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PATVIRTINTA
Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių
direkcijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 14 d.
įsakymu Nr. V-130

VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS VYKDOMŲ
STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SUTARČIŲ PATIKRŲ VIETOJE
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos vykdomų statinio statybos
techninės priežiūros sutarčių patikrų vietoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja
Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių direkcija) vykdomų statinio
statybos techninės priežiūros sutarčių (toliau – Sutartis) patikrų, atliekamų statybos vietoje,
planavimo, pasirengimo joms ir atlikimo tvarką.
2.
Patikros organizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo, statybos
techninių reglamentų, kitų statybos procesą reglamentuojančių teisės aktų, Sutarčių sąlygomis.
3.
Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. Statinio statybos rangovas (toliau – Rangovas) – Lietuvos Respublikos ar užsienio
valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys Statybos
įstatymo nustatytą teisę užsiimti statyba ir vykdantys statybą rangos sutarties pagrindu.
3.2. Statinio statybos techninė priežiūra (toliau – techninė priežiūra) – statytojo (užsakovo)
organizuojama statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal
statinio projektą, statybos rangos sutarties sąlygas, taip pat normatyvinių statybos techninių
dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
3.3. Statinio statybos techninės priežiūros rangovas – Lietuvos Respublikos ar užsienio
valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija arba jų padalinys, statytojo
(užsakovo) pavedimu organizuojantys statinio statybos techninę priežiūrą.
3.4. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (toliau – techninis prižiūrėtojas) – architektas ar
statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja statinio statybos
techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės
priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos vadovų veiklą ir
pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.
3.5. Patikra vietoje – techninio prižiūrėtojo nustatytų funkcijų ir pareigų atlikimo
įgyvendinant Sutartį patikrinimas statybos darbų vykdymo vietoje (statybos objekte).
4.
Patikros vietoje yra neplaninės. Patikros vietoje organizuojamos ir atliekamos
atsižvelgiant į:
4.1. vykdomų statybos darbų eigą;
4.2. vykdomų statybos darbų pobūdį, mastą ir sudėtingumą;
4.3. vykdomų statybos darbų geografinę padėtį;
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4.4. esant įtarimams, kad techninio prižiūrėtojo teikiama informacija apie Sutarties ir rangos
darbų sutarties įgyvendinimą yra netiksli, neaiški arba klaidinga;
4.5. gavus pagrįstą informaciją apie galimus Sutarties pažeidimus, Sutarties nevykdymą ar
netinkamą vykdymą;
4.6. iš techninio prižiūrėtojo laiku negaunant, gaunant nepilną ir (ar) neteisingą jam privalomą
teikti Kelių direkcijai informaciją;
4.7. Sutarties vykdymo metu nustačius Sutarties sąlygų pažeidimus ir pritaikius už tai
atsakomybę;
4.8. užfiksavus Rangovų sutarčių sąlygų pažeidimus;
4.9. profilaktiškai bei kitais pagrįstais atvejais ir aplinkybėmis.
5.
Patikros vietoje tikslas – kontroliuoti Sutarčių sąlygų laikymąsi ir nustatytų techninio
prižiūrėtojo funkcijų bei pareigų vykdymą, laiku nustatyti ir užkirsti kelią netinkamam ir
nekokybiškam techninės priežiūros paslaugų teikimui, tiesiogiai įtakojančiam atliekamų rangos darbų
kokybę.
6.
Siekiant patikras vietoje atlikti efektyviai ir tinkamai, būtina:
6.1. iš anksto susipažinti su Sutarčių sąlygomis ir šių sutarčių techninių specifikacijų
nuostatomis;
6.2. suplanuoti (eigoje šį planą peržiūrint ir pakoreguojant pagal faktines aplinkybes) patikrų
vietoje poreikį ir periodiškumą įgyvendinamuose rangos darbų objektuose;
6.3. iš anksto parengti patikrų vietoje klausimynų formas, kurios prireikus gali būti
koreguojamos.
7.
Patikros vietoje gali būti atliekamos iš anksto apie tai neinformavus techninių
prižiūrėtojų. Prireikus apie numatomas patikras vietoje techniniai prižiūrėtojai gali būti informuojami
