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2018 m. spalio 25 d. Nr. T-311
Kelmė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
37 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktais,
12 straipsniu ir 13 straipsnio 1 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo
Šiaulių apskrityje 2018 m. rugpjūčio 28 d. teikimą Nr. 3-42 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-289“, Kelmės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti:
1.1. Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės
teritorijoje išdavimą nuostatus (pridedama);
1.2. Vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės
viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Pripažinti netekusiais galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 28 d.
sprendimo Nr. T-289 „Dėl Vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ 1.3, 1.4 ir 1.5 papunkčius.
Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai gali būti
skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet
kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta
tvarka.

Savivaldybės meras

Vaclovas Andrulis
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PATVIRTINTA
Kelmės rajono
savivaldybės tarybos
2018 m. spalio 25 d.
sprendimu Nr. T-311
VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO
ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
IŠDAVIMĄ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės
teritorijoje išdavimą nuostatai (toliau – Nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos
rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu ir Išorinės reklamos įrengimo
taisyklėmis.
2. Nuostatų paskirtis – nustatyti vietinę rinkliavą už leidimo įrengti išorinę reklamą
savivaldybės teritorijoje išdavimą. Vietinės rinkliavos mokestis mokamas už reklamą, įrengiamą ant
savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ar patikėjimo teise jos valdomų objektų bei valstybinėje
žemėje.
3. Vietinė rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje
išdavimą (toliau – rinkliava) – tai Kelmės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba)
sprendimu nustatyta privaloma įmoka reklaminės veiklos subjektams, pateikusiems paraišką ir pagal
Išorinės reklamos įrengimo taisykles turintiems teisę gauti leidimą įrengti išorinę reklamą (toliau –
leidimas) tam tikroje Kelmės rajono savivaldybės vietoje nustatytu terminu ar laikotarpiu.
4. Rinkliava už leidimo išdavimą turi būti sumokėta prieš išduodant leidimą įrengti išorinę
reklamą savivaldybės teritorijoje. Rinkliavos už leidimo išdavimą sumokėjimą patvirtina mokėjimo
dokumentas su banko žymomis arba mokėjimo kvitas.
II SKYRIUS
NUOSTATŲ SĄVOKOS
5. Išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir
pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro
balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose. Išorine reklama taip pat laikoma:
1) reklama, kurios pateikimo priemonės yra patalpose (vitrinose, langų ir (arba) durų vidinėse
pusėse), tačiau ji yra matoma iš lauko pusės;
2) iškaboje pateikiama informacija.
6. Iškaba – ant ar prie reklamos davėjo buveinės pastato arba reklamos davėjo prekybos ar
paslaugų teikimo vietoje ar prie jos įrengiama speciali išorinės reklamos pateikimo priemonė, ant
kurios ar kurioje pateikiama informacija: reklamos davėjo pavadinimas ir (arba) reklamos davėjo
prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir kt.), taip pat ir
(arba) parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas (avalynė, automobilių remontas ir kt.).
Iškaba taip pat laikoma tokios informacijos pateikimo vieta ant reklamos davėjo buveinės arba
prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato sienos, langų ar durų. Be nurodytos informacijos,
iškaboje gali būti pateikiami prekių ženklas, logotipas, emblema, darbo laikas, reklamos davėjo
vardas, pavardė.
7. Trumpalaikė išorinė reklama – išorinė reklama, kurios skleidimo trukmė yra ne daugiau
kaip vienas mėnuo.
8. Reklamos plotas – reklaminio objekto paviršiaus plotas (žymimas kvadratiniais metrais).
Išorinės reklamos plotas apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kurio aukštis ir plotis matuojamas
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pagal labiausiai nutolusius reklaminio įrenginio paviršiaus, skirto reklamai skleisti, taškus arba
skleidžiant reklamą ant pritaikytos priemonės – pagal labiausiai nutolusius reklamos taškus.
9. Vietinė rinkliava – Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti
Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje.
