
 

 

PATVIRTINTA  

Kauno miesto savivaldybės tarybos  

2022 m.  

sprendimu Nr.  

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO (ŽEMĖS) DARBUS 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE 

(VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, GATVĖSE, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUOSE, 

AIKŠTĖSE, SKVERUOSE IR ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS 

DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI  

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo (žemės) darbus Kauno miesto 

savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir 

dviračių takuose, aikštėse, skveruose ir žaliuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą 

joje išdavimą (toliau – rinkliava) nuostatai reglamentuoja rinkliavos rinkimo tvarką, jos dydžius, 

rinkliavos rinkimo kontrolę ir atsakomybę.  

2. Rinkliavos nuostatus tvirtina, juos keičia ir papildo Kauno miesto savivaldybės 

taryba.  

3. Rinkliava galioja tik Kauno miesto savivaldybės teritorijoje.  

4. Rinkliava įskaitoma į Kauno miesto savivaldybės biudžetą.  

 

II SKYRIUS  

RINKLIAVOS MOKĖTOJAI  

 

5. Rinkliavą moka fiziniai ir juridiniai asmenys, kiti asmenys, neturintys juridinio 

asmens teisių, norintys atlikti kasinėjimo (žemės) darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo 

naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, 

skveruose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje (toliau – 

rinkliavos mokėtojai).  

6. Rinkliava imama, kai:  
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6.1. kasinėjama Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje esančių 

vietinės reikšmės kelių, gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų ir žaliųjų plotų danga;  

6.2. atitveriama Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorija, 

uždraudžiamas arba apribojamas transporto ir pėsčiųjų eismas joje.  

7. Rinkliava neimama, kai:  

7.1. inžinerinių tinklų rekonstrukcijos sąmatoje numatyta išilgai klojamų tinklų 

atnaujinti vietinės reikšmės kelių, gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų dangas visu 

pločiu;  

7.2. atliekami kasinėjimo (žemės) darbai Kauno miesto savivaldybės viešojo 

naudojimo teritorijoje, atitveriama ji ar jos dalis arba ribojamas eismas joje ir darbai pabaigiami 

per 7 (septynias) paras nuo darbų pradžios;  

7.3. darbų užsakovas yra Kauno miesto savivaldybės administracija, Kauno miesto 

savivaldybės biudžetinė ar viešoji įstaiga, kurių dalininkė arba savininkė yra Kauno miesto 

savivaldybė.  

 

III SKYRIUS  

RINKLIAVOS DYDŽIAI  

 

8. Rinkliavos dydžius nustato Kauno miesto savivaldybės taryba.  

9. Rinkliava renkama eurais be centų. Rinkliavos dydžiai (paros įkainiai) nurodyti 

šių nuostatų priede. Rinkliava skaičiuojama paromis (30 parų prilyginama 1 mėnesiui) nuo 

kasinėjimo (žemės) ar atitvėrimo darbų pradžios iki atitinkamų darbų pabaigos.  

10. Nustatomi šie rinkliavos dydžiai:  

10.1. atliekant kasinėjimo (žemės) darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo 

naudojimo teritorijoje ar atitveriant Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritoriją arba 

apribojant eismą joje ne ilgiau nei 30 parų – pagal priede nurodytus rinkliavos dydžius už parą;  

10.2. atliekant kasinėjimo (žemės) darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo 

naudojimo teritorijoje ar atitveriant Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritoriją arba 

apribojant eismą joje skirtingose zonose (pvz., važiuojamojoje dalyje ir pėsčiųjų ir dviračių take) 

taikomas vienas – brangesnės kategorijos – paros įkainis;  

10.3. atliekant kasinėjimo (žemės) darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo 

naudojimo teritorijoje ar atitveriant Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritoriją arba 

apribojant eismą joje ilgiau kaip 30 parų (1 mėnesį), nuo 2 (antro) mėnesio iki tol, kol bus baigti 

darbai, priede nurodytas paros įkainis kiekvieną mėnesį didėja 50 Eur;  
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10.4. nebaigus vykdyti kasinėjimo (žemės), atitvėrimo darbų leidime nurodytu 

terminu ir šiuos darbus toliau vykdant tik gavus naują leidimą tęsti to paties objekto pradėtus 

darbus – priede nurodytas paros įkainis didinamas 4 (keturis) kartus (viršijus ilgesnio laikotarpio 

(daugiau kaip 30 parų – 1 mėnesio) darbų terminą, įkainis apskaičiuojamas didinant taikomo kito 

mėnesio paros įkainį 4 kartus.  

 

IV SKYRIUS  

RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA  

 

11. Rinkliava mokama į Kauno miesto savivaldybės administracijos (kodas 

188764867) atsiskaitomąją sąskaitą LT144010051003604664, įmokos kodas 53319.  

12. Rinkliavos sumokėjimą patvirtina mokėjimo dokumentas su banko žyma.  

13. Rinkliavos mokėtojui sumokėjus nustatyto dydžio vienkartinę rinkliavą, 

išduodamas leidimas Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka atlikti kasinėjimo 

(žemės) darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį 

arba apriboti eismą joje.  

 

V SKYRIUS  

RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS  

 

14. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama, pateikus prašymą Kauno miesto 

savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriui, šiais atvejais:  

14.1. kai sumokėta daugiau, negu Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatytas 

rinkliavos dydis;  

14.2. jeigu leidimas neišduodamas;  

14.3. jeigu dėl priimtų kitų teisės aktų pasikeitimo rinkliavos mokėtojas nebegali 

pasinaudoti išduoto leidimo suteiktomis teisėmis;  

14.4. kitais Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytais atvejais.  

 

VI SKYRIUS  

RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ  

 

15. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnyba ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo įsakymu 

paskirtas darbuotojas.  
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VII SKYRIUS  

ATSAKOMYBĖ  

 

16. Rinkliavos mokėtojai atsako už laiku ir tinkamą teritorijos sutvarkymą baigus 

darbus pagal leidime nurodytus terminus.  

17. Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą, su juo susijusius 

kitus teisės aktus ir šiuos nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

 

________________________________  


