Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo
esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos
aprašo ištrauka
4. Su prašymu išduoti pažymą bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai:
4.1. SLD, jei jis išduotas ne per IS „Infostatyba“. SLD galiojimo laikas gali būti pasibaigęs,
jeigu statyba buvo vykdoma SLD galiojimo metu. Jei SLD buvo išduotas naudojantis IS
„Infostatyba“, jis nepateikiamas;
4.2. statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas.
Jei techninio projekto arba techninio darbo projekto, pagal kuriuos buvo išduotas SLD, sprendiniai
nebuvo keičiami ir SLD buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas arba
techninis darbo projektas nepateikiami;
4.3. paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida (-os), jei statinio projektas buvo
keičiamas (jei šių dokumentų nėra IS „Infostatyba“);
4.4. statytojo surašyta laisvos formos pažyma apie atliktus statinio projekto, pagal kurį buvo
išduotas SLD, sprendinių pakeitimus – jei pakeitimai buvo atlikti;
4.5. statytojo surašyta laisvos formos pažyma, kad nebuvo keisti statinio projekto, pagal kurį
buvo išduotas SLD, sprendiniai – jei projekto sprendiniai nebuvo keisti;
4.6. požeminių inžinerinių tinklų geodezinė (-ės) nuotrauka (-os) – tuo atveju, jei požeminių
inžinerinių tinklų statyba buvo pradėta.
4.7. sklypo su statiniais geodezinė (-ės) nuotrauka (-os) – tuo atveju, kai statinių kadastro
duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis;
4.8. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei
tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų
surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka parengta ir po Nekilnojamojo turto
kadastro tvarkytojo išankstinės patikros suderinta statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os), kuri IS
„Infostatyba“ gaunama per Nekilnojamojo turto registro sąsają (atskirai tokios bylos pateikti
nereikia). Tuo atveju, jeigu informacijos apie kadastro duomenų bylos išankstinę patikrą IS
„Infostatyba“ negaunama, prašymas IS „Infostatyba“ automatiškai atmetamas iki jo registracijos;
4.9. atstovavimą patvirtinantis dokumentas – tuo atveju, jei prašymas pateikiamas per atstovą;
4.10. paveldėjimo teisės liudijimas – jei prašymą pateikia statytojo paveldėtojas (-ai) po
statytojo mirties;
4.11. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos:
4.11.1. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo (jei paslaugų
tiekimo sutartis su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu pasirašyta po 2016 m. gruodžio 31
d.), statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo liudijimų
(polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos
įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų
apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;
4.11.2. statinio statybos ar rekonstravimo darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai
pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d. – rangovo
civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos
teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą). Kartu su šių privalomųjų draudimų
kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;
4.12. valstybės rinkliavos už teikiamą paslaugą apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.

