
 

 

Leidimo išdavimas atlikti kasinėjimo darbus Kauno rajono savivaldybės viešojo 

naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje 
 

Eil.  

Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

1. 1. Administracinės paslaugos kodas - 

2. 2. Administracinės paslaugos 

pavadinimas 

Leidimo išdavimas atlikti kasinėjimo darbus Kauno 

rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, 

atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje 

3. 3. Administracinės paslaugos 

apibūdinimas 

Leidimo išdavimas atlikti kasinėjimo darbus Kauno 

rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, 

atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje. Žemės 

kasimo darbai negali būti pradėti be raštiško leidimo 

užtikrinant esamų tinklų išsaugojimą ir atstatymą. 

4. 4. Teisės aktai, reguliuojantys 

administracinės paslaugos teikimą 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. 

2. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas. 

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-

02 Įsakymu Nr. D1-848 patvirtintas Statybos 

techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

4. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. 

vasario 25 d. sprendimas TS-58 Vietinės rinkliavos 

už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Kauno 

rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, 

atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų 

patvirtinimo. 

5. 5. Informacija ir dokumentai, kuriuos 

turi pateikti asmuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiziniai ir juridiniai asmenys, kiti asmenys, 

neturintys juridinio asmens teisių norintys gauti 

Leidimą atlikti kasinėjimo darbus Kauno rajono 

savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti 

ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje statytojas 

kreipiasi į Kauno rajono savivaldybės seniūnijas ir 

pateikia šiuos dokumentus: 

1. Nustatytos formos prašymą; 

2. Žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio 

(gatvės) savininko (valdytojo) raštiškų sutikimų 

kopijas;  

3. Statinio statybos leidimo, statinio projekto arba su 

žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių 

statinių, susisiekimo komunikacijų savininkais 

(naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų 

vykdymo aprašo ar schemos (kai nereikalingas 

statinio projektas) kopiją; 

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos leidimo (suderinimo) kopija (jeigu 

taikoma); 

5. Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schemos, 

suderintos su Seniūnija, Kauno rajono 

savivaldybės administracijos Kelių ir transporto 

skyriumi, Kauno apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Kelių policijos valdyba, kopija;  



 

6. Kauno rajono savivaldybės administracijos 

leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, 

persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo 

darbams kopiją (jeigu taikoma);  

7. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo 

darbus Kauno rajono savivaldybės viešojo 

naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba 

apriboti eismą joje, sumokėjimą patvirtinančio 

dokumento su banko žyma, jeigu ją privaloma 

sumokėti, kopiją; 

8. Atitvėrimo schemos (vykdant atitvėrimo ar 

sandėliavimo darbus) kopiją; 

9. Kiti dokumentai. 
 

Rinkliavos mokestis mokamas į Kauno rajono 

savivaldybės administracijos Luminor Bank AS 

Lietuvos skyrius sąskaitą Nr. LT51 4010 0425 0317 

5062, b. k. 40100, administracijos kodas 

188756386. Mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti 

"Už  leidimo, atlikti kasinėjimo darbus, išdavimą  

seniūnijoje." 

6. 6. Informacija ir dokumentai, kuriuos 

turi gauti institucija (prašymą 

nagrinėjantis tarnautojas) 

 

1. Nustatytos formos prašymą; 

2. Žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio 

(gatvės) savininko (valdytojo) raštiškų sutikimų 

kopijas;  

3. Statinio statybos leidimo, statinio projekto arba su 

žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių 

statinių, susisiekimo komunikacijų savininkais 

(naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų 

vykdymo aprašo ar schemos (kai nereikalingas 

statinio projektas) kopiją; 

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 

ministerijos leidimo (suderinimo) kopija (jeigu 

taikoma); 

5. Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schemos, 

suderintos su Seniūnija, Kauno rajono 

savivaldybės administracijos Kelių ir transporto 

skyriumi, Kauno apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Kelių policijos valdyba, kopija;  

6. Kauno rajono savivaldybės administracijos 

leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, 

persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo 

darbams kopiją (jeigu taikoma);  

7. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo 

darbus Kauno rajono savivaldybės viešojo 

naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba 

apriboti eismą joje, sumokėjimą patvirtinančio 

dokumento su banko žyma, jeigu ją privaloma 

sumokėti, kopiją; 

8. Atitvėrimo schemos (vykdant atitvėrimo ar 

sandėliavimo darbus) kopiją; 

9. Kiti dokumentai. 



 

7. 7. Administracinės paslaugos teikėjas Seniūnija 

8. 8. Administracinės paslaugos vadovas Seniūnas 

9. 9. Administracinės paslaugos suteikimo 

trukmė 

Leidimas  arba motyvuotas atsisakymas išduoti 

leidimą pateikiamas ne vėliau kaip per 2 darbo 

dienas, kai gaunami visi tinkamai įforminti 

dokumentai ir sumokėta nustatyto dydžio  rinkliava.  

10 Administracinės paslaugos suteikimo 

kaina (jei paslauga teikiama 

atlygintinai) 

Už leidimą atlikti kasinėjimo darbus viešojo 

naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba 

apriboti eismą joje fiziniai ir juridiniai asmenys, kiti 

asmenys , neturintys juridinio asmens teisių už parą 

moka rinkliavą esančią 3 priede. 

11. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir 

prašymo turinys 

Prašymas 

12. Administracinės paslaugos teikimo 

ypatumai 

 

  


