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Posėdis įvyko 2016 m. spalio 18 d. 13.00–15.30 val. 

Posėdžio pirmininkas – komisijos pirmininkas Administracijos direktorius Rimantas Užuotas.  

Posėdžio sekretorė – Bendrojo skyriaus specialistė Sandra Kvedarienė. 

Dalyvavo: komisijos nariai – Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus statybos inžinierius Andrius 

Kasparavičius, Visureigių mėgėjų klubo „4x4 Pasvalys“ prezidentas Vytautas Užtupas, VĮ Panevėžio 

regiono kelių Pasvalio kelių tarnybos viršininkas Vladas Žalkauskas, Panevėžio apskrities VPK Kelių 

policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio viršininkas Erikas Klimas. 

Kvorumas yra, dalyvauja 4 iš 6 komisijos narių. 

                   

          DARBOTVARKĖ: 

           1. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nario (duomenys neskelbtini) 2016 m. spalio 6 d. rašto Nr. 

382 „Dėl gatvių remonto ir eismo saugumo priemonių užtikrinimo“. 

          2. Dėl UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 2016 m. spalio 13 d. rašto Nr. SD-193 „Dėl mokinių 

išlaipinimo ir įlaipinimo prie Pumpėnų gimnazijos“.  

          3. Dėl Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos 2016 m. spalio 13 d. rašto Nr. SR.1.19-316 „Dėl 

mokinių išlaipinimo ir įlaipinimo prie Pumpėnų gimnazijos“. 

          4. Kiti klausimai. 

        Komisijos nariai nutarė svarstyti kartu darbotvarkės 2 ir 3 klausimus. 

 

 

          1. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos Seimo nario (duomenys neskelbtini) 2016 m. spalio 6 

d. raštas Nr. 382 „Dėl gatvių remonto ir eismo saugumo priemonių užtikrinimo“. 

         Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. 

       E. Klimas informavo komisijos narius, kad nurodomieji kelio ženklai Nr. 550 „Gyvenvietės 

pradžia“ ir Nr. 551 „Gyvenvietės pabaiga“ turi būti būtinai pastatyti pagrindiniuose ir šalutiniuose 

keliuose. 

     Dėl greičio mažinimo priemonės įrengimo komisijos nariai nutarė įrengti 2 įspėjamuosius kelio 

ženklus Nr. 128 „Pėstieji“ už Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių pagrindinio ugdymo 

skyriaus mokyklos ir prieš Ustukių kultūros namus.  

       Komisijos nariai vieningai pritarė leisti įrengti kelio ženklus Nr. 550 „Gyvenvietės pradžia“ ir 

Nr. 551 „Gyvenvietės pabaiga“ ir  Nr. 128 „Pėstieji“. 

NUSPRĘSTA:  

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

pabaiga“. 

       2. Pritarti kelio ženklų įrengimui Nr. 128 „Pėstieji“ už Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 

Ustukių pagrindinio ugdymo skyriaus mokyklos ir prieš Ustukių kultūros namus. 
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 3. Įpareigoti A. Kasparavičių kelio ženklus įrengti iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos, skirtų Eismo saugumo gerinimui, suderinus su Panevėžio apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatu. 

 2. SVARSTYTA. UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 2016 m. spalio 13 d. raštas Nr. SD-193 

„Dėl mokinių išlaipinimo ir įlaipinimo prie Pumpėnų gimnazijos“ ir Pasvalio r. Pumpėnų 

gimnazijos 2016 m. spalio 13 d. raštas Nr. SR.1.19-316 „Dėl mokinių išlaipinimo ir įlaipinimo prie 

Pumpėnų gimnazijos“. 

       Pranešėjas R. Užuotas, pristatydamas darbotvarkės klausimą, informavo komisiją, kad UAB 

„Pasvalio autobusų parkas“, veždami mokinius į Pumpėnų gimnaziją, juos išleidžia ir įlaipina prie 

gimnazijos, bet ten nėra stotelės ir mokiniams yra nesaugu. Pumpėnų r. gimnazija ir UAB 

„Pasvalio autobusų parkas“ prašo komisijos įrengti įlaipinimo-išlaipinimo kelio ženklus Nr. 548 

„Maršrutinio transporto sustojimo vieta“.  

       E. Klimas kalbėjo, kad įrengiant stoteles tam tikri viešojo transporto reikalavimai ir Eismo 

saugumo komisija jų negali įrenginėti, gali tik pritarti jų įrengimui. 

       A. Kasparavičius kalbėjo, kad tai yra VĮ Panevėžio regiono kelias ir reikia kreiptis į VĮ 

Panevėžio regiono kelius dėl  kelio ženklo įrengimo. 

        NUSPRĘSTA: 

        1.  Pritarti kelio ženklo Nr. 548 „Maršrutinio transporto sustojimo vieta“ įrengimui. 

2. Nutarta, kad Eismo saugumo komisija kreipsis į VĮ Panevėžio regiono kelius dėl kelio 

ženklų įrengimo. 

         3. SVARSTYTA. Kelių apžiūros aktas 2016 m. spalio 18 d. Nr. 1 „Dėl saugaus eismo 

užtikrinimo“. 

         Pranešėjas R. Užuotas, pristatydamas darbotvarkės klausimą, informavo komisiją, kad, 

siekiant užtikrinti saugų eismą Biržų gatvėje, reikia komisijai pritarti atlikti siūlomus akte darbus. 

Komisijos nariai vieningai pritarė kelių apžiūros aktui. 

         NUSPRĘSTA. Eismo saugumo komisija, siekdama užtikrinti saugų eismą Biržų g., pritarė 

2016 m. spalio 18 d. akte Nr. 1 numatytiems darbams (pėsčiųjų-dviračių tako įrengimas, iškiliųjų 

sankryžų įrengimas, gatvės apšvietimo tinklų įrengimas, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, 

betoninių trinkelių dangos su įspėjamuoju paviršiumi (neregiams) įrengimas, sankryžų 

rekonstrukcija, kelio ženklų įrengimas). 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas        Rimantas Užuotas 

 

 

Posėdžio sekretorė        Sandra Kvedarienė 


