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Posėdis įvyko 2013 m. vasario 6 d. 14.00–16.00 val. 
Posėdžio pirmininkas – komisijos pirmininkas Administracijos direktorius Rimantas 

Užuotas.  
Posėdžio sekretorė – Bendrojo skyriaus specialistė Sandra Kvedarienė. 
Dalyvavo: komisijos nariai – Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio 

rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas Deividas Valtaris, 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: 
Kviestieji asmenys: Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono 

policijos komisariato Kelių policijos vyresnysis specialistas Vygintas Valotka. 
1. Dėl Pasvalio sporto mokyklos 2012 m. lapkričio 6 d. rašto Nr. SR-116 prašymo. 
2. Dėl 2012 m. lapkričio 5 d. Užusienio II k. gyventojos prašymo. 
3. Dėl Pasvalio miesto seniūnijos 2012 m. lapkričio 21 d. rašto Nr. S-242 „Dėl gatvių 

ženklinimo linijų (1.4)“. 
4. Dėl Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos 

komisariato 2012 m. lapkričio 15 d. rašto Nr. 50-77-S-6288 prašymo „Dėl informacijos pateikimo“. 
5. Dėl Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos 

komisariato 2012 m. lapkričio 12 d. rašto Nr. 50-77-S-6191 prašymo „Dėl dirbtinio kalnelio 
įrengimo“. 

6. Dėl Saločių seniūnijos 2013 m. sausio 24 d. rašto S-15 „Dėl Puškonių kaimo pėsčiųjų 
tako“. 

 
1. SVARSTYTA. Pasvalio sporto mokyklos 2012 m. lapkričio 6 d. raštas Nr. SR-116. 
Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. 
Komisijos nariai pritarė, kad Sporto mokykla savo lėšomis įsirengtų nurodomuosius 

ženklus. 
NUSPRĘSTA: 
1. Pritarti ženklų 302 „Eismas draudžiamas“ su papildoma lentele Nr. 826 (Galiojimo laikas 

22.00-6.00) įrengimui, Pasvalio sporto mokyklos lėšomis. 
2. SVARSTYTA. 2012 m. lapkričio 5 d. Užusienio II k. gyventojos prašymas. 
Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. 
D. Valtario nuomone, netikslinga įrengti greičio ribojimo ženklus.  
V. Žalkauskas domėjosi, ar pati seniūnija negalėtų nugreideriuoti kelio, nes kelio pagrindas 

yra tvirtas. 
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NUSPRĘSTA: Įpareigoti Krinčino seniūnijos seniūną K. Janušį ir Teritorijų planavimo ir 

ūkio plėtros skyriaus statybos inžinierių A. Kasparavičių esant tinkamoms oro sąlygoms pastatyti 
Užusienio II k. greitį ribojančius kelio ženklus ir išspręsti iškilusią problemą. 

3. SVARSTYTA. Pasvalio miesto seniūnijos 2012 m. lapkričio 21 d. raštas Nr. S-242 „Dėl 
gatvių ženklinimo linijų (1.4)“. 

Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. 
Pasvalio miesto seniūnijos seniūnas P. Drevinskas  pasiūlė įteisinti geltonas ištisines linijas, 

o padarytas be leidimų - panaikinti.  
D. Valtaris rekomendavo Pasvalio mieste geltonų linijų įteisinimą paskelbti spaudoje. 
V. Užtupas komisijos nariams pristatė esančią problemą VšĮ Pasvalio ligoninės ir VšĮ 

Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro teritorijose. Informavo, kad automobilių 
statymas kai kuriose vietose trukdo greitosios pagalbos automobiliams, maršrutinių autobusų 
apsisukimui. Eismo saugumo komisijos narių bendru sutarimu nutarta įpareigoti V. Užtupą 
Ligoninės teritorijoje nubraižyti geltonas linijas tose vietose, kur trukdo eismo saugumą. 

NUSPRĘSTA: 
1. Uždažyti geltonas ištisines linijas, esančias Vilniaus g. 8 (O. Jakovlevienės drabužių 

parduotuvė), Vilniaus g. 14 ir Vilniaus g. 16 (prie „Saimetos“ parduotuvės, Vilniaus g. 28 (prie 
langų pardavimo kioskelio), Vilniaus g. 30 (prie parduotuvės „Lainatera“), Vilniaus g. 37 
(„Ramunėlės“ vaistinė), Ežero g. 26 (prieš parduotuvę „AGĖ“), P. Avižonio g. 18 (prieš turgų), 
Vyšnių g. 4 (įvažiavimas į kiemą prie individualaus kiemo), Vyšnių g. 22 (už „Tau“ parduotuvės -
įvažiavimas į kiemą ir prieš parduotuvės duris), Vilniaus g. 39 (prie Autobusų stoties, kur sustoja 
taksi automobiliai kioskų link). 

2. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūną P. Avižonio g. 18 (prieš turgų) panaikinti savavališkai 
įsirengtus 2 ženklus su 2 rezervuotomis vietomis. 

3. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūną įteisinti geltonas ištisines linijas Vilniaus g. 7 (prie 
išvažiavimo iš seniūnijos kiemo), Vytauto Didžiojo a. 1 (Savivaldybės įvažiavimas į kiemą ir 
mašinų stovėjimo aikštelė), Lėvens g. 22 (prie individualaus namo, Geležinkeliečių gatvės link). 

4. Įpareigoti V. Užtupą Ligoninės teritorijoje nubraižyti geltonas linijas tose vietose, kur 
trukdo eismo saugumą. 

