
STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO ATMINTINĖ 
 

 

1. Ši atmintinė reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų, turinčių teisę būti statytoju, statybą leidžiančių 

dokumentų išdavimo procedūras Šilutės rajono savivaldybėje. 

2. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistai 

nagrinėdami prašymus, išduodami statybą leidžiančius dokumentus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų nuostatomis ir taisyklėmis. 

3. Pateikus prašymus, projektinę dokumentaciją nagrinėja ir statybą leidžiančius dokumentus išduoda 

Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistai pagal kompetenciją. 

4. Nesant techninių galimybių naudotis IS „Infostatyba“, galima  pateikti prašymus ir projektinę 

dokumentaciją popieriniu variantu. 

5. Statytojas norintis gauti leidimą statyti naują, rekonstruoti statinį,  atnaujinti (modernizuoti) pastatą, 

atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį 

Savivaldybės administracijai pateikia nustatytos formos prašymą (STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 1 priedas) ir visus 

reikalingus pateikti dokumentus (kartu su projektine dokumentacija) išduoti statybą leidžiantį dokumentą. 

 

Prašymai priimami Savivaldybės interesantų aptarnavimo „Viename langelyje“. 

 

6. Leidimui gauti pateikiami šie dokumentai (Statybos įstatymas 27 straipsnis 5 dalyje nurodyti 

dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje) ir reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai 

pritarimai (raštai ir (ar) žymos statinio projekte) statinio projektui: 

6.1. Prašymas; 

6.2. Statinio projekto popierinis variantas (1 egz.) ir kompiuterinė laikmena Statybos įstatymo 24 

straipsnio 1 dalyje nurodyto atitinkamo statinio projekto visos dalys turi būti įrašytos į elektroninę laikmeną; 

6.3. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės 

teise; 

6.4. Statinio projekto ekspertizės aktas (kai ši ekspertizė privaloma); 

6.5. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo 

poveikio aplinkai požiūriu, kai jis privalomas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymą (STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“); 

6.6. Jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype, taip 

pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudotis statybos metu-sutartis su šio sklypo 

(teritorijos savininku, valdytoju ar naudotoju); 

6.7. Dokumentas, patvirtinantis apie įmokos (nurodytos Statybos įstatymo 1 priede) už savavališkos 

statybos įteisinimą sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį. 

6.8. Dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už statybą leidžiantį dokumentą sumokėjimą. 

6.9. Statinio rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto atveju pateikiama statinio kadastro 

duomenų byla. 

7. Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistas, nustatęs, kad pateikti ne visi reikalingi 

dokumentai ar projektinė dokumentacija neatitinka STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (galiojanti 

suvestinė redakcija nuo 2017-01-01) reikalavimų, prašymo nepriima, dokumentaciją grąžina pareiškėjui 

papildyti, nurodydamas nustatytų reikalavimų neatitikimus ar trūkumus. 

8.  Prašymą ir kitus dokumentus pateikiant nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“, www.planuojustatyti.lt 

užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose įkeliami privalomi dokumentai juos formuojant pagal 

Reglamento 11 punkte nurodytus reikalavimus. Kompiuterinėje laikmenoje įrašytas statinio projektas turi 



būti pasirašytas (patvirtintas) statinio projektą privalančių pasirašyti asmenų (statinio projekto vadovo, 

statinio projekto dalių vadovų) elektroniniais parašais. 

9. Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas užregistruojamas automatiškai ir tą pačią dieną apie tai per IS 

„Infostatyba“ informuojamas jo pateikėjas. Tiesiogiai pateiktą prašymą savivaldybės administracijos įgaliotas 

valstybės tarnautojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja, nurodydamas prašymo priėmimo datą ir 

suteikdamas registracijos numerį. Užregistravus prašymą, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės 

tarnautojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo tikrina ar prašymas atitinka 

reikalavimus. Jeigu nepridėti visi nurodyti dokumentai ir prašymas neatitinka reikalavimų prašymas IS 

„Infostatyba“ pažymimas kaip nepriimtas ir apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo 

užregistravimo pasinaudojant IS „Infostatyba“ pranešama prašymą teikusiam asmeniui. 

10. Jei įvykdyti nurodyti reikalavimai  Savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS 

„Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo priėmimo joje 

paskelbia Statybos įstatymo  27 straipsnio 9 ar 10 dalyje nurodytus subjektus, jų įgaliotus padalinius ar 

įstaigas, kurie privalo pagal Reglamento 5 priede nurodytą kompetenciją patikrinti statinio projekto atitiktį 

Statybos įstatymo  24 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams. 