10. Kelmės rajono savivaldybės teritorija – Kelmės rajono administracinės ribos.
11. Rinkliavos mokėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, naudojantis išorinę reklamą Kelmės
rajono savivaldybės teritorijoje.
12. Reklamos leidimas – Kelmės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės
administracija) parengtas dokumentas, už kurio išdavimą Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytais
atvejais mokama vietinė rinkliava.
III SKYRIUS
RINKLIAVOS DYDŽIAI IR APSKAIČIAVIMO TVARKA
13. Už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą
nustatoma tokia vieno kvadratinio metro reklamos ploto vieniems metams vietinė rinkliava:
13.1. už leidimo išdavimą įrengti išorinę reklamą ant savivaldybei nuosavybės teise
priklausančių arba patikėjimo teise jos valdomų statinių – 43 Eur;
13.2. už leidimo išdavimą įrengti stacionarią išorinę reklamą valstybinėje žemėje Kelmės,
Tytuvėnų miestuose – 29 Eur;
13.3. už leidimo išdavimą įrengti išorinę kilnojamąją reklamą, pastatomą ant šaligatvių,
aikštelėse ar kitose viešose vietose, už leidimo išdavimą įrengti stacionarią išorinę reklamą
valstybinėje žemėje Užvenčio mieste, kitose rajono vietovėse – 14 Eur.
14. Už leidimo įrengti trumpalaikę (iki 1 mėnesio) išorinę reklamą išdavimą nustatomas
vienos dienos rinkliavos dydis – 0,5 Eur už 1 kvadratinį metrą reklamos ploto.
15. Vietinės rinkliavos dydis apskaičiuojamas pagal formulę:
S = T × P × L; čia:
S – vietinės rinkliavos dydis, Eur;
T – vietinės rinkliavos tarifas;
P – išorinės reklamos plotas, kvadratiniais metrais;
L – terminas, kiek laiko yra išduotas leidimas (dienos ar metai).
16. Vietinės rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis yra
lygus arba didesnis kaip 10 Eur. Kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 Eur, jis
nustatomas eurais su centais vieno skaitmens po kablelio tikslumu.
17. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali vietinės rinkliavos dydį kartą per metus
indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.
18. Apmokestinamos reklamos laikas pradedamas skaičiuoti nuo leidimo galiojimo pradžios.
IV SKYRIUS
LENGVATOS RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS
19. Rinkliava netaikoma:
19.1. valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms;
19.2. kaimo turizmo išorinei reklamai;
19.3. išorinei socialinei ir politinei reklamai;
19.4. skelbimams Kelmės rajono savivaldybei priklausančiuose reklaminės įrangos
objektuose;
19.5. kai pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą privaloma įrengti stendą su
informacija apie statomą statinį prie statybos sklypo (statybvietės) arba kai įrengiama vaizdinė
informacija apie atliekamus visuomeninės paskirties miesto infrastruktūros gerinimo darbus;
19.6. nemokamų Kelmės rajono švenčių, nekomercinių renginių, akcijų išorinei reklamai;
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19.7. už Kelmės rajono savivaldybės organizuojamų renginių reklamą, tų renginių rėmėjų
reklamą, eksponuojamą minimų renginių proga.
V SKYRIUS
VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA
20. Rinkliavos įmoka mokama į Savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą
LT604010043800390044, kodas 188768730 Luminor Bank AB banke ir įskaitoma į Kelmės rajono
savivaldybės biudžetą.
21. Rinkliavos įmoka ar jos dalis grąžinama šiais atvejais:
21.1. kai sumokėta daugiau, negu buvo Savivaldybės tarybos nustatyta (grąžinamas tik
skirtumas);
21.2. panaikinus leidimo galiojimą dėl išorinės reklamos įrengimą reglamentuojančių teisės
aktų pakeitimo;
21.3. jeigu neišduodamas leidimas.
22. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo pateiktas
per Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą.
23. Sumokėtą rinkliavos įmoką arba jos dalį grąžina Kelmės rajono savivaldybė,
atsižvelgdama į Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus raštišką
pranešimą, kuriame nurodytos rinkliavos grąžinimo priežastys.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito
tarnyba.
25. Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą ar su juo susijusius kitus teisės
aktus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
26. Savivaldybės teritorijoje išorinės reklamos įrengimo reikalavimų laikymosi priežiūrą
pagal kompetenciją atlieka Savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamentas prie
Kultūros ministerijos, Saugomų teritorijų direkcija arba Aplinkos apsaugos departamentas, kai
saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos.

