TVIRTINU
Rietavo savivaldyb÷s administracijos
direktorius
Vytautas Dičiūnas

RIETAVO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJA
ADMINISTRACINöS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracin÷s paslaugos
kodas

2.

Administracin÷s paslaugos Pirmin÷
versija

3.

Administracin÷s paslaugos Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas
pavadinimas

4.

5.

Administracin÷s paslaugos Statybą leidžiantys dokumentai yra:
apibūdinimas
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 valstyb÷s tarnautojo pritarimas Statybos
įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytam
statinio projektui (kai jis yra privalomas);
5. Tais atvejais, kai 1–4 punktuose nurodyti statybą
leidžiantys dokumentai neprivalomi, tačiau pagal teis÷s aktų
nuostatas privaloma gauti žem÷s sklypo ar gretimų žem÷s
sklypų savininkų ar valdytojų sutikimus, – šių sklypų
savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai;
norint tęsti sustabdytą statybą – leidimas tęsti sustabdytą
statybą. Leidimą tęsti sustabdytą statybą išduoda Valstybin÷
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos
ministerijos.
Teis÷s aktai, reguliuojantys 1. Lietuvos
Respublikos
civilinis
kodeksas
Respublikos
statybos
įstatymas
administracin÷s paslaugos 2. Lietuvos
teikimą
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos
įstatymas)
4. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų
bendrijų
įstatymas
5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
6. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro

Eil.
Nr.

6.

Pavadinimas

Informacija ir dokumentai,
kuriuos turi pateikti asmuo

Aprašymo turinys
įstatymas
7. Lietuvos
Respublikos
žem÷s
įstatymas
8. LR aplinkos ministro 2010 m. rugs÷jo 27 d. įsakymas Nr.
D1-826 „D÷l statybos techninio reglamento STR
1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“
9. LR aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr.
622 „D÷l statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002
„Statinio
statybos
rūšys“
patvirtinimo“
10. LR aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymas
Nr. 214 „D÷l statybos techninio reglamento STR
1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertiz÷ ir statinio
ekspertiz÷“
patvirtinimo“
11. LR aplinkos ministro 2010 m. rugs÷jo 27 d. įsakymas Nr.
D1-808 „D÷l Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m.
gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „D÷l statybos techninio
reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“
patvirtinimo“
pakeitimo“
12. LR aplinkos ministro 2010 m. rugs÷jo 27 d. įsakymas Nr.
D1-812 „D÷l statybos techninio reglamento STR
1.01.07:2010
„Nesud÷tingi
statiniai“
patvirtinimo“
13. Vyriausyb÷s 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458
„D÷l valstyb÷s rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos
dydžių ir mok÷jimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo (D÷l
konkrečių valstyb÷s rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos
mok÷jimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo)“
Leidimui statyti naują statinį gauti pateikiami dokumentai:
1. Prašymas išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius);
2. Asmens
tapatybę
patvirtinantis
dokumentas;
3. Statybos projektas ir kompiuterin÷ laikmena. Kiekvienos
rinkmenos (failo) minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi,
maksimalus dydis – 10 MB, galimi formatai – *.pdf, *.jpg,
*.gif, *.tif, *.png.) su statybos projekto įrašu);
4. Statybos projekto ekspertiz÷s aktas (tuo atveju, kai ši
ekspertiz÷ pagal Statybos įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra
privaloma);
5. Žem÷s sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žem÷s sklypas
jiems
priklauso
bendrosios
nuosavyb÷s
teise;
6. Atsakingos institucijos sprendimas d÷l planuojamos ūkin÷s
veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai
požiūriu, kai jis privalomas pagal Planuojamos ūkin÷s veiklos
poveikio
aplinkai
vertinimo
įstatymą;
7. Jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas
numatoma tiesti kitame žem÷s sklype (teritorijoje), taip pat
jeigu kitą žem÷s sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti
statybos metu, – sutartis su šio žem÷s sklypo (teritorijos)
savininku,
valdytoju
ar
naudotoju;
8. Dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už savavališkos
statybos įteisinimą, nurodytos Statybos įstatymo 1 priede,

