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Švitrigailos g. 7
03110 Vilnius
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IŠDUOTO STATYBOS LEIDIMO
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau – NVSC) Vilniaus departamentas, susipažinęs su Jūsų 2019 m. gegužės 30 d. skundu „Dėl
Vilniaus miesto savivaldybės išduoto statybos leidimo reg. LPSP-01-190411-00024“, pagal
kompetenciją teikia atsakymą.
Informuojame, kad statinio projekto atitiktį Lietuvos Respublikos statybos įstatymo
(toliau – Įstatymas) 24 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams NVSC tikrina,
vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas), 14 punkto
nuostatomis, pagal Reglamento 5 priedo 4 punkte nurodytą kompetenciją, tai yra ar projekto
sprendiniai atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Atsižvelgiant į minėtas teisės aktų nuostatas, NVSC Vilniaus departamentas techninio
projekto „Administracinio pastato Švitrigailos g. 7, Vilniuje, administracinių patalpų (unik. Nr.:
1095-9020-8010:0029) paskirties keitimo į gyvenamąją, paprastojo remonto projektas“ (toliau –
Projektas) sprendinius tikrino du kartus. Pirmą kartą NVSC Vilniaus departamentas, patikrinęs
Projekto sprendinių atitikimą visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams, pateikė
neigiamą išvadą nurodydamas trūkumus. 2019 m. balandžio 3 d., antrą kartą patikrinus Projekto
sprendinius, Projektui buvo pritarta.
Informuojame, kad Projekte (Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ 2019 m. kovo 19 d. prašymo reg. Nr. SRA-100190319-07549) pateikti projektuotojo atsakymai į NVSC Vilniaus departamento pateiktas pastabas,
kuriuos įvertinus priimtas sprendimas, kad Projekto sprendiniai atitinka visuomenės sveikatos saugos
teisės aktų reikalavimus.
Informuojame, kad statinio projektuotojas, vadovaujantis Įstatymo 16 straipsnio 5 dalies 3
punktu, prisiima atsakomybę, kad statinio projektas atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų
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teisės aktų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių
dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.
Pastebime, kad Įstatymo 27 straipsnio 24 dalyje nustatyta, kad kreiptis į teismą dėl statybą
leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo turi teisę asmenys, kurių teisės ir teisėti interesai
pažeidžiami, šių asmenų skundų ar pranešimų pagrindu arba savo iniciatyva – Valstybinė teritorijų
planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie
Kultūros ministerijos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos,
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ar statinio saugos
ir paskirties valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją.
Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Visuomenės sveikatos
saugos informacinėje sistemoje (toliau – VSSIS). Asmens duomenų tvarkymo tikslas – grupuoti ir
analizuoti tam tikrą veiklą vykdančių, leidimus turinčių asmenų duomenis. Asmens duomenys
tvarkomi griežtai laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. VSSIS
valdytoja yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, juridinio asmens kodas
188603472, adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506, Vilnius. Jūs turite teisę, pateikęs asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą, susipažinti su VSSIS tvarkomais savo asmens duomenimis, reikalauti
ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis.
Informuojame, kad jeigu nesutinkate su atsakymu į Jūsų prašymą (skundą), ne vėliau kaip
per 1 mėnesį nuo šio rašto gavimo dienos turite teisę paduoti skundą savo pasirinkimu Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka
Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

Vilniaus departamento vyresnioji patarėja,
laikinai vykdanti Vilniaus departamento direktoriaus funkcijas

Darius Karmaza, tel. (8 5) 264 9657, el. p. darius.karmaza@nvsc.lt

Donata Budrevičienė

