PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE
(GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE
PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014 m. lapkričio 20 d. Nr. T-339
Pakruoj is

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 6 straipsnio 37 punktu, 16
straipsnio 2 dalies 37 punktu, 1 8 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų istatymo 1 1
straipsnio 1 dalies 1 punktu, 12 ir 13 straipsniais, Lietuvos Respublikos euro vedimo Lietuvos
Respublikoje istatymu, L,ietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 719
,,Dėl prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui
keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtintu Prekių ir
paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų
reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo 4 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba
nusprendžia:
1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos da1 arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatus
(pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d.
sprendimo Nr. T-95 ,,Dė] vietinės rinkliavos nuostatų patvirtinimo 1 punktą.
3. Šis sprendimas isigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
Sis sprendimas ga[i būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
istatymo nustatyta tvarka.

Merė

-

Asta Jasiūnienė

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2014 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-339

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS PAKRUOJO
RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE,
VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE),
ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ
NUOSTATAI

1. Vietinės rinkĮiavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės
viešojo naudojimo teritoi•ijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose),
atitverti ją ar jos da1 arba apriboti eismą joje išdavimą (toliau - Vietinė rinkliava) nuostatai (toliau
- Nuostatai) nustato šios rinkliavos dydžius, jų apskaičiavimo, mokėjimo tvarką, lengvatas,
grąžinimo atvejus, rinkliavos kontrolę.
2. Vietinė rinkliava - tai Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta
privaloma imoka fiziniarns ir juridiniams asmenims už teisę gauti leidimą atlikti kasinėjimo darbus
Pakruojo rajono savival(lybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose,
aikštėse, žaliuosiuose plctuose), atitverti ją ar jos da1 arba apriboti eismąjoje.
3. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos rinkliavų istatyme, Lietuvos Respublikos statybos istatyme, Statybos techniniame
reglamente STR 1 .07.02:2005 ,,Zemės darbai ir kituose teisės aktuose.

11. RINKLIAVOS DYDIS IR LENGVATOS
4. Už leidimą atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dali
arba apriboti eismąjoje fiziniai ir juridiniai asmenys bei imonės, neturinčios juridinio asmens teisių,
už parą moka tokią vietiiię rinkliavą:
4. 1. gatvių važiuojamosios dalies perkasimas - 23 Eur;
4.2. visiškas gatvės uždarymas, kai nevykdomi kasinėjimo darbai - 23 Eur;
4.3. šaligatvio perkasimas - 12 Eur;
4.4. žaliujų plotų perkasimas - 14 Eur;
4.5. daugiabučių namų kiemų dangų perkasimas - 1 2 Eur;
4.6. gatvių važiuojamosios dalies dalinis atitvėrimas arba eismo apribojimas - 23 Eur;
4.7. šaligatvio atitvėrimas arba pėsčiujų eismo apribojimas šaligatviais - 8,7 Eur;
4.8. visiškai už(larius šaligatvi, kai nevykdomi kasinėjimo darbai - 12 Eur.
5. Užtęsus kasinėjirno darbų leidime nurodytus terminus, už kiekvieną papildomą parą
nustatoma 1 7 Eur rinkliava.
6. Rinkliava didinama 2 kartus, kai darbai atliekami intensyvaus eismo gatvėse arba
keliuose.
7. Rinkliava didinama 5 kartus, kai atliekami darbai gatvėse, kurios mažiau nei prieš 5
metus buvo padengtos nauja asfaltbetonio danga, kapitališkai suremontuotos arba rekonstruotos.
8. Rinkliavos nereikia mokėti, kai vykdomi gatvių, šaligatvių tiesimo, remonto,
rekonstrukcij os, inžinerinių tinklų renovacij os darbai savivaldybės institucij os sprendimu.
9. Rinkliavos dydis atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu istatymo nustatyta tvarka gali
būti indeksuoj amas.
111. LEIDIMŲ ISDAVIMO TVARKA
1 0. Leidimus :iziniams ir juridiniams asmenims atlikti šiuose Nuostatuose numatytus
žemės kasinėjimo darbus išduoda atitinkamų seniūnijų seniūnai pagal pateiktą paraišką (1 priedas).

