
 2-14578

Rajoninio  kelio Nr. 4738

2021-08-02, Nr. 2-12946

(juridinis ar fizinis asmuo, pareigos, vardas, pavardė, atestato Nr., telefonas)

suderintas:

(kada ir kas suderino su policija, kelio savininku, Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos ar 

valstybinės reikšmės sutomoblių kelius prižiūrinčia valstybės įmone (arba Lietuvos automobilių kelių direkcija prie 

Susisiekimo ministerijos)

280 €, mokėjimo nurodymo Nr. 115

VšĮ „Čapkausko autosportas”, Elektrėnų g. 8K, Kaunas, Lietuva , įm. kodas 302605296, direktorius Ramūnas 

Čapkauskas, tel. Nr. 8686 23210, el. paštas edvinas.rally@gmail.com

Apylankos schema suderinta su:

VĮ LAKD Kelių inžinierius Almantas Rainys 2021-08-02; Vilniaus apskr. 

VPK Elektrėnų PK Reagavimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas Rimvydas 

Karpičius 2021-08-10.

(juridinio asmens pavadinimas, adresas, įmonės kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas)

(nurodomos institucijos, derinimo sąlygos, derinimo data)

Mokestis už eismo ribojimą sumokėtas

4,00 - 10,2 kmVievis–Aukštadvaris

Krunis–Ūbiškės 0,00 - 4,00 km

LAKD

LEIDIMAS RIBOTI EISMĄ NR.

(magistralinio, krašto, rajoninio)

(kelio pavadinimas, kilometras, kuriame leidžiama atlikti darbus)

Statinio ar renginio projektas dėl darbų kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje patvirtintas ir 

221

221

Duomenys apie darbų ar renginio vietą:

4738

Krašto

Elektrėnų savivaldybės, kelią prižiūri Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“ Pietų regionas

(įmokos suma, mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas)

Statybos ar renginio darbų pobūdis ir technologija: Organizuojamas renginys

Lietuvos autoralio čempionato IV etapas „Kuusamet Group Rally Elektrėnai 2021“

(trumpas aprašymas)

 kelio Nr.

Nr. 03V-643, 2021-08-20 d., Administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius

(leidimo Nr., data, kas pasirašė, pareigos, telefonas)

Renginio prižiūrėtojas Ramūnas Čapkauskas, tel. Nr. 8686 23210

Savivaldybės leidimas statyti, remontuoti objektą arba rengti renginį:

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas:



11 14:30 val.

11 19:20 val.

  

Atliekamų darbų garantinis laikas: 5

Leidžiama pagal pateiktą prašymą atlikti darbus kelyje ir kelio juostoje:

2. Leidimo riboti eismą kopija visada turi būti renginio vietoje.

3.

4.

5.

6.

2021 m.

Pasibaigus renginiui pažeisti kelio elementai (sugadinta kelio danga, išvažinėti kelio sankasos šlaitai, 

grioviai ar kt.) turi būti atstatyti.

Leidimo gavėjas pilnai atsako už aplinkosaugą, užtikrina pėsčiųjų ir transporto eismą darbų vykdymo vietoje.

rugsėjo

Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip 1 (vieną) kalendorinę dieną prieš pradedant ar keičiant eismo 

ribojimą informuoti Eismo informacijos centrą el. paštu centras@eismoinfo.lt

Algirdas Gustaitis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Darbų ar renginių pradžia:

Darbų ar renginių pabaiga:

Leidimas galioja iki  rugsėjo 11

2021 m.

2021 m.

Renginys organizuojamas vadovaujantis T DVAER 12 taisyklėmis, naudojamos suderintos aptvėrimo schemos.  

Naudojamos schemos kopija visada turi būti darbo vietoje. Esant poreikiui, papildomai derinti schemas 

nustatyta tvarka. Naujas leidimas dėl papildomai suderintų schemų nebus išduodamas. Leidimas galioja darbus 

vykdant tik pagal tipines aptvėrimo schemas arba individualiai nustatyta tvarka su Kelių direkcija ir kitomis 

atsakingomis institucijomis atsakingų asmenų parašu suderintas schemas. Papildomai suderintą schemą (su visų 

atsakingų institucijų derinimais) siųsti el. paštu: algirdas.gustaitis@lakd.lt. Kelių direkcijos darbuotojui ar 

techninės priežiūros vadovui pareikalavus, privaloma pateikti tuo metu naudojamą eismo organizavimo schemą. 

Kelių direkcija pasilieka galimybę panaikinti leidimo galiojimą. 

1. Apie pradėtus ir pabaigtus darbus privaloma informuoti LAKD inžinierių: Algirdą Gustaitį tel. Nr. 

+37061230087, el. paštas algirdas.gustaitis@lakd.lt

d.

d.

rugsėjo


