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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
Visuomenės informavimo apie numatomų
statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą
svarstant
projektinius
pasiūlymus
organizavimas.
Savivaldybės administracijos direktorius (jo
įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės
tarnautojas) privalo informuoti visuomenę apie
numatomą
visuomenei
svarbių
statinių
projektavimą,
apie
numatomą
statinių
projektavimą, kai Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais neparengti vietovės lygmens
teritorijų planavimo dokumentai ir statyba
konkrečiame
žemės
sklype
leidžiama.
Visuomenei svarbių statinių sąrašus (nurodant
statinių paskirtį), informavimo ir visuomenės
dalyvavimo svarstant statinių projektinius
pasiūlymus tvarką nustato Aplinkos ministerija.
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
(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. D1-996 „Dėl
statybos
techninio
reglamento
STR
1.05.06:2010
„Statinio
projektavimas“
patvirtinimo“
pakeitimo“
VIII
skyrius
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Eil.
Nr.

5.

6.

7.

Pavadinimas

Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi pateikti asmuo

Aprašymo turinys
(http://www.am.lt/VI/files/File/TPUAD/TP%20
nauji/Isakymas%20D1-996%20(2)(1).pdf)
Statytojas teikia prašymą Biržų rajono
savivaldybės administracijos Architektūros ir
urbanistikos skyriui Su prašymu teikiami į
kompiuterinę laikmeną įrašyti projektiniai
pasiūlymai, suformuoti pagal nustatytus
reikalavimus, projektinių pasiūlymų vaizdinė
informacija ir duomenys apie statinius (statinių
statybvietės adresas Nekilnojamojo turto
registre ar kadastre arba žemės sklypo
geografinės koordinatės; statinių esama ir (ar)
numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis;
projektinius
pasiūlymus
parengusio
Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)
įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie
projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė,
elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė,
juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens
buveinės adresas, elektroninio pašto adresas,
telefono numeris); susipažinimo su projektiniais
pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas;
informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo
susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui
gali teikti pasiūlymus dėl projektinių
pasiūlymų; kur ir kada vyks viešas
susirinkimas).
Prašymą, projektinius pasiūlymus ir kitus
dokumentus
teikiant
nuotoliniu
būdu,
pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos
leidimų ir statybos valstybinės priežiūros
informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS
„Infostatyba“)
www.planuojustatyti.lt,
užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose
pridedami privalomi teikti dokumentai juos
formuojant pagal nurodytus reikalavimus.
Kompiuterinėje laikmenoje įrašyti projektiniai
pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių
asmenų elektroniniais parašais.
-

Informacija ir dokumentai, kuriuos
turi gauti institucija (prašymą
nagrinėjantis tarnautojas)
Administracinės paslaugos teikėjas Loreta Munikienė, Architektūros ir urbanistikos
skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti
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Eil.
Nr.

8.

Administracinės paslaugos
vadovas

9.

Administracinės paslaugos
suteikimo trukmė

10.

11.
12.

13.
14.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

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.
Statytojo prašymą ir pateiktus dokumentus per
3 darbo dienas nuo jų gavimo kartu su
pranešimu paskelbia savivaldybės interneto
svetainėje.

Administracinės paslaugos
suteikimo kaina (jei paslauga
teikiama atlygintinai)
Prašymo forma, pildymo pavyzdys
ir prašymo turinys
Informacinės ir ryšių
technologijos, naudojamos teikiant
administracinę paslaugą

Projektuotojui, atlikus visus, nurodytus
veiksmus, kompiuterinę laikmeną su protokolo
ir jo priedų, įrašais pateikus Architektūros ir
urbanistikos skyriui arba protokolą su priedais
paskelbus IS „Infostatyba“, jei prašymas buvo
pateiktas pasinaudojant šia sistema, per 5 darbo
dienas pritariama arba motyvuotai nepritariama
projektiniams pasiūlymams, apie tai paskelbiant
IS „Infostatyba“, savivaldybės interneto
svetainėje ir informuojant Statytoją.
Neatlygintina.
Laisvos formos prašymas su privalomais
nurodyti duomenimis.
IS „Infostatyba“, www.planuojustatyti.lt
www.birzai.lt
tel. (8 450) 42 102, mob. tel. 8 682 54 108, el.
paštas loreta.munikiene@birzai.lt.

Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai
Administracinių paslaugų teikimo Aprašymas užregistruojamas ir saugomas
aprašymų įtraukimas į dokumentų atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos
apskaitą
planą.

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

Loreta Munikienė

