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)
61. Su prašymu bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai ir duomenys:
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-696, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-23, i. k. 2018-12284

61.1. statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas.
Jei techninio projekto arba techninio darbo projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis
dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas
naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas arba techninis darbo projektas nepateikiami;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

61.11. 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

61.2. statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma, patvirtinanti, kad statinio projekto, pagal
kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami (jei jie nebuvo
keičiami);
61.3. statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma apie atliktus statinio projekto, pagal kurį
buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pakeitimus, atskirai aprašant esminių statinių
projekto sprendinių pakeitimus ir nurodant motyvus, kodėl juos pakeitus, nereikėjo gauti naujo
statybą leidžiančio dokumento;
61.4. statybą leidžiantis dokumentas (jei jis nebuvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“);
61.5. dokumentų, kurie bus pateikiami komisijai, sąrašas (pagal Reglamento 10 priedą);
61.6. 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. Kadastro duomenų bylos (per minėtą sąsają) pateikti
neprivaloma atnaujinant (modernizuojant) pastatus;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. D1-636, 2021-10-29, paskelbta TAR 2021-10-29, i. k. 2021-22710

61.7. statytojo paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą (jei prašymą pateikia
įgaliotas asmuo);
61.8. paveldėjimo teisės liudijimas (jei prašymą pateikia paveldėtojas);
61.9. Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui;
61.10. 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:
61.10.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis
dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

61.10.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti
ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);
Papildyta papunkčiu:
Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

61.11. jei pildytas elektroninis statybos darbų žurnalas, prisijungimo duomenis ir teises,
suteikiančias statybos užbaigimo komisijai prieigą prie nustatyta tvarka užpildyto elektroninio
statybos darbų žurnalo, galimybę peržiūrėti jame įrašus, paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų
konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktus, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų
apžiūros ir išbandymo aktus (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), ir
informaciją, kaip prisijungti prie elektroninio statybos darbų žurnalo. Turi būti pateikti visi saugaus
prisijungimo prie elektroninio statybos darbų žurnalo duomenys, jei šių duomenų reikia norint
prisijungti prie elektroninio statybos darbų žurnalo. Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti
saugaus prisijungimo prie elektroninio statybos darbų žurnalo reikalavimų įgyvendinimą teisės aktų
nustatyta tvarka. Įrengiant dujotiekius ir jų įvadus, vietoj minėtų prisijungimo duomenų, teisių ir
informacijos gali būti pateikiamas dujotiekio statybos techninis pasas;
Papildyta papunkčiu:
Nr. D1-696, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-23, i. k. 2018-12284

61.12. 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 vienas 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

