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Posėdis įvyko 2013 m. birželio 6  d. 10.00–11.00 val. 
Posėdžio pirmininkas – komisijos pirmininkas Administracijos direktorius Rimantas 

Užuotas.  
Posėdžio sekretorė – Bendrojo skyriaus specialistė Sandra Kvedarienė. 
Dalyvavo: komisijos nariai – Pasvalio miesto seniūnijos seniūnas Petras Drevinskas, 

Pasvalio apylinkių seniūnijos seniūnas Stanislovas Triaba, Visureigių mėgėjų klubo „4x4 Pasvalys“ 
prezidentas Vytautas Užtupas, VĮ Panevėžio regiono kelių Pasvalio kelių tarnybos viršininkas 
Vladas Žalkauskas. 

DARBOTVARKĖ: 
1. Dėl Krinčino seniūnijos 2013 m. gegužės 20 d. rašto Nr. IS-51 „Dėl informacinių kelio 

ženklų pastatymo“. 
2. Dėl UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 2013 m. gegužės 13 d. rašto Nr. SD-148 „Dėl 

stovėjimo autobusų stoties teritorijoje“. 
           3. Dėl Pasvalio miesto seniūnijos 2013 m. birželio 4 d. rašto Nr. S-115 „Dėl kelio ženklų        
pastatymo“. 

 
 1. SVARSTYTA. Krinčino seniūnijos 2013 m. gegužės 20 d. raštas Nr. IS-51 „Dėl 

informacinių kelio ženklų pastatymo“. 
Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. 

            V. Žalkauskas informavo komisijos narius, kad norint įrengti kelio ženklus, reikia gauti 
pritarimą iš Panevėžio apskrities Vyriausiojo policijos komisariato, nes kelio plotis per siauras, tik 
6m. 
 Komisijos nariai pritarė, kad Krinčino seniūnijoje, Trečionių kaime, UAB „Naradava“ sodo 
teritorijoje atsivėrusią smegduobę palikti kaip lankytiną vietą ir įrengti kelio ženklus, gavus 
pritarimą iš Panevėžio apskrities Vyriausiojo policijos komisariato.  

NUSPRĘSTA: 
1. Įpareigoti Krinčino seniūnijos seniūną R. Janušį suderinti su Panevėžio apskrities 

Vyriausiojo policijos komisariatu schemą dėl informacinių ženklų pastatymo. 
2. Įpareigoti Krinčino seniūnijos seniūną, gavus suderinimą kreiptis į VĮ „Panevėžio regiono 

keliai“ dėl ženklų pastatymo. 
2. SVARSTYTA. UAB „Pasvalio autobusų parkas“ 2013 m. gegužės 13 d. raštas Nr. SD-

148 „Dėl stovėjimo autobusų stoties teritorijoje“. 
Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. 
Pasvalio miesto seniūnas informavo, kad prie kioskelių, Autobusų stoties teritorijoje, yra 

laikomi juose dirbančių darbuotojų nuosavi automobiliai, kurie trukdo grįžtantiems autobusams 
saugiai išlaipinti keleivius.  

Pasvalio autobusų parko direktorius informavo, kad kioskų savininkams leidžiama išsikrauti 
prekes, nors yra kelio ženklas Nr. 312 „Nurodyto transporto eismas draudžiamas“. 
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V. Užtupas komisijos nariams pasiūlė įrengti UAB „Pasvalio autobusų parkas“ teritorijoje 

keleivių išlaipinimo aikštelę. 
NUSPRĘSTA:  

             1. Neprieštarauti gatvių ženklinimo 1.4. „Geltona ištisinė linija“ įrengimui UAB „Pasvalio 
autobusų parkas“ teritorijoje, gatvės bortelio viršuje. 
             2. Pritarti  ženklinimo įrengimui UAB „Pasvalio autobusų parkas“ lėšomis. 

3. SVARSTYTA. Pasvalio miesto seniūnijos 2013 m. birželio 4 d. raštas Nr. S-115 „Dėl 
kelio ženklų pastatymo“. 

Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. 
Pasvalio miesto seniūnas informavo, kad Pasvalio miesto gyventojai nesijaučia saugūs, 

eidami pėsčiųjų taku nuo Biržų g. Pasvalio ligoninės link, nes jaunimas važinėja motociklais ir 
motoroleriais. 

Komisijos nariai vieningai pritarė, kad pėsčiųjų takas skirtas pėstiesiems ir dviratininkams.  
NUSPRĘSTA: 
1. Pritarti kelio ženklų įrengimui Nr. 413 „Pėsčiųjų ir dviračių takas“. 
2. Ženklus įrengti Pasvalio miesto seniūnijos lėšomis. 
 

Posėdžio pirmininkas        Rimantas Užuotas 
 
 
Posėdžio sekretorė        Sandra Kvedarienė 


