojimo kalnelį. 

Motyvuoja,  kad automobiliai, važiuodami į šalia esančią parduotuvę, viršija greitį ir sukelia pavojų 

pėstiesiems ir kieme žaidžiantiems vaikams. 
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        Komisijos nariai diskusijos metu vieningai nusprendė nepritarti greičio ribojimo kalnelio 

įrengimui, nes nuo sankryžos iki parduotuvės atstumas nėra didelis ir didelio greičio išvystyti 

negalima 

       NUSPRĘSTA. Nepritarti greičio ribojimo kalnelio įrengimui. 

       7. SVARSTYTA. UAB „Saimeta“ 2019 m. gegužės 22 d. prašymas „Dėl šaligatvio 

ženklinimo“. 

       Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Kalbėjo, kad UAB 

Saimetos direktorė Vita Stankevičienė prašo paženklinti stovėjimo vietą, iš esančių trijų stovėjimo 

vietų, kurios yra prie parduotuvės „Saimeta“ Vilniaus g. Nr. 16. Įmonės vairuotojai atvežę prekes, 

neradę, kur pastatyti automobilį prekių iškrovimui, stato prie šalia esančių automobilių, dėl ko yra 

trukdomas eismas, kitiems automobilių vairuotojams. 

 E. Klimas kalbėjo, kad ženklinimas geltona ištisine ar geltona brūkšnine linija draudžia 

stovėti automobiliams. Paaiškino, kad yra nurodomasis kelio ženklas Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo 

vieta“, tai 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 įrengti ženklus, jei to reikia tik dėl prekių 

įsikrovimo ar iškrovimo. 

         Komisijos nariai bendru sutarimu nepritarė kelio ženklinimo įrengimui. 

         NUSPRĘSTA. Nepritarti kelio ženklinimo įrengimui. 

       8. SVARSTYTA. Pasvalio miesto seniūnijos 2019 m. gegužės 21 d. raštas Nr. (1.3) S-49 

„Dėl kelio ženklo įrengimo“.     

      Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. 

       Pasvalio miesto seniūnas informavo, kad Pasvalio miesto gyventojai nesijaučia saugūs, 

eidami pėsčiųjų taku nuo Biržų g. Pasvalio ligoninės link, nes jaunimas važinėja motociklais ir 

motoroleriais. Prašo leisti įrengti kelio ženklą Nr. 413 „Pėsčiųjų ir dviračių takas“. 

      Komisijos nariai vieningai pritarė, kad pėsčiųjų takas skirtas pėstiesiems ir dviratininkams.  

      E. Klimas paaiškino, kad seniūnas, prieš įrengiant kelio ženklą, turi suderinti su Panevėžio 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

      NUSPRĘSTA: 

      1. Pritarti kelio ženklų įrengimui Nr. 413 „Pėsčiųjų ir dviračių takas“. 

      2. Ženklus įrengti Pasvalio miesto seniūnijos lėšomis. 

 9. SVARSTYTA. Dėl Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ 2015 m. spalio 27 d. rašto Nr. 

SD-100 „Dėl transporto priemonių apribojimo“. 

       Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. 

      Komisijos nariai diskutavo, kad apriboti transporto priemonių eismą į lopšelio-darželio „Eglutė“ 

teritoriją negalima. Gėlių gatvėje, važiuojant iš Taikos g., po dešine puse yra ženklas „Stovėti 

draudžiama“, o šioje gatvėje iš kurios sukama į darželio-lopšelio „Eglutė“ teritoriją, rytais ir po 

darbo eismas yra intensyvus. Gatvėje susidarytų mašinų spūstys, o vaikams ir jų tėveliams būtų 

nesaugu pereiti gatvę. Komisijos nariai vieningai nepritarė papildomų kelio ženklų įrengimui. 

      NUSPRĘSTA. Nepritarti kelio ženklų įrengimui. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Paulius Petkevičius 

 

 

Posėdžio sekretorė        Sandra Kvedarienė 
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