Elektroninio dokumento nuorašas
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2022 m. vasario
Zarasai

d. Nr.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8
dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8
dalies 3 punktu, Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), 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, Kelių priežiūros
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr.
155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktu, siekdamas užtikrinti tinkamą
kelių eksploataciją ir apsaugoti kelius nuo sugadinimo:
1. N u s t a t a u laikotarpį, kurio metu gabenant apvaliąją medieną Zarasų rajono
savivaldybės teritorijoje esančiais vietinės reikšmės keliais yra ypač didelė kelių sugadinimo
tikimybė, – kasmet nuo spalio 1 d. iki gegužės 1 d.
2. A p r i b o j u šio įsakymo 1 punkte nurodytu laikotarpiu krovininio transporto
(daugiau kaip 8 tonų bendros masės) eismą Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais su
žvyro ir grunto danga.
3. Į p a r e i g o j u šio įsakymo 1 punkte nurodytu laikotarpiu:
3.1. medienos savininką, numatantį medieną sandėliuoti vietinės reikšmės kelio
apsaugos zonoje, derinti apvaliosios medienos sandėliavimo vietą su seniūnijos, kurioje bus
sandėliuojama apvali mediena, seniūnu ir ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatyto
medienos sandėliavimo pateikti raštu ar elektroniniu paštu informacinį pranešimą (šio įsakymo 1
priedas), kuriame privalo pateikti duomenis apie medienos sandėliavimo vietos adresą arba
kvartalą, sklypą, girininkijos pavadinimą, sandėliavimo datą (laikotarpį), numatomą kiekį kubiniais
metrais, sandėliavimo situacijos schemą;
3.2. medienos siuntėją informuoti seniūnijos, kurioje yra apvaliosios medienos
pakrovimo (sandėliavimo) vieta, seniūną apie planuojamą gabenti medieną savivaldybės teritorijoje
esančiais vietinės reikšmės keliais ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatyto medienos
gabenimo, pateikdamas raštu ar elektroniniu paštu informacinį pranešimą (šio įsakymo 2 priedas),
kuriame privalo pateikti duomenis, nurodytus Aprašo 20 punkte.
4. T v i r t i n u:
4.1.informacinio pranešimo dėl sandėliavimo vietos vietinės reikšmės kelio apsaugos
zonoje, formą (1 priedas);
4.2. informacinio pranešimo dėl planuojamos gabenti apvaliosios medienos, formą (2
priedas).
5. P a v e d u seniūnijų seniūnams:
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5.1. kontroliuoti šio įsakymo vykdymą ir pagal poreikį riboti sunkiasvorių transporto
priemonių (daugiau kaip 8 tonų bendros masės) eismą Zarasų rajono vietinės reikšmės keliuose su
žvyro ir grunto danga 1 punkte nurodytu laikotarpiu;
5.2. kontroliuoti, kad mediena nebūtų sandėliuojama vietinės reikšmės kelio apsaugos
zonoje, nesuderinus šiame įsakyme nustatyta tvarka.
5.3. išduoti medienos siuntėjui (prieš tai įvertinus ir suderinus esamą vietinės reikšmės
kelių būklę) ir medienos savininkui (prieš tai įvertinus ir suderinus esamą sandėliavimo vietos
būklę vietinės reikšmės kelių apsaugos zonoje) raštišką suderinimą.
6. N u r o d a u rajono Savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriui
paskelbti šį įsakymą Zarasų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje, vietinėje spaudoje ir
įsakymo kopiją perduoti Valstybinei miškų tarnybai ir Valstybės įmonei Valstybės miškų urėdijos
Ignalinos regioniniam padaliniui.
Įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre.
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Gediminas Gaidamavičius

Zarasų savivaldybės administracijos direktoriaus
2022 m. vasario d. įsakymo Nr.
1 priedas
Zarasų savivaldybės administracijos
seniūnijai
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
DĖL SANDĖLIAVIMO VIETOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO APSAUGOS ZONOJE
20

m.

mėn.

d.

