Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01
Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-04-26, i. k. 2018-06681

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO IŠDAVIMĄ ATLIKTI KASINĖJIMO
DARBUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO
TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018 m. balandžio 24 d. Nr. T-145
Šiauliai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37
punktu ir 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1
dalies 1 punktu, 12 straipsniu ir 13 straipsnio 2 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Šiaulių
rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje
nuostatus (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d.
sprendimą Nr. T-205 „Dėl Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės kasinėjimo
darbus Šiaulių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės
reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos
dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su jo pakeitimu.
Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Antanas Bezaras

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-145
(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo
Nr. T-396 redakcija)

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO IŠDAVIMĄ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE,
ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Šiaulių rajono
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatai
(toliau – Nuostatai) reglamentuoja leidimo atlikti kasinėjimo darbus (toliau – Leidimas) Šiaulių
rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarką ir
sąlygas, Leidimo turėtojo pareigas, vietinės rinkliavos dydžius ir mokėjimo tvarką, vietinės
rinkliavos lengvatas, vietinės rinkliavos grąžinimo tvarką, kontrolę ir viešinimą
2. Nuostatai yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems
kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje Konkretūs kasinėjimo darbai
atliekami vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio
statybos priežiūra“ (toliau – Reglamentas) ir kitais teisės aktais. Nuostatuose naudojamos sąvokos
atitinka Reglamente ir kituose teisės aktuose nustatytas sąvokas.
3. Savivaldybės viešojo naudojimo teritorija – laisvo valstybinio žemės fondo žemė, dėl
kurios nesudarytos nuomos, panaudos sutartys arba nekilnojamojo turto registre įregistruotas ir
savivaldybės nuosavybės, panaudos, patikėjimo teise valdomas kitos paskirties žemės sklypas ar
inžinerinis statinys (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; daugiabučių gyvenamųjų
pastatų ir bendrabučių teritorijos; visuomeninės paskirties teritorijos; pramonės ir sandėliavimo
objektų teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos susisiekimo ir inžinierinių tinklų
koridorių teritorijos; rekreacines teritorijos; bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų)
naudojimo teritorijos; atskirųjų želdynų teritorijos).
II SKYRIUS
LEIDIMO IŠDAVIMO TVARKA
4. Leidimą išduoda Savivaldybės atitinkamos seniūnijos, kurios teritorijoje yra numatomi
vykdyti kasinėjimo darbai, seniūnas (toliau – Seniūnas). Leidimas išduodamas, pateikus Kultūros
paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Šiaulių teritorinio padalinio,
Šiaulių apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos (Purienų g. 48,
Šiauliai), inžinerinių tinklų (elektros, telekomunikacijų, šilumos ūkio, dujotiekio, vandentiekio ir
nuotėkų, melioracijos) ir kitų inžinerinių statinių savininkų, priklausomai nuo vietovės, kur bus
vykdomi kasinėjimo darbai, Kurtuvėnų regioninio parko (naudotojų, valdytojų) ir kitus
suderinimus. Užsakovas, norėdamas gauti Leidimą, įskaitant ir avarinius kasinėjimo darbus,
pateikia Seniūnui prašymą ir sklypo planą su suinteresuotų nurodytų organizacijų, įstaigų ar
institucijų vadovų ar kitų asmenų, pagal nustatytą kompetenciją turinčių teisę atlikti tokius
veiksmus (toliau – Suinteresuotų organizacijų atstovai), suderinimais (1 priedas).
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5. Prašyme nurodoma informacija ir kartu su prašymu pateikiami dokumentai arba jų
kopijos:
5.1. darbų užsakovo duomenys (įmonės kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, adresas,
telefono Nr., el. paštas);
5.2. darbų atlikimo pobūdis;
5.3. kasinėjimo darbų vadovo duomenys (vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., tel.
Nr.);
5.4. darbų atlikimo data, nurodant jų pradžią ir pabaigą;
5.5. vietovės schema su numatytų darbų vykdymo trasa (trasos žymėjimas) arba teisės
