
 

 

 

 
 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 

 

EISMO SAUGUMO KOMISIJA 

POSĖDŽIO  PROTOKOLAS 

 

2022-07-19 Nr. TE-3 

Pasvalys 

 

 

       Posėdis įvyko 2022 m. liepos 19 d. 15.00–16.00 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 rajono savivaldybės mero pavaduotojas Stanislovas 

Kiudis, Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis, Pasvalio 

miesto seniūnijos seniūnas Kęstutis Mitras. 

Kvorumas yra, dalyvauja 6 iš 7 komisijos narių. 

 

 

 

       DARBOTVARKĖ: 

      1. Dėl Vaškų seniūnijos 2022 m. birželio 3 d. rašto Nr. 8-32 „Dėl nurodomojo kelio ženklo Nr. 

580 įrengimo“. 

      2. Dėl (duomenys neskelbtini) 2022 m. birželio 15 d. prašymo „Dėl Kantariškių gatvės eismo 

pakeitimo“. 

2.  Dėl UAB „Ringužė“ 2022 m. birželio 16 d. prašymo „Išduoti leidimą, suteikiantį teisę 

transporto priemonei stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje“. 

      4. Dėl Pasvalio miesto seniūnijos 2022 m. liepos 5 d. rašto Nr. (1.3)S-66  „Dėl pėsčiųjų perėjos 

įrengimo Stoties gatvėje“. 

      5. Dėl Pasvalio sporto mokyklos 2022 m. liepos 18 d. rašto Nr. SR-80 „Dėl automobilių 

parkavimo vietų neįgaliesiems“. 

     6. Dėl (duomenys neskelbtini) 2022 m. liepos 18 d. prašymo „Dėl draudžiamųjų kelio ženklų 

įrengimo“. 

      

 

      1. SVARSTYTA. Vaškų seniūnijos 2022 m. birželio 3 d. raštas Nr. 8-32 „Dėl nurodomojo kelio 

ženklo Nr. 550 įrengimo“. 

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

kuriame prašoma kelyje Nr. V:082 per Vainekonių kaime įrengti nurodomąjį kelio ženklą Nr. 550  

„Gyvenvietės pradžia“.    

     Komisijos nariai diskusijos metu nusprendė pritarti kelio ženklų įrengimui Nr. 550 „Gyvenvietės 

pradžia“ ir Nr. 551 „Gyvenvietės pabaiga“. 

      NUSPRĘSTA:  

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

„Gyvenvietės pabaiga“. 
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2. Įpareigoti kelio ženklus įrengti Vaškų seniūnijos lėšomis, suderinus su Panevėžio apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

       2. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2022 m. birželio 15 d. prašymas „Dėl Kantariškių 

gatvės eismo pakeitimo“. 

 Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Prašyme prašoma įrengti   

vienpusį eismą Kantariškių g. (nuo Panevėžio g. iki Klevų g.). Gyventojai skundžiasi, kad gatvė 

siaura ir kelia pavojų gyventojams per greitai važiuojantys automobiliai. 

     Komisijos nariai diskutavo, ar draudžiančių kelio ženklų įrengimas nesukeltų nepatogumų 

gyventojams ir jų svečiams, todėl siūlo atsiklausti gyventojų nuomonės. Vieningai nuspręsta dėl 

išsamesnės informacijos pavesti Pasvalio miesto seniūnui K. Mitrai išsiaiškinti, ar tikrai visi 

gyventojai pritaria kelio ženklų įrengimui ir atidėti klausimo svarstymą kitam komisijos posėdžiui.  

      NUSPRĘSTA:  

      1. Atidėti klausimo svarstymą kitam posėdžiui. 

      2. Įpareigoti K. Mitrą atsiklausti gyventojų nuomonės dėl kelio ženklų įrengimo ir kitame Eismo 

saugumo komisijos posėdyje išsakyti savo nuomonę. 

   3. SVARSTYTA. UAB „Ringužė“ 2022 m. birželio 16 d. prašymas „Išduoti leidimą, suteikiantį 

teisę transporto priemonei stovėti kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo 

zonoje“. 

Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Prašyme prašoma išduoti 

specialų leidimą stovėti transporto priemonei. 

Komisijos nariai diskusijos metu  pritarė leidimo išdavimui. 