iš anksto elektroniniu paštu ar telefonu. Esant būtinybei, dalyvauti patikroje vietoje techninis
prižiūrėtojas pakviečia Rangovo, projekto vykdymo priežiūros atstovus.
8.
Patikras vietoje, vadovaujantis šiuo Aprašu, organizuoja Kelių direkcijos Transporto
infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo
skyriaus projekto koordinatoriai ir (arba) kelių inžinieriai pagal pareigybės aprašyme nustatytas
funkcijas.
9.
Su patikromis vietoje susiję dokumentai tvarkomi Kelių direkcijos Dokumentų valdymo
sistemoje (toliau – DVS), susiejant su konkrečiu projektu (įgyvendinamu rangos darbų objektu).
II SKYRIUS
PASIRENGIMAS PATIKRAI VIETOJE
10. Konkrečiame rangos darbų objekte preliminarus patikrų vietoje planas turi būti parengtas
iš anksto (įgyvendinat Sutartį šis planas peržiūrimas ir pakoreguojamas pagal faktines aplinkybes).
Atsakingas projekto koordinatorius šį konkretaus rangos darbų objekto preliminarų patikrų vietoje
planą parengia ir aptaria su Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto
infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus vadovu. Atsakingas kelių inžinierius šį konkretaus
rangos darbų objekto preliminarų patikrų vietoje planą parengia ir aptaria su Transporto
infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo
skyriaus grupės vadovu. Projekto koordinatorius ir (arba) kelių inžinierius iš anksto susipažįsta su
patikrų vietoje objektų Sutarčių sąlygomis ir šių Sutarčių techninių specifikacijų nuostatomis bei kita
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būtina informacija patikrai vietoje atlikti, parengia patikros vietoje klausimyną. Patikros vietoje
klausimyno tipinė forma pateikiama Aprašo 1 priede.
11. Prireikus apie numatomą patikrą vietoje techninis prižiūrėtojas informuojamas el. paštu
arba telefonu likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki numatomos patikros vietoje atlikimo dienos.
Esant būtinybei, dalyvauti patikroje vietoje techninis prižiūrėtojas pakviečia Rangovo, projekto
vykdymo priežiūros atstovus. Techninis prižiūrėtojas patikros vietoje metu pagal savo kompetenciją
turi užtikrinti patikrą vietoje atliekantiems asmenims galimybę susipažinti ir peržiūrėti visus su
statybos objekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.
III SKYRIUS
PATIKROS VIETOJE ATLIKIMAS
12. Bendruoju atveju Sutarties patikrą vietoje atlieka už objekto (projekto) techninę kontrolę
paskirtas atsakingas kelių inžinierius ir (arba) paskirtas Sutarties projekto koordinatorius. Patikroje
vietoje gali dalyvauti ir kiti projekto koordinatoriai ir (arba) kelių inžinieriai, Transporto
infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo
skyriaus vadovas. Prireikus į patikros vietoje atlikimą gali būti įtraukti kiti Kelių direkcijos
darbuotojai.
13. Bendruoju atveju patikra vietoje trunka vieną darbo dieną. Jei patikrą vietoje
atliekantiems darbuotojams kyla pagrįstų įtarimų, kad techninis prižiūrėtojas Sutartį vykdo
netinkamai ir visų aplinkybių per nustatytą patikros vietoje laiką išsiaiškinti nepavyksta, patikrą
vietoje atliekantys darbuotojai grįžę į Kelių direkciją pristato klausimą Transporto infrastruktūros
statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovui, jei reikia, pratęsia patikros atlikimo terminą ir (arba) pasitelkia papildomus darbuotojus
patikrai vietoje atlikti.
14. Klausimyno tipinę formą sudaro A dalis „Bendrieji klausimai“ ir B dalis „Statybos darbų
žurnalų pildymo patikra“.
15. Patikrą vietoje vykdantys darbuotojai užpildo patikros vietoje klausimyną, surašydami
atsakymus į klausimus, įrašo pastabas (jei jų yra). Klausimynas gali būti pildomas ne visa apimtimi
ir papildomas naujais klausimais, atsižvelgiant į patikros vietoje tikslus. Klausimyno B dalis pildoma
atsitiktine tvarka pasirinktiems (-am) statybos darbų žurnalams (-ui), kuriuos (-į) buvo nuspręsta
peržiūrėti patikros vietoje metu. Patikrą vietoje vykdantys darbuotojai gali prašyti statinio statybos
techninį prižiūrėtoją pagal kompetenciją pateikti su patikros vietoje klausimyno pildymu susijusių
dokumentų kopijas. Tokiu atveju pateikti dokumentai išvardijami patikros vietoje klausimyne.