aktuose nustatyta tvarka suderinto ir patvirtinto objekto statybos (remonto, rekonstrukcijos)
projekto ištraukos kopija su pažymėtomis dangos perkasimo vietomis;
5.6. informacija apie darbų vykdytoją (rangovą), jei darbus numato vykdyti ne pats
užsakovas;
5.7. patvirtintas (suderintas) želdinių pertvarkymo projektas, schema, jei tokia reikalinga;
5.8. leidimas kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje,
jei toks reikalingas;
5.9. perkasamų arba užimamų teritorijų naudotojų, valdytojų (daugiabučių namų savininkų
bendrijų, garažų statybos bendrijų ir kitų) suderinimas dėl numatytų vykdyti darbų;
5.10. įgaliojimas, jeigu prašymą ir kartu su prašymu pateikiamus dokumentus pasirašo arba
jų kopijas tvirtina ir teikia įgaliotas asmuo;
5.11. kiti dokumentai, jeigu tokių dokumentų pateikimas nustatytas teisės aktuose.
6. Seniūnas, gavęs Nuostatų 5 punkte nurodytus dokumentus, įskaitant Suinteresuotų
organizacijų atstovų sutikimus dėl darbų vykdymo pradžios, Leidimą (2 priedas) užsakovui
išduoda:
6.1. per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo dienos;
6.2. nedelsdamas – avarinės situacijos atveju.
7. Užsakovas, pateikęs Seniūnui rinkliavos sumokėjimą įrodančio dokumento kopiją ir
gavęs Leidimą, gali pradėti vykdyti darbus arba kreiptis į organizaciją, turinčią teisę tokius darbus
atlikti.
8. Užsakovų pateiktų prašymų ir Leidimų išdavimo registraciją ir apskaitą tvarko
Savivaldybės seniūnijos, kurios teritorijoje bus vykdomi darbai, atsakingi darbuotojai.
9. Seniūno įsakymu Leidimo išdavimas sustabdomas arba sustabdomas / panaikinamas jau
išduoto Leidimo galiojimas, jeigu:
9.1. užsakovas pateikė prašymą dėl Leidimo panaikinimo;
9.2. užsakovas pateikė melagingus ar suklastotus dokumentus;
9.3. užsakovas ar rangovas nesilaikė teisės aktų, reglamentuojančių atitinkamų darbų
atlikimo tvarkos ir sąlygų.
10. Leidimas pratęsiamas, patikslinant Leidimą (2 priedas) be pakartotinų Suinteresuotų
organizacijų atstovų suderinimų, darbų užsakovui ar jam atstovaujančiam asmeniui prašant.
Leidimo pratęsimo laikotarpis nustatomas abipusiu Seniūno ir užsakovo ar jam atstovaujančio
asmens sutarimu.
11. Sprendimą sustabdyti arba panaikinti jau išduoto Leidimo galiojimą arba sustabdyti jo
išdavimą priima Seniūnas.
12. Leidimas ardyti kelio, gatvės ar aikščių dangą neišduodamas žiemos laikotarpiu, kai įšalo
gylis daugiau nei 10 cm, išskyrus avarinius ar kitus atvejus, nustatytus Reglamente.
III SKYRIUS
LEIDIMO TURĖTOJO PAREIGOS
13. Leidimo turėtojas privalo laikytis teisės aktų, reglamentuojančių atitinkamų darbų
atlikimo tvarką ir sąlygas; aptverti visas iškasas, įrengti saugius praėjimus pėstiesiems, kasinėjimo
darbų vietas važiuojamojoje dalyje pažymėti atitinkamais kelio ženklais.
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14. Rekonstruojamų ir remontuojamų statinių liekamosios medžiagos (išardytos trinkelės,
šaligatvių danga, kelio bortai) yra apskaitomos ir naudojamos, vadovaujantis Šiaulių rajono
savivaldybės rekonstruojamų ir remontuojamų statinių liekamųjų medžiagų apskaitos ir naudojimo
tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-168 (1.1)
„Dėl Šiaulių rajono savivaldybės rekonstruojamų ir remontuojamų statinių liekamųjų medžiagų
apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
15. Leidimo turėtojas privalo betono gaminių ir asfaltbetonio laužą išvežti į atitinkamą
atliekų sąvartyną ir Seniūnui pateikti ir Seniūnui pateikti sąvartyno išduotą Atliekų priėmimo
deklaraciją.
16. Gatvių ir kelių bei šaligatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami (atstatomi) pagal
esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės ar kelio kategoriją.
17. Leidimo turėtojas, per Leidime nurodytą laikotarpį, savo lėšomis privalo atlikti aplinkos
ir (ar) dangos sutvarkymo darbus, t. y. atstatyti kasinėjimo metu sugadintą kelio (gatvės) ir
šaligatvių dangą bei žaliuosius plotus, atsėjant veją ir atsodinant želdinius pagal jų buvusią būklę
tinkamu sėti ir sodinti laiku (toliau – Atstatymo darbai).
18. Leidimo turėtojas per Leidime nurodytą laikotarpį nesuspėjęs atlikti Atstatymo darbų,
sutinka, kad Seniūnas organizuotų Atstatymo darbus ir už atliktus Atstatymo darbus Leidimo
turėtojui pateiktų sąskaitą. Leidimo turėtojas įsipareigoja Seniūno pateiktą sąskaitą apmokėti per 30
kalendorinių dienų.
19. Leidimo turėtojas, baigęs darbus ar pašalinęs avarijos priežastį, informuoja Seniūną,
sutvarko teritoriją ir perduoda Atstatymo darbus Seniūnui pagal priėmimo–perdavimo aktą.