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
sumok÷jimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos
apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, d÷l kurios
surašytas savavališkos statybos aktas, atveju.
Leidimui rekonstruoti statinį gauti pateikiami dokumentai:
1. Prašymas išduoti leidimą rekonstruoti statinį (-ius);
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Rekonstravimo projektas ir kompiuterin÷ laikmena.
Kiekvienos rinkmenos (failo) minimalus raiškos reikalavimas
– 200 dpi, maksimalus dydis – 10 MB, galimi formatai –
*.pdf, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png.) su statybos projekto įrašu);
4. Rekonstravimo projekto ekspertiz÷s aktas (tuo atveju, kai ši
ekspertiz÷ pagal Statybos įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra
privaloma);
5. Statinio kadastro duomenų bylos, patvirtintos teis÷s aktų
nustatyta tvarka, kopija;
6. Statinio bendraturčių sutikimas;
7. Žem÷s sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žem÷s sklypas
jiems priklauso bendrosios nuosavyb÷s teise;
8. Jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas
numatoma tiesti kitame žem÷s sklype (teritorijoje), taip pat
jeigu kitą žem÷s sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti
statybos metu, – sutartis su šio žem÷s sklypo (teritorijos)
savininku, valdytoju ar naudotoju;
9. Dokumentas, patvirtinantis Statybos įstatymo 1 priede
nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą
sumok÷jimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos
apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, d÷l kurios
surašytas savavališkos statybos aktas, atveju.
Leidimui atnaujinti (modernizuoti) pastatą gauti pateikiami
dokumentai:
1. Prašymas išduoti leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą
(-us);
2. Asmens
tapatybę
patvirtinantis
dokumentas;
3. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir
kompiuterin÷ laikmena. Kiekvienos rinkmenos (failo)
minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus dydis
– 10 MB, galimi formatai – *.pdf, *.jpg, *.gif, *.tif, *.png.) su
statybos
projekto
įrašu);
4. Pastato kadastro duomenų bylos, patvirtintos teis÷s aktų
nustatyta
tvarka,
kopija;
5. Pastato bendraturčių sutikimas d÷l pastato atnaujinimo
(modernizavimo), priimamas Civilinio kodekso 4.75 ar 4.85
straipsnio
nustatyta
sprendimų
pri÷mimo
tvarka;
6. Žem÷s sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žem÷s sklypas
jiems
priklauso
bendrosios
nuosavyb÷s
teise;
7. Jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
numatoma tiesti kitame žem÷s sklype (teritorijoje), taip pat
jeigu kitą žem÷s sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti
statybos metu, – sutartis su šio žem÷s sklypo (teritorijos)
savininku, valdytoju ar naudotoju.

Rašytiniams pritarimams statinio projektui gauti pateikiami
dokumentai:
1. Prašymas raštu pritarti statinio projektui;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose
nurodytas statinio projektas;
4. Statinio kadastro duomenų bylos, patvirtintos teis÷s aktų
nustatyta tvarka, kopija – Statybos įstatymo 20 straipsnio 1
dalies 4, 7, 10, 11, 13 punktuose nurodytais atvejais;
5. Statinio bendraturčių sutikimas;
6. Žem÷s sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žem÷s sklypas
jiems priklauso bendrosios nuosavyb÷s teise; šio dokumento
pateikti nereikia statinio kapitalinio remonto, statinio
paprastojo remonto ir statinio griovimo atvejais;
7. Jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas
numatoma tiesti kitame žem÷s sklype (teritorijoje), taip pat
jeigu kitą žem÷s sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti
statybos metu, – sutartis su šio žem÷s sklypo (teritorijos)
savininku, valdytoju ar naudotoju;
8. dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už savavališkos
statybos įteisinimą, nurodytos Statybos įstatymo 1 priede,
sumok÷jimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos
apskaičiavimo dydį.
Informacija ir dokumentai, AB "LESTO" Klaip÷dos regiono tinklo valdymo
kuriuos
turi
gauti departamento Plung÷s tinklo eksploatavimo grup÷
institucija
(prašymą AB "Lietuvos dujos" Šiaulių filialo Eksploatavimo tarnybos
nagrin÷jantis tarnautojas)
Plung÷s skyrius
AB "Lietuvos dujos" Šiaulių filialo Eksploatavimo tarnybos
Plung÷s skyrius
AB "LITGRID", Klaip÷dos grup÷
Akcin÷ bendrov÷ "LITGRID", centrin÷ būstin÷
Civilin÷s aviacijos administracija
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Telšių teritorinis padalinys
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos
Lietuvos kelių policijos tarnyba
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono
aplinkos apsaugos departamentas
Nacionalin÷s žem÷s tarnybos prie Žem÷s ūkio ministerijos
Plung÷s ir Rietavo žem÷tvarkos skyrius
Radiacin÷s saugos centras
Rietavo savivaldyb÷s administracijos Rietavo miesto

