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STATYBOS ĮSTATYMO NR. I-1240 27 IR 271 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2021 m. lapkričio 25 d. Nr. XIV-718
Vilnius
1 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 27 straipsnio 5 dalį 16 punktu:
„16) dokumentas, patvirtinantis atlyginimo už teisės statyti valstybinėje žemėje
sumokėjimą į valstybės biudžetą, kai toks mokėjimas numatytas Lietuvos Respublikos žemės
įstatymo 9¹ straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse.“
2. Pakeisti 27 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:
„13. Šio straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose nurodyti statybą leidžiantys dokumentai
išduodami savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui statybą leidžiančių dokumentų
duomenis per 3 darbo dienas praėjus nustatytam statinio projekto patikrinimo terminui
registruojant ir šio straipsnio 151 dalyje nurodytus jų duomenis (dokumentus) paskelbiant Lietuvos
Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje
„Infostatyba“, jeigu per statinio projektui patikrinti nustatytą terminą negauta statinio projektą
turėjusių patikrinti subjektų nepritarimų statinio projektui, arba anksčiau, jeigu gauti visų statinio
projektą turėjusių patikrinti subjektų pritarimai statinio projektui. Gavus nepritarimą (nepritarimų)
ir (ar) kai valstybinės žemės nuomos sutartyje nėra nuostatų, suteikiančių galimybę valstybinėje
žemėje statyti ir (ar) rekonstruoti statinius, ir (ar) nuomininkui nesumokėjus į valstybės biudžetą
atlyginimo už teisę statyti valstybinėje žemėje, kai toks mokėjimas privalomas vadovaujantis
Žemės įstatymo 91 straipsnio 3, 4 ir 5 dalimis, statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas ir
statytojas apie tai per 3 darbo dienas praėjus statinio projekto patikrinimo terminui per Lietuvos
Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“
informuojamas nurodant neišdavimo priežastis ir pateikiant nepritarimo (nepritarimų) kopiją
(kopijas). Šiame straipsnyje nustatyta tvarka pakartotinai teikto pakeisto pagal pastabas statinio
projekto tikrinimo procedūras atlieka institucijos ar subjektai, nepritarę statinio projektui, taip pat
institucijos ar subjektai, kurių kompetencija – statinio projekto sprendinių, kuriems įtaką daro
pakeisto statinio projekto sprendiniai, patikrinimas; šiuo atveju tikrinimo procedūros atliekamos
per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo dienos, kurią Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir
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statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pakartotinis prašymas
išduoti statybą leidžiantį dokumentą pažymimas kaip priimtas.“
3. Pakeisti 27 straipsnio 16 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2) prašantis išduoti statybą leidžiantį dokumentą asmuo neturi teisės būti statytoju pagal
šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktų reikalavimus ir nepateiktas dokumentas,
patvirtinantis atlyginimo už teisės statyti valstybinėje žemėje sumokėjimą į valstybės biudžetą, kai
šis mokėjimas numatytas Žemės įstatymo 91 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse;“.
2 straipsnis. 271 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 271 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9) ar statinio projekto sprendiniai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentų
sprendiniams, ar statinio projekto sprendiniai atitinka valstybinės žemės nuomos sutarties sąlygas,
kai šį statinį planuojama statyti išnuomotame valstybinės žemės sklype, ar į valstybės biudžetą
sumokėtas atlyginimas už teisę statyti valstybinėje žemėje, kai toks mokėjimas privalomas
vadovaujantis Žemės įstatymo 91 straipsnio 3, 4 ir 5 dalimis;“.
3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas
1. Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. kovo 1 d.
2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos statybą leidžiančių dokumentų išdavimo
procedūros baigiamos vykdyti pagal teisės aktus, galiojusius pradėjus vykdyti šias procedūras.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

Gitanas Nausėda

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 188605295, Gedimino
pr. 53 1 K-02, 01109 Vilniaus m.

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 27 ir 27-1
straipsnių pakeitimo įstatymas

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-11-25 Nr. XIV-718

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Kopijos tikrumo patvirtinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Rita Koncijalovienė, Vyriausioji specialistė, Dokumentų
departamentas

Sertifikatas išduotas

RITA KONCIJALOVIENĖ, Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-12-08 14:22:12

Parašo formatas

XAdES-X-L

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-12-10 01:25:25

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2021-12-02 - 2024-12-01

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis eSeimas. Teisės aktų informacinė sistema (TAIS), versija 1.2.95
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Metadata entry &quot;Index of the case (volume) the document is
assigned to&quot; must be specified
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-12-12)

Paieškos nuoroda

https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0128e9c051e211ec86bdcb
0a6d573b32

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2021-12-12 01:26:03 TAIS

