
 

 

 

 
 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 

 

EISMO SAUGUMO KOMISIJA 

POSĖDŽIO  PROTOKOLAS 

 

2022-09-26 Nr. TE-4 

Pasvalys 

 

 

       Posėdis įvyko 2022 m. rugsėjo 21 d. 9.00–10.00 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, Pasvalio verslininkų asociacijos „Verslo žiedas“ 

prezidentas Antanas Kairys. 

Kvorumas yra, dalyvauja 7 iš 7 komisijos narių. 

 

 

 

       DARBOTVARKĖ: 

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

įrengimo“. 

      2. Dėl UAB „Ringužė“ 2022 m. rugpjūčio 11 d. prašymo „Dėl kelio ženklo įrengimo“. 

      3. Dėl UAB „Ringužė“ 2022 m. rugpjūčio 11 d. prašymo „Dėl vietos rezervavimo prie 

parduotuvės“. 

      4. Dėl (duomenys neskelbtini) 2022 m. rugpjūčio 16 d. prašymo „Dėl kelio ženklo įrengimo“. 

      5. Dėl (duomenys neskelbtini) 2022 m. rugpjūčio 23 d. prašymo „Dėl kelio ženklo įrengimo“. 

      6. Dėl Pasvalio miesto seniūnijos 2022 m. rugpjūčio 26 d. rašto Nr. (1.3)S-83  „Dėl Salomėjos 

Nėries gatvės“. 

      7.Dėl (duomenys neskelbtini) 2022 m. rugpjūčio 24 d. prašymo „Dėl Kantariškių gatvės eismo 

pakeitimo“. 

     8. Dėl (duomenys neskelbtini) 2022 m. rugpjūčio 26 d. prašymo „Dėl greičio ribojimo kalnelių 

įrengimo“. 

     9. Dėl Pasvalio miesto seniūnijos 2022 m. rugpjūčio 30 d. rašto Nr. (1.3)S-85  „Dėl eismo 

saugumo gerinimo Pasvalio mieste“. 

       10. Dėl UAB „Indritus“ 2022 m. rugsėjo 13 d. prašymas „Dėl informacinio kelio ženklo“.                

 

 

      1. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2022 m. liepos 18 d. prašymas „Dėl draudžiamųjų 

kelio ženklų įrengimo“. 

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

priminė, kad (duomenys neskelbtini) prašymas svarstytas 2022 m. liepos 18 d. Buvo nuspręsta 
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atidėti klausimo svarstymą kitam komisijos posėdžiui ir prašyti (duomenys neskelbtini) išsamesnės 

informacijos dėl kelio ženklų įrengimo, nes neaišku, kuriame kelyje prašoma įrengti kelio ženklą.  

 2022 m. rugsėjo 21 d. vykusiame posėdyje svarstant klausimą, negavus papildomos informacijos 

iš (duomenys neskelbtini), komisijos nariai nusprendė nepritarti draudžiamųjų kelio ženklų 

įrengimui. 

      NUSPRĘSTA. Negavus papildomos informacijos dėl kelio ženklų įrengimo, nuspręsta nepritarti 

draudžiamųjų kelio ženklų įrengimui.  

       2. SVARSTYTA. UAB „Ringužė“ 2022 m. rugpjūčio 11 d. prašymas „Dėl kelio ženklo 

įrengimo“. 

       3. SVARSTYTA. UAB „Ringužė“ 2022 m. rugpjūčio 11 d. prašymas „Dėl vietos rezervavimo 

prie parduotuvės“. 

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

kuriame prašoma tarp Vilniaus g. 3 ir Biržų g. 2, ties parduotuve, įrengti kelio ženklą „Rezervuota 

stovėjimo vieta“, įmonės transportui pasikrauti ir išsikrauti prekes. Prašo išduoti leidimą dėl vietos 

rezervavimo, tik parduotuvės klientams. 

     Komisijos nariai diskusijos metu diskutavo, kad Vilniaus g. yra ne viena įmonė, parduotuvė, 

įstaiga, todėl kelio ženklų įrengimas vienai įmonei netikslingas.  

 Bendru sutarimu nutarė statyti nurodomąjį kelio ženklą Nr. 529 „Stovėjimo ribotą laiką vieta“ 2 

val. ir taip išspręsti visos gatvės stovėjimo ribojimą. 

