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ĮVADAS

Vandens ūkio statybų sudėtis ir reikšmė šalies ūkiui. 

Vandens ūkio statybos - tai statybos vandenyje, prie vandens, ant vandens ir susiju-
sios su vandeniu. Vandens ūkio statybas galima suskirstyti į keletą grupių:

1) melioracinė statyba – tai sausinimo ir drėkinimo sistemų įrengimas, kulturtechni-
niai darbai, kelių ir tiltų nusausintuose plotuose statyba;

2) vandentieka;
3) vandenvala ir kanalizacija;
4) hidroenergetikos statinų statyba;
5) laivininkystės įrenginių statyba;
6) žuvininkystės įrenginių statyba;
7) vandens telkinių renovacija ir įrengimas;
8) hidrotechninių įrenginių (pralaidų, greitviečių, latakų, slenksčių) statyba ant grio-

vių, upių.
Iki šiol plačiausiai išvystytas melioracinės statybos sektorius. Lietuvoje įrengta 2 582 

000 ha drenažo sistemų, 62 788 km griovių, nutiesta 14 707 km vidaus kelių, pastatyta 
1 489 tiltai. Visas šis turtas vertintinas 7 608 000 Lt. Pastaruoju metu vyrauja sausmetis, 
vasarą iškrenta mažiau kritulių, nei išgaruoja, todėl sausinamosios melioracinės priemonės 
mažiau aktualios: mažai skiriama lėšų priežiūrai, remontui, rekonstrukcijai, nauja statyba 
beveik nevykstya. Melioracinių (sausinamųjų) priemonių reikšmė šalies ūkiui labai didelė, 
dažnai net nepagrįstai menkinama. Jeigu nebūtų nusausintų plotų, užtikrintos žemės ūkio 
produkcijos negautų ūkininkai, dėl mažų derlių šalies žemės ūkis būtų nekonkurencingas, 
didelėje teritorijoje kelių tiesimas būtų negalimas arba kainuotų brangiai (būtų reikalingas 
išankstinis sausinimas). Kasmet reikėtų rekonstruoti apie 40000 ha drenažo sistemų, daug 
remontuoti griovių, drenažo, įvairių hidrotechninių statinių, kelių. Šie darbai yra labai 
aktualūs, laukiami sprendimai dėl jų fi nansavimo.

Nors vietinės reikšmės keliai (keliai su žvyro danga) kažkiek prižiūrimi, remontuo-
jami, tačiau didesnė jų dalis yra apverktinos būklės: duobėti, neprižiūrimi, suirusi danga. 
Šiems keliams rekonstruoti reikės ir lėšų, ir pastangų.

Vietinės reikšmės keliuose per upelius ir griovius įrengti tiltai jau po 30 – 50 metų yra 
susidėvėję. Atliekama jų rekonstrukcija, naujų kelių statyba.

Vandentiekio linijos nutiestos miestuose ir beveik visuose kaimuose. Jų ilgis sudaro 
apie 3040 km. Vandentiekio linijos iki 1990 metų buvo įrengiamos naudojant metalinius, 
ketinius vamzdžius. Šiuo metu vamzdžiai labai susidėvėję, keičiami šiuolaikiniais, daž-
niausiai plastikiniais, stikloplasčio vamzdžiais. Naujos vandentiekos linijos tiesiamos sta-
tant gyvenvietes, mikrorajonus, gyvenamuosius kvartalus. Šių darbų apimtys kasmet auga, 
o poreikis didėja.

Vandenvalos ir kanalizacijos darbai – tai magistraliniai vamzdynai, vandens valymo 
įrenginių statyba, senų vandens valymo įrenginių rekonstrukcija, panaikinimas, kanali-
zacijos linjų rekonstrukcija, atnaujinimas, kiti darbai. Pastaruoju metu, gavus lėšų iš ES 
struktūrinių fondų lėšų, šie darbai labai išsiplėtė. Sujungiami kaimų vandenvalos įrengi-
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niai, reikalingos naujos kanalizacijos linijos, senų linijų rekonstrukcija. Vandenvalos dar-
bams skiriamas ypatingas dėmesys kaip įrenginiams, susijusiems su aplinkosauga, van-
dens apsauga, upių ir ežerų vandens kokybės pagerinimu.

Hidroenergetikos statiniai statomi ant esamų užtvankų. Iš įrengtų tvenkinių tik apie 
50 tinka mažųjų hidroelektrinių statybai. Esamose užtvankose įrengiamos vandens pra-
laidos, pastatomos hidroturbinos, įrengiami vandens nuvedimo kanalai (1 pav.). Naujų 
užtvankų statybų Lietuvoje artimiausiu laiku nenusimato.

1 pav. Vandens pralaidos įrengimas Jurbarko užtvankoje statant hidroelektrinę 

Šiuo metu vystoma mažoji laivyba, jos paskirtis rekreacinė, o Nemune Kauno – Rus-
nės ruože – transporto laivyba. Statomos prieplaukos stambesniems laivams, Nemune gi-
linama upės vaga, tvirtinami krantai, įrengiamos bunos. Šių darbų kol kas nėra daug, bet 
strateginiuose planuose planuojamas rekreacinės laivininkystės vystymas (2 pav.). 

2 pav. Jurbarke ant Nemuno upės pastatyta prieplauka

Žuvininkystės tvenkinių statyba pastaraisiais metais nevykdoma, tačiau anksčiau pa-
statytų tvenkinių priežiūra reikalinga. Vykdomi darbai rekonstruojant vandens pralaidas, 
vandens reguliatorius, tvenkinių pylimus, privažiavimo kelius. Kai kurie tvenkiniai pritai-
komi rekreacinei žuvininkystei. 

Vis didesnį mąstą įgauna vandens telkinių, ypač ežerų valymas. Šiuo metu valomi 
kažkada teršti ežerai. Taip pat valomi ežerai, prie kurių savininkai numato rengti agrotu-
rizmą, statyti gyvenamuosius namus ir juos vėliau parduoti. Prie vandens telkinių esantys 
namai yra žymiai brangesni, nes žmonėms reikia poilsio prie vandens. Daugelio ežerų 



8

pakrantės yra uždumblėjusios, apaugusios vandens augalija. Jos išvalomos, paruošiamos 
poilsio, maudymosi vietos, geras priėjimas prie vandens.

Kartais prie sodybų esančiuose pažemėjimuose, šlapynėse iškasamos kūdros, paruo-
šiami patogūs ir patrauklūs vandens telkiniai, juose įveisiamos žuvys. Tokių vandens tel-
kinių kasmet iškasama vis daugiau. 

Hidrotechninių įrenginių statyba ant upių ir upelių šiuo metu labai dažna, nes stato-
mos pralaidos, stiprinami šlaitai, dugnas, rekonstruojami seni tiltai. 
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1 . VAMZDŽIŲ KLOJIMAS

1.1. Bendrieji duomenys

Mūsų šalyje vykdomi dideli vamzdynų (vandentiekio, kanalizacijos), kabelių, ry-
šių linijų paklojimo darbai. Vien vamzdynų per metus miestuose paklojama apie 180 
km. Daugelis senų vamzdynų atnaujinami arba pakeičiami naujais. Tiesiant vamzdy-
nus galimi du darbų vykdymo būdai: atvirasis ir uždarasis. Tradicinis atvirasis būdas 
– tai tranšėjų kasimas, vamzdžių paklojimas ir jų užvertimas gruntu. Didelės apim-
ties darbai tęsiasi ilgai, dažnai perkertamos transporto arterijos, sutrikdomas eismas, 
miestuose užgriozdinamos ištisos gatvės, gyventojams sudaromos labai nepalankios 
gyvenimo sąlygos. Atviruoju būdu darbai vykdomi lėtai, dažnai pažeidžiama gamtinė 
aplinka, kraštovaizdis, suardoma ekologinė pusiausvyra. 

Pastaruoju metu šis metodas naudojamas vis rečiau. Jį pakeičia uždarasis me-
todas, vadinamasis netranšėjinis būdas. Šio būdo esmė yra tokia: vamzdžiai klojami 
po žeme, neiškasant tranšėjų, o specialiomis priemonėmis grunte reikiamame gylyje 
ir kryptimi paruošiamas vamzdžių guolis ir paklojami vamzdžiai. Netranšėjiniu būdu 
gali būti klojami tiek plastmasiniai (lankstūs), tiek ketiniai ir keraminiai (stangrūs) 
vamzdžiai. Netranšėjinis būdas Lietuvoje pradėtas naudoti aštuoniasdešimtųjų praė-
jusio amžiaus metų pradžioje, kai tuometinė Melioracijos ministerija įsigijo technikos 
ir pradėjo kloti plastmasinius drenažo vamzdžius. Vėliau, atgavus nepriklausomybę 
netranšėjiniu būdu pradėti remontuoti, atnaujinti (įtraukiant į esamus vamzdžius plas-
tmasinius mažesnio skersmens vamzdžius) nuotakynai, o vėliau, įstojus į ES ir gavus 
fi nansavimą, pradėti kloti ir nauji vamzdynai, naudojant šiuolaikines technologijas.

1.2. Netranšėjiniai vamzdynų klojimo būdai

Netranšėjinių vamzdynų klojimo būdų pagrindiniai metodai yra tokie:
1. plūginis metodas, - kai specialus plūginis peilis pjauna gruntą, formuoja grunte 

plyšį ir vamzdžio guolį, per specialią kasetę į tą guolį įtraukia vamzdį (daž-
niausiai plastikinį);

2. hidraulinis metodas, - kai vamzdžio guoliavietė grunte įrengiama slėginiu van-
dens srautu, tiekiamu tuo pačiu vamzdžiu, pro vamzdžio priekyje esantį antgalį;

3. dūrimo metodas, - kai vamzdžio guoliavietė grunte suformuojama praduriant vie-
nokiu ar kitokiu būdu angą (urvą), į kurią įtraukiamas vamzdis.

