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Biržai

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

Administracinės paslaugos
versija
Administracinės paslaugos
apibūdinimas

Aprašymo turinys
Statybos projektų ir supaprastintų projektų
tikrinimas ir statybą leidžiančių dokumentų
išdavimas.
Ši paslauga apima Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo nustatytas statybą leidžiančio dokumento
išdavimo nuostatas.
Statybą leidžiantys dokumentai yra:
1) naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybos
atveju – leidimas statyti naują statinį;
2) ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimo
atveju – leidimas rekonstruoti statinį;
3) pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju –
leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą.
4) kitais, negu 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais,
atvejais – rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo
pritarimas Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies
4–13 punktuose nurodytam statinio projektui (kai
jis yra privalomas).
Statytojas, norintis gauti leidimą statyti naują ar
rekonstruoti statinį, rekonstruoti nesudėtingą
statinį į neypatingą ar ypatingą statinį, atnaujinti
(modernizuoti) pastatą, pateikia prašymą ir kitus
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau –
Statybos įstatymas) 23 straipsnio 7, 8 ar 9 dalyse
nurodytus
dokumentus
nuotoliniu
būdu,
pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos
leidimų ir statybos valstybinės priežiūros
informacine
sistema
„Infostatyba“,
www.planuojustatyti.lt
arba
tiesiogiai
Architektūros ir urbanistikos skyriui.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
Gavęs visus privalomus pateikti dokumentus,
savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės
tarnautojas, patikrinęs dokumentus, užregistruoja
prašymą ir paskelbia projektą privalančius
patikrinti subjektus.
Savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės
tarnautojas raštu ar el. paštu informuoja statytoją
(užsakovą) apie statybą leidžiančio dokumento
išdavimą (ar neišdavimą) STR 1.07.01: 2010 IV
skyriaus 16 punkte nurodyta tvarka:
išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, – jei
negauta nė vieno nepritarimo projektui;
statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, – jei
gautas nors vienas nepritarimas projektui.
Statytojas, norintis gauti pritarimą raštu, pateikia
nuotoliniu būdu www.planuojustatyti.lt arba
tiesiogiai prašymą su privalomais dokumentais.
Jei statytojas atitinka Statybos įstatymo 3
straipsnio 1 ir 2 dalių nustatytus reikalavimus,
pateikti visi privalomi pateikti dokumentai,
statinio projektas atitinka nustatytus reikalavimus
ir nėra kitų svarbių priežasčių nepritarti statinio
projektui, įgalioti valstybės tarnautojai išduota
rašytinį pritarimą projektui.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

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 ar pasinaudodamas IS „Infostatyba“ turi
pateikti prašymą išduoti jo vardu statybą leidžiantį
dokumentą.
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/bOv
qBImdRO).
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/aA
HtHkROzm).
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
paveldo apsaugos įstatymas (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/tkjt
eCbUqb).
4. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų
savininkų bendrijų įstatymas (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0EC89509170B/TAIS
_471730).
5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/MMr
YoQfGii).
6. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
registro
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E82AA2664C/TAI
S_471035).
7. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto
kadastro
įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.72C31F8DD98E/ojyh
LuKSAU).
8. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343/UNu
CzhWTce).
9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 201009-27 įsakymas Nr. D1-826 „Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą
leidžiantys
dokumentai"
patvirtinimo“
(http://www.am.lt/VI/index.php#a/12476).
10. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 622
“Dėl statybos techninio reglamento STR
1.01.08:2002
„Statinio
statybos
rūšys"
patvirtinimo"
(http://www.am.lt/VI/index.php#a/12476).
11. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr.
214 „Dėl statybos techninio reglamento STR
1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir
statinio
ekspertizė"
patvirtinimo"
(http://www.am.lt/VI/index.php#a/12476).
12. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1308 „Dėl statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2005
„Statinio
projektavimas“
patvirtinimo“
(http://www.am.lt/VI/index.php#a/12476).
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Eil.
Nr.

5.

