
 

 

 

 
 

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 

 

EISMO SAUGUMO KOMISIJA 

POSĖDŽIO  PROTOKOLAS 

 

2023-02-24 Nr. TE-1 

Pasvalys 

 

 

       Posėdis įvyko 2023 m. vasario 21 d. 14.00–15.00 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, Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Stanislovas Kiudis, Vietinio ūkio ir plėtros 

skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis, Pasvalio miesto seniūnijos seniūnas 

Kęstutis Mitras, Panevėžio apskrities VPK Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir 

prevencijos poskyrio viršininkas Erikas Klimas, Pasvalio verslininkų asociacijos „Verslo žiedas“ 

prezidentas Antanas Kairys. 

       Kvorumas yra, dalyvauja 7 iš 7 komisijos narių. 

 

         DARBOTVARKĖ: 

       

        1. Dėl (duomenys neskelbtini) 2022 m. rugsėjo 28 d. prašymo „Dėl draudžiamųjų kelio ženklų 

įrengimo“. 

       2. Dėl Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ 2023 m. sausio 10 d. rašto Nr. SD-9 „Dėl eismo 

saugumo gerinimo ir transporto priemonių apribojimo“. 

        3. Dėl „MB Modum Style“ 2023 m. sausio 25 d. prašymo „Dėl kelio ženklo pastatymo“. 

       4. Dėl Pumpėnų seniūnijos 2023 m. sausio 31 d. rašto ISD-18 „Dėl eismo saugumo priemonių 

įrengimo“. 

         5. Dėl Grūžių krašto kaimo bendruomenės 2023 m. vasario 1 d. prašymo „Dėl Grūžių kaimo 

autobusų stotelės perkėlimo“. 

       6. Dėl UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 2023 m. vasario 2 d. rašto Nr. SD-29 „Dėl eismo 

organizavimo Pasvalio autobusų stotyje“. 

 

      1. SVARSTYTA. (duomenys neskelbtini) 2022 m. rugsėjo 28 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 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. 
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      2022 m. rugsėjo 27 d. gautas (duomenys neskelbtini) prašymas, kuriame prašoma įrengti kelio 

ženklą Nr. 332 „Stovėti draudžiama“ prie Saločių miestelio kapinių. 

       Komisijos nariai diskusijos metu vieningai nusprendė persiųsti prašymą į Saločių seniūniją dėl 

nuomonės pateikimo kelio ženklų įrengimui.  

       2022 m. rugsėjo 28 d. gautas (duomenys neskelbtini) prašymas, kuriame prašoma įrengti kelio 

ženklą Nr. 332 „Stovėti draudžiama“ prie Saločių miestelio kapinių. 2023 m. sausio 13 d. gautas 

Saločių seniūnijos raštas dėl prašomų kelio ženklų įrengimo. 

  Gautame atsakyme rašoma, kad Saločių seniūnija sutinka, jog draudžiamasis kelio ženklas būtų 

įrengtas nuo liepos 1d. iki rugsėjo 30 d.  

  Komisijos nariai diskusijos metu nusprendė pritarti draudžiamųjų kelio ženklų įrengimui. 

       NUSPRĘSTA: 

         1. Pritarti draudžiamųjų kelio ženklų įrengimui Nr. 332 „Stovėti draudžiama“. 

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

vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

   2. SVARSTYTA. Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ 2023 m. sausio 10 d. raštas Nr. SD-9 „Dėl 

eismo saugumo gerinimo ir transporto priemonių apribojimo“. 

 Komisijos pirmininkas P. Petkevičius pristatė darbotvarkės klausimą.  

 Komisijos nariai diskutavo, kad negalima apriboti transporto priemonių eismo į lopšelio-

darželio „Eglutė“ teritoriją, nes gatvėje susidarytų mašinų spūstys. Rytais ir po darbo eismas 

intensyvus, o vaikams ir jų tėveliams būtų nesaugu pereiti gatvę.  

