PATVIRTINTA
Utenos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2008 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. AĮ – 1140

1 priedas

Utenos rajono savivaldybės administracijos
_______________ seniūnijai
PARAIŠKA
20 m.

mėn.

d

Prašau išduoti leidimą vykdyti žemės darbus. Pateikiu šiuos duomenis ir dokumentus:
Pareiškėjas ___________________________________________________________________________
(rangovo arba statytojo įmonės pavadinimas, įmonės (asmens) kodas, pareiškėjo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris)
________________________________________________________________________________________________________________

statinys______________________________________________________________________________
(pavadinimas, tiksli darbų vykdymo vieta)
________________________________________________________________________________________________________________

žemės darbų vadovas __________________________________________________________________
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato numeris, telefono numeris)

Žemės kasimo darbų (ar aptvėrimo ) tikslas ir pobūdis_________________________________________
(kuriam tikslui kasama arba atvežama žemė, ar aptveriama, uždaroma gatvė, numatomi naudoti mechanizmai)

____________________________________________________________________________________
numatoma:
1.
perkasti važiuojamąją dalį (gatvės, kelio, įvažiavimo), kurios danga: asfaltas ___ m pločio,
ardomas ___ m pločiu ir ___ m ilgiu, žvyras ____m, kasamas ___ m pločiu ir ___ m ilgiu;
2.
išardyti šaligatvį ____ m pločiu ir __ m ilgiu;
3.
perkasti žalią veją ___ m pločiu ir ____ m ilgiu;
4.
atitverti,
apriboti
eismą
________________________________________________________________________________
( nurodyti vietą ir atitvėrimo ilgį bei plotį)

žemės darbų pradžia 20 __m. __________________________ mėn. ____d. _______ val; pabaiga 20__ m.
____________________ mėn.____ d. _____ val.
Su Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-54 patvirtinta
Žemės kasinėjimo darbų Utenos rajono savivaldybės bendro naudojimo teritorijose tvarka ir Vietinės
rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės bendro naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar
jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatais, patvirtintais Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008
m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-267, s u s i p a ž i n a u .
PRIDEDAMA:
1. Leidimo statyti ar rekonstruoti objektą kopija, įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų pritarimai,
kai šie dokumentai yra privalomi pagal STR 1.07.01:2002 ,,Statybos leidimas“ (Žin.,2002, Nr 552203), STR 1.01.07:2002 ,,Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ (Žin., 2002, Nr. 43-1639).

2. Suderinimų su suinteresuotomis institucijomis lapą – kai nereikalingas statinio projektas.
3. Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schemą (kai numatoma kasti eismui skirtose vietose), suderintą
su Utenos apskrities VPK Kelių policijos skyriumi.
4. Leidimo medžiams kirsti kopiją (jei toks reikalingas).
5. Perkasamų arba užimamų dangų (sklypų) savininkų, valdytojų (gyvenamųjų namų bendrijų, privačių
valdų, įmonių, įstaigų ir pan.) suderinimą (sutikimą) vykdyti darbus.
6. Kultūros vertybių apsaugos departamento suderinimą (nustatytas sąlygas), jei statinio, inžinerinių
tinklų ir kt. apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų kultūros paveldo objektų.
7. Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr.TS-267 ,,Dėl
vietinių rinkliavų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ į Utenos rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriaus sąskaitą Nr. LT54 7044 0600 0786 8833, esančią AB SEB banke, sumokėto
rinkliavos mokesčio pavedimo kopija.
Pastaba: Pateikti priedai (dokumentai) paraiškoje pažymimi apibraukiant.
Pareiškėjas ________________________

_______________________

(vardas, pavardė)

(parašas)

A.V.

Dangos atstatymo darbus atliks _______________________________________________________
(organizacijos pavadinimas)

Iki 20___ m. _________________mėn. _____d.__________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.