______________________________

PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2018 m. spalio 25 d.
sprendimu Nr. T-311
VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KELMĖS
RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE IŠDAVIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo
teritorijoje išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimų atlikti kasinėjimo darbus
Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose,
aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarką ir
sąlygas.
2. Aprašas galioja visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems vykdyti kasinėjimo
ar kitus darbus, susijusius su atitvėrimu, eismo uždarymu ar teritorijos panaudojimu sandėliavimo,
krovimo, automobilių statymo ir kitoms reikmėms Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo
teritorijoje (gatvėse, aikštėse, skveruose, šaligatviuose, žaliuosiuose plotuose, miško parkuose,
paplūdimiuose, upių, ežerų pakrančių teritorijose), daugiabučių namų kiemuose.
3. Darbų vykdymo trukmė numatoma projekte, atsižvelgiant į transporto bei pėsčiųjų eismo
intensyvumą, darbų vykdymo metodus, laiką ir kt.
4. Žemės kasinėjimo darbai, kai statomos požeminės ir antžeminės komunikacijos, atliekami
vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu
Nr. D1-848.
II SKYRIUS
RINKLIAVOS DYDIS IR LENGVATOS
5. Už leidimą atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį
arba apriboti eismą joje fiziniai ir juridiniai asmenys bei įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių,
už parą moka tokią rinkliavą:
5.1. gatvių važiuojamosios dalies perkasimas – 23 Eur;
5.2. visiškas gatvės uždarymas, kai nevykdomi kasinėjimo darbai, – 23 Eur;
5.3. šaligatvio perkasimas – 12 Eur;
5.4. žaliųjų plotų perkasimas – 15 Eur;
5.5. daugiabučių namų kiemų dangų perkasimas – 12 Eur;
5.6. gatvių važiuojamosios dalies dalinis atitvėrimas arba eismo apribojimas – 23 Eur;
5.7. šaligatvio atitvėrimas arba pėsčiųjų eismo apribojimas šaligatviais – 9 Eur;
5.8. visiškai uždarius šaligatvį, kai nevykdomi kasinėjimo darbai, – 12 Eur.
6. Užtęsus kasinėjimo darbų leidime nurodytus terminus, už kiekvieną papildomą parą
nustatoma 23 Eur rinkliava.
7. Rinkliava didinama 10 kartų, kai atliekami darbai gatvėse, kurios mažiau nei prieš 5 metus
buvo padengtos nauja asfaltbetonio danga, kapitališkai suremontuotos arba rekonstruotos.
8. Rinkliava mažinama du kartus, kai gatvių ir šaligatvių danga įrengta iš žvyro ar skaldos.
9. Rinkliavos nereikia mokėti, kai vykdomi gatvių, šaligatvių tiesimo, remonto,
rekonstravimo, inžinerinių tinklų ir renovacijos darbai savivaldybės institucijos sprendimu.
10. Rinkliavos dydis atskiru sprendimu įstatymo nustatyta tvarka gali būti indeksuojamas.
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III SKYRIUS
LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA
11. Fiziniams ir juridiniams asmenims leidimus atlikti Apraše numatytus žemės kasinėjimo
darbus išduoda atitinkamų seniūnijų seniūnai pagal pateiktą paraišką (1 priedas).
12. Seniūnijų seniūnai išduoda leidimą per 5 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo su visais
reikiamais dokumentais arba raštu pateikia atsakymą, kai leidimas neišduodamas. Avarinės situacijos
atveju leidimas išduodamas nedelsiant.
13. Paraiškoje (1 priedas) nurodomas pareiškėjo pavadinimas (vardas, pavardė), adresas,
telefono numeris, tiksli darbų vykdymo vieta, numatomų darbų paskirtis ir pobūdis, darbų atlikimo
pradžios ir pabaigos laikas, atsakingo darbų vykdytojo vardas, pavardė.
14. Kartu su paraiška pateikiama:
14.1. rajono savivaldybės administracijos leidimo statyti, remontuoti ar rekonstruoti objektą
kopija, jei toks leidimas privalomas pagal teisės aktus;
14.2. nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas objekto statybos (remonto, rekonstravimo,
tvarkybos) projektas, darbų organizavimo projektas, dangos perkasimo vietos ir suderinti su rangovu
normatyviniai darbų vykdymo skaičiavimai;
14.3. jeigu kasimo zonoje yra elektros, dujotiekio, vandentiekio ir nuotekų, telefono tinklai,
šiluminės trasos ir kiti inžineriniai tinklai, – kelių ir gatvių savininkų ir naudotojų suderinimai;
14.4. žemės darbų vykdymo planas-schema arba žemės darbų gatvėse schema, suderinta su
Telšių vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariatu, kai darbai vykdomi
gatvėse;
14.5. sutartis su kelius bei želdinius atkursiančia įmone, jei šių darbų neatlieka leidimo
prašantis asmuo;
14.6. sutartys ar suderinimai dėl medžių, krūmų kirtimo ir iškasamo grunto išvežimo vietos;
14.7. Kultūros vertybių apsaugos departamento suderinimas, jeigu darbai vykdomi jos veiklos
zonoje (saugomoje teritorijoje);
14.8. perkasamų arba užimamų dangų valdytojų (daugiabučių namų savininkų bendrijų,