1 1. 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.
1 2. Paraiškoj e (1 priedas) nurodomas pareiškėj o 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.
13. Kartu su paraiška pateikiama:
1 3. 1. leidimo arba Savivaldybės administracij os raštiško pritarimo statyti ar rekonstruoti
kopija,
jei toks leidimas ar Savivaldybės administracijos raštiškas pritarimas reikalingas
objektą
pagal teisės aktus;
13.2. nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas objekto statybos (remonto, rekonstrukcijos,
tvarkybos) projektas, darbų organizavimo projektas (kai jis reikalingas), dangos perkasimo vietos,
jų plotai m2;
13.3. jeigu kasimo zonoje yra inžineriniai tinklai, kelių ir gatvių savininkų ir naudotojų
suderinimai;
13.4. žemės darbų vykdymo planas-schema arba žemės darbų gatvėse schema, suderinta su
Siaulių apskrities vyriausi.ojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariatu, kai darbai
vykdomi gatvėse;
1 3 . 5. Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerij os suderinimas,
jeigu darbai vykdomi jos veiklos zonoje (saugomoje teritorijoje).
14. Seniūnija asmeniui leidimą (2 priedas) arba rašytini motyvuotą atsisakymą išduoti
leidimą pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai gaunami visi tinkamai forminti dokumentai
ir informacija, reikalinga leidimui gauti.
1 5. Jei i tinkamai iformintą prašymą dėl leidimo išdavimo, pateiktą kartu su visais leidimui
išduoti reikalingais dokumentais ir informacija, neatsakoma per šių Nuostatų 12 punkte nustatytą
termina, laikoma, kad leidimas yra išduotas.
16. Leidimas neišduodamas, jeigu asmuo leidimui gauti pateikė ne visus šiuose
Nuostatuose nurodytus d()kumentus.
Iv. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA
17. Surinktas rinkliavos mokestis pervedamas i Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto
sąskaitąNr. LT 164010045600070054 (AB DNB bankas, banko kodas 40100).
1 8. Sumokėta vietinė rinkliava grąžinama, jeigu buvo sumokėta daugiau negu nustatė
Savivaldybės taryba arba nebuvo išduotas leidimas vykdyti darbus.
19. Vietinė rinkliava grąžinama jos mokėtojui, jei jis pateikia prašymą per vieną mėnesi
nuo rinkliavos sumokėjimo.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja vietos mokesčio administratorius, Valstybės kontrolė
ir Pakruojo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
2 l. Už šių Nuostatų pažeidimus taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos
administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono
savivaldybės viešoj o naudoj imo teritorijoj e išdavimo
tvarkos nuostatų, patvirtintų Pakruojo rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-339
1 priedas
(pareiškėjo I)avadinimas arba vardas, pavardė)
(adresas, telefonas, elektroninis paštas)
Pakruoj o raj ono savivaldybės administracij os ______________seniūnij os seniūnui
PRASYMAS
IŠDUOTI LEIDIMĄ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS PAKRUOJO RAJONO
SAVIVALDYBĖS VIESOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS
REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR
JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE
(data)
(vieta)
Prašau išduoti leidimą atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono savivaldybės viešojo
naudoj imo teritorijoje, atitverti ją ar jos dali arba apriboti eismąjoje (nereikalingą išbraukti)
Darbų vykdymo vieta __________________________________________________________
Darbų pradžia ir darbų pabaiga__________________________________________________________
Atsakingo darbų vykdytojo vardas, pavardė, telefono Nr. ___________________________________
Numatomas iškasti (užpi]ti) žemės kiekis ________________________________________ kub. m.
Žemės perteklių numatorna išvežti (nurodyti vietą) ____________________________________
PRIDEDAMA:
1. Leidimo arba Savivaldybės administracijos raštiško pritarimo statyti ar rekonstruoti objektą
kopija, jei toks leidimas ar Savivaldybės administracijos raštiškas pritarimas reikalingas pagal teisės
aktus.
2. Nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas objekto statybos (remonto, rekonstrukcijos, tvarkybos)
projektas, darbų organizavimo projektas (kai jis reikalingas), perkasimo vietos, jų plotai m2.
3. Jeigu kasimo zonoj e yra inžineriniai tinklai, kelių ir gatvių savininkų ir naudotojų suderinimai
4. Žemės darbų vykdyrno planas-schema arba žemės darbų gatvėse schema, suderinta su Siaulių
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariatu, kai darbai
vykdomi gatvėse.
5. Kultūros vertybių apsaugos departamento suderinimas, jeigu darbai vykdomi jos veiklos zonoje
(saugomoj e teritorij oj e).
(parašas)