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
seniūnija
Rietavo savivaldyb÷s administracijos Rietavo seniūnija
Rietavo savivaldyb÷s administracijos Žem÷s ūkio skyrius
Rietavo valstybin÷ maisto ir veterinarijos tarnyba
Šiaulių RAAD Plung÷s rajono agentūra
Telšių apskrities priešgaisrin÷s gelb÷jimo valdybos Plung÷s
priešgaisrin÷ gelb÷jimo tarnyba
Telšių apskrities VPK Kelių policijos skyrius
Telšių apskrities VPK Rietavo policijos
komisariatas,Viešosios policijos poskyris
Telšių visuomen÷s sveikatos centras Plung÷s skyrius
TEO LT, AB Klaip÷dos regiono KAC, Plung÷s KAG
Uždaroji akcin÷ bendrov÷ "Rietavo komunalinis ūkis"
Uždaroji akcin÷ bendrov÷ "SKAIDULA"
Valstyb÷s įmon÷ "Automagistral÷"
Valstyb÷s įmon÷ "Telšių regiono keliai"
Valstybin÷ darbo inspekcija, Telšių skyrius
Valstybin÷s energetikos inspekcijos prie Energetikos
ministerijos Klaip÷dos teritorinis skyrius
Viešoji įstaiga "Plačiajuostis internetas"
VšĮ "Technikos priežiūros tarnyba" Klaip÷dos apygarda
Žmonių su negalia Viešoji įstaiga „Aplinka visiems“ įgaliota
Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialin÷s apsaugos ir
darbo ministerijos

8.

9.

10.

Administracin÷s paslaugos Jonas Varanavičius
teik÷jas
Architektūros skyriaus ved÷jas
Tel. (8 448) 73 234
El. paštas architektas@rietavas.lt
Kabineto Nr. 101
Administracin÷s paslaugos Jonas Varanavičius
vadovas
Architektūros skyriaus ved÷jas
Tel. (8 448) 73 234
El. paštas architektas@rietavas.lt
Kabineto Nr. 101
Administracin÷s paslaugos Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas ne v÷liau kaip
suteikimo trukm÷
per:
45 darbo dienas – leidimas statyti naują ar rekonstruoti
ypatingą statinį;
30 darbo dienų – leidimas statyti naują ar rekonstruoti
neypatingą statinį;
20 darbo dienų – leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą;
15 darbo dienų – rašytinių pritarimų projektams ar aprašams
atvejais;
Statybą leidžiančio dokumento išdavimo terminas
skaičiuojamas nuo visų privalomų pateikti dokumentų
gavimo dienos.

Eil.
Nr.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

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

Aprašymo turinys
Gav÷jas - Valstybin÷ mokesčių inspekcija
Bankas - AB bankas Swedbank
Sąskaitos Nr. - LT247300010112394300
Įmokos kodas – 53074

Kaina - PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458
KONKRETŪS VALSTYBöS RINKLIAVOS DYDŽIAI
4.4611 už ypatingo statinio statybos leidimo išdavimą 500
litų
4.4612. už statinio (išskyrus ypatingą) statybos leidimo
išdavimą
250
litų
4.4613. už statybos leidimo perregistravimą naujo statytojo
vardu
100
litų
4.4614. už statybos leidimo griauti statinį išdavimą 100 litų
4.4615. už statybos leidimo griauti statinį perregistravimą
naujo
statytojo
vardu
50
litų
4.4616. už statybos leidimo griauti statinį pratęsimą 75 litai
Prašymo forma, pildymo Prašymas išduoti leidimą
pavyzdys, prašymo turinys Prašymas raštu pritarti statinio projektui
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 paslaugos Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo paslaugos teikimo
teikimo schema
sekos schema

