
LEIDIMAS RIBOTI EISMĄ NR.

Duomenys apie darbų ar renginio vietą:
Trakų rajono savivaldybė, kelią prižiūrinti Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“ 

_________rajoninio  kelio Nr.  4738
               (magistralinio, krašto, rajoninio)

Krunis–Ūbiškės 0,00 – 4,00  km
(kelio pavadinimas, kilometras, kuriame leidžiama atlikti darbus)

Statinio  ar  renginio  projektas  dėl  darbų kelio  juostoje  ar  kelio  apsaugos  zonoje  patvirtintas  ir
suderintas:   LAKD,  Sigitas  Tamkunas,  eismo  saugos  inžinierius,  2022-08-22  

(nurodomos institucijos, derinimo sąlygos, derinimo data)

Mokestis už eismo ribojimą sumokėtas  167 EUR, mokėjimo nurodymas Nr. Mokestis kelias: Nr.
4716, Nr. 4738      

                                                                     (įmokos suma, mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas)

Statybos ar renginio darbų pobūdis ir technologija      Organizuojamas renginys

Lietuvos automobilių ralio čempionato V etapas
(trumpas aprašymas)

Apylankos schema        2022-08-22 Kelių uždarymo ir ženklų statymo schema Nr. 2-12511                  
(kada ir kas suderino su policija, kelio savininku, Valstybine kelių transporto inspekcija prie

Susisiekimo ministerijos ar valstybinės reikšmės automobilių kelius prižiūrinčia valstybės įmone (arba Lietuvos

automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos))

Statybos ar renginio darbų vykdytojas 
VšĮ  "Čapkausko  autosportas",  Elektrėnų  g.8K,  Kaunas,  302605296,  Direktorius  Ramūnas
Čapkauskas, 8686 23210 edvinas.rally@gmail.com
    (juridinio asmens pavadinimas, adresas, įmonės kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas)

Savivaldybės leidimas statyti, remontuoti objektą arba rengti renginį 
                           Nepateikta                                                                                                                        

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

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas 
Direktorius Ramūnas Čapkauskas, 8686 23210                                                                                         

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



Darbų ar renginių pradžia: 2022-09-10 10:15:00
Darbų ar renginių pabaiga: 2022-09-10 13:25:00

Atliekamų darbų garantinis laikas ____pagal LR civilinį kodeksą__________ 

Leidžiama pagal pateiktą prašymą riboti eismą:
1.Apie  pradėtą  ir  pabaigtą  renginį   informuoti  VĮ  LAKD  atstovą  D.  Poteliūną  el.paštu
donatas.poteliunas@lakd.lt     
2.Leidimo riboti eismą kopija visada turi būti darbo vietoje.
3.Darbus vykdyti vadovaujantis TDVAER 12 taisyklėmis 
4.Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną prieš pradedant ar keičiant ribojimą
informuoti Eismo informacijos centrą el. paštu centras@eismoinfo.lt 
5.Darbai turi būti vykdomi laikantis sutarties sąlygų ir projekto (suderintos schemos)
6.  Užtikrinti  saugų  eismą  darbų  (renginio)  vykdymo  ruože.  Leidimo  gavėjas  pilnai  atsako  už
aplinkosaugą, užtikrina saugų pėsčiųjų ir transporto eismą bei kelio ženklų apsaugą darbų (renginio)
vykdymo  metu,  darbų  vykdymo  (renginio)  vietoje  iki  pilno  darbų  užbaigimo  (renginio  vietos
sutvarkymo)
7.  Pabaigus  darbus  (pasibaigus  renginiui)  atstatyti  visus  pažeistus  kelio  elementus  (išvažinėti
kelkraščiai,  pažeista kelio danga,  sulaužyti  kelio ženklai,  susirinktos šiūkšlės ir pan.),  sutvarkyti
kelio  juostą.  Apie  atstatymą  ir  sutvarkymą  informuoti  el.  paštu  donatas.poteliunas@lakd.lt,
pridedant nuotraukas. DRAUDŽIAMA dažais žymėti važiuojamąją dalį.

                                                                                                                                                                
(leidimo sąlygos, paaiškinimas, dėl ko neleidžiama, ar neleidžiama iki tam tikro laiko, ar kita)

                                                                                                                                                                
(automobilių kelius prižiūrinti valstybės įmonė, pareigos, vardas, pavardė)

Leidimas galioja iki 2022-09-10 13:25:00

________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

mailto:linas.gavelis@lakd.lt