     NUSPRĘSTA: 

     1. Nepritarti draudžiamųjų kelio ženklų įrengimui. Nutarta statyti nurodomąjį kelio ženklą Nr. 

529 „Stovėjimo ribotą laiką vieta“ 2 val. ir taip išspręsti visos gatvės stovėjimo ribojimą. 

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

apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

     4. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2022 m. rugpjūčio 16 d. prašymas „Dėl kelio ženklo 

įrengimo“. 

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

kuriame rašoma, kad Valakėlių k., Draugystės g. vairuotojai nesilaiko saugaus eismo greičio ir kelia 

dulkes. Gatvėje yra mažamečių vaikų, o neatsakingi vairuotojai kelia grėsmę vaikų saugumui. Prašo 

įrengti kelio ženklą, ribojantį važiuoti greičiau nei 20 km/h. 

     Komisijos nariai diskusijos metu, pritarus Pasvalio apylinkių seniūnijai, nusprendė nepritarti 

kelio ženklų įrengimui, nes kelias nėra intensyvus, todėl toks kelio ženklas nepagrįstai draustų ir 

apribotų eismą. Komisijos nariai diskutavo dėl galimybės įpareigoti Pasvalio apylinkių seniūniją, 

esant reikalui, nudruskinti kelią, dėl kelio dulkėtumo. 

     NUSPRĘSTA. Nepritarti kelio ženklų įrengimui. 

     5. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2022 m. rugpjūčio 23 d. prašymo „Dėl kelio  ženklo 

įrengimo“. 

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

kuriame prašoma Migonių k., Piliakalnio g. įrengti kelio ženklą Nr. 550 „Gyvenvietės pradžia“ ir 

Nr. 551 „Gyvenvietės pabaiga“, nes vairuotojai važiuoja dideliu greičiu, dėl to kyla dulkės, nesaugu 

mažamečiams. 

     Komisijos nariai, diskusijos metu, atsižvelgus į Pasvalio apylinkių seniūnijos raštą dėl pritarimo   

įrengti draudžamuosius kelios ženklus, nusprendė pritarti draudžiamųjų kelio ženklų įrengimui.  

     NUSPRĘSTA: 

     1. Pritarti Migonių k., Piliakalnio g., kelio ženklų įrengimui Nr. 550 „Gyvenvietės pradžia“ ir Nr. 

551 „Gyvenvietės pabaiga“. 

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

apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

    6. SVARSTYTA. Pasvalio miesto seniūnijos 2022 m. rugpjūčio 26 d. raštas Nr. (1.3)S-83  „Dėl 

Salomėjos Nėries gatvės“. 
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     Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Supažindino su raštu, 

kuriame prašoma apriboti sunkiasvorių transporto judėjimą S. Nėries g., nes važiuojant 

sunkiasvorėms transporto priemonėms vibruoja ir skilinėja gyvenamųjų namų sienos. 

   Komisijos nariai diskusijos metu diskutavo, kad sunkiasvorių transporto priemonių įvažiavimas į 

Pasvalio miestą draudžiamas, įrengti draudžiamieji kelio ženklai Nr. 304 „Krovininių automobilių 

eismas draudžiamas“, todėl netikslinga įrengti papildomus kelio ženklus. Mieste gali važiuoti tik 

aptarnaujantis transportas. 

   NUSPRĘSTA. Nepritarti draudžiamųjų kelio ženklų įrengimui, nes visame Pasvalio mieste 

draudžiamas krovininių transporto priemonių įvažiavimas, yra draudžiamieji kelio ženklai Nr. 304 

„Krovininių automobilių eismas draudžiamas“, todėl netikslinga įrengti papildomus kelio ženklus.   

     7. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2022 m. rugpjūčio 24 d. prašymas „Dėl Kantariškių 

gatvės eismo pakeitimo“. 

   Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą. Priminė, kad 2022 m. 

birželio 15 d. buvo gautas (duomenys neskelbtini) prašymas „Dėl Kantariškių gatvės eismo 

pakeitimo“. Buvo nuspręsta atidėti klausimo svarstymą kitam posėdžiui ir įpareigoti Pasvalio miesto 

seniūną K. Mitrą atsiklausti gyventojų nuomonės dėl kelio ženklų įrengimo ir kitame Eismo saugumo 

komisijos posėdyje pateikti atsakymą. 2022 m. rugpjūčio 24 d. gautas (duomenys neskelbtini) 

prašymas, kuriame gyventojai aiškina negavę jokios informacijos apie planuojamus ar siūlomus 

pakeitimus Kantariškių gatvėje. 