 Komisijos nariai vieningai nepritarė papildomų kelio ženklų įrengimui. Komisijos nariai siūlo 

Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ įsirengti nuleidžiamą užtvarą, reguliuojantį transporto priemonių 

srautą per kontroliuojamą punktą, kuris būtų skirtas tik darbuotojams ir aptarnaujančiam personalui. 

      NUSPRĘSTA: 

       1. Nepritarti draudžiamųjų kelio ženklų įrengimui. 

 2. Komisija siūlo Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ įsirengti nuleidžiamą užkardą, 

reguliuojantį transporto priemonių srautą per kontroliuojamą punktą, kuris būtų skirtas tik 

darbuotojams ir aptarnaujančiam personalui. 

      3. SVARSTYTA. „MB Modum Style“ 2023 m. sausio 25 d. prašymas „Dėl kelio ženklo 

pastatymo“. 

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

kuriame prašoma Ežero g. 20, ties parduotuve „MB Modum Styl“, įrengti kelio ženklą „Rezervuota 

stovėjimo vieta“ parduotuvės klientams.  

 R. Endziulaitis informavo, kad Pasvalio Svalios progimnazijos teritorijoje (iš Ežero gatvės 

pusės) šiais metais bus įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. 

      Komisijos nariai diskusijos metu nusprendė, kad netikslinga įrengti kelio ženklus, kadangi 

Pasvalio Svalios progimnazijos teritorijoje iš Ežero gatvės šiais metais bus įrengta automobilių 

stovėjimo aikštelė. Prie klausimo bus galimybė sugrįžti, jeigu bus poreikis, po atliktų rekonstrukcijos 

darbų. 

     NUSPRĘSTA. Pasvalio Svalios progimnazijos teritorijoje (iš Ežero gatvės pusės) šiais metais 

bus įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Prie klausimo bus galimybė sugrįžti, jeigu bus poreikis, 

po atliktų rekonstrukcijos darbų. 

      4. SVARSTYTA. Pumpėnų seniūnijos 2023 m. sausio 31 d. raštas Nr. ISD-18 „Dėl eismo 

saugumo priemonių įrengimo“. 

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

kuriame prašoma dėl riboto matomumo išvažiuojant iš gretimų gatvių Pumpėnų mstl., Malūno– 

Panevėžio g. sankryžoje bei Vilniaus–Daujėnų ir Mindaugo g. sankryžoje, įrengti sferinius 

veidrodžius. Panevėžio g. Nr. 54, Nr. 57, Nr. 58, Nr. 59, Nr. 60 namų gyventojai pageidauja ties 

posūkiu į Via Baltica magistralinį kelią įrengti pirmumo kelio ženklą (nesaugus posūkis). 

      Komisijos nariai diskusijos metu nusprendė, kad dėl sferinio veidrodžio įrengimo Vilniaus– 

Daujėnų ir Mindaugo g. sankryžoje reikia kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie 



 3 

Susisiekimo ministerijos, kadangi šis kelias priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie 

Susisiekimo ministerijos. 

      Pumpėnų mstl. Malūno–Panevėžio g. sankryžoje pritaria pirmumo kelio ženklo įrengimui Nr. 

203 „Duoti kelią“. 

       Pumpėnų mstl. Malūno–Panevėžio g. nuo mokyklos komisijos nariai pritaria pirmumo kelio 

ženklo įrengimui Nr. 203 „Duoti kelią“ su papildoma lentele Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“. Dėl 

pirmumo ženklo ties posūkiu į Via Baltica magistralinį kelią Nr. 201 „Pagrindinis kelias“ su 

papildoma lentele Nr. 842 „Pagrindinio kelio kryptis“ reikia kreiptis į Lietuvos automobilių kelių 

direkciją prie Susisiekimo ministerijos, kadangi šis kelias priklauso Lietuvos automobilių kelių 

direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. 

     NUSPRĘSTA: 

      1. Dėl sferinio veidrodžio įrengimo Vilniaus–Daujėnų ir Mindaugo g. sankryžoje komisija siūlo 

kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos, kadangi šis kelias 

priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. 

       2. Pritarti Pumpėnų mstl., Malūno–Panevėžio g. sankryžoje, Malūno g. pirmumo kelio ženklo 

įrengimui Nr. 203 „Duoti kelią“. 

