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direktorius
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RIETAVO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJA
ADMINISTRACINöS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracin÷s
paslaugos kodas

2.

Administracin÷s
paslaugos versija

Pirmin÷

3.

Administracin÷s
paslaugos pavadinimas

Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas.

4.

Administracin÷s
paslaugos apibūdinimas

Patikrinus ir nustačius, kad statytojas atitinka Statybos įstatymo 3
straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, nustatomi specialieji
architektūros reikalavimai.
1. Teisę būti statytoju Lietuvos Respublikoje turi Lietuvos bei
užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys.
2. Statytojo teis÷ įgyvendinama, kai:
2.1. statytojas žem÷s sklypą, kuriame statomas statinys, valdo
nuosavyb÷s teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatytais pagrindais; šis reikalavimas netaikomas
Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais, kai n÷ra suformuoti žem÷s
sklypai (atnaujinant (modernizuojant) pastatus, atliekant statinio
kapitalinį ar paprastąjį remontą ir pan.);
2.2. statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas);
statytojas statinį (jo dalį) valdo nuosavyb÷s teise arba valdo ir
naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais – statinio
rekonstravimo, remonto ir griovimo atvejais.
Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas

5.

6.

Teis÷s aktai,
reguliuojantys
administracin÷s
paslaugos teikimą
Informacija ir
Specialiesiems architektūros reikalavimams gauti pateikiami
dokumentai, kuriuos turi dokumentai:
pateikti asmuo
1. prašymas nustatyti specialiuosius architektūros reikalavimus;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. pažym÷jimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį
įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, patvirtinto teis÷s aktų
nustatyta tvarka, kopija;
4. žem÷s sklypo ribų plano (atlikus kadastrinius matavimus),

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
patvirtinto teis÷s aktų nustatyta tvarka, kopija;
5. detaliojo plano ištrauka ir patvirtinimo dokumentas;
6. gretimų valdų savininkų raštiškų sutikimų (jeigu per jų žem÷s
sklypus tiesiami inžineriniai tinklai), patvirtintų teis÷s aktų nustatyta
tvarka, kopijos;
7. statinių kadastrinių matavimų, patvirtintų teis÷s aktų nustatyta
tvarka, kopijos;
8. daugiabučio namo patalpų savininkų viešojo aptarimo protokolo
bei patalpų savininkų sutikimų, patvirtintų teis÷s aktų nustatyta
tvarka, kopijos;
9. žem÷s sklypo nuomos (panaudos) sutarties, patvirtintos teis÷s aktų
nustatyta tvarka, kopija;
10. aiškinamasis raštas apie numatomus darbus, projektiniai
pasiūlymai (eskizai), ką norima statyti, rekonstruoti, pristatyti,
perplanuoti, griauti, aukštingumas (aukštais / metrais), užstatymo
plotas, bendrasis plotas;
11. Kultūros paveldo departamento prie KM išduoti specialieji
paveldosaugos reikalavimai ir (ar) peržiūr÷ti projektiniai pasiūlymai,
taikomi kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, konkrečiam
kultūros paveldo statiniui, statiniui, esančiam kultūros paveldo
objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietov÷je;
12. Saugomos teritorijos direkcijos išduoti specialieji saugomos
teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai ir (ar) peržiūr÷ti
projektiniai pasiūlymai, taikomi konkrečiam projektuojamam
statiniui, sklypui ar teritorijai konservacin÷s apsaugos prioriteto
teritorijoje ar kompleksin÷je saugomoje teritorijoje.

7.

8.

9.

10.

11.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
gauti institucija
(prašymą nagrin÷jantis
tarnautojas)
Administracin÷s
paslaugos teik÷jas

Administracin÷s
paslaugos vadovas

Duomenys iš susijusių valstyb÷s ir žinybinių registrų, informacinių
sistemų ir duomenų bazių gaunami teis÷s aktų nustatyta tvarka pagal
duomenų teikimo ir gavimo sutartis.
Jonas Varanavičius
Architektūros skyriaus ved÷jas
Tel. (8 448) 73 234
El. paštas architektas@rietavas.lt
Kabineto Nr. 101
Jonas Varanavičius
Architektūros skyriaus ved÷jas
Tel. (8 448) 73 234
El. paštas architektas@rietavas.lt
Kabineto Nr. 101
15 d. d.

Administracin÷s
paslaugos
suteikimo
trukm÷
Administracin÷s
Nemokama
paslaugos
suteikimo
kaina (jeigu paslauga
teikiama atlygintinai)

Eil.
Nr.
12.

13.

14.

15.

16.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Prašymo
forma, Prašymas specialiems architektūros reikalavimams nustatyti
pildymo
pavyzdys,
prašymo turinys
Administracin÷s
paslaugos
teikimo
ypatumai
Informacin÷s ir ryšių
technologijos,
naudojamos
teikiant
administracinę paslaugą
Administracinių
paslaugų teikimo
dokumentų įtraukimas į
apskaitą pagal
institucijoje nustatytą
dokumentų valdymo
tvarką
Administracin÷s
Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo paslaugos teikimo
paslaugos teikimo
sekos schema
schema

