ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Aprašymo turinys

Pavadinimas
Administracinės
paslaugos kodas
Administracinės
paslaugos versija
Administracinės
paslaugos pavadinimas
Administracinės
paslaugos
apibūdinimas

1
Šiaulių miesto teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų
apšvietimo remontas, rekonstravimas ir (ar) įrengimas
Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojai, pageidaujantys,
kad būtų atlikti teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų
apšvietimo remonto, rekonstravimo ir (ar) įrengimo darbai savo
lėšomis parengia darbų techninį projektą, už atliktus remonto,
rekonstravimo ir (ar) įrengimo darbus 50 procentų darbų vertės
apmoka Savivaldybė ir 50 procentų – gyventojai.
Patalpų savininkų įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo arba
daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos valdybos
arba bendrijos pirmininkas (toliau –savininkų įgaliotas asmuo)
iki einamųjų metų balandžio 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės
(toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriui pateikia:
1. nustatytos formos prašymą ,,Dėl teritorijos prie daugiabučio
gyvenamojo namo apšvietimo remonto, rekonstravimo ir (ar)
įrengimo darbų“ ( priedas);
2. suderintą darbų techninį projektą;
3. patalpų savininkų susirinkimo, kuriame priimtas sprendimas
dėl teritorijos prie daugiabučio gyvenamojo namo apšvietimo
remonto, rekonstrukcijos ir (ar) įrengimo darbų organizavimo,
protokolą.
Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius
(toliau – Miesto infrastruktūros skyrius) pagal pateiktus
prašymus parengia numatomų teritorijų prie daugiabučių
gyvenamųjų namų apšvietimo remonto, rekonstravimo ir (ar)
įrengimo sąrašą (toliau – sąrašas) ir pateikia Savivaldybės
tarybos Miesto ūkio ir plėtros komitetui. Su komitetu suderintas
sąrašas teikiamas tvirtinti Savivaldybės administracijos
direktoriui.
Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus
sąrašą, Savivaldybės administracija organizuoja teritorijų prie
daugiabučių gyvenamųjų namų apšvietimo remonto,
rekonstravimo ir (ar) įrengimo darbus. Darbų rangovas (-ai)
parenkamas (-i) vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu.
Viešųjų darbų pirkimo komisijos darbe kviečiamas dalyvauti
savininkų įgaliotas asmuo.
Atsižvelgus į darbų konkursą laimėjusio rangovo pasiūlytą
kainą, nustatomas konkretus gyventojų bei Savivaldybės
indėlis:
1. Savivaldybė apmoka 50 procentų darbų vertės iš
savivaldybės biudžeto;
2. patalpų savininkai apmoka 50 procentų darbų vertės.
Sudaroma trišalė darbų rangos sutartis (toliau – sutartis), kurios
šalys: Savivaldybės administracija, patalpų savininkų įgaliotas

5.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės
paslaugos teikimą

6.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo

7.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos
turi gauti institucija
(prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)
Administracinės
paslaugos teikėjas

8.

9.
10.

11.

12.

Administracinės
paslaugos vadovas
Administracinės
paslaugos suteikimo
trukmė
Administracinės
paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)
Prašymo forma,
pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys

13.

Informacinės ir ryšių
technologijos,
naudojamos teikiant
administracinę
paslaugą

14.

Administracinės
paslaugos teikimo
ypatumai

15.

Administracinių
paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas
į|dokumentų apskaitą

asmuo ir darbų rangovas.
Rangovas, atlikęs apšvietimo rekonstravimo ir (ar) įrengimo
darbus, pateikia Miesto infrastruktūros skyriui ir gyventojų
įgaliotam atstovui darbų atlikimo aktus ir sąskaitas faktūras.
Vietos savivaldos įstatymo 6 str. nuostatas viena iš priskirtųjų
(ribotai savarankiškų) savivaldybių funkcijų yra infrastruktūros
raidos planavimas (22 punktas) bei vietinės reikšmės kelių ir
gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas bei saugaus eismo sąlygų
užtikrinimas (32 punktas)
1. Nustatytos formos prašymą .
2. Suderintą darbų techninį projektą
3. Patalpų savininkų susirinkimo, kuriame priimtas sprendimas
dėl numatomų darbų, protokolą.
-

Miesto infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė
Jūratė Sodienė, tel. (8-41) 596 327,
el. p. j.urbonaite@siauliai.lt
Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjas
Arūnas Adomaitis
neribota

-

Prašymas atlikti teritorijos prie daugiabučio gyvenamojo namo
apšvietimo remonto, rekonstravimo ir (ar) įrengimo darbus

Šiaulių miesto teritorijų prie
daugiabučių gyvenamųjų namų apšvietimo
remonto, rekonstravimo ir (ar) įrengimo
tvarkos aprašo, patvirtinto
Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos 2009 m. balandžio 30 d.
sprendimu Nr. T- 138, priedas
ŠIAULIŲ MIESTO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO
............................................................... GYVENTOJAI
(adresas)

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Direktoriui

PRAŠYMAS
ATLIKTI TERITORIJOS PRIE DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO APŠVIETIMO
REMONTO, REKONSTRAVIMO IR (AR) ĮRENGIMO DARBUS
200...........................
Šiauliai
Prašome atlikti teritorijos prie daugiabučio gyvenamojo namo
............................................................................................................................:..................................
(adresas)

apšvietimo remonto, rekonstravimo ir (ar) įrengimo darbus, kurių 50 procentų vertės sumokės
gyventojai:
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(numatomi darbai)
......................................................................................................................................................................... ......................

PRIDEDAMA:
1..............................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................................
Daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų įgaliotas asmuo:
..................................................................................
(vardas, pavardė )

...................................................................
(asmens kodas )

..........................................................................................................................................................
(adresas, telefonas )

..............................................
(parašas)