IV SKYRIUS
VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI IR MOKĖJIMO TVARKA
20. Už Leidimą nustatomas vietinės rinkliavos dydis:
20.1. gatvės važiuojamosios dalies vienos vietos perkasimas (uždaru ar atviru būdu) – 23
Eur;
20.2. visiškas gatvės uždarymas vieną parą, kai nevykdomi kasinėjimo darbai – 23 Eur;
20.3. šaligatvio vienos vietos perkasimas – 12 Eur;
20.4. žaliųjų zonų, parkų, aikščių kasimas vieną parą – 15 Eur;
20.5. daugiabučių namų kiemų dangos vienos vietos perkasimas – 12 Eur;
20.6. gatvių važiuojamosios dalies dalinis atitvėrimas arba eismo apribojimas vieną parą –
23 Eur;
20.7. šaligatvio atitvėrimas arba pėsčiųjų eismo šaligatviais apribojimas vieną parą – 8,70
Eur;
20.8. visiškas šaligatvio atitvėrimas, kai nevykdomi kasinėjimo darbai vieną parą – 12 Eur.
21. Vietinė rinkliava didinama:
21.1. 2 kartus, kai darbai atliekami magistralinėse gatvėse, taip pat intensyvaus eismo
gatvėse arba keliuose;
21.2. 5 kartus, kai atliekami darbai gatvėse, kurios mažiau nei prieš 5 metus buvo padengtos
asfaltbetonio danga arba buvo rekonstruotos;
21.3. pratęsus Leidime nurodytus terminus, už kiekvieną pratęstą parą mokama Nuostatų 20
ar 21 punktuose nurodyto dydžio vietinė rinkliava pagal vykdomų darbų pobūdį, viršijus Leidime
nurodytus terminus, už kiekvieną pradelstą parą papildomai mokama 17 Eur dydžio vietinė
rinkliava.
22. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali vietinės rinkliavos dydį kartą per metus
indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jei jis didesnis negu 1.1.
23. Vietinę rinkliavą už Leidimą apskaičiuoja Seniūnas ir ji sumokama į Savivaldybės
administracijos atsiskaitomąją sąskaitą (sąskaitos Nr. LT294010044200385331). Sumokėta
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rinkliava įskaitoma į Savivaldybės biudžetą, siekiant vietinės rinkliavos lėšas panaudoti bendrojo
naudojimo teritorijų priežiūrai Savivaldybės seniūnijose.
24. Jei Užsakovas nesumoka rinkliavos iki šių Nuostatų 6.1 papunktyje nurodyto Leidimo
išdavimo momento, Seniūnas atsisako suteikti paslaugą, todėl delspinigiai nenustatomi ir šioje
tvarkoje delspinigių dydis, mokėjimo tvarka ir atleidimo nuo delspinigių atvejai neaptariami.
V SKYRIUS
VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS
25.Vietinė rinkliava už Leidimą nemokama:
25.1. likviduojant avarijos padarinius, kai darbų trukmė neviršija 24 val. ir kiemų, gatvių,
šaligatvių, pėsčiųjų takų ir žaliųjų plotų perkastos dangos (išskyrus asfaltbetonio dangą) atstatomos
per 5 kalendorines dienas po avarijos likvidavimo;
25.2. darbus atliekant Savivaldybės biudžeto lėšomis, valstybės ar Europos Sąjungos
paramos lėšomis, kai rekonstruojamos gatvės ar kitos viešojo naudojimo teritorijos arba jose
esantys inžineriniai tinklai, tiesiamos naujos požeminės komunikacijos.
VI SKYRIUS
SUMOKĖTOS VIETINĖS RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS
26. Sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis vietinės rinkliavos mokėtojui grąžinama, kai:
26.1. sumokėta didesnė vietinės rinkliavos suma nei nurodyta Nuostatuose (grąžinama
permokėta vietinės rinkliavos suma);
26.2. sumokėta vietinė rinkliava, tačiau Leidimas neišduotas ir pareiškėjui pateiktas
motyvuotas atsisakymas išduoti Leidimą (grąžinama visa sumokėta vietinės rinkliavos suma).
27. Panaikinus Leidimo galiojimą dėl užsakovo ar rangovo kaltės, sumokėta vietinė
rinkliava negrąžinama.
28. Sumokėta vietinė rinkliava arba jos permokėta dalis vietinės rinkliavos mokėtojui
grąžinama rašytiniu vietinės rinkliavos mokėtojo prašymu.
29. Prašyme privaloma nurodyti vietinės rinkliavos arba jos permokėtos dalies grąžinimo
priežastį, prašomos grąžinti vietinės rinkliavos dydį ir banko atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią turi
būti pervedamos grąžinamos lėšos, numerį. Su prašymu turi būti pateikti dokumentai,
pagrindžiantys vietinės rinkliavos ar jos permokėtos dalies grąžinimo priežastį.
30. Prašymas grąžinti vietinę rinkliavą turi būti pateiktas Seniūnui (tiesiogiai arba
elektroninėmis priemonėmis) ne vėliau kaip per du mėnesius nuo grąžinti prašomos vietinės
rinkliavos sumokėjimo datos (Nuostatų 26.1, ir 26.2 ir papunkčiuose numatytais atvejais).
31. Vietinė rinkliava grąžinama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo rašytinio
prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo Savivaldybės atitinkamoje seniūnijoje dienos,
Seniūnui nustačius, kad prašyme nurodyta vietinės rinkliavos grąžinimo priežastis atitinka vieną iš
Nuostatų 26 punkte išvardytų atvejų.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
32. Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
33. Sprendimai dėl Leidimų išdavimo, pratęsimo ar panaikinimo, vietinės rinkliavos
negrąžinimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
34. Asmenys, pažeidę Nuostatų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
35. Asmens duomenys, gauti Leidimo išdavimo metu, tvarkomi vadovaujantis 2016 m.
balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama
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Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens
duomenų apsaugą ir saugumą.
36. Nuostatai viešai skelbiami Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.
37. Nuostatai gali būti keičiami, pildomi ar panaikinami Savivaldybės tarybos sprendimu.
___________________
Priedo pakeitimai:
Nr. T-396, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28327

Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą atlikti
kasinėjimo darbus Šiaulių rajono savivaldybės
viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar
jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų
1 priedas
(Prašymo forma)
_______________________________________________________________
(užsakovas, įmonės kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. paštas)

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
.......................................seniūnijos seniūnui
(seniūnijos pavadinimas)

PRAŠYMAS ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA
APRIBOTI EISMĄ JOJE
________
(data)

_______________
(vieta)

Prašau išduoti leidimą atlikti kasinėjimo darbus (toliau – Darbai) Šiaulių rajono
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje (tai, kas
nereikalinga, išbraukti).
Pateikiu šiuos duomenis:
1. Darbų atlikimo pobūdis (paskirtis, apimtis, tikslas):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Darbų vadovas (vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., tel. Nr.):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Darbų atlikimo data (pradžios ir pabaigos data):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Darbų vykdymo trasa, numatomi kasimo būdai ir vieta, kur bus išvežtas žemės
perteklius:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Informacija dėl vietovės, kurioje bus vykdomi Darbai, teritorijos žymėjimo:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. Informacija apie Darbų užsakovą arba Darbų vykdytoją (rangovą), jei darbus vykdys ne
pats.
Darbų užsakovas:
6.1. ______________________________________________________________________;
(vardas, pavardė, įgaliojimas, adresas, tel. Nr., parašas)
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6.2. ______________________________________________________________________.
(vardas, pavardė, įgaliojimas, adresas, tel. Nr., parašas)
7. Užsakovas (Leidimo turėtojas) įsipareigoja:
7.1. laikytis teisės aktų, reglamentuojančių atitinkamų Darbų atlikimo tvarką ir sąlygas;
7.2. aptverti visas iškasas, įrengti saugius praėjimus pėstiesiems, Darbų vietas
važiuojamojoje dalyje pažymėti atitinkamais kelio ženklais;
7.3. išardytas trinkeles, šaligatvių dangą, kelio bortus tvarkingai sandėliuoti ir perduoti pagal
priėmimo–perdavimo aktą juridiniam ir (ar) fiziniam asmeniui, kuris atnaujins dangas, jeigu to
neatliks pats užsakovas (Leidimo turėtojas);
7.4. Betono gaminių ir asfaltbetonio laužą bei kitas dėl atliekamų Darbų susidariusias
atliekas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka perduoti
atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas;
7.5. per Leidime nurodytą laikotarpį, savo lėšomis atlikti aplinkos ir (ar) dangos sutvarkymo
darbus, t. y. atstatyti kasinėjimo metu sugadintą kelio (gatvės) ir šaligatvių dangą bei žaliuosius
plotus, atsėjant veją ir atsodinant želdinius pagal jų buvusią būklę tinkamu sėti ir sodinti laiku
(toliau – Atstatymo darbai). Gatvių ir kelių bei šaligatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami
(atstatomi) pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės ar kelio kategoriją;
7.6. Leidimo turėtojas per Leidime nurodytą laikotarpį nesuspėjęs atlikti Atstatymo darbų,
sutinka, kad Seniūnas organizuotų Atstatymo darbus ir už atliktus Atstatymo darbus Leidimo
turėtojui pateiktų sąskaitą. Leidimo turėtojas įsipareigoja Seniūno pateiktą sąskaitą apmokėti per 30
kalendorinių dienų.
7.7. baigus Darbus ar pašalinus avarijos priežastį, informuoti Leidimą išdavusį Seniūną,
sutvarkyti teritoriją ir perduoti Atstatymo darbus Leidimą išdavusiam Seniūnui pagal priėmimo–
perdavimo aktą.
8. Užsakovas (Leidimo turėtojas) patvirtina, kad yra susipažinęs su Vietinės rinkliavos už
leidimo išdavimo atlikti kasinėjimo darbus Šiaulių rajono savivaldybės viešojo naudojimo
teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatais, patvirtintais Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-145 „Dėl Vietinės rinkliavos už
leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Šiaulių rajono savivaldybės viešojo naudojimo
teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų patvirtinimo“ (Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo T- redakcija).
* Suderinimai kitame lape.

