
 

  

 

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Rytų 

Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas (toliau – Departamentas) gavo Jūsų skundą, 

kuriame išsakėte bendruomenei nerimą keliančius klausimus ir prašote imtis veiksmų pagal 

kompetenciją, kad būtų pakeisti projektiniai sprendiniai, kad nebūtų pritarta projektiniams 

pasiūlymams ir nebūtų išduotas statybą leidžiantis dokumentas (toliau – Skundas). 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnyje „Statinio projektas. Prisijungimo 

sąlygos“ 4 dalyje nustatyta, kad specialiesiems reikalavimams gauti, išskyrus atvejus, kai jie 

gaunami atlikus visuomenės informavimą apie projektinius pasiūlymus pagal šio įstatymo 37 

straipsnio nuostatas, statytojas (užsakovas) pateikia savivaldybės administracijos direktoriui (jo 

įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) prašymą ir aplinkos ministro nustatytą 

užpildytą formą su žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenimis. Taip pat privaloma 

pateikti projektinius pasiūlymus (jeigu jie buvo rengti), suderintus su Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis.  

Statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ (toliau – Reglamentas) 7.2 papunktyje nustatyta, kad projektiniai pasiūlymai rengiami – 

išreikšti numatomo projektuoti visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies, Teritorijų planavimo 

įstatymo 20 straipsnyje nurodytais atvejais numatomo projektuoti statinio ar statinio dalies 

architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją. Projektinių pasiūlymų sudėtį kiekvienu konkrečiu 

atveju nustato statytojas atsižvelgdamas į reglamento 13 priedo nuostatas. 

Aukščiau minėto Reglamento VIII skyriuje pateiktos nuostatos, kurių pagrindu atliekamas 

visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir nustatytas galimas 

visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus. 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 straipsnyje „Visuomenės informavimas apie 

numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius 

pasiūlymus“ 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas 
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savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) privalo informuoti visuomenę apie numatomą 

visuomenei svarbių statinių ir statinių dalių projektavimą, apie numatomą statinių ir statinių dalių 

projektavimą, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais 

atvejais neparengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės 

sklype leidžiama, taip pat apie visuomenės dalyvavimą svarstant statinių ir statinių dalių 

projektinius pasiūlymus. Visuomenei svarbių statinių ir statinių dalių sąrašus (nurodant paskirtį), 

visuomenės informavimo apie numatomą statinių ir statinių dalių projektavimą ir visuomenės 

dalyvavimo svarstant statinių ir statinių dalių projektinius pasiūlymus tvarką nustato aplinkos 

ministras. 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje „Savarankiškosios 

savivaldybių funkcijos“ nustatyta, kad prie savivaldybėms priskirtų savarankiškų funkcijų yra 

priskirta pagal 19 punktą, teritorijų planavimas, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių 

bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas; pagal 20 punktą, specialiųjų 

architektūros reikalavimų nustatymas ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimas įstatymų nustatyta 

tvarka, pagal 22 punktą, savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir juos įgyvendinančių 

planavimo dokumentų rengimas ir įgyvendinimas, pagal 25 punktą, savivaldybės saugomų teritorijų 

steigimas, apsauga ir tvarkymas, pagal 26 punktą, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių 

ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje esančių 

želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas, inventorizacijos, apskaitos, atskirųjų želdynų 

žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą organizavimas ir 

stebėsena, pagal 32 punktą, savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, 

tiesimas ir saugaus eismo organizavimas, pagal 39 punktą, leidimų (licencijų) išdavimas įstatymų 

nustatytais atvejais ir tvarka, pagal 41 punktą, ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimas ir kapinių 

priežiūros organizavimas.  

Inspekcija pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 3 

straipsnyje nustatytą kompetenciją vykdo teritorijų planavimo proceso procedūrų ir su teritorijų 

planavimu susijusių administracinių sprendimų, įskaitant sprendimus, kuriais nevykdant teritorijų 

planavimo proceso nustatomi nauji, keičiami ar panaikinami esami teritorijos tvarkymo, naudojimo 

ar apsaugos reikalavimai, keičiami ar panaikinami teritorijų planavimo dokumentai (jų dalys), 

atitikties teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams tikrinimą.  

Aukščiau išdėstyto pagrindu informuojame, kad Inspekcija pagal kompetenciją neįgaliota 

vertinti savivaldybės (-ių) veiksmų dėl joms priskirtų tiesioginių funkcijų ir Jūsų Prašymų, išdėstytų 

Skunde, nenagrinės. 

Šis sprendimas per 1 mėnesį nuo sprendimo gavimo gali būti skundžiamas Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka. 

 

Departamento III skyriaus vedėja Ona Subačienė 
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