11. Paskelbus statinio projektą privalančius patikrinti subjektus, per IS „Infostatyba“ kiekvienam 

subjektui automatiškai el. paštu siunčiamas pranešimas apie prievolę patikrinti statinio projektą. Gavęs šį 

pranešimą, subjektas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas paskelbia IS „Infostatyba“, kas konkrečiai tikrins šį 

statinio projektą. Statinio projektas tikrinamas per Statybos įstatymo  27 straipsnio 12 dalyje nurodytus 

terminus. 

12. Statinio projektą tikrinantis asmuo ne vėliau kaip iki Statybos įstatymo  27 straipsnio 12 dalyje 

nurodyto statinio projekto patikrinimo termino pabaigos IS „Infostatyba“ paskelbia pritarimą ar nepritarimą 

statinio projektui. Nepritarus statinio projektui, IS „Infostatyba“ paskelbiami motyvai nurodant konkrečius 

Statybos įstatymo  24 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimus. Prašymo pateikėjas informaciją 

apie kiekvieną nepritarimą statinio projektui ir jo motyvus gauna per IS „Infostatyba“ iškart po jo paskelbimo 

IS „Infostatyba“. 

13. Jei statinio projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai, statybą leidžiantys dokumentai 

išduodami nelaukiant statinio projekto patikrinimo pabaigos. 

14. Per nustatytą statinio projekto patikrinimo terminą subjektui nepateikus savo sprendimo (pritarimo 

ar nepritarimo), laikoma, kad statinio projektui subjektas pritarė.  

15. Jei statinio projektui nepritariama, apie tai, pridėdamas visus nepritarimo motyvus, savivaldybės 

administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas paskelbia IS „Infostatyba“ ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po 

statinio projekto patikrinimo termino pabaigos, arba iki šio termino pabaigos, jei gauti visų statinio projektą 

privalėjusių patikrinti subjektų pritarimai / nepritarimai statinio projektui. 

17. Jei prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą savivaldybės administracijai pateikiamas 

tiesiogiai, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas prašymą ir visus privalomus pateikti 

dokumentus paskelbia IS „Infostatyba“. Toliau atliekamos šiame skirsnyje nurodytos procedūros. Informaciją 

apie prašymo nagrinėjimą, statinio projekto patikrinimo procedūrų eigą, statybą leidžiančio dokumento 

išdavimą ar neišdavimą savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas statytoją ar jo įgaliotą 

asmenį informuoja raštu arba el. paštu. 

18. Atvejai, kada privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą nesudėtingojo statinio statybai, 

rekonstravimui, statinio kapitaliniam ir paprastajam remontui (be Statybos įstatymo  27 straipsnio 1 dalies 4 

ir 5 punktuose nurodytų atvejų), nurodyti Reglamento 3 priede. 

19. Jei po statybą leidžiančio dokumento išdavimo paaiškėja, kad statybą leidžiančiame dokumente yra 

skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitų techninių klaidų, viešojo administravimo 

subjekto, išdavusio statybą leidžiantį dokumentą, įgaliotas valstybės tarnautojas, gavęs statytojo motyvuotą 

prašymą (raštu arba nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“) ar savo iniciatyva, pasinaudodamas IS 

„Infostatyba“, parengia naują (ištaiso klaidas) statybą leidžiančio dokumento versiją ir, esant reikalui, 

išsiunčia subjektams, tikrinusiems statinio projektą, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, 

prašymus pritarti šių klaidų ištaisymui. Gavę prašymus, šių subjektų įgalioti asmenys per 5 darbo dienas per 



IS „Infostatyba“ paskelbia, kad šių klaidų ištaisymui pritaria / nepritaria; jei per šį terminą nepaskelbiama apie 

pritarimą / nepritarimą, laikoma, kad klaidų ištaisymui pritarta. 

20. Statybą leidžiantys dokumentai, suteikiantys teisę rekonstruoti statinius, išduodami tik nustatyta 

tvarka užbaigus šių statinių statybą (naujo statinio statybą). 

21. Statybą leidžiantys dokumentai, suteikiantys teisę remontuoti statinius, išduodami tik nustatyta 

tvarka užbaigus šių statinių statybą (naujo statinio statybą), išskyrus nebaigtus statyti statinius, nustatyta 

tvarka įregistruotus Nekilnojamojo turto registre ir esančius teritorijose, kuriose pagal galiojančius teritorijų 

planavimo dokumentus ir kitus teisės aktus nauja statyba negalima. Išduodant  statybą leidžiantį dokumentą, 

suteikiantį teisę remontuoti nebaigtą statyti statinį, anksčiau išduotas naujo statinio statybą leidžiantis 

dokumentas panaikinamas. Teisėtai statomas ar statytas, bet neužbaigtas statyti statinys gali būti išardomas 

statytojo (užsakovo), statinio savininko ar valdytojo noru be statybą leidžiančio dokumento statiniui griauti. 

 

ATSAKOMYBĖ UŽ STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PAŽEIDIMUS 

 

Asmenys pažeidę Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarkos nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

 