PRIDEDAMA:
1. Sklypo planas, ____lapas (-ai, -ų).
2. Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schema (kasant žemę eismo vietose), ____lapas (-ai, -ų).
3. Mokėjimo pavedimo kopija, ____ lapas (-ai, -ų).

_______________________________
(parašas)

_________________________________________
(vardas, pavardė)
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SUDERINIMAI
Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis
padalinys
________________________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Šiaulių apskrities VPK Kelių policijos tarnyba (Purienų g. 48, Šiauliai)
________________________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių savininkai (naudotojai, valdytojai):
Elektros
________________________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Telekomunikacijų
________________________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Šilumos ūkio
________________________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Dujotiekio
________________________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Vandentiekio ir nuotėkų
________________________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Melioracijos
________________________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Kurtuvėnų regioninio parko
________________________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Kiti
_______________________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą atlikti
kasinėjimo darbus Šiaulių rajono savivaldybės
viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos
dalį arba apriboti eismą joje nuostatų
2 priedas
(Leidimo forma)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
_______________________________SENIŪNIJA
LEIDIMAS ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA
APRIBOTI EISMĄ JOJE
____________________
(data, registracijos Nr.)

____________________
(dokumento sudarymo vieta)

Išnagrinėjus kasinėjimo darbų (toliau – Darbų) Šiaulių rajono savivaldybės viešojo
naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje užsakovo (rangovo)
________________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas, įm. kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, tel. Nr., el. paštas)

prašymą dėl ______________________________________________________________________
(Darbų atlikimo pobūdis, registracijos seniūnijoje data ir Nr.)

leidžiama vykdyti:
________________________________________________________________________________
(Darbų atlikimo tikslas, vieta ir tiksli Darbų vykdymo trasa)

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ .
Darbų vadovas
________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., tel. Nr.)

1. Darbų užsakovas (rangovas) įsipareigoja:
1.1. atliekant darbus, aptverti darbų vykdymo vietą ir nepažeisti požeminių komunikacijų;
1.2. pradėti darbus 202 m.__________ _____ d.;
1.3. užbaigti darbus 202 m.
____d.;
1.4. atstatyti Darbų metu pažeistas, sugadintas, išardytas dangas, žaliuosius plotus pagal
projekto ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.
2. Leidimas galioja iki 202 m. _________ ____d.
3. Leidimas pratęstas iki 202 m. _________ ____d.
Seniūnas

________________
(parašas)

A. V

________________________
(vardas, pavardė)
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Pakeitimai:
1.
Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-327, 2020-10-13, paskelbta TAR 2020-10-14, i. k. 2020-21327
Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-145 „Dėl Vietinės rinkliavos už
leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Šiaulių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos
dalį arba apriboti eismą joje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2.
Šiaulių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-396, 2020-12-22, paskelbta TAR 2020-12-23, i. k. 2020-28327
Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-145 „Dėl Vietinės rinkliavos už
leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Šiaulių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos
dalį arba apriboti eismą joje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

