TVIRTINU
Rietavo savivaldyb÷s administracijos
direktorius
Vytautas Dičiūnas

RIETAVO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJA
ADMINISTRACINöS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracin÷s
kodas

paslaugos ARC

2.

Administracin÷s
versija

paslaugos 1

3.

Administracin÷s
pavadinimas

paslaugos Topografinių ir požeminių komunikacijų planų tikrinimas ir
derinimas

4.

Administracin÷s
apibūdinimas

5.

paslaugos Vykdytojui perduodami Savivaldyb÷s administracijos
turimi duomenys ir priimami, tikrinami bei integruojami į
Topografinių duomenų administravimo sistemą vykdytojų
parengti topografiniai duomenys
Teis÷s aktai, reguliuojantys
1. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos
administracin÷s paslaugos
įstatymas (Skelbta: Valstyb÷s Žinios, 2001.07.18, Nr.: 62,
teikimą
Publikacijos Nr.: 2226; Valstyb÷s Žinios, 2010.05.11, Nr.:
54, Publikacijos Nr.: 2649)
2. Valstybin÷ geodezijos tarnyba 1991.12.06 įsakymas Nr.
56 "Licenzijų geodeziniams ir topografiniams darbams
išdavimo taisykl÷s" .

6.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

3. VGKT prie LRV 2000-06-19 įsakymu Nr. 45 „D÷l
sutartinių topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir
1:5000 ženklų" techninių reikalavimų reglamento
patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 52-1518);
1.Vykdytojas, atliekantis geodezinius darbus Savivaldyb÷s
teritorijoje, kreipiasi su prašymu atlikti geodezinius darbus.
Pateikia į kompiuterinę laikmeną įrašytą arba atsiunčia
elektroniniu paštu planuojamos tyrin÷ti teritorijos ribą „0“
sluoksnyje „dwg“ formatu, nurodo tyrin÷jamos teritorijos
planšeto nomenklatūrą.
2.Baigęs darbus, vykdytojas pateikia atliktų darbų bylas.
Topografinius ir požeminių komunikacijų planus, kurie
nustatyta tvarka turi būti suderinti su visomis inžinerinius

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis.

7.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi gauti institucija
(prašymą nagrin÷jantis
tarnautojas)

3. Prideda matininko pažym÷jimo kopiją.
1. Prašymas
2. Topografiniai ir požeminių komunikacijų planai,
kurie nustatyta tvarka turi būti suderinti su visomis
inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis
organizacijomis.
3. Matininko pažym÷jimo kopiją.

8.

Administracin÷s
teik÷jas

9.

Administracin÷s
vadovas

10.

Administracin÷s
suteikimo trukm÷

11.

12.

13.

14.

15.

paslaugos Mantas Viržintas
Architektūros skyriaus vyresnysis specialistas
Tel. 8 (448) 73 211 el. p. m.virzintas@rietavas.lt
paslaugos Jonas Varanavičius
Architektūros skyriaus ved÷jas
tel. 8 (448) 73 234, el. p. architektas@rietavas.lt
paslaugos 30 dienų

Administracin÷s paslaugos
Nemokama
suteikimo kaina (jeigu
paslauga teikiama
atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo Prašymo derinti inžinerinių tinklų planą (geodezinę
pavyzdys, prašymo turinys
kontrolinę nuotrauką) forma
Prašymo derinti topografinį planą (juridiniui asmeniui)
forma
Prašymo derinti topografinį planą (fiziniui asmeniui) forma
Prašymo išduoti geodezinę medžiagą inžineriniams
geodeziniams tyrin÷jimams vykdyti (fiziniui asmeniui)
forma
Prašymo išduoti geodezinę medžiagą inžineriniams
geodeziniams tyrin÷jimams vykdyti (juridiniui asmeniu)
forma
Administracin÷s paslaugos Galutiniam Geodezin÷s, topografin÷s ir kartografin÷s
teikimo ypatumai
medžiagos suderinimui asmuo Architektūros skyriui turi
pateikti popierinę versiją. Nepateikus atlikto darbo iki
prašyme nurodytos dienos, leidimas vykdyti darbus bus
panaikintas.
Informacin÷s ir ryšių
technologijos, naudojamos
teikiant administracinę
paslaugą
Administracinių paslaugų
teikimo dokumentų
įtraukimas į apskaitą pagal

Eil.
Nr.

16.

Pavadinimas
institucijoje nustatytą
dokumentų valdymo tvarką
Administracin÷s paslaugos
teikimo schema

Aprašymo turinys

Topografinių ir požeminių komunikacijų planų tikrinimo ir
derinimo paslaugos teikimo sekos schema

