VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 30 D.
SPRENDIMU NR. B-TS-48 PATVIRTINTŲ VIETINĖS RINKLIAVOS, NUSTATYTOS UŽ
LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS
KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ
ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ, NUOSTATŲ PAKEITIMO

2015 m. vasario 27 d. Nr. B-TS-1254
Vilkaviškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos euro įvedimo įstatymo 7 straipsnio 1, 2 ir 5 dalimis, Nacionalinio euro
įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr.
604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą
ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, 21 ir 25 punktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba
nusprendžia:
1. Pakeisti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.
B-TS-48 patvirtintų vietinės rinkliavos, nustatytos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Vilkaviškio
rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą, nuostatų II skyriaus
6 punktą ir visą punktą išdėstyti taip:
,,6. Už leidimą atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos
dalį arba apriboti eismą joje fiziniai ir juridiniai asmenys moka tokią rinkliavą:
Užtęsus darbų
atlikimo terminą, už
kiekvieną papildomą
parą (Eur)

Eil.
Nr.

Rinkliavos subjektas

Už vieną parą,
įskaitant švenčių ir
poilsio dienas (Eur)

1.

Gatvių
(kelių)
važiuojamosios
dalies
perkasimas arba atitvėrimas, kai visiškai
uždaromas eismas

21,72

26,07

2.

Gatvių
(kelių)
važiuojamosios
dalies
perkasimas arba atitvėrimas, kai iš dalies
apribojamas eismas

17,38

23,17

3.

Šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų
perkasimas arba aptvėrimas, kai visiškai
uždaromas eismas

11,58

14,48

4.

Šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų
perkasimas arba aptvėrimas, kai iš dalies
apribojamas eismas

8,69

13,03

5.

Žaliųjų plotų perkasimas arba atitvėrimas

11,58

14,48

14,48

20,27

11,58

14,48

6.

7.

Įvažiavimų į gyvenamų namų kvartalus ir
daugiabučių namų kiemų dangų perkasimas
Pėsčiųjų vaikščiojimo zonų, šaligatvių,
dviračių takų atitvėrimas, kai vykdomi darbai,
nesusiję su žemės kasimo darbais

Savivaldybės meras

Algirdas Neiberka

