M O L Ė T Ų R A J O N O S AVI VAL D Y B Ė S
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL APVALIOS MEDIENOS GABENIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAIS IR JOS
SANDĖLIAVIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ APSAUGOS ZONOSE
2021 m. balandžio
d. Nr. B6Molėtai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8
dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 11 straipsnio 1
dalimi, Apvalios medienos gabenimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-823 ,,Dėl Apvalios medienos gabenimo tvarkos aprašo
patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1313 ,,Dėl Apvalios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu 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:
1.1. Krovininio transporto eismo ribojimo laikotarpį kasmet nuo spalio 1 d. iki gegužės
1 d., kurio metu gabenant apvalią medieną Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais yra
ypač didelė kelių sugadinimo tikimybė.
1.2.

Medienos siuntėjas, apie planuojamą gabenti medieną Molėtų rajono

savivaldybės vietinės reikšmės keliais, informuoja seniūnijos seniūną ne vėliau kaip prieš vieną
darbo dieną iki nustatyto medienos gabenimo, pateikdamas raštu vietoje ar elektroniniu paštu
informacinį pranešimą pagal pridedamą formą (1 priedas).
1.3. Jeigu medienos savininkas medieną numato sandėliuoti Molėtų rajono
savivaldybės vietinės reikšmės kelio apsaugos zonoje, derina apvalios medienos sandėliavimo vietą
su seniūnu, ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatyto medienos sandėliavimo,
pateikdamas raštu vietoje ar elektroniniu paštu informacinį pranešimą apie sandėliavimo vietos
adresą, sandėliavimo datą pagal pridedamą formą (2 priedas).
2. P a v e d u Molėtų rajono savivaldybės administracijos seniūnams kontroliuoti šio
įsakymo vykdymą.
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3. Į p a r e i g o j u Viešųjų ryšių ir informatikos skyriui šį įsakymą paskelbti Molėtų
rajono
savivaldybės internetinėje svetainėje, vietinėje spaudoje, ir su juo supažindinti Valstybinę miškų
tarnybą, Molėtų rajono policijos komisariatą.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Molėtų rajono savivaldybės administracijos
direktoriui (Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui
(Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų
nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo
Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo
suinteresuotai šaliai dienos.
Administracijos direktorius

Sigitas Žvinys

Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. balandžio d.
įsakymo Nr. B61 priedas

Molėtų rajono savivaldybės administracijos
_____________________ seniūnijai

INFORMACINIS PRANEŠIMAS
2021 m.__________________ _____ d.
Medienos
siuntėjas________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas 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 ir data_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
(vietos adresas, pakrovimo data)

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

Įsipareigoju tausoti kelius, o juos sugadinus suremontuoti ne vėliau kaip per 2 savaites nuo
medienos išvežimo dienos.
________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, adresas, tel. Nr.)
__________________________________
(parašas)

Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. balandžio d.
įsakymo Nr. B62 priedas

Molėtų rajono savivaldybės administracijos
_____________________ seniūnijai

INFORMACINIS PRANEŠIMAS
2021 m.__________________ _____ d.
Medienos
siuntėjas________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas)
Medienos sandėliavimo vieta ________________________________________________________
(nurodoma medienos sandėliavimo vieta)

Įsipareigoju tausoti kelius, o juos sugadinus suremontuoti ne vėliau kaip per 2 savaites nuo
medienos išvežimo dienos.
________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, adresas, tel. Nr.)
__________________________________
(parašas)
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Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dokumento registracijos data ir numeris
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Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir
pareigos
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir
pareigos
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir
pareigos
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir
pareigos
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir
pareigos
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
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