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Biržai

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

4.

Teisės aktai, reguliuojantys

Aprašymo turinys
Specialiųjų
nustatymas.

architektūros

reikalavimų

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas –
Savivaldybės vyriausiasis architektas išduoda
specialiuosius architektūros reikalavimus, kai:
1.
rengiant
naujai
statomų
ir
(ar)
rekonstruojamų ypatingų ir (ar) neypatingų
statinių projektus be kitų statinio projekto dalių
privaloma statinio projekto architektūrinė dalis;
2. Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio
nustatytais atvejais neparengti detalieji planai ir
statyba konkrečiame sklype leidžiama.
Specialiuosius
architektūros
reikalavimus
(žemės sklypo sutvarkymo reikalavimus ir
statybai numatyto žemės sklypo teritorijos
naudojimo reglamento parametrus), atsižvelgęs
į Statytojo (užsakovo) pateiktus projektinius
pasiūlymus (kai jie privalomi), konkrečią
statybos vietą, gretimybes, trečiųjų asmenų
teisių apsaugą, nustato vadovaudamasis
Statybos įstatymo, kitų įstatymų, teritorijų
planavimo
dokumentų
nustatytais
reikalavimais.
Išnagrinėjus
dokumentus,
specialiuosius
architektūros reikalavimus parengia, patvirtina
ir išduoda Statytojui (užsakovui) ne vėliau kaip
per 15 darbo dienų nuo dokumentų gavimo arba
per 15 darbo dienų raštu praneša Statytojui
(užsakovui)
motyvus,
kodėl
specialieji
architektūros reikalavimai neišduodami.
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
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Eil.
Nr.

Pavadinimas
administracinės paslaugos
teikimą

5.

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Aprašymo turinys
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/a
AHtHkROzm).
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymas
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showd
oc_l?p_id=478619).
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013
m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-997 „Dėl
specialiųjų architektūros reikalavimų ir
specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir
apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fe27f1c
07c5211e3955a8e5597a92046).
4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013
m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-996 „Dėl
statybos
techninio
reglamento
STR
1.05.06:2010
„Statinio
projektavimas“
patvirtinimo“ pakeitimo“, VIII skyrius, 4, 13
priedai
(http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=12
476).
Specialiesiems architektūros reikalavimams
gauti statytojas (užsakovas), turintis statytojo
teisę asmuo (toliau – statytojas (užsakovas)),
Architektūros ir urbanistikos skyriui pateikia:
1. prašymą ir dokumentus su duomenimis apie
žemės sklypą ir statinį (statinių grupę) (toliau –
statinys) pagal Specialiųjų architektūros
reikalavimų ir specialiųjų saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimų turinio ir
išdavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 1
priede nustatytą formą;
2. projektinius pasiūlymus. Projektiniai
pasiūlymai turi būti parengti vadovaujantis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010
m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808
patvirtinto statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 13
priedu, jiems turi būti pritarta vadovaujantis šio
reglamento VIII skyriaus nuostatomis;
3. specialiųjų paveldosaugos reikalavimų kopiją
(kai Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 2
punkte nurodytu atveju jie privalomi);
4. specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir
išduotų apsaugos reikalavimų kopiją (kai
Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 3
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Eil.
Nr.

6.

7.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

punkte nurodytu atveju jie privalomi);
5. kitus dokumentus (pagal Aprašo 1 priede
nustatytą formą).
-

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

8.

Administracinės paslaugos
vadovas

9.

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

10.

11.

12.

13.
14.

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

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.
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.
15 darbo dienų.
Neatlygintina.
Specialiųjų architektūros reikalavimų ir
specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir
apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo
tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2013 m.
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-997, 1 priedas
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showd
oc_l?p_id=464080&p_tr2=2).
tel. (8 450) 42 102, mob. tel. 8 682 54 108, el.
paštas loreta.munikiene@birzai.lt.
Administracinė paslauga galutinė.
Aprašymas užregistruojamas ir saugomas
atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą

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

Loreta Munikienė

