LIETUVOS RESPUBLIKOS
STATYBOS ĮSTATYMO 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PRIEDO PAPILDYMO
ĮSTATYMAS
2004 m. balandžio 29 d. Nr. IX-2215
Vilnius
(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr. 124-5625; 2003, Nr. 104-4649, Nr. 1235592)
1 straipsnis. Įstatymo tikslas
Šiuo Įstatymu įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, nurodyti Įstatymo 15
straipsnyje.
2 straipsnis. 1 straipsnio 3 dalies pakeitimas
1 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „nurodytu Europos Sąjungos teisės aktu“ įrašyti žodžius
„nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„3. Įstatymas yra suderintas su šio Įstatymo priede nurodytais Europos Sąjungos teisės
aktais.“
3 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas 79, 80, 81, 82, 83 ir 84 dalimis
1. Pakeisti 2 straipsnio 42 dalį ir ją išdėstyti taip:
„42. Tyrinėtojas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, kuriems
atitinkamą tyrinėjimų sritį reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai suteikia teisę atlikti šiuos
tyrinėjimus.“
2. Pakeisti 2 straipsnio 43 dalį ir ją išdėstyti taip:
„43. Statinio projektuotojas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija,
turintys šio įstatymo nustatytą teisę užsiimti statinio projektavimu.“
3. 2 straipsnio 44 dalyje vietoj žodžių „fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos,
architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą)“ įrašyti žodžius „architektas ar statybos
inžinierius“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„44. Statinio projekto vadovas – architektas ar statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas
statytojo interesams, normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka organizuoja
statinio projekto rengimą, koordinuoja statinio projekto dalių sprendinius bei statinio projekto dalių
vadovų veiklą, prižiūri ir atsako, kad statinio projekte būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų,
normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties
dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai.“
4. Pakeisti 2 straipsnio 45, 46, 47, 48 ir 49 dalis ir jas išdėstyti taip:
„45. Statinio architektas – architektas, kuris yra konkretaus statinio, kaip architektūros
kūrinio, autorius ir (arba) statinio projekto architektūrinės dalies vadovas. Statinio architektu gali
būti ir fizinių asmenų grupė.
46. Statinio projekto rengėjas – architektas ar statybos inžinierius, kuris vienas rengia
statinio projektą ir yra šio statinio projekto vadovas arba rengia konkretaus statinio projektą,
vadovaujamas kito šio projekto vadovo. Statinio projekto rengėju gali būti projekto vadovo
vadovaujama fizinių asmenų grupė, sudaryta iš projekto dalių vadovų, kitų architektų ir statybos
inžinierių.
47. Statinio projekto dalies rengėjas – architektas ar statybos inžinierius, kuris vienas
rengia statinio projekto dalį ir yra šios statinio projekto dalies vadovas arba vienas rengia statinio
projekto dalį, vadovaujamas kito šios projekto dalies vadovo. Statinio projekto dalies rengėju gali
būti ir fizinių asmenų grupė, sudaryta iš architektų ir statybos inžinierių.
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48. Statinio projekto valdytojas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio
organizacija, veikiantis (veikianti) kaip įgaliotojo – statytojo (užsakovo) įgaliotinis, valdantis
statinio projektavimą, organizuojantis statinio projektavimo ir su juo susijusių kitų statybos
techninės veiklos pagrindinių sričių darbus, kuriuos atlieka jo pasamdytas šią teisę turintis fizinis
asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija.