16. Gavus informaciją apie galimus techninio prižiūrėtojo veiklos pažeidimus ir neatitikimus
Sutarties sąlygose nustatytoms funkcijoms, atliekant patikrą vietoje siekiama nustatyti visas
aplinkybes, faktus ir surinkti visą būtiną informaciją.
17. Patikros vietoje metu aptariamas terminas, per kurį pastebėti neatitikimai, kurie užfiksuoti
patikros vietoje klausimyne, bus pašalinti. Jei patikros vietoje metu prašant techninio prižiūrėtojo
pagal kompetenciją pateikti reikiamus dokumentus, tačiau techninis prižiūrėtojas šių dokumentų
nepateikia, apie tai turi būti pažymėta patikros vietoje klausimyno skyrelyje „Pastabos“.
18. Užpildytą patikros vietoje klausimyną pasirašo tikrinantys Aprašo 12 punkte nurodyti
asmenys. Užpildytas ir tikrinusių asmenų pasirašytas patikros vietoje klausimynas pateikiamas
techniniam prižiūrėtojui ir (ar) kitam dalyvavusiam techninės priežiūros paslaugų tiekėjo, rangovo,
projekto vykdymo priežiūros (jei dalyvavo patikroje) atstovui susipažinti pasirašant.
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19. Jei techninis prižiūrėtojas ir (ar) kitas techninės priežiūros tiekėjo, rangovo, projekto
vykdymo priežiūros (jei dalyvavo patikroje) atstovas nesutinka su patikros vietoje užpildytu
klausimynu ir atsisako susipažinti pasirašant, jie gali raštu (įrašu patikros vietoje klausimyno
skyrelyje „Pastabos“) argumentuoti savo nesutikimą ir aptarti pateiktus argumentus. Tuo atveju, jei
techninis prižiūrėtojas ir (ar) kitas techninės priežiūros tiekėjo, rangovo, projekto vykdymo priežiūros
(jei dalyvavo patikroje) atstovas jokių argumentų raštu nepateikia arba jo pateikti argumentai
nepakeičia patikros vietoje rezultatų, patikros vietoje klausimyne fiksuojama ši aplinkybė tikrinančių
asmenų įrašu patikros vietoje klausimyno skyrelyje „Pastabos“. Šį įrašą parašais patvirtina visi patikrą
vietoję atlikę asmenys.
20. Tuo atveju, jeigu patikros vietoje metu nustatoma, kad trūksta dokumentų bei duomenų
ir atsiranda rizika, kad patikros vietoje klausimyne užfiksuota informacija gali būti nepakankama ir
(arba) netiksli, patikrą vietoje atliekantiems darbuotojams rekomenduojama surašyti papildomą
laisvos formos protokolą, jame detalizuojant nustatytą problemą bei užfiksuojant tiek patikrą vietoje
atlikusių darbuotojų, tiek statinio statybos techninės priežiūros, rangovo, projekto vykdymo
priežiūros (jei dalyvavo patikroje) atstovų poziciją ir kitą aktualią informaciją. Toks protokolas
pridedamas kaip priedas prie patikros vietoje klausimyno ir jame nurodoma pakartotinės patikros
vietoje data. Šis tikrinusių asmenų pasirašytas protokolas ir klausimynas pateikiamas techniniam
prižiūrėtojui ir (ar) kitam dalyvavusiam techninės priežiūros paslaugų tiekėjo, rangovo, projekto
vykdymo priežiūros (jei dalyvavo patikroje) atstovui susipažinti pasirašant. Jei techninis prižiūrėtojas
ir (ar) kitas techninės priežiūros tiekėjo, rangovo, projekto vykdymo priežiūros (jei dalyvavo
patikroje) atstovas nesutinka susipažinti pasirašant, vadovaujamasi Aprašo 19 punkte nustatyta
tvarka.
21. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra“ įpareigoja Rangovą (jo atsakingą atstovą) leisti patikrą vietoją atliekantiems asmenims
(Aprašo 12 punktas) netrukdomiems patekti į statybvietę bei minėtų asmenų reikalavimu pateikti
visus statybos dokumentus. Jeigu dėl Rangovo (jo atsakingo atstovo) atsisakymo įleisti į statybvietę
priimamas sprendimas netęsti patikros vietoje, patikrą vietoje atliekantys darbuotojai patikros vietoje
klausimyne skyrelyje „Pastabos“ pažymi, kad patikrą vietoje atlikti (tęsti) nebuvo galima dėl
Rangovo (jo atsakingo atstovo) veiksmų ir šis klausimas toliau sprendžiamas įgyvendinamoje rangos
darbų sutartyje nustatytomis sąlygomis.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Aprašas gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios teisės aktų nustatyta tvarka.
Visi Aprašo pakeitimai, jei nenurodoma kitaip, įsigalioja jų patvirtinimo dieną.
23. Už tinkamą šio Aprašo įgyvendinimą atsako Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros
statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyrius.
24. Už šio Aprašo nuostatų nesilaikymą atsakoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.

