
 
 
 

 
 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS 
SUDARYMO 

 
2011 m. gegužės 31 d.  Nr. DV-466 

Pasvalys 
 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-

14049; 2008, Nr. 113-4290; 2009, Nr. 159-7206) 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, Lietuvos 

Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-

5213; 2010, Nr.75-3791) 10 straipsnio 8 dalies 2 punktu: 

1. S u d a r a u  šios sudėties Pasvalio  rajono savivaldybės eismo saugumo komisiją: 

1.1. Rimantas Užuotas – komisijos pirmininkas, Savivaldybės administracijos 

direktorius; 

1.2. Petras Drevinskas  – narys, Pasvalio miesto seniūnijos seniūnas; 

1.3. Andrius Kasparavičius – komisijos sekretorius, Teritorijų planavimo ir ūkio plėtros 

skyriaus statybos inžinierius; 

1.4. Stanislovas  Triaba  – narys, Pasvalio apylinkių seniūnijos seniūnas; 

1.5. Deividas Valtaris  – narys, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

Pasvalio rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas; 

1.6. Vladas Žalkauskas – narys, VĮ „Panevėžio regiono keliai“ Pasvalio kelių tarnybos 

viršininkas. 

           1.7. Vytautas Užtupas             – narys, Visureigių mėgėjų klubo „4x4 Pasvalys“ prezidentas. 

2. T v i r t i n u  Pasvalio rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos nuostatus 

(pridedama). 

 
Administracijos direktorius        Rimantas Užuotas 
 
 



PATVIRTINTA 
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2011 m. gegužės 31 d. įsakymu  
Nr. DV-466 
 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Pasvalio rajono savivaldybės eismo saugumo komisija (toliau vadinama Komisija) sudaro 
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius. Komisija savo veikla prisideda prie 
saugiam eismui užtikrinti keliamų uždavinių įgyvendinimo Pasvalio rajone. 

2. Komisija sudaroma iš septynių narių Savivaldybės administravimo subjektų ir  
valstybinio administravimo    subjektų   savivaldybėje, nevyriausybinių organizacijų atstovų.  
 

II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
 

3. Komisijos uždaviniai yra: 
3.1. nustatyti prioritetines eismo saugumo gerinimo kryptis ir priemones, parengiant eismo 

saugumo programą. 
3.2. koordinuoti Savivaldybės teritorijoje esančių subjektų, Savivaldybės administracijos 

teritorinių padalinių – seniūnijų – veiklą, susijusią su saugaus eismo programos vykdymu. 
4. Komisija vykdo šias funkcijas:  
4.1. padeda įgyvendinti Valstybinę saugaus eismo automobilių keliais programą; 
4.2. analizuoja saugaus eismo būklę Savivaldybės teritorijoje; 
4.3. nagrinėja gautus prašymus, skundus; 
4.4. teikia siūlymus Savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams dėl reikalingų atlikti 

darbų eismo saugumui gerinti; 
4.5. teikia siūlymus dėl rajono švietimo įstaigų bei kitų ūkio subjektų ar fizinių asmenų 

skatinimo už iniciatyvą ir atliktus darbus eismo saugumui gerinti; 
4.6.  atlieka  kitas  funkcijas, susijusias su eismo  saugumo užtikrinimu Savivaldybės 

teritorijoje. 
 
 

III. KOMISIJOS TEISĖS 
 

5. Komisija turi teisę: 
5.1. gauti informaciją ir dokumentus, reikalingus Pasvalio rajono savivaldybės eismo 

saugumo  programai parengti, informaciją apie Valstybinėje saugaus eismo automobiliniais keliais 
programoje numatytų priemonių įgyvendinimą, kitą informaciją ir dokumentus, kurių reikia 
komisijos funkcijoms vykdyti; 

5.2. teikti valstybinio administravimo ir savivaldybių administravimo subjektams 
pasiūlymus, susijusius su Valstybinėje saugaus eismo automobiliniais keliais programoje numatytų 
priemonių įgyvendinimu. 

 
IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 
6. Komisijai vadovauja ir jos darbą organizuoja komisijos pirmininkas. 
7. Komisijos pirmininkas:  
7.1. organizuoja komisijos darbą ir atsako už jos veiklą; 
7.2. veikia Komisijos vardu, atstovauja jai valstybės valdymo, savivaldybių institucijose, 

įmonėse, įstaigose ir organizacijose arba įgalioja kitus Komisijos narius; 



7.3. šaukia Komisijos posėdžius, jiems pirmininkauja; 
7.4. kviečia dalyvauti Komisijos posėdžiuose kitų valstybės institucijų, asociacijų, mokslo ir 

mokymo institucijų, žiniasklaidos atstovus. 
8. Komisija gali pavesti nagrinėti problemas ir parengti išvadas darbo grupėms, kurios 

sudaromos Komisijos sprendimu. Darbo grupių vadovus Komisijos pirmininko pasiūlymu Komisija 
skiria iš savo narių. 

9. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių. 
10. Komisijos sprendimai laikomi priimtais, jeigu jiems pritaria daugiau kaip pusė visų 

posėdyje dalyvavusių Komisijos narių. Kai Komisijos narių balsai balsavimo metu pasiskirsto po 
lygiai, lemiamas - Komisijos pirmininko balsas. Komisijos sprendimai įforminami protokolais, 
kuriuos pasirašo Komisijos pirmininkas.  

11. Komisijos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus.  
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

12. Komisijos nariai privalo saugoti konfidencialią informaciją, kuri pateikiama posėdžio 
metu ir įvardijama kaip konfidenciali. 

 
______________________________ 
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