BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
TVIRTINU
Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktorius
Rimantas Pauža
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
2016-11-02 Nr. APA-188
Biržai

Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos
pavadinimas
2.
Administracinės paslaugos versija
3.

Administracinės paslaugos
apibūdinimas

4.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

Aprašymo turinys
Statybą
leidžiančio
dokumento
perregistravimas kito statytojo vardu
Asmuo, įsigijęs nuosavybės teise statinį,
kuriame nebuvo užbaigti statybos darbai ir
kuriems vykdyti buvo išduotas statybą
leidžiantis dokumentas, ar įsigijęs
nuosavybės teise arba valdydamas ir
naudodamas kitais teisės aktų nustatytais
pagrindais žemės sklypą, kuriame pagal
išduotą statybą leidžiantį dokumentą naujo
statinio statyba dar nepradėta, norėdamas
tęsti ar pradėti statybą, tiesiogiai
Architektūros ir urbanistikos skyriui ar
pasinaudodamas IS „Infostatyba“ turi
pateikti prašymą išduoti jo vardu statybą
leidžiantį dokumentą. Taip pat išduodami
statybą leidžiantys dokumentai, subjektui
pakeitus pavadinimą (reorganizavimo
atveju), - subjekto nauju pavadinimu.
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
2.
Lietuvos
Respublikos
statybos
įstatymas
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto registro įstatymas
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto kadastro įstatymas
5. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2010-09-27 įsakymas Nr. D1-826 „Dėl
statybos techninio reglamento STR
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo

6.

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

7.

Aprašymo turinys
1.07.01:2010
„Statybą
leidžiantys
dokumentai" patvirtinimo“
Prie
prašymo
pridedamas
statybą
leidžiantis dokumentas ar jo teisės aktų
nustatyta tvarka patvirtinta kopija, jei šis
dokumentas nebuvo įregistruotas IS
„Infostatyba“. Ūkininko sodybos statinių
statybą leidžiantys dokumentai išduodami
tik asmenų, turinčių ūkininko pažymėjimą,
vardu.
Loreta Munikienė, Architektūros ir
urbanistikos
skyriaus
vyriausioji
specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo –
Savivaldybės
vyriausiojo
architekto
funkcijas, tel. (8 450) 42 102, mob. tel.
8 682
54
108,
el.
paštas
loreta.munikiene@birzai.lt
Vaida Bajorūnienė, Architektūros ir
urbanistikos
skyriaus
vyriausioji
specialistė, tel. (8 450) 42 119, mob. tel.
8 687
46 778,
el.
paštas
vaida.bajoruniene@birzai.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

9.

Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė

10.

Administracinės paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga teikiama
atlygintinai)

Vaidas
Viederis,
Architektūros
ir
urbanistikos
skyriaus
vyriausiasis
specialistas, tel. (8 450) 42 101, mob. tel.
8 682
54 035,
el.
paštas
vaidas.viederis@birzai.lt
Loreta Munikienė, Architektūros ir
urbanistikos
skyriaus
vyriausioji
specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo –
Savivaldybės
vyriausiojo
architekto
funkcijas, tel. (8 450) 42 102, mob. tel.
8 682
54
108,
el.
paštas
loreta.munikiene@birzai.lt
Statybą leidžiantis dokumentas kito
statytojo vardu išduodamas per 10 darbo
dienų.
28 eurai
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Eil.
Pavadinimas
Nr.
11. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys

12.

13.
14.

Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą
Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai
Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Aprašymo turinys
Statybos techninio reglamento STR
1.07.01:2010
„Statybą
leidžiantys
dokumentai“,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826, 8
priedas.
www.planuojustatyti.lt

Aprašymas užregistruojamas ir saugomas
atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos
planą

Skyriaus vyriausioji specialistė,
atliekanti Skyriaus vedėjo-Savivaldybės
vyriausiojo architekto funkcijas

_________________

Loreta Munikienė