______________________
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Valstybės įmonės Lietuvos automobilių
kelių direkcijos vykdomų rangos
sutarčių patikrų vietoje tvarkos aprašo
1 priedas

20.... m. _______________
TIKRINAMOS STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
SUTARTIES DUOMENYS, OBJEKTO DUOMENYS
Statinio statybos techninės priežiūros
paslaugų sutarties Nr. ir data
Statinio statybos techninės priežiūros
paslaugų sutarties įsigaliojimo data
Rangos darbų sutarties Nr. ir data
Rangos darbų sutarties įsigaliojimo data
Rangos darbų objekto pavadinimas
Paskirtas statinio statybos techninės
priežiūros vadovas
Statinio statybos techninės priežiūros
atstovas patikros metu
STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTARTIES
ĮGYVENDINIMO PATIKROS VIETOJE KLAUSIMAI
Eil.
Nr.

Klausimai

Taip / Ne /
Netaikoma

A dalis „Bendrieji klausimai“
1.

Ar yra įsakymas dėl statinio statybos techninės
priežiūros grupės vadovo paskyrimo?

2.

Ar yra įsakymas dėl statinio statybos techninių
prižiūrėtojų (bendrosios ir specialiosios statinio
statybos techninės priežiūros vadovų) paskyrimo?

3.

Jeigu dirba statinio statybos techninės priežiūros
paslaugų pirkimo pasiūlyme nenurodyti
specialistai, ar atitinkamų specialistų pakeitimas
buvo atliktas statinio statybos techninės priežiūros
sutartyje nustatyta tvarka?

Pastabos
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Eil.
Nr.

Klausimai

4.

Ar sudarytos sutartys su techninės priežiūros
paslaugų sutartyje nurodytais subteikėjais?

5.

Ar dirba subteikėjai, nurodyti techninės priežiūros
paslaugų sutartyje?

6.

Jeigu buvo sutarties galiojimo metu papildomų
subtiekėjų pasitelkimas, keitimas vietomis tarp
sutartyje numatytų subtiekėjų arba sutartyje
numatytų subtiekėjų atsisakymas, ar gautas Kelių
direkcijos rašytinis sutikimas?

7.

Ar statybos vietoje įrengti informaciniai stendai?

8.

Ar paskirtas statinio statybos techninis
prižiūrėtojas dalyvauja (patikros metu) konkrečių
statybos darbų technologinių procesų vykdymo
metu kaip numatyta Sutarties sąlygose?

9.

Ar statinio statybos techninės priežiūros grupės
vadovas kontroliuoja, kad visi statinio projekto
pakeitimai būtų pagrįsti ir atlikti nustatyta tvarka?

10.

Ar kontroliuojama, kad statybos darbai atliekami
pagal patvirtintą darbų atlikimo grafiką?

11.

Ar statybos darbai objekte nebuvo pradėti
anksčiau, negu buvo gautas statybą leidžiantis
dokumentas?

12.

Ar statybos darbai objekte nebuvo pradėti
anksčiau, negu buvo perimta statybvietė?

