PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2021 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-701
(Pažymos apie nebaigto statyti ar rekonstruoti nesudėtingojo statinio statybą forma)
PAŽYMA
APIE NEBAIGTO STATYTI AR REKONSTRUOTI NESUDĖTINGOJO STATINIO
STATYBĄ
20 ___ m. ______________ ____ d. Nr. _________________
(data)
(reg. Nr.)
___________________
(vieta)
Duomenys apie pateikėją (-jus) (toliau – pateikėjas)
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ____________________________________
Kontaktinė informacija
El. p. ______________________ , tel. ____________________
Duomenys apie statybą leidžiantį dokumentą
YRA/NĖRA

Pavadinimas ______________________________________________________________
Išdavimo data _____________________ , Nr. ___________________________________
Išdavęs subjektas __________________________________________________________
Pasirinkti:
1. Statomas (-i) naujas (-i) statinys (-iai).
2. Rekonstruojamas (-i) statinys (-iai).
Statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių), kuriame (-iuose) atlikti statybos darbai duomenys
Kategorija _____________________________ , būsima kategorija* _________________________
Paskirtis ______________________________ , būsima paskirtis _________________________
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. __________________________________________________________
Unikalus Nr. _____________________________________________________________________
Adresas (-ai) ____________________________________________________________________
Kadastro duomenų nustatymo data**__________________________________________________
Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys:
Asmens vardas, pavardė ____________________________________________________________
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris __________________________________________
Atskirų statinio (-ių) patalpų, kuriose atliekami statybos darbai, duomenys*
Unikalus Nr. ____________________________________________________________________
Paskirtis ______________________________ , būsima paskirtis _________________________
Kadastro duomenų nustatymo data**__________________________________________________
Kadastrinius matavimus atlikusio matininko duomenys:
Asmens vardas, pavardė ____________________________________________________________
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris __________________________________________

2

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ
Yra / Nėra

Pavadinimas _________________________________________________________________
Numeris _____________________________ , parengimo metai _______________________
Duomenys apie statytoją (-us) (toliau – statytojas)
Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas
_______________________________________________________________________________
Kontaktinė informacija
El. p. ______________________ , tel. ____________________
Duomenys apie statinio (-ių) projektuotoją
Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas / juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas,
kodas _____________________________________________________________________
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas ________________________________________________________________
Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo
atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)_______________________________ _________________
Kontaktinė informacija
El. p. ____________________ , tel. ______________
Duomenys apie statinio (-ių) projekto vadovą
Yra / Nėra

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas _______________________________________
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas _________________________________________________________________
Numeris ___________ , išdavimo data ___________ , galiojimo sustabdymo data ir terminas (tuo
atveju, jeigu galiojimas sustabdytas)_______________________________ ______________
Kontaktinė informacija
El. p. _____________________ , tel. ________________

PRIDEDAMA:*
1. Valstybinės žemės patikėtinio sutikimas (kai jis privalomas);
2. Žemės sklypo, statinio (-ių) bendrasavininko (-ų) sutikimai (kai jie privalomi);
3. Besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai (kai jie privalomi).
* Jei kurie nors duomenys nepildomi, atitinkamos pastraipos, eilutės gali būti ištrinamos arba
nepildomos Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje
sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“).
** Įvedami kadastro duomenų bylos, kurios pagrindu surašoma ši pažyma, duomenys.
Ši pažyma – tai pagrindas įregistruoti statinį (-ius) Nekilnojamojo turto registre.
Užregistravus šį dokumentą IS „Infostatyba“, prašymas valstybės įmonei Registrų centrui
įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, juridinius faktus ar pakeisti nekilnojamojo
daikto registro duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, juridinių faktų atsiradimą,
pateikiami per IS „Infostatyba“ Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka.
Įstatymų nustatyta atsakomybė už šioje pažymoje pateiktų duomenų ir prie pažymos
pridedamų dokumentų atitiktį tikrovei žinoma. Įsipareigoju nuolat saugoti mano turimus ir
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prie pažymos pridėtus statybos dokumentus, o perleidus statinius kitam asmeniui – perduoti
dokumentus nuolat saugoti šiam asmeniui.
.

___________________
(parašas)

_______________________________________________
(statytojo (jo įgalioto atstovo) vardas ir pavardė)

________________
Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas 188602370, buveinės
adresas A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@am.lt. Jūsų asmens duomenų tvarkytoja yra
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos Inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio asmens kodas
288600210, buveinės adresas A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenuapsauga@vtpsi.lt.
Jūsų duomenys bus tvarkomi dokumentų valdymo ir šio prašymo nagrinėjimo tikslais, kad būtų įvykdytos teisės aktais numatytos
teisinės prievolės (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c punktas). Jums nepateikus savo asmens duomenų, neturėsime galimybės
Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus,
nustatyta tvarka ir gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms bei kitiems tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina Jūsų prašymui
išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisių
įgyvendinimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos Inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka Jūs turite
teisę prašyti, kad Inspekcija leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų
tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą bei teisę pateikti skundą
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt). Daugiau
informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą rasite: http://vtpsi.lrv.lt/, skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

