PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. A-1822
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir aplinkos skyriui
Vasario 16-osios g. 62
PARAIŠKA
20

m.

d.
Šiauliai

Prašau išduoti leidimą vykdyti žemės darbus (ar atitverti dalį viešojo naudojimo teritorijos). Pateikiu
šiuos duomenis ir dokumentus:
pareiškėjas ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(rangovo arba statytojo įmonės pavadinimas, įmonės (asmens) kodas, pareiškėjo v., pavardė, adresas, tel. Nr.)

statinys (objektas, vieta, adresas) _____________________________________________

____________________________________________________________________
žemės kasimo darbų (ar aptvėrimo) tikslas ir
pobūdis_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(kuriam tikslui kasama arba atvežama žemė , ar aptveriama teritorija, uždaroma gatvė, numatomi naudoti mechanizmai)

(žemės) darbų vadovas - __________________________________________________________
(v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr. , tel. Nr.)

numatomas iškasti (užpilti) žemės kiekis _______________________m3;
žemės perteklių numatoma išvežti
______________________________________________________________________________
(nurodyti vietą, suderintą su Miesto ūkio ir aplinkos sk.)

žemės darbų pradžia 20
m. _
. ______ val.;
žemės darbų pabaiga 20
m.
Su Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje
(gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti
eismą joje išdavimą nuostatais, patvirtintais Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d.
sprendimu Nr. T-424 s u s i p a ž i n a u.
PRIDEDAMA:
1. Leidimo statyti arba rekonstruoti objektą kopija, įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų
pritarimus, kai šie dokumentai yra privalomi pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“,
statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
2. suderintą su suinteresuotomis institucijomis žemės darbų vykdymo planą-schemą arba žemės
darbų keliuose schemą – kai nereikalingas statinio projektas. (Schemoje turi būti pažymėti esami ir
projektuojami inžineriniai tinklai, nurodytos žemės kasimo vietos (zonos), jų aptvėrimas);
3. apylankų ir kelio ženklų išdėstymas (kai numatoma kasti eismui skirtose vietose);
4. nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą objekto statybos (remonto, rekonstrukcijos) projektą;
5. perkasamų arba užimamų dangų (sklypų) savininkų, valdytojų (gyvenamųjų namų bendrijų,
privačių valdų, įmonių, įstaigų ir pan.) suderinimą (sutikimą) vykdyti darbus;
6. sutartį dėl gatvių (teritorijų, kurios darbų vykdymo laikotarpiu bus naudojamos) valymo darbų
atlikimo, kai planuojamas grunto išvežimas iš statybos objekto.
7. Kultūros vertybių apsaugos departamento suderinimą (nustatytas sąlygas), jei statinio,
inžinerinių tinklų ir kt. apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų kultūros paveldo objektų;
8. grunto išvežimo ir (ar) sandėliavimo vietos parinkimo suderinimą (raštiškas Savivaldybės
administracijos padalinio, atsakingo už žemės kasimo darbų kontrolę pritarimas, sutikimas, arba
suderinimo įrašas paraiškoje);
9. Situacijos schema, kurioje pažymėta atitvėrimo vieta (nurodant atstumą nuo pastato fasado)
Pastaba: Pateikti priedai (dokumentai) paraiškoje pažymimi pabraukiant.

Pareiškėjas
(v., pavardė)

(parašas)