49. Statinio statybos rangovas (toliau – rangovas) – fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita
užsienio organizacija, turintys šio įstatymo nustatytą teisę užsiimti statyba.“
5. 2 straipsnio 50 dalyje vietoj žodžių „fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos,
architektūros ar kitą techninio profilio aukštąjį išsimokslinimą)“ įrašyti žodžius „statybos
inžinierius“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„50. Statinio statybos vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai
statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojui (užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir
įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti,
vadovauja statybos darbams, kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, koordinuoja statinio
statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už
pastatyto statinio normatyvinę kokybę.“
6. 2 straipsnio 51 dalyje vietoj žodžių „fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos,
architektūros ar kitą techninio profilio aukštąjį išsimokslinimą)“ įrašyti žodžius „architektas ar
statybos inžinierius“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„51. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – architektas ar statybos inžinierius, kuris,
atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja konkretaus 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.“
7. 2 straipsnio 52 dalyje vietoj žodžių „įmonė, veikianti“ įrašyti žodžius „fizinis asmuo,
juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, veikiantys“, vietoj žodžių „pasamdyti fiziniai ar
juridiniai asmenys“ įrašyti žodžius „pasamdytas šią teisę turintis fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita
užsienio organizacija“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„52. Statinio statybos valdytojas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio
organizacija, veikiantys kaip įgaliotojo – statytojo (užsakovo) įgaliotinis, valdantis statinio statybą,
organizuojantis statinio statybos ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių
darbus, kuriuos atlieka jo pasamdytas šią teisę turintis fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio
organizacija.“
8. Pakeisti 2 straipsnio 53 dalį ir ją išdėstyti taip:
„53. Tiekėjas – fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, kuris (kuri) yra
statybos produktų gamintojas (jo atstovas), platintojas, importuotojas, paslaugų organizatorius ir
pan.“
9. Papildyti 2 straipsnį 79, 80, 81, 82, 83, 84 dalimis:
„79. Architektūra – funkcinis erdvinis ir vizualiai suvokiamas meninis statinių,
kraštovaizdžio ir teritorijų planavimo objektų formavimas.
80. Architektas – fizinis asmuo, turintis dokumentus, suteikiančius teisę verstis architekto
veikla naudojantis architekto profesine kvalifikacija, įsisteigimo bei paslaugų teikimo teise, kurie
yra išduoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba valstybėje,
pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, patikrinus jų turėjimo faktą ir pripažinus juos
Lietuvoje. Šie dokumentai, išduoti bet kurioje kitoje valstybėje, pripažįstami Lietuvos Respublikoje,
patikrinus, ar jie suteikia architekto profesinę kvalifikaciją ir teisę verstis architekto veikla toje
valstybėje ir ar atitinka Lietuvos Respublikoje šiai veiklai keliamus reikalavimus.
81. Architekto veikla – veikla, kuri vykdoma turint architekto profesinę kvalifikaciją.
82. Statybos inžinierius – fizinis asmuo, turintis dokumentus, suteikiančius teisę verstis
statybos inžinieriaus veikla naudojantis inžinieriaus profesine kvalifikacija, įsisteigimo bei paslaugų
teikimo teise, kurie yra išduoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje
arba valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, patikrinus jų turėjimo faktą ir
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pripažinus juos Lietuvos Respublikoje. Šie dokumentai, išduoti bet kurioje kitoje valstybėje,
pripažįstami Lietuvos Respublikoje, patikrinus, ar jie suteikia statybos inžinieriaus profesinę
kvalifikaciją ir teisę verstis statybos inžinieriaus veikla toje valstybėje ir ar atitinka Lietuvos
Respublikoje šiai veiklai keliamus reikalavimus. Sąvoka „statybos inžinierius“ taikoma inžinieriui,
kurio išsilavinimas suteikia profesinę kvalifikaciją, reikalingą užsiimti veikla, aprėpiančia vieną,
kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis, nustatytas šio įstatymo 10 straipsnio 1
dalyje.
83. Statybos inžinieriaus veikla – veikla, kuri vykdoma turint statybos inžinieriaus
profesinę kvalifikaciją.