Plūginis metodas gana paprastas ir jau seniai naudojamas požeminiams kabe-
liams klojti (3 pav.). Plūgas su visa įranga, traukiamas galingo vilkiko – vikšrinio trak-
toriaus - prapjauna grunte plyšį ir pakloja reikiamame gylyje vamzdį. Klojimo gylis 
paprastai siekia iki 1,8 m. Klojamų vamzdžių skersmuo būna iki 100 mm. Patobulinta 
šiuolaikinė plūginė įranga gali kloti vamzdžius iki 300 mm skersmens. Tokiu atveju 
ant plūgo norago montuojama raketos pavidalo plečianti galvutė.
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3 pav. Vamzdynų ir kabelių klojimo plūginio metodo schema: 1 - priekaba smėliui; 2 - vamzdis; 3 - plūgas; 4 - 
traukimo gervė; 5 - vilkikas; 6 - atrama; 7 - traukimo lynas; 8 - plūgo peilis; 9 - bunkeris; 10 - trasos apsauga

Su plūgine įranga galima kloti ir ketinius vamzdžius su moviniais sujungimais, tu-
rinčiais specialų TIS – K tipo užraktą. Siekiant sumažinti traukiamų ketinių vamzdžių 
trintį į gruntą, ertmė tarp vamzdžių ir grunto užpildoma bentonitu. Bentonito suspensijos 
(ruošiama iš molinio grunto) pripildyta cisterna paprastai važiuoja lygiagrečiai klojamo 
vamzdyno trasos. 

Plūginis metodas taikomas tokiose vietose, kur gruntas lengvai praskleidžiamas ir 
išstumdomas ruošiant vamzdžiui guolį. Darbo našumas esant palankioms sąlygoms gali 
siekti iki 16 km vamzdynų per parą. 

Rusijoje gaminami vibraciniai vamzdžių klotuvai KVG – 1 ir KVG – 2, turintys hi-
draulinę vibratoriaus jungtį. Jie dažniausiai traukiami šiuolaikinių plačiavikšrių traktorių 
T-10B.0121-2 arba anksčiau gaminamų ratinių traktorių K-703. KVG – 2 įranga gali būti 
patraukta į vieną ar kitą pusę 1120 mm (kad galima būtų kloti palei sienas). 

Europos šalyse gaminami vamzdžių klotuvai Vermeer – 185, Bron – 250, Lansier 
– KV15 ir kitokie. Vamzdžių klotuvų panaudojimas leidžia sumažinti vamzdžių klojimo 
išlaidas iki 50 %, palyginus su atviruoju kasant tranšėjas būdu.

Hidraulinis metodas yra sudėtingesnis už plūginį, vamzdžių guoliui paruošti ir pa-
kloti naudojamas slėgiminis vandens srautas. Gruntui pradurti vanduo tiekiamas pačiais 
vamzdžiais ir išteka iš jų liejant 0,15 – 1,5 MPa spaudimu per antgalį. Klojami 70 - 400 
mm skersmens vamzdžiai. Antgalio tūtos skersmuo turi būti toks:

v
Qd
p
4

0 = ,   (1)

čia d0 – antgalio tūtos išėjimo anga m;
Q – vandens debitas m3/s;
v – ištekančio vandens srauto greitis m/s. 
Lyginamasis vandens debitas (1 m3 grunto) gruntui išplauti nustatomas bandymais. 

Apytiksliai duomenys pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė. Vandens duomenys skirtingiems grunams išplauti 

Gruntas Smėlis Priesmėlis Priemolis Molis Tankus liosas
Vandens srauto greitis m/s 10 - 15 10 - 20 20 - 30 30 - 40 20 - 30
Slėgis m 15 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 80 30 - 40
Lyginamasis debitas m3/ m3 3 - 6 6 - 8 8 - 10 15 - 20 10 - 15
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Gruntui pradurti hidrauliniu būdu vanduo tiekiamas siurbliais, o atgal ištekėjęs 
grunto vanduo pulpos pavidalo iš prieduobės išsiurbiamas dumblo siurbliais. Priklau-
somai nuo vamzdžio skersmens pradūrimo greitis ir lyginamasis debitas 1 m guoliui 
įrengti pateikiami 2 lentelėje.
2 lentelė. Vandens lyginamasis debitas vamzdžio guoliui įrengti

Vamzdžio skersmuo mm 50 - 100 150 - 200 300 - 400 450 - 500
Pradūrimo greitis m/min 5 - 10 3 - 5 1 - 3 0,5 - 1
Lyginamasis debitas 1 m guoliui įrengti m3/m 0,1 – 0,2 0,2 – 0,6 0,1 – 1,5 2 ir daugiau

Praduriant hidrauliniu būdu nereikia specialios atraminės sienutės, bet kreipiamasis 
rėmas turi būti standus ir tvirtas. Plaunant gruntą būtina dažnai tikrinti pradūrimo kryptį ir 
nuolydį. Dėl didelio vandens kiekio poreikio, taip pat dėl būtinumo pašalinti pulpą hidrau-
linis būdas dažniausiai naudojamas užmiesčio sąlygomis, ypač ten, kur yra arti vandens 
šaltiniai. Hidrauliniu metodu per pamainą galima pakloti apie 30 m vamzdžių.

Dūrimo metodas pagrįstas vamzdžių kalimu pneumokaltais. Nereikia gremėzdiš-
kos įrangos prieduobėse, jis pakankamai našus ir paprastas mažo ir vidutinio tankio 
gruntuose. Pneumokaltas susideda iš korpuso, nuimamo plėstuvo, plakto, sklandžio ir 
oro tiekimo žarnos (4 pav.).

4 pav. Pneumokalto galvutės pjūvis: 1 - galvutė – korpusas, 2 – spyruoklė; 3 – daužiklis; 4 - sandarinimas; 
5 – fi ksatoriai; 6 - kaltas, 7 – smūgio vieta; 8 - korpusas

Prieš pradedant darbą trąsos pradžioje ir gale iškasamos prieduobės. Plaktas smūgiuoja 
į kaltą, kartu juda į priekį ir visas korpusas, paruošiama anga grunte, į kurią įtraukiamas 
klojamas vamzdis. Geriausiai tinka įmonės Tracto-Technik pneumokaltas Grundomat. Jis 
naudojamas 27 – 160 mm skersmens polietileniniams vamzdžiams klojti iki 60 m atstumu. 
Darbo metu į galvutę tiekiamas specialus tepalas, kuris ne tik sutepa detales, bet ir sumažina 
oro nuostolius, pailgina galvutės naudojimo laiką. Grundomat dirba dvitakčiu režimu. Pirmu 
taktu plaktas daužia į kaltą ir galvutę, pramuša ir sutankina priekyje esantį gruntą, o antru 
taktu galvutės korpusas pajuda į priekį. Jeigu trasoje pasitaiko akmuo ar kitokia kliūtis, tai 
kaltas tol kala, kol sudaužoma kliūtis, ir tik tada korpusas pajuda į priekį. 

Kitas pneumokaltas Grundosteer ypatingas tuo, kad jo galvutė gali būti pakreipia-
ma reikiama kryptimi, t.y. kalimas gali būti valdomas. Lokacinė sistema parodo Grun-
dosteer įrenginio judėjimo kryptį ir gylį. Operatorius, turėdamas imtuvą, nustato zondo 
padėtį ir, reikalui esant, koreaguoja zondo judėjimo kryptį (5 pav.).
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5 pav. Grundosteer galvutės judėjimo krypties valdymas

Tiek Grundosteer, tiek Grundomat startinėje prieduobėje pastatomi ant specialaus 
stalo ir nutaikomi judėti reikiama kryptimi. Kai paruošiama pilotinė anga, įrenginius 
atjungia nuo žarnos, o prie žarnos specialiu jungikliu prijungiamas darbinis vamzdis ir 
gervė ar specialiu įrengiu įtraukiamas į paruoštą angą. Naudojant šias įrangas vamzdžiai 
paklojami tiksliai (6 pav.). 

6 pav. Per geležinkelio pylimą perkalti vamzdžiai tiksliai kas 500 mm atstumu

1.3. Vibracinis smūginis plieninių vamzdžių kalimo būdas

Įmonėje Tracto-Technik gaminama visa serija vibraciniu smūginiu būdu pagrįstų 
Grundoram tipo mašinų vamzdžiams įkalti į gruntą ir vamzdžio guoliui įrengti. Šios 
mašinos pagrindą sudaro smūginis segmentas, veikiantis suspaustu oru, per pereinamąjį 
antgalį sujungtas su vamzdžiu (7 pav.). Vamzdžiai kalami iki 4000 mm skersmens ir iki 
80 m ilgio atstumu. Kalant vamzdžius dalis žemės pasišalina per angalį. Visas gruntas iš 
vamzdžio pašalinamas užbaigus kalti vamzdį spaudžiant vandenį ar orą. 
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7 pav. Grundoram įrangos darbo principinė schema

3 lentelėje pateikiami pagrindiniai Grundoram tipai ir jų duomenys.
3 lentelė. Grundoram įrangos pagrindiniai duomenys

Įrangos marke Įrangos 
skersmuo mm

Įrangos 
ilgis m

Masė kg Smūgių skai-
čius min-1

Smūgio 
energija Nm

Vamzdžių 
skersmuo mm

Mini-Atlas 125 905 60 580 180 50 – 200
Mini-Olimp 180 1080 175 500 720 100 – 400
Mini-Gigant 270 1230 460 430 2000 200 – 600
David 95 1490 59 345 230 50 – 200
Atlas 130 1453 95 320 420 50 – 300
Titan 145 1545 137 310 800 100 – 400
Olymp 180 1690 230 280 890 100 – 500
Herkules 216 1913 368 340 1440 120 – 600
Gigant 270 2010 615 310 2860 200 – 800
Koloss 350 2341 1180 220 6820 280 – 1000
Goliath 460 2852 2465 180 11600 380 – 1500
Taurus 600 3645 4800 180 18600 380 – 2000
Apollo 800 4400 11500 180 40500 600 - 4000

Grundoram gali būti naudojama vamzdžius klojti horizontaliai, po upėmis ir ežerais, 
po pastatais, aerouostais, drenažo vamzdžiams klojti, taip pat vertikaliems vamzdžiams 
kalti (polių, šulinių, tunelių šoninėms sienoms įrengti ir kt., 8 ir 9 pav.). 