5. Įpareigoti Pasvalio miesto seniūną panaikinti savavališkai nudažytas geltonas ištisines 
linijas. 

6. Įpareigoti A. Kasparavičių surinkti ir turėti informaciją apie geltonas ištisines linijas, 
esančias Pasvalio mieste. 

7. Geltonų ištisinių linijų įteisinimą paskelbti rajono spaudoje. 
4. SVARSTYTA. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono 

policijos komisariato 2012 m. lapkričio 15 d. raštas Nr. 50-77-S-6288 „Dėl informacijos 
pateikimo“. 

Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. 
V. Valotka informavo, kad Vyšnių g. pradžioje reikia perėjos ir kelio ženklo „Važiuoti į 

kairę“. Parduotuvės klientai dažnai suka į dešinę pusę, nors Vyšnių g. eismas vyksta viena kryptimi.  
P. Drevinskas informavo, kad Vyšnių g, prie namų Nr. 24, 26 automobiliai statomi 

netvarkingai ir sunku valyti kelius ir pravažiuoti. Siūlo įrengti ženklą Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su 
informacine lentele Nr. 836 „Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas“. 

D. Valtaris siūlo įrengti pėsčiųjų perėją Vyšnių–Alyvų g. sankryžoje pėsčiųjų saugumui. 
V. Valotka informavo, kad policijos ekipažams nėra kur sustoti, nes būna užimta stovėjimo 

aikštelė. Vilniaus g. prie pastato Nr. 5 prieš stovėjimo aikštelę siūlo įrengti ženklą Nr. 531 
„Rezervuota stovėjimo vieta“ su informacine lentele Nr. 810 „Galiojimo zona į kairę“.  
Komisija diskutavo ir pritarė ženklų įrengimui. 
 NUSPRĘSTA: 

1. Įrengti Vyšnių g. pradžioje, prie išvažiavimo iš pastato Nr. 3, kelio ženklą Nr. 403 
„Važiuoti į kairę“ ir pėsčiųjų perėją su nurodomaisiais ženklais Nr. 127 „Pėsčiųjų perėja“. 

Įpareigoti Pasvalio miesto seniūnijos seniūną įrengti ženklus. 
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2. Įrengti Vyšnių g. prie namų Nr. 24, 26 kelio žanklą Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su 

informacine lentele Nr. 836 „Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas“. 
Įpareigoti Pasvalio miesto seniūnijos seniūną ir namo pirmininką įrengti ženklus. 
3. Prieš Vyšnių ir Alyvų gatvių sankryžą įrengti pėsčiųjų perėją, paženklinant ženklinimo 

linija 1.13 „Pėsčiųjų perėjos“ ir įrengti kelio ženklus Nr. 533, 534 „Pėsčiųjų perėja“. 
Įpareigoti Pasvalio miesto seniūnijos seniūną įrengti ženklus. 
4. Įrengti Vilniaus g, ties pastatu Nr. 3  kelio ženklą Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ 

su informacine lentele Nr. 810 „Galiojimo zona į kairę“. 
Pritarti ženklų įrengimui Pasvalio rajono policijos komisariato lėšomis. 
5. Įrengti Gėlių g. ir Vyšnių g. sankryžoje perėją su nurodomaisiais ženklais Nr. 533, 534 

„Pėsčiųjų perėja“. 
Įpareigoti Pasvalio miesto seniūnijos seniūną įrengti ženklus. 
5. SVARSTYTA. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono 

policijos komisariato 2012 m. lapkričio 12 d. raštas Nr. 50-77-S-6191 „Dėl dirbtinio kalnelio 
įrengimo“. 

Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. 
V. Valotka informavo, kad atkarpoje nuo Vytauto Didžiojo aikštės iki Sodų gatvės leistinas 

greitis 40 km/h, vairuotojai nesumažina greičio ir nepraleidžia pėsčiųjų, einančių perėja.  
D. Valtaris siūlo įrengti dirbtinį kalnelį.  
V. Žalkauskas informavo, kad yra nuolaidis ir prieš dirbtinį kalnelį gali susidaryti bala, kuri 

žiemą gali užšalti.  
NUSPRĘSTA. 
1. Pritarti dirbtinio kalnelio įrengimui Vilniaus g. ties pastatu Nr. 5. 
2. Įrengti 2 ženklus Nr. 120 „Nelygus kelias“. 
3. Įpareigoti A. Kasparavičių numatyti lėšų, iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 

fondo, dirbtinio kalnelio įrengimui ir ženklų pastatymui. 
6. SVARSTYTA. Saločių seniūnijos 2013 m. sausio 24 d. raštas S-15 „Dėl Puškonių kaimo 

pėsčiųjų tako“. 
Pranešėjas R. Užuotas pristatė darbotvarkės klausimą. 
V. Žalkauskas informavo, kad prie kelio „Via Baltica“ A10 vyksta kelio rekostrukcija. VĮ 

Panevėžio regiono keliams priklauso valyti kelią, bet kol vyksta darbai, jiems kelio valyti negalima.  
NUSPRĘSTA: Informuoti Saločių seniūnijos seniūną, kad kol vyksta kelio „Via Baltica“ 

A10  rekostrukcija, Pasvalio kelių tarnyba kelio valyti negali (iki remonto darbų pabaigos). Regiono 
kelių atstovai kalbėjo su rangovais, kad rangovai pasirūpins saugiu praėjimu. 

 
 

Posėdžio pirmininkas        Rimantas Užuotas 
 
 
Posėdžio sekretorė        Sandra Kvedarienė 