84. Kita užsienio organizacija – užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio
asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus.“
4 straipsnis. 8 straipsnio 5 dalies pakeitimas ir papildymas
8 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžio „kartu“ įrašyti žodį „suderinusi“, papildyti šią dalį nauju
sakiniu ir ją išdėstyti taip:
„5. Normatyvinių statybos techninių dokumentų rengimo ir tvirtinimo tvarką (išskyrus
statyboje taikomus Lietuvos standartus) nustato Vyriausybės įgaliota institucija įstatymų ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka. Normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus tvirtina juos
parengusi pagal kompetenciją valstybės institucija, suderinusi su Vyriausybės įgaliota institucija,
kuriai pavesta tvirtinti statybos techninius reglamentus. Normatyvinių statinio saugos ir paskirties
dokumentų normavimo sričių paskirstymą tarp valstybės institucijų nustato Vyriausybė.“
5 straipsnis. 9 straipsnio papildymas 2 dalimi
Papildyti 9 straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:
„9 straipsnis. Tarptautinių, Europos organizacijų ir užsienio valstybių
normatyvinių statybos techninių dokumentų taikymas
1. Lietuvos Respublikoje gali būti taikomi (jei neprieštarauja Lietuvos Respublikos
įstatymams) perimti tarptautinių ir Europos organizacijų, užsienio valstybių (nacionaliniai),
užsienio valstybių organizacijų normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka jie įteisinami kaip Lietuvos
Respublikos normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
2. Vyriausybės įgaliota institucija turi teisę nustatyti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų
dokumentų tiesioginio taikymo, neperėmus jų Lietuvos Respublikos normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, Lietuvos Respublikoje tvarką šiais atvejais:
1) kai reikia nustatyti Lietuvos Respublikoje retai pasitaikančių statinių techninius
reikalavimus ir todėl netikslinga rengti normatyvinius statybos techninius dokumentus;
2) kai dėl investicijų į statybą panaudojimo trumpų terminų nėra galimybės perimti šio
straipsnio 1 dalyje nurodytų normatyvinių statybos techninių dokumentų;
3) kai Lietuvos Respublikoje nėra kai kurių paskirčių statinių techninius reikalavimus
nustatančių normatyvinių statybos techninių dokumentų – iki tų dokumentų parengimo ir
patvirtinimo.“
6 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas ir papildymas
1. Pakeisti 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims gali vadovauti: statinio projekto
vadovas, statinio projekto dalies vadovas, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, statinio
projekto vykdymo priežiūros dalies vadovas, statinio statybos vadovas, statinio statybos specialiųjų
darbų vadovas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas (bendrosios statinio statybos
techninės priežiūros vadovas, specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), statinio
projekto ekspertizės vadovas, statinio projekto ekspertizės dalies vadovas, statinio ekspertizės
vadovas. Šių vadovų pareigas pagal savo profesinę kvalifikaciją gali eiti architektas ar statybos
inžinierius. Vadovų kvalifikacinius reikalavimus nustato Vyriausybės įgaliota institucija.“
3

4
2. Papildyti 10 straipsnį nauja 3 dalimi:
„3. Eiti ypatingų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas,
nurodytas šio straipsnio 2 dalyje, turi teisę tik atestuoti architektai ir statybos inžinieriai. Atestavimo
tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija.“
3. Pakeisti 10 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Šio straipsnio 3 dalies reikalavimai netaikomi Europos Sąjungos valstybės narės,
Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį,
piliečiams, jeigu jie pagal šios valstybės teisės aktus turi teisę eiti šių vadovų pareigas, pateikę šią
teisę patvirtinančius dokumentus, kurie Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikoje pripažįstami 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytos Konvencijos dėl užsienio
valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo pagrindu, o valstybėse, kurios šios
Konvencijos nėra pasirašiusios, – kitų tarptautinių ar tarpvalstybinių sutarčių pagrindu.“
4. Buvusioje 10 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „šis įstatymas bei Vyriausybės įgaliotos
institucijos patvirtinti šių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai“ įrašyti žodžius „Vyriausybės įgaliota
institucija“, šią dalį laikyti 5 dalimi ir išdėstyti taip:
„5. Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas ir teises nustato
Vyriausybės įgaliota institucija.“
5. Papildyti 10 straipsnį naujomis 6 ir 7 dalimis:
„6. Architekto diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų,
įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba valstybėje,
pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, taip pat bet kurioje kitoje valstybėje pripažinimo,
įskaitant priemones, padedančias veiksmingai naudotis įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas,
Lietuvos Respublikoje taisykles tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.