(vardas, pavardė)

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Pakruojo rajono
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo
tvarkos nuostatų, patvirtintų Pakruojo rajono savivaldybės
tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-339
2 priedas
(Pakruojo rajono herbas)

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
__________________SENIŪNIJA
LEIDIMAS
ATLIKTI KASINEJIMO DARBUS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBES VIESOJO
NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE,
AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA
APRIBOTI EISMĄ JOJE
Nr._______

__________
(data)
(vieta)
avadinimas arba vardas, pavardė)
Leidžiama viešojo naudojimo teritorijoje

(darbų vykdymo vieta)
atlikti kasinėjimo darbus, atitverti ją arjos da1 arba apriboti eismąjoje (nereikalingą išbraukti).
Darbų pradžia ir darbų pabaiga _________________________________________________________
Betono gaminių ir asfalbetonio laužas išvežamas i ___________________________________________
Atstatyti šaligatvių, asfall.o su pagrindais dangas iki___________________________________________
Atkurti vejas ir apželdinirną iki ________________________________________________________
Reikalaujama: 1. Prieš c[vi paras iki žemės darbų pradžios pakviesti i vietą suinteresuotų institucijų
atstovus, kurie nurodyti paraiškoje ir nepradėti žemės darbų be jų sutikimo.
2. 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 Savivaldybės administracijos atitinkamojoje
seniūnij oj e.
3. Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (geodezinėje nuotraukoje)
nenurodyti inžineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios
savybės, darbai laikinai sustabdomi. Norėdarnas tęsti darbus, statinio statybos rangovas ar statantis
ūkio būdu statytoj as (užsakovas) turi išsiaiškinti, kam priklauso inžineriniai statiniai, pareikalauti iš
naudotojų juos užfiksuol.i brėžiniuose, suderinti tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką.
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 pranešti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešujų
ryšių skyriui. Siuo atvju žemės darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos istatymo nustatyta tvarka.
4. Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą,
saugomų augalų rūšių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako statinio statybos
rangovas ar statinio ūkic• būdu statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu istatymai ir
kiti teisės aktai nenumat() kitaip.
5. Nepavykus laiku užbaigti žemės kasinėjimo darbų, vykdomų savivaldybės viešojo
naudojimo teritorijoje, būtina apie tai informuoti Savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją
dėl tolesnių sprendimų priėmimo.
6. Laiku baigus vykdyti žemės darbus ir iš žinybinių organizacijų atstovų surinkus
parašus dėl tinkamai atliktų darbų, būtina, prieš dvi dienas informavus, iškviesti seniūnijos atstovą į

darbų vykdymo vietą dėl leidimo galiojimo nutraukimo. Leidimas grąžinamas ii išdavusios
Savivaldybės administracij os seniūnij os seniūnui.
7. Apmokėti vietinės rinkliavos mokesti už kasinėjimo darbų vykdymą savivaldybės
viešojo naudojimo teritorijoje.
Su reikalavirnu susipažinau _________________________________________________
(statytojas/rangovas, vardas ir pavardė, atestato. Nr. data, parašas)

Seniūnas
(parašas)

(vardas, pavardė)

A.V.
Leidimas pratęstas iki
(data) (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)
A.V.

