
 

 

 

 

 
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 

 

EISMO SAUGUMO KOMISIJOS 

POSĖDŽIO  PROTOKOLAS 

 

                 2020-07-30   Nr. TE-3 

             Pasvalys 

 

 Posėdis įvyko 2020 m. liepos 28 d. 13.00–14.00 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 

     Nedalyvauja – Pasvalio verslininkų asociacijos „Verslo žiedas“ prezidentas Antanas Kairys.

 Kvorumas yra, dalyvauja 6 iš 7 komisijos narių. 

 

           DARBOTVARKĖ: 

        1. Dėl Nakiškių kaimo bendruomenės 2020 m. birželio 14 d. rašto Nr. 1 „Dėl leidimo pastatyti 

eismą ribojantį ženklą“. 

        2. Dėl Daujėnų kaimo bendruomenės pirmininkės 2020 m. birželio 26 d. prašymo „Dėl greičio 

mažinimo kalnelio įrengimo“. 

           3. Dėl Joniškėlio apylinkės seniūnijos 2020 m. liepos 16 d. rašto Nr. 6-73 „Dėl greičio ribojimo 

Kapčiūnų kaime“. 

           4. Dėl (duomenys neskelbtini) 2020 m. liepos 19 d. prašymo „Dėl greitį ribojančio ženklo ir kelio 

užtvaro įrengimo“. 

        

         1. SVARSTYTA. Nakiškių kaimo bendruomenės 2020 m. birželio 14 d. raštas Nr. 1 „Dėl leidimo 

pastatyti eismą ribojantį ženklą“. 

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

kuriame rašoma, kad Nakiškių kaimo bendruomenė prašo leisti įrengti eismą ribojantį ženklą, ties 

įvažiavimu į keliuką vedantį link Nakiškių kapinių. Rašo, kad ūkininkai gadina ne tik kelią, bet ir 

aikštelę, esančią šalia kapinių, sunkiasvore transporto priemone, dėl ko lengvosioms mašinoms 

privažiuoti būna sudėtinga. Motyvuoja, kad nori apsaugoti kelią nuo sunkiasvorės technikos, nes jį 

galima nukreipti kitu keliu, paaiškina kad į visus laukus, kurie ribojasi su kapinėmis yra privažiavimas 

nuo Nakiškių kaimo pusės. 

        Komisijos nariai diskusijos metu nusprendė leisti įrengti draudžiamąjį kelio ženklą Nr. 314 „Ribota 

masė“ nurodant transporto svorį 3,5 t. 

        NUSPRĘSTA: 

        1. Pritarti draudžiamojo kelio ženklo įrengimui Nr. 314 „Ribota masė“ nurodant transporto svorį 

3,5 t.  
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       2. Įpareigoti kelio ženklą įrengti Joniškėlio apylinkės seniūnijos lėšomis, suderinus su Panevėžio 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

       2. SVARSTYTA. Daujėnų kaimo bendruomenės pirmininkės 2020 m. birželio 26 d. prašymas „Dėl 

greičio mažinimo kalnelio įrengimo“. 

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

Daujėnų krašto bendruomenės pirmininkė Daujėnėlių gatvėje prašo įrengti greičio mažinimo kalnelį. 

Rašo, kad gatvėje nėra šaligatvių, o vairuotojai dažnai viršija greitį, dėl ko mažamečiams vaikams ir 

vyresnio amžiaus žmonėms yra nesaugu. 

     Komisijos nariai diskusijos metu nusprendė leisti įrengti greičio mažinimo priemonę ir siūlo įrengti 

„PLATO“ kalnelį. 

      NUSPRĘSTA: 

      1. Pritarti kelio ženklo Nr. 151 „Greičio mažinimo priemonė“ įrengimui. Siūlo įrengti „PLATO“ 

kalnelį. 

      2. Įpareigoti kelio ženklus įrengti Daujėnų seniūnijos lėšomis, suderinus su Panevėžio apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

      3. SVARSTYTA. Joniškėlio apylinkės seniūnijos 2020 m. liepos 16 d. raštas Nr. 6-73 „Dėl greičio 

ribojimo Kapčiūnų kaime“. 

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

prašoma Žilvičių gatvėje įrengti draudžiamuosius kelio ženklus Nr. 329 „Ribotas greitis“, ribojančius 30 

km/h greitį, bei Nr. 330 „Greičio ribojimo pabaiga“, arba nurodomuosius kelio ženklus Nr. 552 

„Gyvenamoji zona“ ir Nr. 553 „Gyvenamosios zonos pabaiga“. 

      Komisijos nariai diskusijos metu priėmė sprendimą leisti įrengti nurodomuosius kelio ženklus Nr. 

550 „Gyvenvietės pradžia“ ir Nr. 551 „Gyvenvietės pabaiga“      

       NUSPRĘSTA: 

       1.  Pritarti kelio ženklų įrengimui Nr. 550 „Gyvenvietės pradžia“ ir Nr. 551 „Gyvenvietės pabaiga“. 

       2. Įpareigoti kelio ženklą įrengti Joniškėlio apylinkės seniūnijos lėšomis, suderinus su Panevėžio 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

       4. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2020 m. liepos 19 d. prašymas „Dėl greitį ribojančio 

ženklo ir kelio užtvaro įrengimo“. 

       Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Prašyme rašoma, kad Kalno 

g., už Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos stadiono, ties gyvenamaisiai namais įrengti kelio užtvarą 

ar „gulintį policininką“.  

       Komisijos nariai kalbėjo, kad draudžiamieji ženklai gali būti naudojami tik tada, kai jie yra būtini 

saugiam eismui organizuoti arba aplinkai apsaugoti. Diskutavo, kad didelio greičio šioje vietoje neturėtų 

būti ir nutarė, kad papildomų kelio ženklų įrenginėti nereikia,  nes nurodyta gatvė neasfaltuota, bet tai 

yra kelias, neturintis viename gale išvažiavimo. Siūlo įrengti informacinį kelio ženklą Nr. 611 

„Aklakelis“. 

       NUSPRĘSTA: 

       1. Nepritarti draudžiamųjų kelio ženklų įrengimui. 

       2.  Siūlo įrengti informacinį kelio ženklą Nr. 611 „Aklakelis“. 

       3. Įpareigoti kelio ženklą įrengti Pasvalio miesto seniūnijos lėšomis, suderinus su Panevėžio 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Paulius Petkevičius 

       

Posėdžio sekretorė        Sandra Kvedarienė 

 

 

 


