Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros
reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir
išdavimo tvarkos aprašo
1 priedas
(Prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus ir žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenų forma)
____________________________________________________________________________
(išduodančio subjekto pavadinimas)

PRAŠYMAS IŠDUOTI SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS
20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _________________

Duomenys apie prašymo pateikėją
Fizinio asmens vardas,
pavardė, asmens kodas ____________________________________________________________________________
Ryšio duomenys
El. paštas __________________ tel. _________________ mob. tel. ____________________faks. ________________

PRAŠAU IŠDUOTI SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS
Duomenys apie statytoją
Fizinio asmens vardas, pavardė,
asmens kodas, adresas / juridinio asmens
pavadinimas, kodas, buveinės adresas
_____________________________________________________________________________________________
Ryšio duomenys
El. paštas ______________________ tel. ___________________________ mob. tel. __________________________

ŽEMĖS SKLYPO IR STATINIO (STATINIŲ GRUPĖS) DUOMENYS
Statinio projekto pavadinimas______________________________________________________________________
Statybos rūšis ____________________________________________________________________
Atnaujinamas (modernizuojamas) Taip _____________________________________________________________/ Ne
Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________
Kategorija _______________________________________Būsima kategorija _______________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. ________________________________________________________________________
Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________
Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________
Statinio (-ių) statybos metai__________________________________________________________________________
Saugoma teritorija Taip ________________________________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip ___________________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovė Taip ___________________________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo statinys Taip _________________________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip _____________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Taip ______________________________________________________ / Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Taip____________________________________________________________ / Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės
aktuose nustatyti norminiai atstumai iki
kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos
ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Taip __________________________________________________________ / Ne

Už pateiktų dokumentų ir juose nurodytų duomenų tikrumą atsako statytojas (užsakovas) Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.
_______________________________________________________________________________________________
(Prašymo pateikėjo vardas, pavardė, parašas, data)

Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros
reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir
išdavimo tvarkos aprašo
2 priedas
(Specialiųjų architektūros reikalavimų forma)
___________________________________________________________________________________
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _____
___________________________________________________________________________________
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją
Fizinio asmens vardas, pavardė,
asmens kodas, adresas / juridinio
asmens pavadinimas, kodas,
buveinės adresas
_______________________________________________________________________________________________
Ryšio duomenys
El. paštas __________________ tel. _________________ mob. tel. _______________faks. _____________________

Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas _____________________________________________________________________________________

Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis __________________________________________________________________________________
Pastato atnaujinimas( modernizavimas) Taip ________________________________________________________/ Ne
Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________
Kategorija _______________________________________Būsima kategorija _______________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. ________________________________________________________________________
Unikalus Nr. ___________________________________________________________________________________
Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________
Saugoma teritorija Taip ________________________________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip ___________________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovė Taip ___________________________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo statinys Taip _________________________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip _____________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Taip ______________________________________________________ / Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Taip____________________________________________________________ / Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės
aktuose nustatyti norminiai atstumai iki
kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos
ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Taip __________________________________________________________ / Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita)__________________________________________________________________

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ___________________________
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius _________________________________________________________________________________________
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis____________________________________________________________
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) __________________________________________________________
6. Užstatymo tipas _______________________________________________________________________________
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) ______________________________________
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu ____________________________________________
9. Rekomendacija nepriklausomam
ekspertiniam architektūros vertinimui _____________________________________________________________
10. Architektūros konkursų rengimas
reikšmingiems urbanistikos objektams_____________________________________________________________
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems
Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią
________________________________________________________________________________________
12. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5
metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
13. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
14. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
______________________________
(išdavusio asmens pareigos)

________________________
(parašas, data)

_________________________
(vardas, pavardė)

Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros
reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir
išdavimo tvarkos aprašo
4 priedas
(Paraiškos dėl specialiųjų paveldosaugos reikalavimų parengimo / specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir
apsaugos reikalavimų parengimo forma)

___________________________________________________________________________
(paraišką teikiančios savivaldybės administracijos pavadinimas)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
teritoriniam skyriui,_______________________________________________________________
saugomos teritorijos
direkcijai _________________________________________________________________
PARAIŠKA
DĖL SPECIALIŲJŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMŲ / SPECIALIŲJŲ SAUGOMOS
TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMŲ PARENGIMO
20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _________________
Duomenys apie paraiškos pateikėją
Valstybės tarnautojo pareigos, vardas, pavardė _________________________________________________________
Ryšio duomenys
El. paštas __________________ tel. ___________________ mob. tel. ________________faks. __________________

PRAŠAU IŠDUOTI SPECIALIUOSIUS PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMUS (LAIKINĄJĮ
APSAUGOS REGLAMENTĄ) / SPECIALIUOSIUS SAUGOMOS TERITORIJOS
TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMUS.
Duomenys apie statytoją
Fizinio asmens vardas, pavardė,
asmens kodas, adresas / juridinio
asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
_______________________________________________________________________________________________
Ryšio duomenys
El. paštas ______________________ tel. ___________________________ mob. tel. ___________________________

ŽEMĖS SKLYPO IR STATINIO (STATINIŲ GRUPĖS) DUOMENYS
Statinio projekto pavadinimas______________________________________________________________________
Statybos rūšis __________________________________________________________________________________
Atnaujinamas (modernizuojamas) Taip ____________________________________________________________/Ne
Paskirtis ________________________________________ Būsima paskirtis ________________________________
Kategorija _______________________________________Būsima kategorija _______________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. ________________________________________________________________________

Unikalus Nr. ____________________________________________________________________________________
Adresas (-ai) (jei suteiktas)_________________________________________________________________________
Statinio (-ių) statybos metai_________________________________________________________________________
Saugoma teritorija Taip ________________________________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip ___________________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovė Taip ___________________________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo statinys Taip __________________________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip ______________________________________________________ / Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Taip ______________________________________________________ / Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Taip_____________________________________________________________ / Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės
aktuose nustatyti norminiai atstumai iki
kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos
ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Taip ____________________________________________________________ / Ne

Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros
reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir
išdavimo tvarkos aprašo
5 priedas
(Specialiųjų reikalavimų forma)
_______________________________________________________________________________________________
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _____
_______________________________________________________________________________________________
(specialiųjų reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją
Fizinio asmens vardas, pavardė,
asmens kodas, adresas / juridinio
asmens pavadinimas, kodas,
buveinės adresas
________________________________________________________________________________________________

Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas _____________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai _______________________________________________________________
(Nr., data, lapų skaičius)
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai ________________________________________________________________________
(Nr., data, lapų skaičius)
Specialieji paveldosaugos reikalavimai________________________________________________________________
(Nr., data, lapų skaičius)
Specialiuosius reikalavimus išdavė

______________________________
(išdavusio asmens pareigos)

________________________
(parašas, data)

_________________________
(vardas, pavardė)