     Pasvalio miesto seniūnas paaiškino, kad susirinkimo metu pakalbėjus su gyventojais ir išsiaiškinus 

situaciją, buvo nuspręsta neįrengti kelio ženklų. 

   Komisijos nariai, išklausę Pasvalio miesto seniūno paaiškinimą, nusprendė nepritarti kelio ženklų 

įrengimui. 

    NUSPRĘSTA. Nepritarti kelio ženklų įrengimui. 

    8. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2022 m. rugpjūčio 26 d. prašymas „Dėl greičio 

ribojimo kalnelių įrengimo“. 

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

kuriame prašoma Aukštikalnių k., Sodų g. įrengti automobilių greičio ribojimo kalnelius, nes 

minėtoje gatvėje kuriasi nauja gyvenvietė, daugėja mažų vaikų, kurie gali neapdairiai išlėkti į gatvę.  

    Komisijos nariai diskutavo, kad Sodų g. gatvėje yra statomi nauji gyvenamieji namai, bet šioje 

gatvėje yra ir kiti daugiabučiai, UAB „Aukštikalnių sodai“, kurie gali nepritarti greičio ribojimo 

kalnelių įrengimui. Prašyme parašai surinkti tik iš 16 gyventojų. 

     E. Endziulaitis paaiškino, kad šiais metais šioje gatvėje buvo atliekami išdaužų užtaisymo 

darbai. Rekonstruojant Žiedų g., bus išspręstas sankryžos pakilimas.  

     NUSPRĘSTA. Nepritarti greičio ribojimo kalnelių įrengimui, bet rekonstruojant Žiedų g., Sodų ir 

Žiedų gatvių sankryžoje įrengti sankryžos pakilimą.  

     9. SVARSTYTA. Pasvalio miesto seniūnijos 2022 m. rugpjūčio 30 d. raštas Nr. (1.3)S-85  „Dėl 

eismo saugumo gerinimo Pasvalio mieste“. 

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

kuriame Pasvalio miesto seniūnija, atsižvelgdama į gautus Lėvens pagrindinės mokyklos 

bendruomenės prašymus dėl Kalno g. dešinėje pusėje statomų automobilių, kurie susiaurina 

pravažiavimą dėl transporto spūsčių eismo metu ir apsunkina mokinių išlaipinimą iš automobilių, 

prašo užtikrinti eismo saugumą ir pastatyti draudžiamuosius kelio ženklus Nr. 333 „Stovėti 

draudžiama“ nuo Kalno g. 59 namo iki Lėvens pagrindinės mokyklos įėjimo takelio pabaigos. 

    Komisijos nariai diskusijos metu vieningai nusprendė pritarti draudžiamųjų kelio ženklų 

įrengimui. 

   NUSPRĘSTA:  

     1. Pritarti draudžiamųjų kelio ženklų Nr. 333 „Stovėti draudžiama“, nuo Kalno g. pažymėto namo 

Nr. 59 iki Lėvens pagrindinės mokyklos įėjimo takelio pabaigos. 

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

apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 
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       10. SVARSTYTA. UAB „Indritus“ 2022 m. rugsėjo 13 d. prašymas „Dėl informacinio kelio 

ženklo“.                

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

kuriame UAB „Indritus“ prašo leisti pastatyti individuliai suprojektuotą informacinį kelio ženklą 

„Restoranas „Amžių Trio“. 

      E. Klimas kalbėjo, kad informacinis kelio ženklas „Restoranas „Amžių Trio“ ir jis turėtų būti 

derinamas su rajono architektu. Kalbėjo, kad tai nėra Eismo saugumo komisijos kompetencijos 

klausimas. Eismo saugumo komisija gali leisti įsirengti paslaugų kelio ženklus Nr. 707 „Valgykla“, 

arba Nr. 708 „Kavinė“. 

      Komisijos nariai diskusijos metu pritarė paslaugų kelio ženklų įrengimui.  

      NUSPRĘSTA: 

      1. Informacinis kelio ženklas „Restoranas „Amžių Trio“ turėtų būti derinamas su rajono 

architektu.  

     2. Leisti įsirengti paslaugų kelio ženklus Nr. 707 „Valgykla“, arba Nr. 708 „Kavinė“.  

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Paulius Petkevičius 

      

Posėdžio sekretorė        Sandra Kvedarienė 

 

 

 


