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Posėdis įvyko 2012 m. kovo 30 d. 13–15.00 val. 
Posėdžio pirmininkas – komisijos pirmininkas Administracijos direktorius Rimantas 

Užuotas.  
Posėdžio sekretorė – Bendrojo skyriaus specialistė Egidija Kazickaitė. 
Dalyvavo:  komisijos nariai  – Pasvalio rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos 

skyriaus viršininkas Deividas Valtaris, Pasvalio miesto seniūnijos seniūnas Petras Drevinskas, 
Pasvalio apylinkių seniūnijos seniūnas Stanislovas Triaba, VĮ Panevėžio regiono kelių Pasvalio 
kelių tarnybos viršininkas Vladas Žalkauskas, Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros skyriaus statybos 
inžinierius Andrius Kasparavičius. 

Kviestieji asmenys: Pušaloto seniūnijos seniūnė Paulyna Stravinskienė. 
DARBOTVARKĖ: 
1. Dėl Pušaloto bendruomenės 2012 m. kovo 5 d. prašymo.  
2. Dėl Pumpėnų seniūnijos 2012 m. sausio 17 d. rašto Nr. ISD-12 „Dėl ženklų 

įrengimo“.  
3. Dėl Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pasvalio rajono filialo 2011 m. gruodžio 

14 d. prašymo Nr. 12 „Dėl pėsčiųjų perėjos Joniškėlio-Stoties gatvių sankryžoje“.  
4. Dėl Pasvalio rajono policijos komisariato 2012 m. kovo 7 d. rašto Nr. 50-77-S-1393 

„Dėl eismo saugumo gerinimo“.  
5. Dėl Sauliaus Mažeikos 2012 m. kovo 26 d. prašymo.  
6. Dėl Pasvalio apylinkių seniūnijos 2012 m. kovo 29 d. rašto Nr. V3-115 „Dėl pėsčiųjų 

perėjos įrengimo“.  
7. Kiti klausimai. 
 
1. SVARSTYTA. Pušaloto bendruomenės 2012 m. kovo 5 d. prašymas. 
NUTARTA: 
1. Įpareigoti Pušaloto seniūnijos seniūnę kreiptis į VĮ Panevėžio regiono keliai Pasvalio 

kelių tarnybą dėl saugaus eismo kalnelių įrengimo Pušaloto miestelyje, Joniškėlio gatvėje. 
2. Nepritarti saugaus eismo kalnelių įrengimui ties Pumpėnų–Amatos gatvių sankryža. 
3. Atidėti ženklo „Stovėti draudžiama“ pastatymo klausimą išvažiuojamajam posėdžiui. 
 
 2. SVARSTYTA. Pumpėnų seniūnijos 2012 m. sausio 17 d. raštas Nr. ISD-12 „Dėl 

ženklų įrengimo“. 
NUTARTA. Neprieštarauti, kad Pumpėnų seniūnija, administracinio pastato ir Rinkūnų 

kaime, prie kultūros namų aikštelės, savo lėšomis įsirengtų ženklus Nr. 302 „Eismas draudžiamas“ 
su papildoma lentele Nr. 826 „Galiojimo laikas“ arba užkardas. 

 
3. SVARSTYTA. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pasvalio rajono filialo 2011 

m. gruodžio 14 d. prašymas Nr. 12 „Dėl pėsčiųjų perėjos Joniškėlio-Stoties gatvių sankryžoje“. 
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NUTARTA. Nepritarti Joniškėlio–Stoties gatvių sankryžoje ties raudonu šviesoforo 

signalu lentelės su žalia rodykle panaikinimui. 
 
4. SVARSTYTA. Pasvalio rajono policijos komisariato 2012 m. kovo 7 d. raštas Nr. 

50-77-S-1393 „Dėl eismo saugumo gerinimo“. 
NUTARTA: 
1. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūnijos seniūną įrengti „Stop“ ženklus šalutinių, Gėlių 

ir Ežero gatvių susikirtime su pagrindine-Taikos-gatve. 
 
5. SVARSTYTA. Sauliaus Mažeikos 2012 m. kovo 26 d. prašymas. 
NUTARTA. Neprieštarauti, kad gyventojas savo lėšomis įsirengtų lenteles, leidžiančias 

stovėti iki šešių įmonės darbuotojų automobilių, suderinus su Pasvalio rajono policija. 
 
6. SVARSTYTA. Pasvalio apylinkių seniūnijos 2012 m. kovo 29 d. raštas Nr. V3-115 

„Dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo“. 
NUTARTA: 
1. Pritarti pėsčiųjų perėjos įrengimui Mūšos gatvėje, ties Aukštikalnių gyvenviete. 
2. Įpareigoti Pasvalio apylinkių seniūnijos seniūną kreiptis į VĮ Panevėžio regiono kelių 

Pasvalio kelių tarnybą dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo. 
 
7. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 
NUTARTA: 
1. Įpareigoti A. Kasparavičių su Vytauto Didžiojo aikštės rekonstrukcijos rangovais 

spręsti pėsčiųjų perėjų Vilniaus-Biržų g. ir Vytauto Didžiojo a. prie bažnyčios apšvietimo ir 
žymėjimo pagal Kelių eismo taisykles klausimą. 

2. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūnijos seniūną ir Pasvalio kelių tarnybos viršininką 
perdažyti perėjas. 

3. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūnijos seniūną ir A. Kasparavičių apžiūrėti vietas, kur 
reikalingos geltonosios linijos ir kitam posėdžiui pateikti šių vietų sąrašą. 

4. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūnijos seniūną prie Sodų–Vilniaus gatvių sankryžos 
nubrėžti linijas, draudžiančias automobilių stovėjimą.  

5. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūnijos seniūną įrengti kelio ženklą Nr. 402 „Važiuoti į 
dešinę“ iš Žemaitės g. į P. Avižonio g. 

6. Kreiptis į VĮ Panevėžio regiono kelius dėl pėsčiųjų perėjos įrengimo prie Ustukių 
gyvenvietės sankryžos ir dėl Ustukių gyvenvietę nurodančio ženklo Nr. 616 pakeitimo į ženklą Nr. 
550. 

7. Įpareigoti kompiuterinių sistemų specialistą Emilį Trinskį tinklapyje www.pasvalys.lt 
įvesti Eismo saugumo komisijos skyrelį. 

8. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūnijos seniūną įrengti pėsčiųjų perėjas ir ženklus 
Ežero-Vilniaus gatvių sankryžoje. 

9. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūnijos seniūną planuoti iškiliosios pesčiųjų perėjos su 
apšvietimu įrengimą Taikos gatvėje prie Pasvalio sporto mokyklos. 

 
 
 
 

 
Posėdžio pirmininkas        Rimantas Užuotas 
 
 
Posėdžio sekretorė        Egidija Kazickaitė 


