
 

 

 
 
 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Leidimą išdavusio subjekto pavadinimas

 
LEIDIMAS

 
______ m. ______ ______ d.  Nr. ____________________.

 

ŠIUO DOKUMENTU SUTEIKIAMA TEISĖ:

Statyti naują (-us) statinį (-ius):
Paskirtis Kelių (gatvių) (Susisiekimo komunikacijos)
Pavadinimas Moliakalnio gatvė
Kategorija Nesudėtingas
Žemės sklypo kad. Nr.  Nėra
Adresas (-ai)  (jei suteiktas) Vilnius, Moliakalnio g.
Laikinas statinys Ne
Nugriovimo termino pabaiga Nėra
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
Paskirtis Kelių (gatvių) (Susisiekimo komunikacijos)
Pavadinimas Prano Morkūno gatvė
Kategorija Nesudėtingas
Žemės sklypo kad. Nr.  Nėra
Adresas (-ai)  (jei suteiktas) Vilnius, Prano Morkūno g.
Laikinas statinys Ne
Nugriovimo termino pabaiga Nėra
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ
Pavadinimas Moliakalnio gatvės atkarpos nuo Koklių g. iki Prano Morkūno g. ir Prano Morkūno gatvės atkarpos
nuo Moliakalnio g. iki Stanislovo Kerbedžio g. supaprastintas statybos projektas
Numeris 18/28 Parengimo metai  2020

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas
Vilniaus miesto savivaldybė, 111109233

Duomenys apie statinio projektuotoją
Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas
UAB "Saugvila", 126132394
 

Duomenys apie statinio projekto vadovą
Vardas, pavardė Donatas Kulėšius
 
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas
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Numeris 38561
Galioja nuo 2018-09-26 Galioja iki Nėra

 

Leidimą išdavė         _____________                        _______________          _________________
                     pareigos      A. V.                       parašas                        vardas, pavardė

 
 

 
 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 12 punktu, statytojas (užsakovas) privalo statant naujus
ar rekonstruojant, griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atnaujinant (modernizuojant) pastatus,
per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“
arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pateikti informaciją
apie numatomą statybos pradžią ir pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą,
statinio statybos vadovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos
pradžios, apie naujo rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio
statybos techninio prižiūrėtojo pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar
paskyrimo dienos.

_________________