13.

Ar statybos darbai objekte nebuvo pradėti
anksčiau, negu buvo gautas leidimas riboti eismą?

14.

Ar techninis prižiūrėtojas tinkamai užtikrina
leidimo riboti eismą sąlygų laikymąsi?

15.

Ar laiku atliekami reikalingi matavimai,
kontroliniai laboratoriniai tyrimai ir bandymai
(patikrinama atsitiktine tvarka)?

16.

Ar statinio statybos techninės priežiūros grupės
vadovas tikrina ir priima paslėptus statybos
darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas?

17.

Ar statybos specialiųjų darbų aktus pasirašo
bendrųjų ir specialiųjų statinio statybos techninės
priežiūros vadovai?

18.

Ar statinio statybos techninės priežiūros grupės
vadovas kontroliuoja, kad į statybos darbų žurnalą

Taip / Ne /
Netaikoma

Pastabos
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Eil.
Nr.

Klausimai

Taip / Ne /
Netaikoma

įrašyti techninės priežiūros, statinio projekto
vykdymo priežiūros, viešojo administravimo
subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą,
reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties
reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų
reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais?
19.

Ar darbo projekto ir techninio darbo projekto
brėžiniams (darbo brėžiniams) bei techninio
projekto ir techninio darbo projekto techninėms
specifikacijoms statybai statinio statybos techninis
prižiūrėtojas pritarė pasirašydamas ir
pažymėdamas „pritariu statyti“?
B dalis „Statybos darbų žurnalų pildymo patikra“

1.

Ar papildomo žurnalo perdavimo faktas
užregistruotas papildomo žurnalo tituliniame lape
ir pagrindinio žurnalo F-6 formoje?

2.

Ar tinkamai užpildytas statinio statybos vadovų,
atsakingų už žurnalo pildymą, sąrašas (I skyrius,
1.1. papunktis)?

3.

Ar formoje F-1 „Pagrindiniai duomenys apie
statinį“ nurodyta faktinė darbų pradžia?

4.

Ar tinkamai užpildyta forma F-2 „Statinių
vardinis sąrašas“?

5.

Ar tinkamai užpildyta forma F-3 „Statytojo
(užsakovo), statinio projektuotojo ir statinio
statybos rangovo atsakingųjų asmenų sąrašas“?

6.

Ar tinkamai užpildyta forma F-4 „Statybos
projektinės ir techninės dokumentacijos
registravimas“?

7.

Ar tinkamai užpildyta forma F-5 „Projektinės
dokumentacijos pakeitimų registravimas“?

8.

Ar tinkamai užpildyta forma F-6 „Statybos darbų
žurnalų registravimas“?

9.

Ar žurnalo II skyriuje nurodyta faktinė statybos
darbų pradžia (ir pabaiga, jei darbai baigti)?

10.

Ar tinkamai užpildyta forma F-7 „Bendrųjų
statybos darbų vykdymas“:

Pastabos
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Eil.
Nr.

Klausimai

10.1. Ar formos 1 skiltyje įrašyta data, pamainos
numeris (dirbant pamainomis) ir meteorologiniai
duomenys?
10.2. Ar formos 2 skiltyje aprašyti kiekvienos dienos
(pamainos) statybos darbai?
10.3. Ar formos 5 skiltyje nurodytas kiekvieną dieną
(pamainą) atliktų darbų kiekis pagal atskirus
konstruktyvus?
10.4. Ar formos 6 skiltyje nurodytas priimtų statybos
darbų kiekis?
10.5. Ar formos 7 skiltyje atitinkamo vadovo parašu
patvirtinta, kad priimti statybos darbai atitinka
statinio projekto ir statybos norminių dokumentų
reikalavimus?
10.6. Ar formos 7 skiltyje įrašomas nepriimtų darbų
kiekis ir nurodymai ištaisyti defektus?
10.7. Ar formos 8 skiltyje nurodytas bendrosios statinio
statybos techninės priežiūros vadovo priimtų
darbų kiekis?
10.8. Ar formos 9 skiltyje statinio statybos techninės
priežiūros vadovo parašu patvirtinta, kad priimti
darbai atitinka statinio projekto ir statybos
norminių dokumentų reikalavimus, ar nurodyta
data?
10.9. Ar formos 9 skiltyje nurodytas nepriimtų statybos
darbų kiekis, nurodymai ištaisyti defektus,
užpildyti atitinkamas žurnalų formas ir nurodyta
ištaisytų darbų priėmimo data?
11.

