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Biržai

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.

5.

Pavadinimas
Administracinės
pavadinimas
Administracinės
versija
Administracinės
apibūdinimas

Aprašymo turinys
paslaugos Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties
sudarymas.
paslaugos

paslaugos Priėmus sprendimą rengti, keisti ar koreguoti teritorijų
planavimo dokumentą, planavimo iniciatoriai su
Savivaldybės
administracijos
direktoriumi
Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis sudaro
teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį.
Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis
skelbiama viešai Savivaldybės interneto svetainėje.
Teisės aktai, reguliuojantys 1. Lietuvos
Respublikos
civilinis
kodeksas
administracinės paslaugos (https://www.eteikimą
tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/bOvqBI
mdRO).
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
įstatymas
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p
_id=478619).
3. Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo
proceso inicijavimo tvarkos aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio
18
d.
nutarimu
Nr.
1265
(http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p
_id=463320&p_tr2=2).
Informacija ir dokumentai, 1. Planavimo iniciatoriaus pasiūlymas (prašymas),
kuriuos turi pateikti asmuo
kuriame nurodyti planavimo tikslai, planuojamos
teritorijos vieta: adresas arba geografinės koordinatės
(jeigu planuojama teritorija nėra adreso objektas),
preliminarus plotas.
2. Siūlomos planuoti teritorijos schema (ortofoto ar
georeferenciniame žemėlapyje apibrėžta planuojama
teritorija M 1:500 iki M 1:2000).
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Pavadinimas

Aprašymo turinys

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija
(prašymą
nagrinėjantis
tarnautojas)
Administracinės paslaugos Loreta Munikienė, Architektūros ir urbanistikos
teikėjas
skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 450) 42 102, el.
paštas loreta.munikiene@birzai.lt.
Administracinės paslaugos Loreta Munikienė, Architektūros ir urbanistikos
vadovas
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.
Administracinės paslaugos 25 darbo dienos.
suteikimo trukmė
Administracinės paslaugos Neatlygintina.
suteikimo kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo Laisvos formos pasiūlymas (prašymas).
pavyzdys ir prašymo turinys
Informacinės
ir
ryšių www.zpdris.lt.
technologijos, naudojamos
teikiant
administracinę
paslaugą
Administracinės paslaugos Inicijavimo sutartis skelbiama viešai planavimo
teikimo ypatumai
organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo
ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros
informacinėje sistemoje.
Administracinių
paslaugų Aprašymas užregistruojamas ir saugomas atitinkamoje
teikimo aprašymų įtraukimas byloje pagal dokumentacijos planą.
į dokumentų apskaitą

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

_________________

Loreta Munikienė