7. Statybos inžinieriaus diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių
dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba valstybėje,
pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, taip pat bet kurioje kitoje valstybėje pripažinimo,
įskaitant priemones, padedančias veiksmingai naudotis įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas,
Lietuvos Respublikoje taisykles tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.“
6. Buvusias 10 straipsnio 5, 6 ir 7 dalis laikyti atitinkamai 8, 9 ir 10 dalimis.
7 straipsnis. 12 straipsnio 1 dalies papildymas 11 punktu
Papildyti 12 straipsnio 1 dalį 11 punktu:
„11) tuo atveju, kai statinį projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas
rangovas, paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad statinio
projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir
kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų
įgyvendinimą.“
8 straipsnis. 13 straipsnio 1 dalies pakeitimas
Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Statybinius tyrinėjimus atlikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka turi teisę:
1) statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus – įstatymuose bei kituose teisės aktuose
nurodyti fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos;
2) statybinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus – įstatymuose bei kituose
teisės aktuose nurodyti fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos;
3) esamų statinių tyrimus (konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimus, matavimus) –
fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos, nurodyti šio įstatymo 14
straipsnio 1 dalyje;
4) kitus tyrimus (aplinkos, kraštovaizdžio, higieninius, archeologinius, nekilnojamųjų
kultūros vertybių ir kt.) – kituose šiuos tyrimus reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės
aktuose nurodyti fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos.“
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9 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas ir papildymas
1. Pakeisti 14 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Būti statinio projektuotoju Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka turi teisę:
1) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo;
2) Lietuvos Respublikoje įsteigta statybos, architektūros ar kita su šiomis sritimis susijusi
mokslo ir studijų institucija;
3) užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija (tarp jų –
statybos, architektūros ar kita su šiomis sritimis susijusi mokslo ir studijų institucija), kurie pagal
šios valstybės teisės aktus turi teisę savo šalyje užsiimti projektavimu, pateikę šią teisę
patvirtinančius dokumentus, kurie Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikoje pripažįstami 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytos Konvencijos dėl užsienio
valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo pagrindu, o valstybėse, kurios šios
Konvencijos nėra pasirašiusios, – kitų tarptautinių ar tarpvalstybinių sutarčių pagrindu.
4) architektas ar statybos inžinierius.“
2. 14 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikoje įregistruota projektavimo
įmonė arba užsienio valstybės projektavimo įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos šios
veiklos atestatą“ įrašyti žodžius „šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodyti fiziniai
asmenys, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos, gavę Vyriausybės įgaliotos institucijos
šios veiklos atestatą. Šis reikalavimas netaikomas Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos
Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniams
asmenims ar kitoms užsienio organizacijoms (šių valstybių), jeigu jie pagal šios valstybės teisės
aktus turi teisę savo šalyje užsiimti analogiškų statinių projektavimo veikla, pateikę šią teisę
patvirtinančius dokumentus, kurie Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikoje pripažįstami 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytos Konvencijos dėl užsienio
valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo pagrindu, o valstybėse, kurios šios
Konvencijos nėra pasirašiusios, – kitų tarptautinių ar tarpvalstybinių sutarčių pagrindu“ ir šią dalį
išdėstyti taip:
„2. Rengti ypatingų statinių projektus turi teisę šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose
nurodyti fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos, gavę Vyriausybės
įgaliotos institucijos šios veiklos atestatą. Šis reikalavimas netaikomas Europos Sąjungos valstybės
narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį,
juridiniams asmenims ar kitoms užsienio organizacijoms (šių valstybių), jeigu jie pagal šios
valstybės teisės aktus turi teisę savo šalyje užsiimti analogiškų statinių projektavimo veikla, pateikę
šią teisę patvirtinančius dokumentus, kurie Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikoje pripažįstami 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytos Konvencijos dėl užsienio
valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo pagrindu, o valstybėse, kurios šios
Konvencijos nėra pasirašiusios, – kitų tarptautinių ar tarpvalstybinių sutarčių pagrindu. Teisė
projektuoti branduolinės energetikos objektus suteikiama Branduolinės energijos įstatymo nustatyta
tvarka.“
3. Papildyti 14 straipsnį naujomis 3 ir 4 dalimis:
„3. Vadovauti ypatingų statinių projektams (eiti statinio projekto ir statinio projekto dalių
vadovų pareigas) turi teisę architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys šio įstatymo 10 straipsnio 3
ir 4 dalių nustatytus reikalavimus.
