
 

 

 

 

 
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 
 

EISMO SAUGUMO KOMISIJOS 

POSĖDŽIO  PROTOKOLAS 

 

       2019-10-08 Nr. TE-3 

   Pasvalys 

 

Posėdis įvyko 2019 m. spalio 2 d. 10.00–11.00 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, Pasvalio verslininkų asociacijos 

„Verslo žiedas“ prezidentas Antanas Kairys.  

Kvorumas yra, dalyvauja 6 iš 7 komisijos narių. 

 

      DARBOTVARKĖ: 

     1. Dėl Pasvalio rajono Jurgėnų kaimo bendruomenės 2019 m. balandžio 12 d. prašymo „Dėl 

kelio ženklų“. 

     2. Dėl DNSB „Svalia“ 2019 m. rugpjūčio 23 d. prašymo „Dėl šaligatvio ženklinimo“. 

     3. Dėl Pasvalio miesto seniūnijos 2019 m. spalio 2 d. rašto Nr. (1.3) S-121 „Dėl eismo 

saugumo gerinimo“. 

     4. Kiti klausimai. 

 

         

        1. SVARSTYTA. Pasvalio rajono Jurgėnų kaimo bendruomenės 2019 m. balandžio 12 d. 

prašymas „Dėl kelio ženklų“. 

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

kuriame bendruomenės pirmininkė prašo įrengti Kalno k., Kalno g. greičio mažinimo kalnelį, nes 

ties parduotuve išleidžiami ir paimami vaikai, važiuojantys ir grįžtantys į /iš mokyklą. Prašo Kalno 

ir Paįstriečių gatvių sankryžoje įrengti sferinį veidrodį, nes dėl blogo matomumo, ypač, kai 

prasideda žemės ūkio darbai, sankryža tampa nesaugi. 

      E. Klimas 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 ženklų įrengimo. 

      NUSPRĘSTA. Eismo saugumo komisija nusprendė persiųsti prašymą į Lietuvos automobilių    

kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl kelio ženklų įrengimo, nes minėtas kelias priklauso 

Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. 

       2. SVARSTYTA. DNSB „Svalia“ 2019 m. rugpjūčio 23 d. prašymo „Dėl šaligatvio 

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

kuriame bendrijos pirmininkas rašo, kad daugiabutis namas, esantis Vilties 12B, yra toliau nuo 

automobilių stovėjimo aikštelės. Aikštelėje transporto priemonėms vietos suženklintos ir sustatyti 

vietų yra, bet gyventojai transporto priemones stato prie kiemo šaligatvio. Taip pastatytos transporto 

priemonės trukdo privažiuoti greitosios pagalbos ir kitoms aptarnaujančioms transporto 

priemonėms. Bendrijos pirmininkas rašte rašo, kad gyventojai buvo ne kartą įspėti, bet niekas į 

prašymus nereaguoja. Prie prašymo yra pridėtas protokolo išrašas, kuriame gyventojai norėtų, kad 

prie namo esantis šaligatvis būtų paženklintas. 

         E. Klimas išsakė nuomonę, kad paženklinti ištisine geltona linija galima, nes geltona ištisinė 

linija draudžia stovėti automobiliams. Bet abejoja, ar padės, nes gyventojai tada turėtų fotografuoti 

pažeidėjus ir kreiptis į atitinkamas institucijas. 

        V. Užtupas kalbėjo, kad visuose daugiabučių namų kiemuose pilna transporto priemonių ir 

negalima uždrausti statyti transporto priemonių, nes gyventojai neturės kur statyti savo transporto 

priemonių. 

        Komisijos pirmininkas siūlo paženklinti aikštelėje kampą vienai transporto priemonei. 

        Diskusijos metu komisijos nariai vieningai nusprendė aikštelės dalį, skirtą vienai transporto 

priemonei, paženklinti ištisine geltona linija. 

         NUSPRĘSTA: 

 1. Pritarti kelio ženklo ženklinimui geltona ištisinė linija gyvenamojo namo, esančio Vilties 

12B, aikštelės kampe, vienai transporto priemonei. 

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

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

 

        3. SVARSTYTA. Pasvalio miesto seniūnijos 2019 m. spalio 2 d. raštas Nr. (1.3) S-121 „Dėl 

eismo saugumo gerinimo“. 

