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ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
2015 m. rugsėjo 28 d. Nr. APA-74
Biržai
Eil.
Pavadinimas
Aprašymo turinys
Nr.
1.
Administracinės paslaugos
Leidimų vykdyti žemės darbus (kasinėjimus)
pavadinimas
išdavimas.
2.
Administracinės paslaugos versija 2
3.

4.

5.

Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Pareiškėjas pateikia paraišką ir reikalingus
dokumentus.
Kompetentinga
institucija
išduoda apėjimų lapą (suderinimus su
reikalingomis institucijomis), mokesčio kvitą
(jei reikia). Pareiškėjas sumoka nustatyto
dydžio vietinę rinkliavą (jei reikia) ir pateikia
apėjimų lapą (suderinimus su reikalingomis
institucijomis). Kompetentinga institucija
priima sprendimą išduoti leidimą. Išduoda
leidimą.
Teisės aktai, reguliuojantys
Statybos
techninis
reglamentas
STR
administracinės paslaugos teikimą 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B2A48CA02F02
Biržų rajono savivaldybės tarybos 2005 m.
birželio 28 d. sprendimu Nr. T-152
patvirtintos (pakeitimas 2014 m. spalio 30 d.
sprendimu Nr. T-221) vietinės rinkliavos už
leidimą
atlikti
kasinėjimo
darbus
savivaldybės viešo naudojimo teritorijose, jos
užtvėrimą bei eismo apribojimą dydžio
apskaičiavimas ir leidimo atlikti kasinėjimo
darbus išdavimas.
Biržų rajono savivaldybes tarybos 2014 m.
spalio 30 d. sprendimas Nr. T-152 ir STR
1.07.02:2005 „Žemės darbai“.
Informacija ir dokumentai, kuriuos Paraiška. Statinio statybos techninis projektas
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Eil.
Nr.

Pavadinimas
turi pateikti asmuo

6.

7.

8.

9.
10.

Aprašymo turinys

(ar jam prilygintas dokumentas). Suderintas
su interesuotomis institucijomis sklypo
planas (žemės darbų vykdymo aprašas,
schema), kuriame pažymėti esami ir
projektuojami inžineriniai tinklai ir nurodytos
žemės kasimo vietos. Apylankų ir kelio
ženklų išdėstymo schema (kasant žemę
eismo vietose).
Informacija ir dokumentai, kuriuos Paraiška. Statinio statybos techninis projektas
turi gauti institucija (prašymą
(ar jam prilygintas dokumentas). Suderintas
nagrinėjantis tarnautojas)
su interesuotomis institucijomis sklypo
planas (žemės darbų vykdymo aprašas,
schema), kuriame pažymėti esami ir
projektuojami inžineriniai tinklai ir nurodytos
žemės kasimo vietos. Apylankų ir kelio
ženklų išdėstymo schema (kasant žemę
eismo vietose), mokesčio kvitas (jei reikia),
apėjimų lapas (suderinimus su reikalingomis
institucijomis).
Administracinės paslaugos
Statybos
ir
infrastruktūros
skyriaus
teikėjas
vyriausiasis
specialistas
Laimutis
Braždžionis, tel. (8 450) 43 136, el. p.
laimutis.brazdzionis@birzai.lt.
Administracinės paslaugos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas
vadovas
Giedrius Neviera, tel. (8 450) 43 153, el. p.
giedrius.neviera@birzai.lt.
Administracinės paslaugos
10 dienų.
suteikimo trukmė
Administracinės paslaugos
Paslauga teikiama, darbus atliekant ne
suteikimo kaina (jei paslauga
valstybinėje
žemėje
ir
Savivaldybės
teikiama atlygintinai)
objektuose, neatlygintinai. Vietinė rinkliava
už leidimo atlikti kasinėjimo darbus pagal
2005 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą Nr.
T-152 kartu su 2014 m. spalio 30 d pakeitimu
Nr.T-221, atitverti teritorijos dalį arba
apriboti eismą joje: 1. gatvių, aikščių su
asfalto danga - 8,69 Eur už kv.m + 5 proc. už
kiekvieną darbų vykdymo dieną pradedant
nuo ketvirtos dienos; 2. gatvių su žvyro
danga, lauko kelių, žaliųjų plotų - 1,45 Eur
už kv. m + 5 proc. už kiekvieną darbų
vykdymo dieną pradedant nuo ketvirtos
dienos; 3. šaligatvio - 5,79 Eur už kv. m + 5
proc. už kiekvieną darbų vykdymo dieną
pradedant nuo ketvirtos dienos.

3

Eil.
Pavadinimas
Nr.
11. Prašymo forma, pildymo pavyzdys
ir prašymo turinys
12. Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos teikiant
administracinę paslaugą

13.

Administracinės paslaugos
teikimo ypatumai

14.

Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Aprašymo turinys
Pridedama paraiška.
Administracinės paslaugos perkėlimo į
internetą lygis – informacinis. Teikiant
administracinę paslaugą gali būti naudojamas
elektroninis paštas ar kitos duomenų
perdavimo informacinės sistemos.
Administracinė paslauga galutinė.
Prašymai, teikiami elektroniniu būdu, turi
būti pasirašyti elektroniniu parašu.
Aprašymas užregistruojamas ir saugomas
atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos
planą.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

Giedrius Neviera
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Biržų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriui
PARAIŠKA
201... m. ......................... mėn. .... d.
Biržai
Prašau išduoti leidimą vykdyti žemės darbus. Pateikiu šiuos duomenis ir
dokumentus:
pareiškėjas________________________________________________________________
(rangovo arba statytojo įmonės pavadinimas, pareiškėjo vardas, pavardė, adresas, tel. Nr.)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
statinys
________________________________________________________________________
(pavadmimas, adresas, tel. Nr.)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
žemės darbų vadovas _______________________________________________________
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)
__________________________________________________________________________
žemes darbų tikslas ir pobūdis
_________________________________________________________________________
(kuriam tikslui kasama arba atvežama žemė)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

numatomi naudoti mechanizmai
_________________________________________________________________________
(pavadinimas, tipas)
__________________________________________________________________________
numatomas iškasti (užpilti) žemės kiekis ______________ m3;

žemės perteklių numatoma išvežti
_________________________________________________________________________
(nurodyti vietą)
________________________________________________________________________
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žemės darbų pradžia 201 m. ______________________d. ___ _____val.
žemės darbų pabaiga 201 m. _____________________d.
PRIEDAI:
1. Leidimo statyti statinį kopija,_____ lap.
2. Suderintas su suinteresuotomis institucijomis sklypo planas (žemės darbų vykdymo
aprašas, schema), kuriame pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai ir
nurodytos žemės kasimo vietos, ___ lap.
3. Apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schema (kasant žemę eismo vietose), __ lap.

Pareiškėjas___________________________
(vardas, pavardė )

______________
(parašas)