4. Ypatingo statinio projektą rengiantys fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos užsienio
organizacijos, nurodyti 14 straipsnio 2 dalyje, atestuojami Vyriausybės įgaliotos institucijos
nustatyta tvarka ir pagal jos nustatytus reikalavimus.“
4. Buvusią 14 straipsnio 3 dalį laikyti 5 dalimi, pakeisti šios dalies 1 punktą ir jį išdėstyti
taip:
„1) statytojo (užsakovo) pavedimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio projekto vadovą;“.
5

6
5. Buvusias 14 straipsnio 4, 5 ir 6 dalis laikyti atitinkamai 6, 7 ir 8 dalimis.
10 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas ir papildymas
1. 15 straipsnio 1 dalyje po žodžio „rangovu“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka“, pakeisti 1 punktą, 2 punktą pripažinti netekusiu galios,
pakeisti 3 punktą ir jį laikyti 2 punktu, papildyti 1 dalį nauju 3 punktu ir visą dalį išdėstyti taip:
„1. Būti rangovu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę:
1) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo;
2) užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, kuri pagal šios
valstybės teisės aktus turi teisę savo šalyje užsiimti statyba, pateikusi šią teisę patvirtinančius
dokumentus, kurie Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje
pripažįstami 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytos Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų
dokumentų legalizavimo panaikinimo pagrindu, o valstybėse, kurios šios Konvencijos nėra
pasirašiusios, – kitų tarptautinių ar tarpvalstybinių sutarčių pagrindu;
3) statybos inžinierius.“
2. 15 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė
arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos atestatą verstis
šia veikla“ įrašyti žodžius „šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti fiziniai asmenys,
juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos, gavę Vyriausybės įgaliotos institucijos šios veiklos
atestatą ypatingiems statiniams statyti. Šis reikalavimas netaikomas Europos Sąjungos valstybės
narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį,
juridiniams asmenims ar kitoms užsienio organizacijoms (šių valstybių), jeigu jie pagal šios
valstybės teisės aktus turi teisę savo šalyje užsiimti analogiškų statinių statybos veikla, pateikę šią
teisę patvirtinančius dokumentus, kurie Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikoje pripažįstami 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytos Konvencijos dėl užsienio
valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo pagrindu, o valstybėse, kurios šios
Konvencijos nėra pasirašiusios, – kitų tarptautinių ar tarpvalstybinių sutarčių pagrindu“ ir šią dalį
išdėstyti taip:
„2. Vykdyti ypatingų statinių statybą turi teisę šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose
nurodyti fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos, gavę Vyriausybės
įgaliotos institucijos šios veiklos atestatą ypatingiems statiniams statyti. Šis reikalavimas
netaikomas Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės,
pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniams asmenims ar kitoms užsienio
organizacijoms (šių valstybių), jeigu jie pagal šios valstybės teisės aktus turi teisę savo šalyje
užsiimti analogiškų statinių statybos veikla, pateikę šią teisę patvirtinančius dokumentus, kurie
Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje pripažįstami 1961 m.
