Statybos techninis reglamentas 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“
(ištrauka)
93.
Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas patvirtinti deklaraciją IS „Infostatyba“
užregistruojamas automatiškai, tą pačią dieną apie tai informuojant statytoją. Tiesiogiai pateiktas
prašymas Inspekcijos DVIS užregistruojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Su prašymu
patvirtinti deklaraciją bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai:
93.1. deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;
93.2. statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas, techninis darbo projektas arba
supaprastintas statinio projektas. Jei techninio projekto, techninio darbo projekto arba statinio
supaprastinto projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai
nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“,
techninis projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas nepateikiami. Teikiant
prašymą patvirtinti deklaraciją tiesiogiai, taip pat pateikiamas statinio projekto popierinis variantas:
Papunkčio pakeitimai:
Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

93.2.1. techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto popierinis variantas
su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos
techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai; žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio
projekto techninės specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto
techninėse specifikacijose ir brėžiniuose;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

93.2.2. techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto popierinis variantas
be žymų kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“; šiuo atveju pateikiama pažyma apie statinio atitiktį
statinio projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;
93.2.3. statinio supaprastinto projekto popierinis variantas;
93.21. paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo keičiamas;
Papildyta papunkčiu:
Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

93.3. statybą leidžiantis dokumentas (tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir išduotas
nesinaudojant IS „Infostatyba“), o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nebuvo
privalomas, tačiau buvo privalomi Statybos įstatymo [8.3] 14 straipsnio 1 dalies 13 ir (ar) 15
punktuose nurodytų asmenų sutikimai – tokių asmenų rašytiniai sutikimai;
93.4. 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 kadastro duomenų byla (-os), kuri (-ios) IS
„Infostatyba“ gaunama (-os) per Nekilnojamojo turto registro sąsają (atskirai tokios bylos pateikti
nereikia). Jeigu informacijos apie kadastro duomenų bylos išankstinę patikrą nėra, prašymas IS
„Infostatyba“ automatiškai atmetamas;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

93.5. požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;
93.6. Neteko galios nuo 2017-09-20
Papunkčio naikinimas:

Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

93.7.
besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai pagal
Reglamento 7 priedą;
93.8. Neteko galios nuo 2021-10-30
Papunkčio naikinimas:
Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

93.9. žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro
duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis);
93.10. turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti
prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo;
93.11. statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai prašymą pateikia paveldėtojas);
93.12. pastatų garso klasifikavimo protokolai (kai privalomi);
93.13. pastatų energinio naudingumo sertifikatai (kai privalomi);
93.14. elektroninė laikmena su prie prašymo patvirtinti deklaraciją pridedamų dokumentų
įrašais (teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją tiesiogiai);
93.15. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo
bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija),
mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti
rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos
įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą
patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:
93.15.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis
dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;
93.15.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti
ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);
Papunkčio pakeitimai:
Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

93.16. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos,
t. y. 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, statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos
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 [8.3]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti
pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

93.17. nustatyta tvarka užregistruoto, geriamuoju vandeniu apsirūpinti skirto požeminio
vandens gręžinio paso kopija arba geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų akredituotose
laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio)
tyrimus, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių
tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems
reikalavimams;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

93.18. cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės,
triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato,
apšvietos ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams
subjektų, dokumentai, jei šie matavimai numatyti statinio projekte, laboratorinių matavimų
programa (ar koreguota laboratorinių matavimų programa, jei programa buvo koreguota keičiant
statinio projektą) ir Radiacinės saugos centro išvada (dėl jonizuojančiosios spinduliuotės) ir (ar)
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada (dėl kitų
šiame papunktyje minimų veiksnių) dėl šių tyrimų apimties atitikties laboratorinių matavimų
programai ir šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės
aktų nustatytiems reikalavimams;
93.19. kai užbaigiama naujų statinių statyba – statinio techninis pasas (techninės apskaitos
kortelė) ar pastato techninis-energetinis pasas. Jei buvo pildomas elektroninis statinio techninis
pasas (techninės apskaitos kortelė) arba elektroninis pastato techninis-energetinis pasas, jis turi būti
pateikiamas kaip vientisas oficialusis elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu
parašu [8.44];
Papildyta papunkčiu:
Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

93.20. neypatingojo statinio statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių
tyrimų ataskaitą su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre;
Papildyta papunkčiu:
Nr. D1-598, 2019-10-09, paskelbta TAR 2019-10-10, i. k. 2019-16145