8 pav. Vamzdžių klojimas po gamykla  9 pav. Pagalba metaliniams futliarams įrengti
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Prieduobės dugne įrengiamos kreipiamosios (10 pav.), ant kurių montuojama Grun-
doram įranga (a, b) ir kalamas vamzdis (c, d).

 a) b)

 c) d)
10 pav. Grundoram įrangos panaudojimas vamzdynams įrengti.

1.4. Vamzdžių klojimas horizontaliai gręžiant

Horizontalus gręžimas – tai įprastos gręžimo technikos panaudojimas gręžti palyginus 
nedideliame gylyje lygiagrečiai žemės paviršiui. Šis metodas pradėjo vystytis palyginus ne-
seniai, apie 70 – 80 praėjusio amžiaus metus. Horizontalus gręžimas tapo populiarus 1989 
– 1992 m., įmonė Tracto – Technik pradėjo gaminti specializuotas horizontalaus gręžimo 
įrangas. Šių įrenginių panaudojimas vamzdžiams klojti ypač dažnas po 2000 m. Tuo metu 
Vokietijoje buvo paruošta horizontalaus gręžimo (HG) įrangos vieninga klasifi kacija:

- mažesnioji gręžimo įranga; 
- mažoji gręžimo įranga;
- vidutinė gręžimo įranga;
- didžioji gręžimo įranga.
Įrangos klasifi kuojamos pagal traukimo jėgą (4 lentelė).

4 lentelė. HNG įrangos klasifi kacija.

Gręžimo įran-
gos tipas

Maks. traukimo jėga kN Maks. sukimo momentas kNm Svoris t

mažiausioji Iki 100 7 – 13 iki 7
mažoji 100 – 400 15 – 30 7 – 25
didžioji 400 – 2500 30 – 100 25 – 60
stambioji didesnė nei 2500 didesnis nei 100 didesnis nei 60
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HG sistema susideda iš daugelio dalių:
- gręžimo įranga, susidedanti iš gręžimo lafeto, gręžimo štangų, smūginio mechaniz-

mo, hidraulinės stoties, metalinių strypų dėklo, valdymo pulto, saugos įrangos;
- gręžimo skiedinio sumaišymo ir vamzdžių plovimo įranga;
- gręžimo prietaisų ir strypų;
- gręžimo valdymas ir lokacinė sistema;
- transportavimo ir aprūpinimo įranga;
- gręžimo skiedinio regeneracijos ir antrinio panaudojimo sistema.
Įmonė Tracto – Technik gamina Grundopit – pačias mažiausias, Grundodrill – stam-

besnes, pažymėtas X, G, S, įrangas (5 lentelė, 11 pav.).
Darbų technologija tokia. Atliekami paruošiamieji darbai. Vamzdžio įrengimo vietoje iška-

sama prieduobė, paruošiamas įrangos privažiavimas, atvedamas vandentiekis gręžimo skiediniui 
ruošti. Į gręžimo vietą atvežama gręžimo įranga su visais komponentais. Paruošiama prieduobė 
grįžtamąjam bentonitui surinkti siurbliu ir vamzdžiais išpilti į įrangą jam regeneruoti.

11 pav. Įvairaus galingumo Grundodrill įrangos modeliai
Priklausomai nuo grunto tipo paruošiamas bentonitas (klampesnis ar skystesnis) ir 

duodama laiko jam išbrinkti. Pažymima gręžimo trasa ir patikslinamas gręžinio skersinis 
pjūvis. Kontroliuojanti gręžimą grupė turi būti pasiruošusi tikrinti gręžimą. 
5 lentelė. Techninė kai kurių didžiųjų tipo gręžimo įrangų charakteristika

Įmonė gamintoja Tracto-Technik Tracto-Technik Tracto-Technik Vermeer Ditch Witch
Mašinos tipas Grudodrill 

13X/15X
Grudodrill 
12GS/15GS

Grudodrill 20S D33x44 JT2720
Mach 1

Įrangos ilgis, plo-
tis, aukštis m

6,2x1,7x2,2 6,2x2,2x2,4 6,4x2,4x2,8 6,9x2,1x2,1 6,1x2x2,3

Masė kg 7200 8450 14000 9300 9236
Maks. sukimo 
momentas Nm

3300 4000 6300 4970 3660

Stūmimo jėga 125/147 kN
+smūgis

125/147 kN
+smūgis

200 kN
+smūgis

14969 t 110 kN

Strypų ilgis/skersmuo 
mm

3000/54 3000/54 3000/82,5 3000/60 3000/60

Maks. bentonito 
debitas l/min

160 160 510 189 178

Pirmiausiai pragręžiama pilotinė anga ir bentonito skiediniu sutvirtinamos jos sienutės. 
Gręžimo galvutė arba besisukantis kaltas su siųstuvu uždedami ant strypo ir gręžiamas gruntas. 
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Siųstuvas parodo gręžimo parametrus (gręžimo gylį, kryptį, nuokrypą ir kt.), kurie leidžia valdyti 
gręžimą. Tuo pat metu siurblys paruoštą bentonito mišinį (suspensiją) slėgimu tiekia į antgalį 
(bentonito greitis gręžinyje turi būti apie 0,5 m/s). Strypas su galvute spaudžiamos į gruntą (12 
pav.), gruntas tekančio bentonito srautu išplaunamas į prieduobę, kur surenkamas ir nukreipiamas 
regeneruoti. Gręžimo galvutė valdoma, todėl paprastai gręžiama tiksliai nustatyta trasa.

12 pav. Gręžimo galvutės schema

Svarbiausia dėl kiekvieno grunto tipo parinkti tinkamą bentonito suspensiją (klampumas, 
sudėtis), reikiamą jo spaudimą, kad būtų tinkamas bentonito tiekimo ir grąžinimo greitis. Yra trys 
pagrindiniai gręžimo parametrai, lemiantys kokybišką ir greitą gręžimą: spaudimo dydis, sąlyčio 
su gruntu laikas ir gręžimo greitis. Šie parametrai reguliuojami mišinio slėgiu, tūtos skerspločiu 
ir strypų stūmimo slėgiu. Didelis tūtos skersmuo padidina mišinio debitą, sustiprina srovę, bet 
sumažina jos greitį. Stipresnė srovė gerai pašalina gruntą ir pagreitina gręžimą. Gręžimo anga 
turi būti pakankamai plati, kad praeitų galvutė ir gręžimo masė, susimaišiusi su bentonitu. Jeigu 
anga per maža, tada sunku galvutę valdyti ir laikytis tinkamos krypties. Tiksli lokacija ir komandų 
vykdymas sumažina įrangos užstrigimus, nereikalingas jos apkrovas, pagreitina darbą.

13 pav. Grundodrill 15GS gręžia po automagistralės Vilnius - Kaunas pylimu
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Baigus gręžti, naudojant išplėtimo galvutę anga išplečiama iki reikiamo dydžio (pa-
vyzdžiui, iki 160 – 280 mm skersmens) ir kartu įtraukiamas ištisinis polietileninis vamzdis 
(iš anksto suvirinti 4 – 8 vamzdžiai). Jei vamzdžio skersmuo nėra didelis, anga gali būti 
išplečiama iš karto, prijungiant storesnį strypą. Kartais ertmė aplink vamzdį užpidoma 
cementiniu skiediniu, užtikrinant jos stabilumą. 
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2 SKYRIUS. VAMZDYNŲ ATNAUJINIMAS

2.1. Vamzdynų diagnostika

Vamzdynai gali būti vandentiekio ir nuotakynai. Vandentiekio vamzdynai yra mažesnio 
skersmens, tačiau juose teka spūdinis vanduo, todėl net nedideli jų gedimai (įtrūkimai, rū-
džių įtaka ir kt.) gali skelti avariją, vandens tiekimo namui, kvartalui, gatvei sutrikimus.

Nuotakynuose dažniausiai nuotekos teka laisvai, be slėgio. Jų sandarumo reikala-
vimai mažesni. Tačiau tiek nuotakynai, tiek vandentiekio vamzdynai susidėvi, atsiranda 
įvairių gedimų. Norint nustatyti vamzdyno būklę, atliekama sisteminga apžiūra. Vamzdy-
nų apžiūra gali būti išorinė ir vidinė (techninė). Išorinė apžiūra atliekama 4 – 6 kartus per 
metus. Tikrinama kontrolinių šulinių ir kamerų būklė, atidengiami šulinių dangčiai. Tech-
ninė apžiūra atliekama rečiau, 2 – 3 kartus per metus. Nustatoma liukų, dangčių, sklendžių 
būklė, patikrinamas vamzdžių užpildymas, jų būklė, šulinių sienelių, vamzdžių sandūrų 
būklė, orlaidžiai, išvadai, vamzdžių susidėvėjimas.