Ar tinkamai užpildyta forma F-17 „Paslėptų darbų
patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo
naudoti aktų registravimas“?

12.

Ar tinkamai užpildyta forma F-54 „Statybos
produktų ir įrenginių pasų, kokybės pažymėjimų
bei sertifikatų registravimas“?

13.

Ar tinkamai užpildyta forma F-55 „Konstrukcijų
ir statybos produktų bandymo aktų
registravimas“?

14.

Ar tinkamai užpildyta forma F-56 „Pažymų ir kitų
dokumentų registravimas“?

Taip / Ne /
Netaikoma

Pastabos
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Eil.
Nr.
15.

Klausimai
Ar tinkamai užpildyta forma F-57 „Bendrosios
statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir
specialiosios statinio statybos techninės priežiūros
vadovų pastabos“:

15.1. Ar bendrosios statinio statybos ir specialiosios
statinio statybos techninės priežiūros vadovai
įrašo savo pastabas, reikalavimus ir defektų
pašalinimo terminus, po įrašu pasirašydami ir
nurodydami savo pareigas, vardą, pavardę ir datą?
15.2. Ar yra įrašai apie reikalavimų įvykdymą ir
statinio statybos vadovo vardas, pavardė, parašas
ir data?
15.3. Ar po įrašu apie reikalavimų įvykdymą yra
bendrosios statinio statybos techninės priežiūros
vadovo vardas, pavardė, parašas, data?
16.

Ar tinkamai užpildyta forma F-58 „Statinio
projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio
projekto vykdymo priežiūros dalių vadovų
pastabos“:

16.1. Ar kontroliuojantys asmenys įrašo savo pastabas,
reikalavimus ir defektų pašalinimo terminus, po
įrašu pasirašydami ir nurodydami savo pareigas,
vardą, pavardę ir datą?
16.2. Ar yra įrašai apie reikalavimų įvykdymą ir
statinio statybos vadovo vardas, pavardė, parašas
ir data?
16.3. Ar po įrašu apie reikalavimų įvykdymą yra
bendrosios statinio statybos techninės priežiūros
vadovo vardas, pavardė, parašas, data?
17.

Ar formoje F-60 „Įrašai apie statybinių ir
griovimo atliekų išvežimą iš statybvietės“
registruojamas statybos ir griovimo atliekų
išvežimo iš statybvietės kiekis (tonomis) bei šių
atliekų išvežimą patvirtinantys dokumentai?

18.

Ar žurnalo formos F-7 „Bendrųjų statybos darbų
vykdymas“ įrašus tvirtina rangovo paskirtas
statinio statybos vadovas?

19.

Ar žurnalo formos F-7 „Bendrųjų statybos darbų
vykdymas“ įrašus tvirtina paskirtas bendrosios

Taip / Ne /
Netaikoma

Pastabos
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Eil.
Nr.

Klausimai
statinio statybos techninės priežiūros vadovas
(grupės vadovas)?

20.

Ar įrašai apie atliktus darbus žurnale daromi
kiekvieną dieną (pamainą)?

21.

Ar yra įrašų, atliktų pieštuku?

22.

Ar taisytose vietose yra prierašai „Taisymu tikėti“
ir taisymą padariusio asmens parašas?

23.

Ar kontroliuoja statybos darbų žurnalų tinkamą
pildymą statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra“ nustatyta tvarka?

Pastabos:

Taip / Ne /
Netaikoma

Pastabos
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Patikros vietoje klausimyno priedas – paimtų dokumentų kopijos:

Iš viso ____ lapų.

Patikrą atlikę Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto
infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus atstovai:

__________________ _____________________
pareigos

vardas, pavardė

parašas

__________________ _____________________
pareigos

vardas, pavardė

parašas

__________________ _____________________
pareigos

vardas, pavardė

parašas

_____________

________

data

_____________

________

data

_____________
data

________
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Susipažinome (kiti patikros dalyviai):

__________________