spalio 5 d. Hagoje sudarytos Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo
panaikinimo pagrindu, o valstybėse, kurios šios Konvencijos nėra pasirašiusios, – kitų tarptautinių
ar tarpvalstybinių sutarčių pagrindu. Teisė statyti bei rekonstruoti branduolinės energetikos objektus
suteikiama Branduolinės energijos įstatymo nustatyta tvarka.“
3. Papildyti 15 straipsnį naujomis 3 ir 4 dalimis:
„3. Vadovauti ypatingų statinių statybai (eiti statinio statybos vadovo ir statinio specialiųjų
darbų vadovo pareigas) turi teisę statybos inžinieriai, atitinkantys šio įstatymo 10 straipsnio 3 ir 4
dalyse nustatytus reikalavimus.
4. Ypatingą statinį statantys fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos užsienio
organizacijos, nurodyti 15 straipsnio 2 dalyje, atestuojami Vyriausybės įgaliotos institucijos
nustatyta tvarka ir pagal jos nustatytus reikalavimus.“
4. Buvusią 15 straipsnio 3 dalį laikyti 5 dalimi, pakeisti šios dalies 1 punktą ir jį išdėstyti
taip:
„1) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti)
statinio statybos vadovą;“.
5. Buvusias 15 straipsnio 4, 5, 6 ir 7 dalis laikyti atitinkamai 6, 7, 8 ir 9 dalimis.
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11 straipsnis. 16 straipsnio 1 dalies pakeitimas
Pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Statinio statytojas (užsakovas) skiria (samdo) statinio statybos techninį prižiūrėtoją
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“
12 straipsnis. 17 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių pakeitimas ir papildymas
1. 17 straipsnio 1 dalyje po žodžio „valdytoju“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka“, šios dalies 1 punkte vietoj žodžių „įregistruota įmonė,
kurios įstatuose numatyta architektūrinė ir inžinerinė veikla ir su ja susijusios konsultacijos“ įrašyti
žodžius „įsteigtas juridinis asmuo“, pakeisti šios dalies 2 punktą, papildyti dalį 3 punktu ir visą dalį
išdėstyti taip:
„1. Būti statinio projektavimo valdytoju Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka turi teisę:
1) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo;
2) užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, kurie pagal šios
valstybės teisės aktus turi teisę savo šalyje užsiimti statinio projektavimo valdymo veikla, pateikę
šią teisę patvirtinančius dokumentus, kurie Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikoje pripažįstami 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytos Konvencijos dėl užsienio
valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo pagrindu, o valstybėse, kurios šios
Konvencijos nėra pasirašiusios, – kitų tarptautinių ar tarpvalstybinių sutarčių pagrindu;
3) architektas ar statybos inžinierius. Tuo atveju, kai jis pagal užsienio valstybės teisės aktus
turi teisę savo šalyje užsiimti statinio projektavimo valdymo veikla, jis turi pateikti šią teisę
patvirtinančius dokumentus, kurie Lietuvos Respublikoje pripažįstami 1961 m. spalio 5 d. Hagoje
sudarytos Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
pagrindu, o valstybėse, kurios šios Konvencijos nėra pasirašiusios, – kitų tarptautinių ar
tarpvalstybinių sutarčių pagrindu.“
2. 17 straipsnio 2 dalyje po žodžio „valdytoju“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka“, šios dalies 1 punkte vietoj žodžių „įregistruota įmonė,
kurios įstatuose numatyta statyba kaip veiklos rūšis“ įrašyti žodžius „įsteigtas juridinis asmuo“,
pakeisti šios dalies 2 punktą, papildyti šią dalį nauju 3 punktu ir visą dalį išdėstyti taip:
„2. Būti statinio statybos valdytoju Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka turi teisę:
1) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo;
2) užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, kurie pagal šios
valstybės teisės aktus turi teisę savo šalyje užsiimti statinio statybos valdymo veikla, pateikę šią