Medienos savininkas
(juridinio asmens pavadinimas, adresas tel. Nr., el. paštas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos
adresas, tel. Nr., el. paštas)

Medienos sandėliavimo vieta
(vietos arba girininkijos pavadinimas, miško kvartalas, sklypas)

Medienos sandėliavimo data
(sandėliavimo laikotarpis)

Numatomos sandėliuoti medienos kiekis
(kiekis nurodomas kubiniais metrais)

Pateikiu medienos sandėliavimo situacijos schemą (pridedama):___________ lapai (-ų).
Pasikeitus duomenims, pateiktiems informaciniame pranešime, medienos siuntėjas privalo ne
vėliau kaip gabenimo dieną pateikti patikslintą informaciją.
Sandėliuojant medieną Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių apsaugos zonoje
patvirtinu, kad man žinomos ir suprantamos šios sąvokos:
- kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra
šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai ir kitos vandens
nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių
takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio
oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų
užimama žeme;
- kelio apsaugos zona – abipus kelio briaunų esanti žemės juosta, kurioje ribojama ūkinė veikla.
Įsipareigoju:
- sandėliavimo metu sugadinus esamus kelio elementus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jų
sugadinimo dienos atstatyti
(pareigos, vardas, pavardė, adresas, tel. Nr., el.paštas )

(parašas)

Pranešimas pateikiamas seniūnijai, kurios teritorijoje numatoma gabenti medieną, ne vėliau kaip
prieš vieną darbo dieną iki planuojamos gabenti dienos.
Pranešimą galima pateikti raštu, faksu ar elektroniniu paštu.

Zarasų savivaldybės administracijos direktoriaus
2022 m. vasario d. įsakymo Nr.
2 priedas
Zarasų savivaldybės administracijos
seniūnijai
INFORMACINIS PRANEŠIMAS
DĖL PLANUOJAMOS GABENTI APVALIOSIOS MEDIENOS
20

m.

mėn.

d.

Medienos siuntėjas

_

(juridinio asmens pavadinimas, adresas tel. Nr., el. paštas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos
adresas, tel. Nr., el. paštas)

Medienos vežėjas
(juridinio asmens pavadinimas, adresas, tel. Nr., el. paštas arba fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos
adresas, tel. Nr., el. paštas)

Transporto priemonė

, priekaba
(markė, valstybinis Nr.)

_______
(markė, valstybinis Nr.)

Medienos pakrovimo vieta

_______

(vietos adresas arba girininkijos pavadinimas, miško kvartalas)

data
Medienos gabenimo maršrutas nuo medienos pakrovimo vietos

_______
_______

(pateikiamas aprašymas kokiu maršrutu savivaldybės teritorijoje bus gabenama mediena)
________________________________________________________________________________________________

Pasikeitus duomenims, pateiktiems informaciniame pranešime, medienos siuntėjas privalo ne
vėliau kaip gabenimo dieną pateikti patikslintą informaciją.
Sandėliuojant medieną Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių apsaugos zonoje
patvirtinu, kad man žinomos ir suprantamos šios sąvokos:
- kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra
šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai ir kitos vandens
nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių
takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio
oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų
užimama žeme;
- kelio apsaugos zona – abipus kelio briaunų esanti žemės juosta, kurioje ribojama ūkinė veikla.
Įsipareigoju:
- sandėliavimo metu sugadinus esamus kelio elementus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jų
sugadinimo dienos atstatyti
_______
(pareigos, vardas, pavardė, adresas, tel. Nr., el.paštas )

(parašas)

Pranešimas pateikiamas seniūnijai, kurios teritorijoje numatoma gabenti medieną, ne vėliau kaip
prieš vieną darbo dieną iki planuojamos gabenti dienos.
Pranešimą galima pateikti raštu, faksu ar elektroniniu paštu.
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