Vamzdžių vidui apžiūrėti naudojami paprasti veidrodžiai: vienu veidrodžiu saulės švie-
sa nukreipiama į šulinyje esantį kitą veidrodį, kuris šviesą nukreipia į vamzdyną. Šviesos 
spindulys atskleidžia kai kuriuos vamzdžių susidėvėjimo bruožus, ypač didesnius gedimus. 
Tačiau informacijos gaunama mažai: nei nuotolio, nei gedimo masto, nei priežasčių nustatyti 
dažniausiai nepavyksta. Pastaruoju dvidešimtmečiu vamzdynams tikrinti dažniausiai naudo-
jamos telekameros. Naudojamos įvairaus dydžio, konstrukcijos ir įvairios paskirties teleka-
meros vamzdžiams nuo 50 iki 1000 mm skersmens tikrinti (14 pav.).

 a) b)

 c) d)
14 pav. Telekameros SeeSnake (a) ir HT400 (b) mažo skersmens vamzdynams diagnozuoti, vėdinimo sistemo-
mos žvalgyti ir susikaupusioms dulkėms nukratyti (vibraciniais strypais) (c), nuosėdoms vamzdžiuose išvalyti 
(besisukančiais šepečiais) (d)
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Telekameros gali būti hermetiškos, gali dirbti po vandeniu, sprogioje aplinkoje. 
Tokiomis telekameromis galima matyti vandens telkinių dugną. Telekameromis vamz-
dynuose fi ksuojamas nuvažiuoto kelio ilgis, žvalgymo vietos koordinatės, gedimo nuo-
trauka ir kiti parametrai, pagal kuriuos ne tik nustatoma gedimo priežastis ir mastai, 
bet ir šalinimo technologija. Duomenys apdorojami kompiuteriu, paruošiami grafi kai, 
gedimų klasifi kacija, visa apžiūros ataskaita. Kameros valdomos nešiojamuoju valdymo 
pultu (16 pav., a) ir iš mobilios valdymo stoties (15 pav., b). 

 a) b)
15 pav. Telekamerų valdymo būdai: a) nešiojamas valdymo pultas, b) mobili valdymo stotis

Diagnostikos stoties galinėje dalyje sudedami diagnostiniai aparatai, kabeliai, re-
montinė įranga (17 pav., a). Stoties viduje yra valdymo pultas, visa kompiuterinė įranga 
(16pav., b). Nešiojamąjame valdymo pulte gauti duomenys vėliau perkeliami į diagnosti-
kos centro kompiuterinę sistemą duomenims apdoroti.

 a) b)
16 pav. Mobilios diagnostinės stoties galinės dalies (a) ir vidaus vaizdas (b)

2.2. Vamzdynų remontas

Diagnostiniu metodu suradus ir įvertinus vamzdynų gedimus, būtinas jų remontas. 
Anksčiau šie darbai buvo pakankamai brangūs ir komplikuoti, nes 70 – 80 % visų darbų 
vertės sudarydavo žemės darbai (vamzdynai kartais būna pakloti pakankamai giliai). Be 
to, kasinėjant gatves, sutrikdomas transporto eismas, žmonių normalus gyvenimas. Vakarų 
Europos šalyse jau nuo 1970 metų pradėti naudoti netranšėjiniai vamzdynų remonto dar-
bai. Vamzdyno netranšėjinių remoto būdų yra keletas: vamzdžių nesandarumai užtaisomi 
naudojant robotus, užtaisoma naudojant „rankoves“, „kamšlius“ ir kt.
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Robotai naudojami užtaisyti atsitiktiniams plyšiams, skylėms. Jie gali dirbti tuščia-
me, gerai telekamera ištirtame vamzdyne. Robotas įleidžiamas į vamzdyną per šulinį, 
valdomas iš viršaus nuvažiuoja iki gedimo vietos. Jei per plyšį teka iš išorės vanduo, bū-
tina jį sustabdyti. Plyšys freza išlyginamas, per jį įspraudžiamas ir pripučiamas guminis 
balionas. Taip sustabdomas vandens pritekėjimas. Prie plyšio prispaudžiamas specialus 
klojinys ir į plyšį įpurškiama greitai kietėjančio skiedinio ir užglaistoma, kad vamzdžio 
vidus būtų lygus. Visas roboto darbas stebimas per operatoriaus telekamerą.

Labai dažnas vamzdynų defektas yra nesandarios jų sandūros. Jos užtaisomos 
naudojant kamšlius. Metodo esmė tokia, kad ties kiaura sandūra montuojamas kamš-
lys – standus aliumininis vamzdis, o ant jo uždėtas trijų kamerų guminis manžetas. 
Vidurinėje kamšlio dalyje yra purkštukai, kurie įpurškia skiedinį sandūrai užtaisyti. 
Kiekviename purkštuke yra atbulinis vožtuvas, kuris apsaugo jį nuo užsikimšimo atgal 
iš skylės tekančio skysčio. 

Kamšlys visada dirba su telekamera. Ji nustato, kad kamšlys yra ties kiaura sandū-
ra. Pripučiamos galinės „kamšlio“ kameros, užsandarinant vamzdį. Vidurinė kamera yra 
ties kiaura sandūra. Per purkštukus į ertmę tarp kamerų išpurškiama greitai kietėjančio 
skysčio. Tada į vidurinę kamerą pripučiama oro, kamera per sandūros kiaurymes išstu-
mia greitai kietėjantį skystį į išorę. Sukietėjus skiediniui (po 1 – 2 min.), aplink sandūrą 
susidaro sandarinimo žiedas. Sandūrai patikrinti tarp galinių kamerų sudaromas oro ar 
vandens slėgis. Po to oras iš kamerų išleidžiamas, ir kamšlys iš vamzdžio ištraukiamas.

Vamzdžių nesandarumams (plyšiams, skylėms) užtaisyti dažnai naudojamos spe-
cialios medžiagos - rankovės. Šiuo metodu galima suremontuoti ilgesnius vamzdynų 
tarpus. „Rankovės“ pagrindą sudaro sintetinis ar stiklo audinys, iš vidaus ar išorės 
padengtas temperatūrai ir rūgštims atsparia plėvele. Į vamzdyną rankovė įtraukiama 
hidrauliniu slėgiu, kurį sudaro šulinyje (specialioje šachtoje) 6 – 8 m aukščio vandens 
stulpas. Visą darbo laiką jis turi būti stabilus. Rankovei išsiverčiant ir judant vamzdy-
nu, vanduo šachtoje nuolat papildomas. Rankovė į vamzdyną gali būti įvelkama ger-
ve. 6 – 8 m slėgio pakanka, kad rankovė būtų prispausta prie vamzdžio. Pradiniame, 
galiniame ir tarpiniame šuliniuose įstatomi temperatūros davikliai, parodantys tempe-
ratūrą rankovės tvirtėjimo metu. Baigus įvilkti rankovę į vamzdyną, iš šildomo įtaiso 
į ją paleidžiamas karštas vanduo (arba elektros srovė). Šildantis vanduo teka visu 
rankovės ilgiu ir grįžta į kaitinimo įrenginį. Rankovė pradeda kietėti, kai temperatūra 
pasiekia 40° C, ir baigia po 5 val., esant 70 – 80° C temperatūrai. Taip seno vamzdžio 
viduje susiformuoja tvirtas apvalkalas. Kontroliniuose šuliniuose rankovė išpjauna-
ma, ir vamzdynas vėl eksploatuojamas. „Rankovės“ metodu gali būti suremontuoti 
100 – 2000 mm skersmens vamzdžiai. 

Vamzdžių remontas ir darbo kontrolė visada atliekami iš specialaus automobilio, ku-
riame yra vieta operatoriui, valdančiam remonto procesus. Operatoriaus patalpose yra: 

- generatoriaus valdymo blokas su visais prietaisais;
- prietaisas duomenims užrašyti;
- vaizdo rašiklis;
- pneumoįrenginių valdymo blokas;
- vaizdo kameros valdymo blokas, 
- kompiuteris;
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- ryšio įrenginiai.
Automobilio priekaboje yra tokie įrenginiai: dyzelis – generatorius; kompresorius; 

vandens bakas; būgnas su žarna ir kabeliu; siurblys skiediniui tiekti į taisomą vietą; skie-
dinio maišyklė. 

2.3. Vamzdynų renovacija

Kiekviename mieste yra labai didelis vamzdynų ūkis: vandentiekio, kanalizacijos, 
telekomunikacijos, dujų ir kitokie. Jie dažniausiai žemėje guli ne vieną dešimtmetį, yra 
susidėvėję. Yra keletas vamzdynų atnaujinimo netranšėjiniais metodais būdų. Plačiai 
taikomi naujų vamzdžių įtraukimas į senuosius, senų vamzdžių suardymas, įtraukiant 
naujus vamzdžius ir kiti.

Vamzdžių įtraukimas. Lietuvoje pastaraisiais metais labai plačiai taikomas 
vamzdynų atnaujinimo metodas, įtraukiant standžius plastmasinius (PE, PVC, PP) 
arba stiklo pluošto vamzdžius. Tai specialūs vamzdžiai vandentiekio vamzdynams 
atnaujinti (17 pav.) Jie vienas su kitu suvirinami, paruošiant po 100 – 300 m ilgio 
atkarpas. Vamzdynui įtraukti naudojamos galingos gervės Hammerhead, Grundo-
winch ar kitokios, kurių traukiamoji jėga siekia iki 400 kN. Iš anksto paruošiamos 
prieduobės vamzdynui įtraukti (18 pav.). Senasis vamzdynas praplaunamas, atlie-
kama vaizdo diagnmostika, patikrinama, ar nėra kokių išsikišimų, susiaurėjimų, ar 
kitokių kliūčių. Naujojo vamzdžio išorinis skersmuo paprastai būna artimas senojo 
vamzdžio vidiniam skersmeniui. Senuoju vamzdynu tarp prieduobių pratraukiamas 
lynas ir užkabinamas prie gervės.

17 pav. Plastmasiniai vamzdžiai vandentiekio          18 pav. Prieduobės vamzdžiams įtraukti   
vamzdynams atnaujinti

Kitas lyno galas pritvirtinamas prie įtraukiamo vamzdžio galo. Vamzdžio galas 
įkišamas į senąjį vamzdį ir tada gervė pradeda jį įtraukinėti. Traukiamam vamzdžiui 
palaikyti naudojami įvairaus tipo kranai. Sudėtingomis sąlygomis jų gali būti keli (19 
pav.). Darbams vadovauja patyręs darbų vykdytojas. 
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19 pav. Traukiamam vamzdžiui, esant sudėtingoms sąlygoms, palaikyti naudojami keli kranai (vandentiekio 
diukerio per Neries upę Vilniuje atnaujinimas)

Kai visi paruošiamieji darbai būna atlikti, patikrinta, ar pasiruošta traukti, duodama 
komanda pradėti vamzdžius įtraukti. Atidžiai stebimas vamzdžių įtraukimas, esant bet ko-
kių nesklandumų, darbas sustabdomas, juos pašalinus, darbas vėl tęsiamas, kol galų gale 
kitame gale prieduobėje pasirodo ištraukiamo vamzdžio galas (20 pav.). 