teisę patvirtinančius dokumentus, kurie Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikoje pripažįstami 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytos Konvencijos dėl užsienio
valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo pagrindu, o valstybėse, kurios šios
Konvencijos nėra pasirašiusios, – kitų tarptautinių ar tarpvalstybinių sutarčių pagrindu;
3) statybos inžinierius. Tuo atveju, kai jis pagal užsienio valstybės teisės aktus turi teisę savo
šalyje užsiimti statinio statybos valdymo veikla, jis turi pateikti šią teisę patvirtinančius
dokumentus, kurie Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje
pripažįstami 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytos Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų
dokumentų legalizavimo panaikinimo pagrindu, o valstybėse, kurios šios Konvencijos nėra
pasirašiusios, – kitų tarptautinių ar tarpvalstybinių sutarčių pagrindu.“
3. 17 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „įmonė“ įrašyti žodžius „fizinis asmuo, juridinis
asmuo, kita užsienio organizacija“, po žodžio „jis“ įrašyti žodį „(ji)“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„3. Jei fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija atitinka šio straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus reikalavimus, jis (ji) gali verstis ir statinio projektavimo valdymo, ir statinio
statybos valdymo veikla.“
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13 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas ir papildymas
1. Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Statybos produktų tiekėju turi teisę būti:
1) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo;
2) užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija;
3) fizinis asmuo.“
2. Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Statybos produktų tiekėjas privalo tiekti saugius ir tinkamus naudoti pagal paskirtį
statybos produktus. Produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka Produktų saugos
įstatymo nustatytus reikalavimus.“
3. Papildyti 18 straipsnį nauja 3 dalimi:
„3. Kiekvienas statybos produktas, įvežtas iš Europos Sąjungos valstybės narės arba iš
valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, gali būti be apribojimų tiekiamas į
Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sąjungos valstybėje narėje ar
valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, teisėtais būdais arba teisėtai
importuotas į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje. Laisvo
statybos produkto judėjimo apribojimai pateisinami, jeigu neužtikrinamas lygiavertis jo apsaugos
lygis arba visuomenės dorovės, viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar
augalų sveikatos bei gyvybės apsaugos, nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių
apsaugos bei pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais.“
4. Buvusią 18 straipsnio 3 dalį pakeisti, laikyti ją 4 dalimi ir išdėstyti taip:
„4. Statybos produktų tiekėjas (gamintojas arba jo atstovas) turi atlikti atitikties įvertinimo
veiksmus ir kartu su produktu pateikti tai įrodančius dokumentus ir techninę informaciją apie
produkto paskirtį bei naudojimo ypatybes.
5. Buvusią 18 straipsnio 4 dalį pakeisti, laikyti ją 5 dalimi ir išdėstyti taip:
„5. Statybos produktų tiekėjas gali tiekti į Lietuvos ir bendrą Europos Sąjungos rinką
statybos produktus, atitinkančius šio straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodytus reikalavimus ir paženklintus
„CE“ ženklu ir (arba) kitais Vyriausybės įgaliotų institucijų nustatytais ženklais.“
6. Buvusią 18 straipsnio 5 dalį laikyti 6 dalimi.
7. Papildyti 18 straipsnį nauja 7 dalimi:
„7. Statybos produktų tiekėjas turi atsižvelgti ir į kitų įstatymų reikalavimus statybos
