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“
10 priedas
KOMISIJAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai:
1. Statinio projektas (popierinis variantas) su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip
pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir
parašai, arba statinio projektas (popierinis variantas) ir Pažyma apie statinio atitiktį statinio
projektui, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu.
Žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo
projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose.
Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
[8.31] 45 ir 46 punktuose nurodytais atvejais žymos „Taip pastatyta“ turi būti darbo projekto
brėžiniuose;.
2. Statybą leidžiantis dokumentas (popierinis variantas) – jei jis nebuvo paskelbtas IS
„Infostatyba“.
3. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos.
4. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (atestatų, pažymų ir kitų.)
kopijos.
5. 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.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

6. Jei pildytas popierinis statybos darbų žurnalas, nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų
žurnalas su paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktais,
statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais (kai išbandymai
privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo
pildomi). Įrengiant dujotiekius ir jų įvadus, vietoj statybos darbų žurnalo gali būti pateikiamas
dujotiekio statybos techninis pasas.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-696, 2018-07-23, paskelbta TAR 2018-07-23, i. k. 2018-12284

7. Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos – tuo atveju, kai statinių kadastro
duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų ir statinių aukštis.

8. Panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams,
eksploatacinių savybių deklaracijos (Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,
pateiktų į rinką iki 2013 m. rugsėjo 1 d., ir statybos produktų, turinčių darniąsias technines
specifikacijas, pateiktų į rinką iki 2013 m. liepos 1 d., – atitikties deklaracija).
9. Nustatyta tvarka užregistruoto, geriamuoju vandeniu apsirūpinti skirto požeminio vandens
gręžinio paso kopija arba geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto 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.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

10. Cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančios 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).
11. Dvibučio ar daugiabučio namo, gydymo paskirties pastato, mokslo paskirties pastato,
viešbučių paskirties pastato Garso klasifikavimo protokolas [8.29].
12. Pastato energinio naudingumo sertifikatas (kai jis privalomas) [8.30].
13. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu
teisės aktais nustatytu būdu, jei statyba pradėta po 2006 m. sausio 20 d.
14. Energetikos įrenginių statiniuose, nurodytuose Reglamento 9 priedo 15 punkte,
išbandymo aktai.
15. Statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo
[8.3] 4 straipsnyje nurodytiems esminiams statinių reikalavimams, arba statytojo pažyma dėl
atsakomybės už statinio atitiktį šiems reikalavimams, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos
viršininko įsakymu, – gali būti pateikiami kaip alternatyvos šio priedo 4, 5, 6 (išskyrus statinio
inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktus) ir 8 punktuose nurodytiems
dokumentams; šios alternatyvos galimos, jei statyba pradėta ne vėliau kaip 2011 m. lapkričio 20 d.
arba jei įteisinama savavališka statyba, arba statybos rangovas yra bankrutavęs (ar paskelbtas jo
bankrotas); kitais atvejais kaip alternatyva gali būti pateikiamas tik statinio (jo dalies) ekspertizės
aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 4 straipsnyje nurodytiems
esminiams statinių reikalavimams.
16. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai
pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.
17. Pažyma apie potencialiai pavojingo įrenginio įregistravimą Potencialiai pavojingų
įrenginių valstybės registre.
18. Statybą leidžiantį dokumentą išduodančios institucijos išduoto statinio projektą tikrinusių
(privalėjusių tikrinti) subjektų sąrašo kopija (tuo atveju, kai ši informacija nėra paskelbta IS
„Infostatyba“).
19. Atitinkamiems tyrimams akredituotų įstaigų bandymų dokumentų, įrodančių plieninių
konstrukcijų priešgaisrinės dangos (dažų, tinko, vatos ir kt.) storio ir sudėties atitiktį techninėms
specifikacijoms (atitikties sertifikatams, atitikties deklaracijoms ir kt.).
20. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada ir pažyma apie
potencialiai pavojingo įrenginio įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre
pateikiama, jeigu potencialiai pavojingas įrenginys nurodytas įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės
registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąraše,

patvirtintame pagal kompetenciją arba Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro,
arba ūkio ministro, arba energetikos ministro įsakymu.
21. Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui.
22. 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:
22.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis
dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;
22.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne
mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-777, 2017-09-18, paskelbta TAR 2017-09-19, i. k. 2017-14814

23. Akredituotos įstaigos atliktos vaikų žaidimų aikštelės patikrinimo (įvertinimo)
dokumentas [8.43] (kai statinio projekte numatytos vaikų žaidimų aikštelės).
Papildyta punktu:
Nr. D1-29, 2019-01-15, paskelbta TAR 2019-01-16, i. k. 2019-00587

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