garažų statybos bendrijų ir kitų) suderinimas vykdyti darbus.
15. Informaciją apie pasikeitusius asmens rekvizitus, su veikla, kuriai išduotas leidimas,
susijusių sąlygų pasikeitimus, taip pat teisinės formos, teisinio statuso ar kitus pasikeitimus asmuo
privalo pateikti seniūnijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią informacija jam
tapo ar turėjo tapti žinoma.
16. Asmuo, Aprašo 9 punkto pagrindu pranešdamas apie informacijos pasikeitimus, kartu
seniūnijai pateikia prašymą patikslinti išduotą leidimą.
17. Jei asmuo pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba pateikia ne visus
dokumentus ar informaciją, kurių reikia leidimui išduoti, seniūnija, kuriai pateikiamas prašymas, per
3 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo informuoja asmenį apie būtinybę pateikti trūkstamus
dokumentus ar informaciją ir apie tai, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai
įformintų dokumentų ir informacijos pateikimo dienos.
18. Seniūnija asmeniui leidimą (2 priedas) arba rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą
pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai gaunami visi tinkamai įforminti dokumentai ir
informacija, reikalinga leidimui gauti.
19. Jeigu į tinkamai įformintą prašymą dėl leidimo išdavimo, pateiktą kartu su visais leidimui
išduoti reikalingais dokumentais ir informacija (toliau – prašymas), neatsakoma per šio Aprašo
12 punkte nustatytą terminą, laikoma, kad leidimas yra išduotas.
20. Leidimas neišduodamas, jeigu asmuo leidimui gauti pateikė ne visus šiame Apraše
nurodytus dokumentus.
21. Leidimo galiojimas sustabdomas, jei nevykdomi kasinėjimo darbai, kuriems išduotas
leidimas, dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, esant prastoms meteorologinėms sąlygoms ar dėl kitų
nenumatytų aplinkybių, esant asmens rašytiniam prašymui.
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22. Leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas, išnykus leidimo galiojimo sustabdymo
pagrindams, esant asmens rašytiniam pranešimui.
23. Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:
23.1. paaiškėja, kad asmuo leidimui gauti pateikė melagingus ar suklastotus dokumentus;
23.2. asmuo pateikia prašymą dėl leidimo galiojimo panaikinimo.
24. Leidimo galiojimo panaikinimas įforminamas Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu. Apie leidimo galiojimo panaikinimą asmuo informuojamas per
3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
25. Seniūnijos tvarko išduotų leidimų registrą, kuriame nurodo asmenų, kuriems išduoti
leidimai, duomenis (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas), leidimo
galiojimo terminus, leidimų galiojimo sustabdymo, panaikinimo pagrindus.
26. Leidimo vykdyti šiame Apraše nurodytus darbus forma pateikiama 2 priede.
IV SKYRIUS
LEIDIMO TURĖTOJO PAREIGOS
27. Leidimo turėtojas privalo laikytis saugos taisyklių, aptverti visas iškasas, įrengti saugius
praėjimus pėstiesiems, žemės darbų vietas važiuojamojoje dalyje pažymėti tipiniais kelio ženklais.
28. Išardytos šaligatvių plytos, kelio bortai, trinkelės turi būti tvarkingai sandėliuojamos ir
pagal aktą perduodamos organizacijai, kuri atkurs buvusias dangas.
29. Betono gaminių ir asfaltbetonio laužas išvežamas į atitinkamą atliekų sąvartyną, nurodytą
leidime.
30. Kasinėjimo darbai turi būti vykdomi pagal teisės aktais nustatytą tvarką ir parengtus
dokumentus.
31. Gatvių ir kelių bei šaligatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą arba
tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės ar kelio kategoriją. Želdiniai atkuriami pagal buvusią būklę.
32. Želdiniai atsodinami tinkamu sodinti laiku.
33. Leidimo turėtojas, baigęs darbus, informuoja leidimą išdavusį seniūną ir gauna darbų
pabaigimo suderinimą.
34. Pateiktos paraiškos ir leidimų kopijos saugomos seniūnijoje teisės aktų nustatyta tvarka.
V SKYRIUS
VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA
35. Vietinė rinkliava mokama nacionaline valiuta į savivaldybės biudžetą.
36. Sumokėta vietinė rinkliava grąžinama jos mokėtojui, kai sumokėta daugiau, negu buvo
Savivaldybės tarybos nustatyta (grąžinamas tik skirtumas).
37. Vietinė rinkliava grąžinama jos mokėtojui, jei jis pateikia prašymą per vieną mėnesį nuo
jos sumokėjimo.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
38. Apraše aprašytos vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja vietos mokesčių
administratorius, Valstybės kontrolė, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
39. Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą ar su juo susijusius kitus teisės
aktus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
________________________________

Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2018 m.
d. sprendimu Nr. T1 priedas (pirmoji pusė)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos _________________ seniūnijos seniūnui
PARAIŠKA
IŠDUOTI LEIDIMĄ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KELMĖS RAJONO
SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS
DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE

(pareiškėjo pavadinimas arba vardas, pavardė)

(adresas, telefonas, elektroninis paštas)

(data)

(vieta)

Prašau išduoti man leidimą atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo
naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje (nereikalinga išbraukti).
Darbų vykdymo vieta
Darbų pradžia ir darbų pabaiga
Atsakingo darbų vykdytojo vardas, pavardė, telefono Nr.
Numatomas iškasti (užpilti) žemės kiekis
Žemės perteklių numatoma išvežti į (nurodyti vietą)

kub. m

PRIDEDAMA:
Leidimo statyti, remontuoti ar rekonstruoti objektą kopija, ____ lapų.
Nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas objekto statybos (remonto, rekonstravimo projektas, darbų organizavimo
projektas, dangos perkasimo vietos ir suderinti su rangovu normatyviniai darbų vykdymo skaičiavimai, _____ lapų.
Kasimo zonoje esančių elektros, dujotiekio, vandentiekio ir nuotekų, telefono tinklų, šiluminių trasų ir kitų inžinerinių
tinklų, kelių ir gatvių savininkų ir naudotojų suderinimai.*
Žemės darbų vykdymo planas-schema arba žemės darbų gatvėse schema, suderinta su Telšių vyriausiojo policijos
komisariato Kelmės policijos komisariatu (kai darbai vykdomi gatvėse), _____ lapų.
Sutartis su kelius bei želdinius atkursiančia įmone (jei šių darbų neatlieka leidimo prašantis asmuo), ______ lapų.
Sutartys ar suderinimai dėl medžių, krūmų kirtimo ir iškasamo grunto išvežimo vietos, _____ lapų.
Kultūros paveldo departamento suderinimas (jeigu darbai vykdomi jos veiklos zonoje).*
Perkasamų arba užimamų dangų valdytojų (daugiabučių namų savininkų bendrijų, garažų statybos bendrijų ir kitų)
suderinimas vykdyti darbus.*
*Suderinimai kitoje lapo pusėje.
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(parašas)