      NUSPRĘSTA: 

      1. Pritarti leidimo išdavimui. 

      2. Prašome pateikti prašymą kelio ženklo įrengimui Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“. 

      4. SVARSTYTA. Pasvalio miesto seniūnijos 2022 m. liepos 5 d. raštas Nr. (1.3)S-66  „Dėl 

pėsčiųjų perėjos įrengimo Stoties gatvėje“. 

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

kuriame rašoma, kad Pasvalio miesto seniūnija prašo užtikrinti eismo saugumą ir leisti įrengti 

pėsčiųjų perėją Stoties-Melioratorių gatvės sankryžoje, ties Stoties gatvės pastatu Nr. 24. Atidarius 

UAB „Indritus“ parduotuvę, pėsčiųjų perėja reikalinga užtikrinant saugų pėsčiųjų judėjimą, kertant 

važiuojamąją gatvės dalį. 

     E. Klimas kalbėjo, kad perėjos įrengimas turi atitikti visas pėsčiųjų perėjos įrengimo taisykles. 

Paaiškino, kad seniūnas, prieš įrengiant kelio ženklus, turi suderinti su Panevėžio apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

      Komisijos nariai diskutavo, kad neprieštarauja kelio ženklų įrengimui, bet siūlo kelio ženklus 

įrenginėti esant techninėm ir finansinėm galimybėm. 

      NUSPRĘSTA: 

     1.Neprieštarauti pėsčiųjų perėjos įrengimui, pagal visas pėsčiųjų perėjos įrengimo taisykles. 

     2.  Siūlo kelio ženklus įrenginėti esant techninėm ir finansinėm galimybėm. 

     3. Kelio ženklus įrengti Pasvalio miesto seniūnijos lėšomis, suderinus su Panevėžio apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

    5. SVARSTYTA. Pasvalio sporto mokyklos 2022 m. liepos 18 d. raštas Nr. SR-80 „Dėl 

automobilių parkavimo vietų neįgaliesiems“. 

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

kuriame prašoma leisti įrengti dvi automobilių parkavimo vietas neįgaliesiems Pasvalio sporto 

mokyklos aikštelėje.  

Komisijos nariai diskusijos metu pritarė dėl automobilių parkavimo vietų įrengimo 

neįgaliesiems. Diskutavo, kad Sporto mokykla savo lėšomis įsirengtų nurodomuosius kelio ženklus. 

     NUSPRĘSTA:  

     1. Pritarti dėl automobilių parkavimo vietų neįgaliesiems. 

     2. Įpareigoto Sporto mokyklą savo lėšomis įsįrengti kelio ženklus, suderinus su Panevėžio 

apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 
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     6. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2022 m. liepos 18 d. prašymas „Dėl draudžiamųjų 

kelio ženklų įrengimo“. 

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

kuriame rašoma, kad žmonės lankantys kapines užstato automobiliais keliuką vedantį į jų sodybą ir 

prašo pastatyti draudžiamuosius kelio ženklus Nr. 332 „Stovėti draudžiama“ su papildoma lentele 

Nr. 811 „Galiojimo zona į abi puses“.  

     E. Klimas paaiškino, kad draudžiamieji ženklai naudojami eismui uždrausti ir apriboti arba tiems 

draudimams (apribojimams) panaikinti. Draudžiamieji ženklai gali būti naudojami tik tada, kai jie 

yra būtini saugiam eismui organizuoti arba aplinkai apsaugoti. Neturi būti naudojami ženklai, kurie 

nepagrįstai draustų ar apribotų eismą. 

      Komisijos nariai diskusijos metu nusprendė atidėti klausimą kitam komisijos posėdžiui ir 

prašyti (duomenys neskelbtini) detalesnės informacijos dėl kelio ženklų įrengimo, nes neaišku, 

kuriame kelyje prašoma įrengti ženklą. Regijoje rodo, kad į sodybą veda du keliai. 

         NUSPRĘSTA: 

       1. Atidėti klausimo svarstymą kitam posėdžiui. 

          2. Prašyti (duomenys neskelbtini) išsamesnės informacijos dėl kelio ženklų įrengimo, nes 

neaišku, kuriame kelyje prašoma įrengti kelio ženklą. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Paulius Petkevičius 

      

Posėdžio sekretorė        Sandra Kvedarienė 

 

 

 