produktams, jei tokie yra nustatyti.“
7. Buvusias 18 straipsnio 6 ir 7 dalis laikyti atitinkamai 8 ir 9 dalimis.
14 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas ir papildymas
1. 29 straipsnio 3 dalyje išbraukti sakinius „Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė,
gavusi Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduotą atestatą statinio projekto
ekspertizei arba statinio ekspertizei atlikti. Atestate turi būti nurodyta statinio kategorija (iš
nurodytų šio straipsnio 1 dalyje). Užsienio ekspertizės įmonė turi teisę atlikti statinio projekto
ekspertizę arba statinio ekspertizę, jeigu ji turi savo šalies išduotus atestavimo dokumentus, kurie
Lietuvos Respublikoje pripažįstami Konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų
legalizavimo panaikinimo (sudarytos 1961 m. spalio 5 d. Hagoje) pagrindu“, papildyti dalį 1, 2 ir 3
punktais ir visą dalį išdėstyti taip:
„3. Statinio projekto ekspertizę ir statinio ekspertizę turi teisę atlikti:
1) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, gavęs Vyriausybės įgaliotos institucijos
atestatą atitinkamai veiklai arba abiem šios veiklos rūšims atlikti. Atestate turi būti nurodyta statinio
kategorija (iš nurodytų šio straipsnio 1 dalyje);
2) užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija, gavę
Vyriausybės įgaliotos institucijos atestatą atitinkamai veiklai (vienai ar abiem). Šis reikalavimas
netaikomas Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės,
pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniams asmenims, kurie pagal šios valstybės
teisės aktus turi teisę savo šalyje užsiimti statinio projekto ekspertizės ar statinio ekspertizės veikla,
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pateikę šią teisę patvirtinančius dokumentus, kurie Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikoje pripažįstami 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytos Konvencijos dėl
užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo pagrindu, o valstybėse, kurios
šios Konvencijos nėra pasirašiusios, – kitų tarptautinių ar tarpvalstybinių sutarčių pagrindu;
3) architektas ar statybos inžinierius, turintis teisę eiti statinio projekto ekspertizės ar jos
dalies vadovo, statinio ekspertizės ar jos dalies vadovo pareigas pagal šio įstatymo 10 straipsnio 3 ir
4 dalyse nustatytus reikalavimus.“
2. Papildyti 29 straipsnį nauja 4 dalimi:
„4. Vadovauti šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų
užsienio organizacijų atliekamai statinio projekto ir statinio ekspertizei (eiti statinio projekto
ekspertizės vadovo, statinio projekto ekspertizės dalių vadovo, statinio ekspertizės vadovo pareigas)
turi teisę architektai ir statybos inžinieriai, atitinkantys šio įstatymo 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse
nustatytus reikalavimus.“
3. Buvusias 29 straipsnio 4 ir 5 dalis laikyti atitinkamai 5 ir 6 dalimis.
15 straipsnis. Priedo pakeitimas ir papildymas
1. Įstatymo priede nurodytą įgyvendinamą Europos Sąjungos teisės aktą laikyti priedo 4
dalimi.
2. Papildyti Įstatymo priedą 1, 2, 3 ir 5 dalimis ir visą priedą išdėstyti taip:
„Lietuvos Respublikos
statybos įstatymo
priedas
ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI
1. 1985 m. birželio 10 d. Tarybos direktyva 85/384/EEB dėl architekto diplomų,
pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusio pripažinimo, įskaitant
priemones, padedančias veiksmingai naudotis įsisteigimo teise ir laisve teikti paslaugas.
2. 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/48/EEB dėl bendrosios aukštojo mokslo
diplomų, išduotų bent po trejų metų profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimo sistemos (su
papildymais, padarytais 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/51/EEB).
3. 1992 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 92/57/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos
reikalavimų laikinosiose arba kilnojamosiose statybvietėse įgyvendinimo (aštuntoji atskira
direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje).
4. 1998 m. gruodžio 21 d. Europos Tarybos direktyva 89/106/EEB, nustatanti valstybių
narių įstatymų, kitų teisės aktų ir administracinių nuostatų, susijusių su statybos produktais,
derinimą.
5. 2001 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/19/EB, iš dalies
keičianti Tarybos direktyvas 89/48/EEB ir 92/51/EEB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo
bendrosios sistemos ir Tarybos direktyvas 77/452/EEB, 77/453/EEB, 78/686/EEB, 78/687/EEB,
78/1026/EEB, 78/1027/EEB, 80/154/EEB, 80/155/EEB, 85/384/EEB, 85/432/EEB, 85/433/EEB ir
93/16/EEB dėl bendrosios praktikos slaugytojo, dantų gydytojo, veterinarijos gydytojo, akušerio,
architekto, vaistininko ir gydytojo profesijų.“
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
LAIKINAI EINANTIS
RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS
______________
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