Nors naujų vamzdžių skersmuo mažesnis nei senų, tačiau jų vandens pralaidumas 
dažnai būna ne mažesnis, o net didesnis dėl sienelių šiurkštumo sumažėjimo. Tose vietose, 
kur naujų vamzdžių skersmuo žymiai mažesnis už senų, susidaro tarpas tarp vamzdžių. 
Šį tarpą būtina užpildyti betono skiediniu. Naujas vamzdis turi gulėti ant seno dugno, o 
betono skiedinys tarpui užpildymui tiekiamas per žarną į viršutinę dalį, užpido tarpą. Taip 
atnaujinamų vamzdžių skersmenys gali būti nuo 100 mm iki 1000 mm.

 a) b)
20 pav. Traukimo gervė (a) pagaliau ištraukia naują vamzdį (b)

Prigludęs vamzdžių įtraukimas. Atnaujinant labai suirusius vamzdynus, kurių sie-
nelės nebegali atlaikyti išorinių bei vidinių apkrovų, taip pat kai negali būti sumažintas 
seno vamzdyno skersmuo, naudojamas priverstinis vamzdžių įtraukimas. Atnaujinami iki 
1200 mm skersmens vamzdžiai, naudojant plastmasinius PE vamzdžius. 

Prieš darbų pradžią vamzdynas praplaunamas ir atliekama vaizdo diagnostika. Darbai 
vykdomi iš abiejuose atnaujinamo vamzdyno atkarpos galuose esančių prieduobių. Viena-
me gale pastatoma traukimo gervė, kitame – paruoštas traukti vamzdis, kuris prijungiamas 
prie skersmens mažinimo įrenginio, įtvirtinto prie atnaujinamo vamzdyno galo.



23

Gervė traukia naują vamzdį į atnaujinamo vamzdyno vidų per skersmens mažinimo įrenginį, 
kuris sumažina PE vamzdžio skersmenį 7 – 14 %. Tai leidžia laisvai įtraukti naują, to paties skers-
mens kaip ir senas, vamzdį į vidų. Įtraukus vamzdį iki atkarpos galo, jis atjungiamas nuo gervės 
lyno bei skersmens mažinimo įrenginio ir po kelių valandų grįžta į savo natūralų būvį, t. y. tampa 
to paties skersmens kaip ir buvo, glaudžiai priglusdamas prie renovuojamo vamzdyno sienelių. 

Priklausomai nuo seno vamzdyno būklės, gali būti naudojamas PE vamzdis, kuris 
vienas atlaikys visas išorines ir vidines apkrovas, arba plonasienis PE vamzdis, kuris, pri-
gludęs prie seno vamzdyno sienelių, atliks apsauginio sluoksnio funkciją.

Vamzdžių vidinis padengimas. Atnaujinant plieninius vandentiekio vamzdynus, kurių sie-
nelės atlaiko išorinius ir vidinius krūvius, tačiau yra paveiktos korozijos, dėl ko blogėja tekančio 
vandens kokybė, naudojamas vidinis vamzdžių sienelių padengimas skiediniu (cemento, epoksi-
dinės dervos ar kt.). Tokiu būdu atnaujinami vamzdžiai nuo 100 iki 2000 mm skersmens.

Prieš darbų pradžią nuo vamzdynų sienelių yra kruopščiai nuvalomos nuosėdos ir rūdys. 
Darbai vykdomi iš abiejuose atnaujinamo vamzdyno atkarpos galuose esančių šulinių arba prie-
duobių. Prieš padengiant vamzdyną skiediniu, seno vamzdyno sienelės pakaitinamos traukia-
muoju kaitinimo įrenginiu, nes ant jų susidaro kondensacinio vandens lašai, dėl to sienelės skie-
diniu padengimos nekokybiškai (vamzdžiai toliau rūdija). Po to iš karto, kol neataušo vamzdžių 
paviršius, į vamzdyną nuleidžiamas įrenginys, kuris sieneles išpurškia specialiu skiediniu (skie-
dinys yra nekenksmingas žmogui). Apsauginis mišinys ruošiamas žemės paviršiuje ir į specia-
lų įrenginį patenka žarnomis. Įrenginys traukiamas iš tolimojo vamzdyno atkarpos galo, paskui 
save purkšdamas apsauginį sluoksnį. Pasiekęs atkarpos galą, purškimo įrenginys pašalinamas iš 
vamzdyno, o apsauginis sluoksnis paliekamas džiūti. Po to, kai apsauginis sluoksnis išdžiūva, 
vamzdynas gali būti naudojamas be jokio neigiamo poveikio transportuojamam vandeniui.

2.4. Vamzdynų renovacija, suardant senuosius

Atnaujinant labai suirusius vamzdynus, kurių sienelės nebegali atlaikyti išorinių ir 
vidinių apkrovų naudojami seno vamzdyno suardymo ir naujo įtraukimo metodai. Senų 
vamzdžių suardymo metodai yra statinis ir dinaminis. 

Statiniu būdu vamzdžiai ardomi Grundobiurst tipo (Vokietija, Tracto Technik) įranga. 
Dirbant su ja nereikia seno vamzdyno praplauti, išvalyti ar diagnozuoti. Ši įranga turi pa-
grindinį mechanizmą su štangomis, hidraulinę jėgos stotį. Darbo tvarka tokia. Štangos pra-
traukiamos per senąjį vamzdyną (jo dalį nuo šulinio iki šulinio arba nuo prieduobės iki prie-
duobės). Prastūmus strypus, įtraukiami nauji vamzdžiai. Kreipiamasis antgalis pakeičiamas 
specialiu peiliu su praplečiamuoju antgaliu, kuris juda prieš įtraukiamą vamzdį (21 pav.). 

21 pav. Vamzdynų atnaujinimo statiniu būdu schema.
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Traukiant štangas atgal, seni vamzdžiai perpjaunami ir praplėtimo galvutės nustumia-
mos į šonus, todėl iš paskos traukiamas naujas vamzdis negadinamas. Grundobiurst tipo 
įrangos turi nuo 40 iki 250 tonų traukimo jėgą. Keičiami vamzdžiai nuo 50 iki 1000 mm 
skersmens. Pastaruoju metu pradėta eksploatuoti Grundobiurst iš šulinių. Šulinio skers-
muo turi būti didesnis kaip 1 m, o viršaus skersmuo – ne mažesnis kaip 600 mm. Ši įranga 
išplėtė statinio metodo keičiant vamzdžius pritaikymą.

Dinaminis būdas paplitęs labiausiai. Naudojama Grundocrack (Vokietija, Tracto 
Technik) ar kitokia įranga. Darbai vykdomi iš abiejuose atnaujinamo vamzdyno atkarpos 
galuose esančių šulinių arba paruoštų prieduobių (22 pav.). Viename atkarpos gale paruo-
šiamas vamzdis įtraukti, kurio skersmuo toks pats arba didesnis nei seno vamzdyno, o 
kitame pastatoma traukimo gervė. Gervės lynas pertraukiamas per atnaujinamą vamzdyną 
ir prijungiamas prie pneumatinio vamzdynų laužymo įrenginio, prie kurio yra prijungtas 
plėstuvas, ir įtraukiamas vamzdis.

22 pav. Vamzdynų atnaujinimo dinaminiu būdu schema

Gervė traukia pneumatinį laužymo įrenginį į seną vamzdyną, kuris pneumatiniais 
smūgiaias skaldo jį. Plėtimo galva stumia seno vamzdyno nuolaužas į šalis, o naujas vamz-
dis įtraukiamas iš paskos. Pasiekęs atkarpos galą, pneumatinis įrenginys ir plėtimo galva 
atjungiami nuo vamzdžio ir naudojami kitai atkarpai atnaujinti.
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3 SKYRIUS. POLIŲ ĮRENGIMAS

3.1. Bendroji dalis

Poliai naudojami pamatams, tiltams, viadukams, pėsčiųjų takams, lieptams ir kt. 
Statiniams statyti. Jų tankis (kiekis ploto vienetui) priklauso nuo apkrovos dydžio, 
o įgilinimas – nuo grunto keliamosios galios. Kuo gruntas puresnis (kuo mažesnis 
tankis), tuo polių įgilinimas didesnis. Keliamoji polio galia apytiksliai lygi 80 t (pro-
jektavimo metu apskaičiuojama tiklsiai). Todėl įvertinus apkrovą, apskaičiuojamas 
polių kiekis ir nustatomas atstumas tarp jų. Poliai gali būti pagaminti gamykloje 
arba betonuojami statybos vietoje. Poliai būna mediniai, gelžbetoniniai, metaliniai. 
Gamykloje poliai gaminami 6, 9, 12 m ilgio, jų skerspjūvis – keturkampiai, apvalūs, 
elipsiniai, plokšti, kt. Vietoje poliai gaminami išgręžiant grunte apvalias skyles ir su 
slėgiu į ją tiekiant cemento skiedinį arba įrengiant klojinius (keturkampiai, ovaliniai 
ir kt.). Priklausomai nuo statinio paskirties parenkami vienoki ar kitokie poliai. Po-
liai kalami poliakalėmis. 

3.2. Polių kalimas

Mediniai poliai gali būti kalami rankinėmis arba mechaninėmis poliakalėmis (23 pav.).

 a) b)
23 pav. Mechaninė poliakalė (a); sukalti mediniai poliai (b)

Gelžbetoniniai poliai kalami mobiliomis poliakalėmis. Viena iš tokių švedų įmo-
nes ABI gamybos poliakalė Banut – 650 (24 pav.). Jos strėlė transportuojant susilanks-
to. Darbo metu gali atsilenkti atgal 45°, į šonus 14°, turi hidraulinį laisvai krintantį 
plaktą SuperRam 6000. Poliai laikikliais ant strėlės sugriebiami, pastatomi vertikaliai 
ar reikiamu kampu ir nukreipiami į kalimo vietą. Įkalus vieną polį, panaudojant laiki-
klį, esantį ant strėlės, prijungiamas kitas polis, ir kalama toliau (25 pav.). 
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 a) b)
24 pav. Poliakalė Banut – 650 (a) ir plaktas SuperRam 6000 su kalimo galvute (b)

 a) b)
25 pav. Laikikliais esančiais ant strėlės, polis tiksliai nukreipiamas į pažymėtą vietą (a); prie įkalto polio pri-
jungiamas kitas polis (b)

3.3. Polių įrengimas gręžiant angas grunte

Statant namus, tiltus kitus statinius dažnai polių kalimas sukelia nepageidautinų reiškinių 
aplinkai: triukšmą, vibraciją, ypač mieste. Namų pamatams įrengti sudėtinga iškasti duobes. 
Todėl įrengiami poliai, ant kurių betonuojami pamatai. Pastaruoju metu vis plačiau naudoja-
mi poliai, išgręžiant grunte skyle ir užpildant ją betono skiediniu. Ilgu srieginiu grąžtu grunte 
išgręžiama anga, iš jos išsukamas gruntas, per grąžto galvutę į gręžinį su slėgiu tiekiamas 
plastiškas cemento skiedinys (26 pav.). Užpildant skiediniu gręžinį, grąžtas palaipsniui iške-
liamas iš gręžinio. Po to į gręžinį rankomis ir strėle įspraudžiami armatūros karkasai.