Pavadinimas

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Aprašymo turinys
13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 201009-27 įsakymas Nr. D1-813 „Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.01.06:2010 „Ypatingi
statiniai“
(http://www.am.lt/VI/index.php#a/12476).
Leidimui statyti naują statinį gauti pateikiami
dokumentai:
1) Prašymas (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-826 „Dėl
statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010
„Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo“
(http://www.am.lt/VI/index.php#a/12476), priedas
Nr. 2);
2) statybos projektas ir kompiuterinė laikmena su
statybos projekto įrašu arba tik kompiuterinė
laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį
projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė
elektroniniais parašais;
3) statybos projekto ekspertizės aktas (tuo atveju,
kai ši ekspertizė pagal šio LR Statybos įstatymo 29
straipsnio 1 dalį yra privaloma);
4) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu
žemės sklypas jiems priklauso bendrosios
nuosavybės teise;
5) atsakingos institucijos sprendimas dėl
planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje
leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, kai jis
privalomas pagal Planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymą;
6) jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo
komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės
sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės
sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti
statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo
(teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;
7) dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už
savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos šio
Įstatymo 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai,
pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, –
savavališkos statybos, dėl kurios surašytas
savavališkos statybos aktas, atveju.
Leidimui rekonstruoti statinį gauti pateikiami
dokumentai:
1) Prašymas (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-826 „Dėl
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010
„Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo“
(http://www.am.lt/VI/index.php#a/12476), priedas
Nr. 2);
2) rekonstravimo projektas ir kompiuterinė
laikmena su rekonstravimo projekto įrašu arba tik
kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu,
jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį
pasirašė elektroniniais parašais;
3) rekonstravimo projekto ekspertizės aktas (tuo
atveju, kai ši ekspertizė pagal šio Įstatymo 29
straipsnio 1 dalį yra privaloma);
4) statinio kadastro duomenų byla;
5) statinio bendraturčių sutikimas;
6) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu
žemės sklypas jiems priklauso bendrosios
nuosavybės teise;
7) jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo
komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės
sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės
sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti
statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo
(teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;
8) dokumentas, patvirtinantis šio Įstatymo 1 priede
nurodytos įmokos už savavališkos statybos
įteisinimą
sumokėjimą,
ir
dokumentai,
pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, –
savavališkos statybos, dėl kurios surašytas
savavališkos statybos aktas, atveju.
Leidimui atnaujinti (modernizuoti) pastatą gauti
pateikiami dokumentai:
1) Prašymas (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-826 „Dėl
statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010
„Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo“
(http://www.am.lt/VI/index.php#a/12476), priedas
Nr. 2);
2) pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas
ir kompiuterinė laikmena su šio projekto įrašu arba
tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto
įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti
asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;
3) pastato kadastro duomenų byla;
4) pastato bendraturčių sutikimas dėl pastato
atnaujinimo
(modernizavimo),
priimamas
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
Civilinio kodekso 4.75 ar 4.85 straipsnio nustatyta
sprendimų priėmimo tvarka;
5) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu
žemės sklypas jiems priklauso bendrosios
nuosavybės teise;
6) jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo
komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės
sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės
sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti
statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo
(teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju.

6.

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

Rašytiniams pritarimams statinio projektui gauti
pateikiami dokumentai:
1) Prašymas (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-826 „Dėl
statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010
„Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo“
(http://www.am.lt/VI/index.php#a/12476), priedas
Nr. 3);
2) šio Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–
13 punktuose nurodytas statinio projektas;
3) statinio kadastro duomenų byla – šio Įstatymo
20 straipsnio 1 dalies 4, 7, 10, 11, 13 punktuose
nurodytais atvejais;
4) statinio bendraturčių sutikimas;
5) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu
žemės sklypas jiems priklauso bendrosios
nuosavybės teise; šio dokumento pateikti nereikia
statinio kapitalinio remonto, statinio paprastojo
remonto ir statinio griovimo atvejais;
6) jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo
komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės
sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės
sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti
statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo
(teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;
7) dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už
savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos
Statybos įstatymo 1 priede, sumokėjimą, ir
dokumentai,
pagrindžiantys
šios
įmokos
apskaičiavimo dydį.
Projektus
tikrinančių
institucijų
raštiški
pritarimai/nepritarimai projektams
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Eil.
Pavadinimas
Nr.
7.
Administracinės paslaugos
teikėjas

Aprašymo turinys
Loreta Munikienė, Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vyriausioji specialistė, 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) 42 103,
el. paštas vaida.bajoruniene@birzai.lt

8.

Administracinės paslaugos
vadovas

9.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

10.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)

Ramutė
Kurganovienė,
Architektūros
ir
urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8
450)
42
119,
el.
paštas
ramute.kurganoviene@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 išduodamas ne
vėliau kaip per:
1) naujo ypatingo statinio statybos ir
rekonstravimo atveju: projektas patikrinamas per
35 darbo dienas; leidimas statyti naują statinį arba
leidimas rekonstruoti statinį išduodamas per 45
darbo dienas;
2)
neypatingo
statinio
naujos
statybos,
rekonstravimo ar ypatingo statinio kapitalinio
remonto atveju: projektas patikrinamas per 20
darbo dienų; leidimas statyti naują statinį arba
leidimas rekonstruoti statinį išduodamas per 30
darbo dienų;
3) kitais atvejais, kai privalomas rengti projektas:
projektas patikrinamas per 10 darbo dienų; statybą
leidžiantis dokumentas išduodamas per 15 darbo
dienų.
4) statybą leidžiantis dokumentas kito statytojo
vardu išduodamas per 10 darbo dienų
Statybą leidžiančio dokumento išdavimo terminas
skaičiuojamas nuo visų privalomų pateikti
dokumentų gavimo dienos.
Valstybės rinkliava, mokama į Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos
sąskaitą LT744010051001324763, įmokos kodas 53036:
1. Už leidimo statyti naują ypatingą statinį
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Eil.
Nr.

11.

Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo turinys

12.

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

13.
14.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

(statinius) išdavimą – 150 eurų;
2. Už leidimo statyti naują neypatingą statinį
(statinius) išdavimą – 78 eurai;
3. Už leidimo rekonstruoti ypatingą statinį
(statinius) išdavimą – 150 eurų;
4. Už leidimo rekonstruoti neypatingą statinį
(statinius) išdavimą – 78 eurai;
5. Už leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą
išdavimą – 37 eurai;
6. Už leidimo statinį naują statinį, leidimo
rekonstruoti statinį perregistravimą naujo statytojo
vardu – 28 eurai;
7. Už rašytinio įgalioto valstybės tarnautojo
pritarimą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo
20 straipsnio 1 dalies 4-13 punktuose nurodytam
statinio projektui (kai jis privalomas) – 37 eurai.
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, 1 priedas, 3
priedas,
8
priedas
(https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.91A
151CE19E9).
www.planuojustatyti.lt.

Paslauga gali būti teikiama nuotoliniu būdu.
Aprašymas
užregistruojamas
ir
saugomas
atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą

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

_________________

Loreta Munikienė