        Komisijos pirmininkas pristatė klausimą, kuriame prašoma Geležinkeliečių g,. išsukant iš 

Topolių g., pastatyti sferinį veidrodį, kuris pagerintų matomumą vairuotojams, išsukantiems iš 

minėtos gatvės. Kalbėjo, kad šis klausimas buvo svarstytas 2016 m. spalio 7 d. protokole Nr. TE-3 

ir buvo nutarta įrengti sferinį veidrodį Geležinkeliečių g., išsukant iš Topolių g., prie šiluminės 

trasos ir įpareigoti A. Kasparavičių sferinio veidrodžio įrengimui numatyti lėšų iš Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, skirtų Eismo saugumo gerinimui.  

        Komisijos pirmininkas priminė, kad vietoj A. Kasparavičiaus dabar komisijoje dirba R. 

Endziulaitis.    

        Komisijos nariai diskusijos metu kalbėjo, kad neatsiradus papildomoms lėšoms, reikia dar 

kartą numatyti lėšų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, skirtų 

Eismo saugumo gerinimui ir paragino Pasvalio miesto seniūnijos seniūną sirūpinti sferinio 

veidrodžio įrengimu. 

         NUSPRĘSTA:  

         1. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūniją įrengti sferinį veidrodį Geležinkeliečių g., išsukant iš 

Topolių g., prie šiluminės trasos.  

         2. Įpareigoti R. Endziulaitį sferinio veidrodžio įrengimui numatyti lėšų, iš Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, skirtų Eismo saugumo gerinimui. 

 

        4. SVARSTYTA. Komisijos narys Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojas 

Stanislovas Kiudis kreipėsi į komisijos narius dėl gyventojų prašymo. Kalbėjo, kad gyventojai 

kreipėsi dėl klaidinančio ženklo, esančio Biržų g. „Vairavimo mokykla“, nes vairavimo mokykla 

UAB „Pas Ąžuolą“ šiuo metu nevykdo jokios veiklos. Siūlo panaikinti ženklą. 

        E. Klimas kalbėjo, kad tai yra reklaminis ženklas, bet panašus į informacinį kelio ženklą. 

Paaiškino, kad reklaminis ženklas negali įmituoti kelio ženklo. 
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        Komisijos nariai diskusijos metu vieningai pritarė panaikinti nurodomą ženklą „Vairavimo 

mokykla“. Įpareigoja Pasvalio miesto seniūniją panaikinti ženklą. 

        NUSPRĘSTA: 

        1. Pritarti Biržų g. įrengto ženklo „Vairavimo mokykla“ panaikinimui. 

        2. Įpareigoja Pasvalio miesto seniūniją panaikinti ženklą. 

 

        5. SVARSTYTA. Komisijos narys E. Klimas kreipėsi į komisijos narius su klausimu, ar 

Pasvalio mieste neplanuojama įrengti žiedinės kelio sankryžos Taikos g., Panevėžio g. ir Vyšnių g. 

sankryžoje. Kalbėjo, kad tokios sankryžos, ypač centrinėse gatvėse, yra laikomos vienomis 

saugiausių ir jos padeda išvengti spūsčių, padidina transporto pralaidumą, pagerina eismo saugumą  

ir vairuotojams yra gerai suvokiama daugiau nei keturių sankryžos jungiamųjų kelių sujungimui. 

        Komisijos nariai diskusijos metu kalbėjo, apie galimybę vietoj esamų šviesoforų įrengti 

žiedinę kelio sankryžą, nes pasitaiko vairuotojų, kurie nesilaiko Kelių eismo taisyklių, įvažiuodami 

iš Panevėžio g. į Vyšnių g. Diskutavo, kad žiedinė kelio sankryža prisidėtų prie pėsčiųjų ir kitų 

eismo dalyvių didesnio saugumo. Diskusijos metu komisijos nariai vieningai nutarė, kad Eismo 

saugumo komisija kreipsis į Pasvalio rajono savivaldybės administraciją dėl galimybės apsvarstyti, 

dėl žiedinės kelio sankryžos projektavimo. 

        NUSPRĘSTA. Eismo saugumo komisijai kreiptis į Pasvalio rajono savivaldybės 

administraciją dėl galimybės apsvarstyti žiedinės kelio sankryžos projektavimą Taikos g., 

Panevėžio g. ir Vyšnių g. sankryžoje. 

 

Posėdžio pirmininkas        Paulius Petkevičius 

 

Posėdžio sekretorė        Sandra Kvedarienė 

 

 

 

 

 