27

 a) b)
26 pav. ABI MOBILRAM sistemos įranga įrengiant polius namo juostinių pamatų pagrindui (Vilnius, Archi-
tektu g.): a) angos gręžimas; b) armatūros įspraudimas į betoną

Tokie poliai gali būti įrengiami tam tikru atstumu vienas nuo kito ir ant jų vė-
liau įrengiami juostiniai (namams statyti) arba atraminiai pamatai (tiltų, viadukų 
atramoms). 

Poliai gali būti įrengiami vienas šalia kito, suformuojant ištisą požeminę sieną 
(27 pav.). Po to, iškasus gruntą statomos požeminės konstrukcijos.

27 pav. Iš gręžtinių polių suformuota atraminė siena sudaro galimybes iškasti gilę duobę požeminėms staty-
boms (garažams, požeminėms stovėjimo aikštelėms)

Priemolio, nestabiliuose gruntuose, kur aukštas vandens lygis, paprastai išgręž-
ti angą poliui sunku. Tokiais atvejais į gruntą įspraudžiamas metalinis vamzdis, po 
to iš vamzdžio pašalinamas gruntas (grąžtu arba ištraukus su vamzdžiu ir gruntą iš-
stumiant), į vamzdį su slėgiu suleidžiamas betono skiedinys, įspraudžiami armatūros 
karkasai, o vamzdžiai vėl ištraukiami (28 pav.). 
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 a) b)
28 pav. ABI sistema gręžimo antgaliu MDBA įspraudžia į gruntą vamzdžius (a); vamzdžiai užpildyti betono 
skiediniu (b)

3.4. Polių įrengimas įspraudžiant

Daugelyje statybų, kur reikalingos patikimos konstrukcijos, kalami metaliniai poliai, 
įlaidai. Metaliniams poliams kalti naudojami įvairaus galingumo vibratoriai (29 pav.).

 a) b)
29 pav. Vibracinis įgilintuvas MRZV-VS kala: įlaidų profi lius (a), dvitėjinius polius (b) 

Vibracinis metodas ne visur tinka, nes vibracijos paveikti gretimi statiniai gali 
sutrūkinėti, galima pažeisti jų konstrukcijos stabilumą. Tokiais atvejais naudojamas 
įspraudimo į gruntą metodas, t.y. įlaidas į gruntą įgilinamas vertikaliai nukreipta 
jėga. Įspaudžiant naudojami griebtuvai, kurie gali paimti 1, 2, 3 ar net 5 įlaidus iš 
karto. Spaudžiant 1 ar 2 įlaidus mechanizmo masės pakanka. Spaudžiant daugiau 
įlaidų iš karto, elgiamasi kitaip. Įspraudus į gruntą kiek leidžia masė vieną įlaidą, 
laikant jį spraudžiamas antras, paskui laikant du – trečias. Tokiu būdu neprireikia 
didesnės mechanizmo masės. Panašiai įspraudžiami 4 ar 5 įlaidai.
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 a)  b)
30 pav. Presavimo sistemos HPZ panaudojimas dviem įlaidams įsprausti į gruntą: įlaidų paėmimas (a); įlaidų 
įspraudimas 

31 pav. Įrengtos įlaidų sienelės

3.5. Grunto sustiprinimas bentonitu

Kai kuriuose gruntuose (smėlis, uola) poliai gali būti formuojami iš jo paties: 
specialus grąžtas gręžia gruntą, iš karto per grąžtą į gruntą tiekiamas bentonitas 
(cemento, kalkių ar kitoks skiedinys), gręžiant sumaišomas su gruntu, tokiu būdu 
suformuojant skiedinį. Sukietėjus masei, gaunamas grunto sutvirtinimas (32 pav.). 
Stiprinant bentonitu gali būti gręžiami gilesni gręžiniai arba gręžimo galvutė panau-
dojama paviršiniam gruntui sumaišyti su bentonitu. Mišiniui sukietėjus, susidaro 
didelę keliamąją galią turintis grunto paviršius.
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 a) b)
32 pav. Gręžimo įrangos MDBA panaudojimas tvirtinant gruntą su WSM (a); grunto sumaišymo įrenginys 
(b)
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4 SKYRIUS. TILTŲ STATYBA 

4.1. Bendroji dalis

Pastarajame dešimtmetyje labai pasikeitė ne tik tiltų konstrukcija, bet ir iš esmės tiltų 
samprata, jų statybos technologija. Ypač tai pasakytina apie vietinių kelių, viadukų staty-
bą. Praėjusio tūkstantmečio pabaigoje vyravo vietinių gelžbetoninių kelių statyba, panau-
dojant kartotinus projektus ir standartinius gaminius. Tai buvo poliniai vienos, dviejų, trijų 
angų gelžbetoniniai tiltai. Lietuvai tapus nepriklausoma ir įstojus į Europos Sąjungą, atsi-
rado daug naujų statybinių medžiagų, statybinės technikos ir visiškai naujų technologijų, 
kurios lėmė statybų plėtrą ir vystimąsi. Pastaraisiais metais jau nebestatomi gelžbetoniniai 
poliniai tiltai, anksčiau pastatyti rekonstruojami, naudojant šiuolaikines konstrukcijas. Ki-
tur ant vietinių kelių naudojama monolitinių tiltų statybos technologija. 

4.2. Senų tiltų rekonstrukcija

Rekonstruojami dažniausiai avarinės būklės tiltai: pavojingai sutrūkinėję antpoliai, 
perdenginiai, aptrupėję poliai ir kt. Tokių tiltų eksploatacija darosi pavojinga, todėl jie re-
konstruojami. Rekonstruojant dažniausiai tiltas neardomas, nenutraukiamas juo transporto 
judėjimas, tam nereikalingi dideli žemės ar betonavimo darbai. 

Tiltų rekonstrukcijai naudojamos metalinės gofruotos HEL – COR tipo konstrukci-
jos. Jos formuojamos iš metalinių gofruotų lakštų (33 pav.). Tai apskritimo, ovalo, elipsės, 
nupjautos elipsės, pusiau stačiakampės formos konstrukcijos. 

 a)

  b)
33 pav. Iš metalinių gofruotų lakštų (a) sumontuojamos įvairios formos tiltų konstrukcijos (b)
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Tilto rekonstrukcija daroma tokiu būdu (34 pav.). Atliekami tyrinėjimai esančio tilto (34 pav., 
a) ir paruošiamas tilto rekonstrukcijos projektas. Po tiltu paruošiamas pagrindas ir sumontuojama 
ovalinės ar kitokios formos vamzdinė konstrukcija (34 pav., b), iš karto praleidžiant pratekantį van-
denį. Po to patiltė tarp vamzdinės konstrukcijos ir senojo tilto užpildoma gruntu (34 pav., c).

 a) b)

 c) d)
34 pav. Seno tilto reklonstrukcijos schema

Labai svarbu, kad gruntas būtų pilamas nuosekliai iš vienos ir iš kitos pusės vamz-
džio, gerai sutankinamas (Proktoro skaičius ne mažesnis kaip 96 %) ne storesniais kaip 
15 cm sluoksniais. Užpildžius visą potiltinę ertmę gruntu, netrukdant transporto eismo 
išardomos ir pašalinamos senojo tilto konstrukcijos (34 pav., d), ir naujasis tiltas prade-
damas naudoti. Paprastai statybos pabaigoje atliekami tilto estetinio tvarkymo darbai. 35 
paveiksle parodytos tilto rekonstrukcijos nuotraukos. 

 a) b)

 c) d)
35 pav. Seno tilto rekonstrukcijos technologiniai vaizdai: a) tilto tyrimai ir rekonstrukcijos paruošiamieji darbai; 
b) vamzdžių klojimo pagrindo paruošimas; c) vamzdžių montavimas; d) tilto antgalio estetinis paruošimas
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4.3. Naujų tiltų statyba

Gofruotų metalinių lakštų naujų tiltų konstrukcijos ir formos yra dar įvairesnės, nei 
rekonstruojamų senų tiltų. Lietuvoje tokie tiltai yra populiarūs, nes žymiai pigesni, grei-
čiau įrengiami, netrukdant eismo. Tiltai dažnai statomi arkos formos. Toks buvo tiltas po 
geležinkeliu į UAB „Paroc“ (plotis 10,2 m, aukštis 6,4 m, ilgis 47 m, užpilamo grunto 
sluoksnio storis 4,0 m). 36 paveiksle parodyta tilto statybos technologija, kai buvo kasa-
mas gruntas iš pylimo ir statomas tiltas. 

 a)  b)

  c) d)
 

 e)   f)
36 pav. Tilto po geležinkelio pylimo statybos momentai: a) kasamas pylimas; b) ruošiamas pagrindas pa-
matams ir montuojami pamatų gelžbetoniniai blokai; c) prie pamatų pritvirtinama pirma eilė plokščių; d) 
plokštės sutvirtinamos papildomomis gofromis; e) sumontuotas tiltas užpilamas gruntu; f) atliekama tilto 
apdaila, įrengiamas pravažiavimo kelias
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Statant šį tiltą buvo panaudoti naujausi technologijos elementai: tiltas montuoja-
mas ant gelžbetoninių surenkamų blokų, tilto stiprumui padidinti ant metalinių gofruotų 
plokščių sumontuotos papildomos gofruotos plokštės (36 pav., d) – tokios papildomos 
gofros suteikia jam didesnę keliamąją galią. Šis tiltas buvo pastatytas per palyginti trum-
pą laiką – per nepilnus du mėnesius. 

