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Biržai
Eil. Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės
pavadinimas
2.
Administracinės
versija
3.
Administracinės
apibūdinimas
4.

5.

6.

Aprašymo turinys
paslaugos Planavimo sąlygų kaimo plėtros žemėtvarkos
projektams rengti išdavimas
paslaugos

paslaugos Architektūros ir urbanistikos skyrius išduoda
planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos
projektui rengti
Teisės aktai, reguliuojantys 1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
administracinės
paslaugos įstatymas
teikimą
2. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo
ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429
Informacija ir dokumentai, 1. prašymas (teikiamas per ŽPDRIS);
kuriuos turi pateikti asmuo
2. žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą
valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių
dokumentų kopijos:
2.1. pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir
daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo
turto registre;
2.2. žemės sklypo ribų planas;
3. žemės sklypo (sklypų) bendraturčių
sutikimas;
4. ūkininko pažymėjimo kopija;
5. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės
ūkio ministerijos Biržų skyriaus priimto
sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos
projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų,
kopija.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija
(prašymą
nagrinėjantis
tarnautojas)
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Eil. Pavadinimas
Nr.
7.
Administracinės
teikėjas

Aprašymo turinys
paslaugos 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
paslaugos 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
paslaugos 10 darbo dienų

8.

Administracinės
vadovas

9.

Administracinės
suteikimo trukmė
Administracinės
paslaugos
suteikimo kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)
Prašymo
forma,
pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys
Informacinės
ir
ryšių
technologijos,
naudojamos
teikiant administracinę paslaugą
Administracinės
paslaugos
teikimo ypatumai
Administracinių
paslaugų
teikimo aprašymų įtraukimas į
dokumentų apskaitą

10.

11.
12.

13.
14.

Neatlygintina

www.zpdris.lt

Aprašymas užregistruojamas ir saugomas
atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą

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

_________________

Loreta Munikienė

