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Lazdijai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu
Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, 3 punktu ir 6.5
papunkčiu, Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-823 „Dėl Apvaliosios medienos gabenimo
tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 3 d.
įsakymo Nr. D1-313 „Dėl Apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“, 19 punktu:
1. N u s t a t a u laikotarpį, kurio metu gabenant apvaliąją medieną Lazdijų rajono
savivaldybės teritorijoje esančiais vietinės reikšmės keliais ypač didelė kelių sugadinimo tikimybė,
– kasmet nuo spalio 1 d. iki gegužės 1 d.
2. N u r o d a u:
2.1. kad medienos siuntėjas, vadovaudamasis Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-823
„Dėl Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-313 „Dėl Apvaliosios medienos, pagamintos
privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“,
informuoja Lazdijų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, kurioje yra apvaliosios
medienos pakrovimo vieta, seniūną ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatyto medienos
gabenimo, pateikdamas raštu, faksu ar elektroniniu paštu informacinį pranešimą pagal pridedamą
formą (priedas).
2.2. kad medienos savininkas, numatantis medieną sandėliuoti vietinės reikšmės kelio
apsaugos zonoje, derina apvaliosios medienos sandėliavimo vietą su seniūnu ir ne vėliau kaip prieš
vieną darbo dieną iki numatyto medienos sandėliavimo pateikia raštu, faksu ar elektroniniu paštu
informacinį pranešimą apie medienos sandėliavimo vietos adresą arba kvartalą, sklypą, girininkijos
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pavadinimą ir rajoną, sandėliavimo datą (laikotarpį), numatomą kiekį kubiniais metrais,
sandėliavimo situacijos schemą.
3. P a v e d u seniūnams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.
4. Į p a r e i g o j u Rūtą Lazauskienę, Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistę
viešiesiems ryšiams, šį įsakymą paskelbti Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainėje, vietinėje
spaudoje ir su juo supažindinti Valstybinę miškų tarnybą.
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priedas

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
_______________________ seniūnijai

INFORMACINIS PRANEŠIMAS
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m. _____________________ ___ d

Medienos siuntėjas ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas ir adresas

Medienos vežėjas _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas ir adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas)

Transporto priemonė __________________________, priekaba ____________________________
(markė, valstybinis Nr.)

Medienos pakrovimo vieta __________________________________________________________
________________________________________________________, data ___________________
(vietos adresas arba kvartalas, sklypas, girininkijos pavadinimas ir rajonas, pakrovimo data)

Medienos gabenimo maršrutas _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
(pateikiamas aprašymas, išvardinami konkretūs kelio ruožai, arba pateikiama maršruto schema)

Medienos sandėliavimo vieta _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
(nurodoma medienos sandėliavimo vieta)

Pasikeitus situacijai, pateiktai informaciniame pranešime, medienos siuntėjas privalo, ne vėliau
kaip gabenimo dieną, pateikti patikslintą informaciją.
Į s i p a r e i g o j u tausoti kelius, o juos sugadinus suremontuoti ne vėliau kaip per 1 mėnesį.
________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, adresas, tel. Nr.)

_______________________________
(parašas)

Pranešimas pateikiamas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos seniūnijai, kurios teritorijoje
numatoma gabenti (sandėliuoti) medieną, ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki planuojamos
gabenti dienos.

Pranešimą galima pateikti: raštu, faksu ar elektroniniu paštu.