Statant surenkamus iš gofruotų metalinių lakštų tiltus, svarbu lakštus sujungti tiks-
liai pagal projektą, o gruntą užpilti nuosekliai iš vienos ir kitos pusės ir gerai sutankinti. 
Gruntas tankinamas tarp gofrų rankiniu būdu arba specialiu tankintuvu (37 pav.)

37 pav. Grunto sutankinimas aplink iš gofruotų metalinių lakštų sumontuotą konstrukciją.

Iš vienos ir kitos konstrukcijos pusių gruntas ypač gerai turi būti sutankintas ne 
mažiau 1,8 m atstumu nuo konstrukcijos, tankinimo sluoksnių storiai – iki 30 cm. 
Tankinant būtina stebėti ar konstrukcija stabili, ar nekinta jos parametrai, t.y. ar nėra 
jos deformacijos. Tam konstrukcijos (vamzdžio) viduje pakabinami svambalai ir se-
kama jų padėtis, ar nėra nuokrypių. Kai gruntas užpilamas ir tankinamas netinka-
mai, dažnai susidaro dideli konstrukcijos nuokrypiai (38 pav.). Tokie konstrukciniai 
nuokrypiai atsiranda dėl: 1) neteisingo užpylimo; 2) blogo sutankinimo; 3) didelės 
dinaminės apkrovos dar ne visai užpylus. Deformacių dažniausiai atsiranda, kai su-
tankinimas nepakankamas. Paprastai sutankinimas turi būti pasiektas 98 % pagal 
Proktorą. Esant mažesniam sutankinimui, pavyzdžiui nuo 96 iki 75 %, deformacijų 
tikimybė padidėja nuo 2 iki 16 %. Todėl statant tiltus iš metalinių lakštų, svarbiausia 
teisingai užpilti gruntu ir gerai sutankinti. 
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 a)  b)
38 pav. Netvarkingai užverčiant sumontuotą konstrukciją gruntu, gali įvykti nepataisomų iškrypimų (a) ir 
konstrukcijos sugniuždymų (b)

4.4. Monolitinių gelžbetoninių tiltų statyba

Monolitiniai gelžbetoniniai tiltai yra tokie, kai pagrindiniai konstrukciniai 
betonavimo darbai atliekami statybvietėje. Atvežami tik atskiri tilto elementai – 
poliai, atramos, pereinamosios plokštės, kiti smulkūs elementai. Tilto statybos 
darbai pradedami nuo paruošiamųjų darbų: statybos aikštelės, privažiavimo kelių 
įrengimo, tilto ženklinimo darbų. Geresniam darbo organizavimui viena kelio pusė 
uždaroma ir juo sustabdomas mašinų eismas.

Pagrindiniai darbai pradedami nuo polių kalimo galinėms tilto atramoms ir 
atraminėms plokštėms, taip pat nuo pagrindinių tilto atramų pamatų betonavimo 
(39 pav.).

  a) b)
39 pav. Polių kalimas galinių atramų pamatui (a) ir tilto galinių atramų betonavimas (b)

Tuo pačiu metu paruošiamas polių pagrindas ir betonuojamos pagrindinės (vidurinės) 
tilto atramos (40 pav.)
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 a) b)
40 pav. Ovalinės formos klojiniai (a); betonuojamos tilto atramos (b)

Paskui betonuojamos pačios galinės tilto atramos (41 pav.). Sustatomi laikini metaliniai 
reguliuojami poliai. Ant laikinų polių ruošiami klojiniai iš medienos (42 pav.). Klojiniai iš 
medienos, jų elementai turi būti ne žemesnės kaip II rū-šies spygliuočių medienos, atitin-
kančios LST EN 1313-1:1998, LST EN 1315-2:1999. Klojinių elementų, kurie turi būti 
glaudžiai sujungiami, medienos drėgnis turi būti ne mažesnis kaip 25 %.

41 pav. Ant polių betonuojamos galinės atramos 42 pav. Ant laikinų polių ir metalinių atramų  montuo- 
 jami mediniai klojiniai

Paruošus vienos tilto pusės klojinius, ant jų montuojama armatūra (43 pav.). Ji 
montuojama rankiniu būdu iš atskirų strypų, surišant juos viela taip pat rankiniu būdu. 
Pagalbinės tarpinės atramos turi būti taip išdėstytos, kad statant tiltą tarpatramyje 
jos išliktų standžios ir stabilios. 

Pastaruoju metu atsirado specialios mechaninės mašinėlės armatūrai surišti, žymiai 
sumažėjo rankų darbo. Tilto armatūra yra erdvinė. Tarp armatūros iš karto sumontuojami 
iš skardos paruošti vamzdžiai (43 pav.). Jų paskirtis tokia: sumažinti reikalingą betono 
kiekį ir žymiai sumažinti tilto perdangos svorį; užbaigus tilto statybos darbus naudojami 
įvairioms komunikacioms tiesti. Montuojant armatūra turi būti nesurūdijusi (skersinio 
pjūvio plotas korozijos pažeistas ne daugiau kaip 5 %), o sumontavus iš karto turi būti 
betonuojama, kad armatūra nesurūdytų (pradėjus rūdyti prieš betonavimą, armatūra rū-
dija ir betone, jos naudojimo laikas labai sutrumpėja).
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 a) b)
43 pav. Sumontuota rankiniu būdu erdvinė armatūra, strypus surišant viela ir kabliais 

Prieš betonuojant tilto perdangą, techniniai prižiūrėtojai, dalyvaujant rangovo atsto-
vams, patikrina ir priima į monolitines gelžbetonines perdangas dedamą armatūrą. Arma-
tūros tikrinimo rezultatai užfi ksuojami slėpiamųjų darbų aktuose. 

Sumontavus armatūrą, betonuojama visa vienos pusės perdanga. Betonavimas 
vyksta nenutrūkstamai, kol neužbetonuojama visa tilto pusė (44 pav.). Tuomet sufor-
muojamas smėlinio grunto pylimas iki pat tilto. Formuojant tilto pylimą, labai svarbu 
gerai sutankinti gruntą - ne mažiau kaip 98 % pagal Proktorą. Sukietėjus betonui (po 4 
– 6 dienų) montuojamos šalitilčių armatūrinės sijos. Būtina kietėjančio betono priežiūra, 
gausiai laistant vandeniu.

44 pav. Sumontavus armatūros karkasus, užbetonuojama tilto perdanga, ant jos montuojama šalitilčių armatūra 
(metalinės sijos)

Užbaigus betonuoti vieną tilto perdangos pusę, nuimamos beveik visos klojinių atra-
mos, paliekant jų tą dalį, kuri laiko atramas, kol galutinai sukietėja betonas (apie 30 parų). Po 
pirma tilto puse atidaromas transporto judėjimas, o uždaromas judėjimas kitoje kelio pusėje. 
Kitai tilto pusei betonuoti vėl statomi reguliuojami laikini poliai, ruošiami mediniai klojiniai, 
ant montuojama armatūra, skardos vamzdžiai. Tiek armatūra, tiek vamzdžiai sujungiami su 
pirmos pusės vamzdžiais. Po to betonuojama be pertraukos, kol betonuojama visa antros 
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tilto pusės perdanga. Sukietėjus betonui, sumontuojama šalitilčių armatūra – metalinės si-
jos. Po to užbetonuojamas viršutinis betono sluoksnis kartu su šalitilčiais. Viršutinis betono 
sluoksnis išlyginamas specialiomis elektrinėmis trintuvėmis (45 pav.), suteikiant paviršiui 2 
% nuolydį nuo tilto centro į abi puses. Sukietėjus betonui, nuimami visi palaikantieji poliai, 
perdenginiai, išardomi klojiniai. Transporto judėjimas vyksta abiem kelio juostomis.

45 pav. Betonuoto tilto viršutinio sluoksnio išlyginimas elektrinėmis trintuvėmis

Stumdant pylimo gruntą, suformuojama skaldos prizmė ir ant jos montuojami 
pereinamųjų plokščių gulekšniai. Skaldos prizmė irgi labai atidžiai sutankinama. Su-
tankinus po pereinamosiomis plokštėmis gruntą, ant gulekšnių montuojamos pereina-
mosios plokštės (46 pav.).

46 pav. Ant sumontuotų gulekšnių, sutankinus gruntą, montuojamos pereinamosios plokštės
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Po to ruošiama važiuojamoji kelio danga, klojamas asfaltas, montuojami turėklai, pla-
kiruojami šlaitai ir apsėjami žolių mišiniu, atliekami kiti tilto sutvarkymo darbai (47 pav.).

Užbaigus tilto statybos darbus, atliekami užbaigiamieji darbai: išvežamos nerei-
kalingos medžiagos, pašalinamos įvairios atliekos (medžio, betono, kitokios), išvežama 
technika, panaikinama statybos aikštelė, laikini privažiavimo keliai. Tiltas priduodamas 
eksploatuoti, ir atidaromas transporto judėjimas tiltu.

47 pav. Ruošiama kelio danga, montuojami turėklai, planiruojami pylimų šlaitai
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5 SKYRIUS. PRALAIDŲ STATYBA

5.1. Bendroji dalis

Vandens pralaidos statomos grioviuose, įrengiant pravažiavimus, vietinės reikšmės 
keliuose ant upelių, įdubose ir įklonėse, kur vanduo gali tekėti liūčių ir polaidžio metu, 
kelių nuovažose. Pralaidos būna gelžbetoninių, plastmasinių, metalinių vamzdžių. Gelžbe-
toninės pralaidos dažniausiai yra senesnės statybos. Pastaruoju metu dažniausiai statomos 
plastmasinių arba metalinių gofruotų vamzdžių pralaidos. 