(vardas, pavardė)

(antroji pusė)
SUINTERESUOTOS
INSTITUCIJOS

PASTABOS

Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje
išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kelmės
rajono savivaldybės tarybos
2018 m.
d. sprendimu Nr. T2 priedas
(Kelmės rajono savivaldybės herbas)
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
__________________________ SENIŪNIJA
LEIDIMAS
ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO
NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ
JOJE
Nr.
(data)

(vieta)

(pavadinimas arba vardas, pavardė)

Leidžiama viešojo naudojimo teritorijoje
(darbų vykdymo vieta)

atlikti kasinėjimo darbus, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje (nereikalingą išbraukti).
Darbų pradžia ir darbų
pabaiga
Betono gaminių ir asfaltbetonio laužas
išvežamas į
Atkurti šaligatvių, asfalto su
pagrindais dangas iki
Atkurti vejas ir apželdinimą
iki
Reikalaujama:
1. Prieš dvi paras iki žemės darbų pradžios pakviesti į vietą suinteresuotų institucijų atstovus,
kurie nurodyti kitoje paraiškos pusėje, ir nepradėti žemės darbų be jų sutikimo.
2. Iki žemės darbų pradžios užtikrinti normalias eismo sąlygas (kai darbai vykdomi eismo
vietose).
3. Atkurti kelio (gatvės, privažiavimo, aikštės) dangą pagal projekto ir normatyvinių statybos
dokumentų reikalavimus iki leidime nurodytos datos. Nepavykus to atlikti, būtina prasitęsti leidimo
atlikti žemės kasinėjimo darbus galiojimą Kelmės rajono savivaldybės administracijos atitinkamoje
seniūnijoje.
4. Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti
inžineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai
laikinai turi būti sustabdomi. Statinio statybos rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas)
turi išsiaiškinti, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauti iš naudotojų juos užfiksuoti
brėžiniuose, suderinti tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką, tuomet gali tęsti darbus. Jei
atliekant žemės darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingųjų
savybių, statinio statybos rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) apie tai privalo
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pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. Šiuo atveju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
5. Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą,
saugomų augalų rūšių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako statinio statybos
rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai ir
kiti teisės aktai nenumato kitaip.
6. Nepavykus laiku užbaigti žemės kasinėjimo darbų, vykdomų savivaldybės viešojo
naudojimo teritorijoje, būtina apie tai informuoti Kelmės rajono savivaldybės administracijos
atitinkamą seniūniją dėl tolesnių sprendimų priėmimo.
7. Laiku baigus vykdyti žemės darbus ir iš žinybinių organizacijų atstovų surinkus parašus dėl
tinkamai atliktų darbų (kitoje paraiškos atlikti žemės kasinėjimo darbus lapo pusėje) būtina,
informavus prieš dvi dienas, išsikviesti seniūnijos atstovą į darbų vykdymo vietą dėl leidimo
galiojimo nutraukimo. Leidimas grąžinamas jį išdavusiai Kelmės rajono savivaldybės administracijos
seniūnijai.
8. Apmokėti vietinės rinkliavos mokestį už kasinėjimo darbų vykdymą savivaldybės viešojo
naudojimo teritorijoje.
Su reikalavimais susipažinau _____________________________________________________
(statytojas / rangovas, vardas ir pavardė, atest. Nr. data, parašas)

_____________________________________________________________________________
Seniūnas
(parašas)

A. V.

Leidimas pratęstas iki _____________________________________________
(data) (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A. V.

(vardas, pavardė)