       3. Pritarti Pumpėnų mstl., Malūno–Panevėžio g., nuo mokyklos, pirmumo kelio ženklo 

įrengimui Nr. 203 „Duoti kelią“ su papildoma lentele Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“. 

       4. Dėl pirmumo ženklo Nr. 201 „Pagrindinis kelias“ su papildoma lentele Nr. 842 „Pagrindinio 

kelio kryptis“ Pumpėnų mstl. Malūno–Panevėžio g., Panevėžio g. ties posūkiu į Via Baltica 

magistralinį kelią siūlo kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos, 

kadangi šis kelias priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. 

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

apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

          5. SVARSTYTA. Grūžių krašto kaimo bendruomenės 2023 m. vasario 1 d. prašymas „Dėl 

Grūžių kaimo autobusų stotelės perkėlimo“. 

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

kuriame prašoma Grūžių kaimo autobusų stotelę iš dabartinės vietos perkelti į gyvenvietės centrą, kur 

sustoja mokinius vežantys UAB „Pasvalio autobusų parkas“ autobusai. 

     E. Klimas informavo, kad negalima perkelti stotelės, nes įrengiant stoteles, reikia laikytis tam 

tikrų viešojo transporto reikalavimų. Eismo saugumo komisija gali tik pritarti jų įrengimui. 

     Komisijos nariai vieningai nutarė neprieštarauti dėl autobusų sustojimo stotelės įrengimo 

pagal visus viešojo transporto reikalavimus. 

  NUSPRĘSTA: 

       1. Neprieštarauti dėl autobusų sustojimo stotelės įrengimo, suderinus su UAB „Pasvalio 

autobusų parkas“. 

  2. Įpareigoti Vaškų seniūniją suderinti autobusų stotelės įrengimą su UAB „Pasvalio autobusų 

parkas“ ir išsiaiškinti visus reikalavimus dėl autobusų stotelės įrengimo, ir reikalavimų, įrengiant 

naują autobusų stotelę. 

      6. SVARSTYTA. UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 2023 m. vasario 2 d. raštas Nr. SD-29 

„Dėl eismo organizavimo Pasvalio autobusų stotyje“. 

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

kuriame prašoma UAB „Pasvalio autobusų parkas“ stotyje įrengti ženklinimus, taip užtikrinant 

vairuotojų ir keleivių saugą. 

 R. Endziulaitis priminė, kad tai yra UAB „Pasvalio autobusų parkas“ teritorija ir bendrovė 

pati turi spręsti iškilusias problemas.  

 E. Klimas informavo, kad, įvažiuojant į UAB „Pasvalio autobusų parkas“ teritoriją, yra 

įrengtas draudžiamasis kelio ženklas Nr. 312 „Nurodyto transporto eismas draudžiamas“. Siūloma 

fiksuoti viešosios tvarkos pažeidėjus ir kreiptis į atitinkamas institucijas. 

 Komisijos nariai diskutavo, kad „Naujoji mėsinė“, „Mėsos gaminiai“nėra UAB „Pasvalio 

autobusų parkas“ teritorijoje, todėl klausimas nesprendžiamas. 

 Komisijos nariai vieningai nusprendė nepritarti kelių ženklinimui. 
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 NUSPRĘSTA. Nepritarti kelių ženklinimui UAB „Pasvalio autobusų parkas“ teritorijoje, nes 

įvažiuojant į UAB „Pasvalio autobusų parkas“ teritoriją yra įrengtas draudžiamasis kelio ženklas Nr. 

312 „Nurodyto transporto eismas draudžiamas“. Siūloma fiksuoti viešosios tvarkos pažeidėjus ir 

kreiptis į atitinkamas institucijas. „Naujoji mėsinė“, „Mėsos gaminiai“ nėra UAB „Pasvalio autobusų 

parkas“ teritorijoje, todėl klausimas nesprendžiamas. 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Paulius Petkevičius  

 

 

      

Posėdžio sekretorė        Sandra Kvedarienė 

 

 

 