5.2. Plastmasinių gofruotų vamzdžių pralaidų statyba

Plastmasinių vamzdžių duomenys pateikti 6 lentelėje.
6 lentelė. Pecor tipo plastmasinių vamzdžių, naudojamų pralaidoms, duomenys

Skersmuo
vidaus/išor. mm

Vamzdžių ilgis m Vamzdžių svoris kg/m Grunto užpylimo
storis (min/maks) m

200/235 6; 7; 8 2,5 0,4/9,0
300/364 6; 7; 8 5,5 0,4/9,0
400/477 6; 7; 8 9,6 0,4/9,0
500/593 6; 7; 8 15,8 0,4/9,0
600/724 6; 7; 8 21,3 0,4/9,0
800/970 6; 7; 8 36,9 0,4/9,0
1000/1175 6; 7; 8 57.5 0,5/12,0

Vamzdinės pralaidos schema pateikta 48 paveiksle.
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48 pav. Vamzdinės pralaidos statybos schema

 Plastmasiniai vamzdžiai pralaidoje gali būti sujungiami moviniais sujungimais su 
elestingais žiedais arba išorinėmis apkabomis (49 pav.). Jungiant apkabomis, sujungimas 
apvyniojamas geotekstile, kurios kiekis vienai apkabai pateiktas 7 lentelėje. 

49 pav. Plastmasinių vamzdžių sujungimas apkabomis
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7 lentelė. Šlaitų ir griovio tvirtinimo tiesiant plastmasinius gofruotus vamzdžius darbų kiekis

Vamzdžio
skersmuo D

Smėlis 1 m 
pagr. tvirt.
V1 m

3

Geotekst.
grioviui
S m2/m

Geotekst.
apkabai
Sap m

2

Geomembra-
na antgaliui
Ga m

2

Geotekstilė 
antgaliui
Sa m

2

Šalčiui atsp. 
gruntas 
V3 m

3

0,3 0,07 5,60 0,40
0,4 0.09 6,21 0,70
0,5 0.11 6,81 0,80
0,6 0,13 7,41 1,05
0.8 0,17 8,61 1,60 4,4 11,20 4,35
1,0 0,22 9,81 2,2 4,8 12,00 4,80

Pralaidos įtekėjimo ir ištekėjimo antgalių pagrindas tvirtinamas kaip parodyta 48 pa-
veiksle. Geomembranos Ga ir geotekstilės Sa bei šalčiui atsparaus grunto kiekis antgalių 
pagrindui tvirtinti (48 pav.) nurodytas 7 lentelėje. Naudojama GKR 3 stiprio geotekstilė.

5.3. Metalinių gofruotų vamzdžių pralaidų statyba

Metalinių gofruotų vamzdžių pralaidos paprastai būna didesnio skersmens. Jų duo-
menys pateikti 8 lentelėje. 
8 lentelė. HEL-COR tipo gofruotų metalinių vamzdžių, naudojamų pralaidoms, duomenys

Skersmuo mm Lakšto storis mm Svoris kg/m Grunto užpylimo storis (min/maks) m
800 1,5 – 3,5 36,7 – 81,4 0,3 – 32
900 1,5 – 3,5 50,4 – 100,6 0,32 – 28
1000 1,5 – 3,5 45,6 – 101,2 0,33 – 32
1100 1,5 – 3,5 50,0 – 111,1 0,34 – 29
1200 1,5 – 3,5 54,5 – 121,0 0,4 – 32
1400 1,5 – 3,5 63,4 – 142,8 0,4 – 32
1500 1,5 – 3,5 67,9 – 152,8 0,4 - 30
1600 1,5 – 3,5 72,3 – 162,8 0,4 – 28
1800 1,5 – 3,5 81,3 – 182,9 0,45 - 25
2000 1,5 – 3,5 90,2 – 202,9 0,45 - 23
2200 1,5 – 3,5 130,4 – 223,0 0,5 - 20
2400 1,5 – 3,5 175,9 – 243,0 0,5 – 19
2600 1,5 – 3,5 190,4 – 263,7 0,5 - 17
2800 1,5 – 3,5 244,1 – 283,1 0,55 – 16
3000 1,5 – 3,5 261,4 – 303,2 0,6 - 15

Gofruoti metaliniai vamzdžiai sujungiami apkabomis (50 pav.).

50 pav. Apkaba sujungtas gofruotas metalinis vamzdis.
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Įrengiant pralaidas, pagrindas daromas iš smėlio, gerai jį sutankinant (Proktoro skai-
čius 97 %). 51 pav. a parodytas įrengtas pagrindas pralaidai, b – klojami vamzdžiai. Pa-
grindinis reikalavimas užverčiant gruntą – gerai jį sutankinti. 

 a) b)
51 pav. Pralaidai paruoštas smėlio pagrindas (a) ir klojamas metalinis vamzdis (b)

Sutankinamo grunto sluoksnio storis turi būti iki 15 cm. Sutankinamas gruntas ir tarp 
gofrų (kuolu ar specialiu įrenginiu). Virš pralaidos grunto sluoksnio minimalus ir maksi-
malus storis pateiktas 1 ir 2 lentelėje. Statant pralaidas dulkinguose, nestabiliuose grun-
tuose, kai metaliniai didesnio skersmens vamzdžiai suformuoti iš atskirų lakštų, ištisai 
uždengiami geotekstile, o kitais atvejais – tik vamzdžių sudūrimai. Tokių pralaidų saugaus 
naudojimo laikas – 30 metų. 

Gofruoti metaliniai vamzdžiai dažnai naudojami senų pralaidų rekonstrukcijai, pailgi-
nimui. Jeigu sena gelžbetoninė pralaida dar patikima, bet ji per trumpa rekonstruojant kelią, 
tokiu atveju prie senos pralaidos priduriamas gofruotas metalinis vamzdis (52 pav.). Prijun-
giant naudojami specialūs moviniai perėjimai (5 pav.) arba antgaliai įkišami į seną vamzdį. 

52 pav. Pailginama sena gelžbetoninė pralaida, prijungiant gofruotą metalinį vamzdį

Senoms pralaidoms su nepatikimais vamzdžiais rekonstruoti naudojami gofruoti me-
taliniai mažesnio nei buvusi pralaida skersmens. Kadangi gofruotų metalinių vamzdžių 
pralaidumas geresnis (mažesnis šiurkštumo koefi cientas), sumažintas skersmuo neturi įta-
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kos vandens pralaidumui. Gofruotas metalinis vamzdis įkišamas į seną gelžbetoninį vamz-
dį (53 pav., a), prispaudžiamas prie dugno, o likęs tarpas tarp metalinio vamzdžio ir senos 
pralaidos užpildomas betono skiediniu (53 pav., b). Tokiu būdu gali būti rekonstruotos 
įvairios formos (ovalinės, elipsinės, keturkampės) ir medžiagos pralaidos (gelžbetoninės, 
akmeninės, mūrinės). 54 paveiksle parodyta rekonstruotos pralaidos schema. Gofruoti me-
taliniai vamzdžiai pralaidų rekonstrukcijos darbus leidžia atlikti greitai, pigiai, technologi-
jos paprastos, nenutraukiamas transporto judėjimas keliais.

 a) b)
53 pav. Gofruotas metalinis vamzdis įstatomas į seną pralaidą (a), per betonavomo žarną į ertmę tarp naujo 
vamzdžio ir seno tiekiamas betono skiedinys (b) 

54 pav. Senos pralaidos rekonstravimo, panaudojant gofruotus metalinius vamzdžius, schema. 
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Leonas Katkevičius

II dalis

VANDENS ŪKIO STATYBOS ORGANIZAVIMAS
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1 SKYRIUS. VANDENS ŪKIO STATYBOS VERSLO 
ĮMONIŲ ORGANIZAVIMAS

1.1. Bendrosios žinios

Vandens ūkio statybos verslo įmonės organizuotos bendraisiais statybos įmonių 
pagrindais, tačiau specializuojasi melioracijos, vandentiekos, vandenvalos ir kitų 
vandentvarkos objektų, taip pat kelių, tiltų ir kitokių požeminių komunikacijų sta-
tybos srityje.

Tai privatizuotos buvusios melioracijos statybos įmonės. Privatizacijos procese daug 
melioracijos statybos įmonių suskilo, susmulkėjo, pakeitė pavadinimus. Tik nedaugelis 
įmonių yra susikūrusios iš naujo ir specializuojasi vandens ūkio statyboje.

Buvusios melioracijos statybos įmonės buvo specializuotos žemių melioravimo 
darbams, tačiau greta to vykdė kaimo vietovėse, miesteliuose ir miestuose kitokio 
pobūdžio statybos darbus – tiesė kelius (vietinius) statė tiltus, vantentiekos, vanden-
valos statinius ir tinklus, tvarkė (reguliavo) upes ir upelius, tvirtino krantines (Vilniu-
je, Kaune ir kitur), statė prieplaukas. Tiesė įvairias požemines komunikacijas, vykdė 
kitokius statybos darbus, susijusius su žemės, betono, gelžbetonio, polių įgilinimo, 
vamzdynų tiesimo ir montavimo darbais.

Pirmoji pokario metais melioracijos statybos įmonė buvo įkurta 1949 m. – Pa-
nevėžio melioracijos mašinų stotis (MMS). Vystant žemių melioraciją, MMS skaičius 
sparčiai didėjo. 1955 m. jų buvo 10, 1960–1962 m. – 62 (kiekviename rajone). Dar buvo 
5 trestai. 1963 m. atlikus Lietuvos administracinio paskirstymo reformą, rajonų skaičius 
sumažintas nuo 67 iki 41, atlikta ir MMS reorganizacija. Jos buvo perorganizuotos į 
41 melioracijos statybos valdybą, o 1965 m., įkūrus tris papildomus rajonus (Jonavos, 
Širvintų ir Mažeikių), įkurtos tuose rajonuose ir 3 MSV. 44 MSV funkcionavo iki 1974 
m., kai MSV buvo perorganizuotos į Melioracijos statybos montavimo valdybas, tačiau 
darbų pobūdis ir skaičius dėl to nesikeitė.

Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę 1990 m. buvusios MSMV perorganizuotos į 
Valstybines melioracijos įmones (VMĮ), o 1991 m. prasidėjo masinė jų privatizacija. 
Naujai susikūrusių privačių įmonių skaičius labai sparčiai keitėsi. Jos išsiskirdavo ir vėl 
susijungdavo. 1 pav. parodytas Plungės valstybinės melioracijos įmonės privatizavimas, 
turto pasidalijimas, susiskaldymas ir dalinis apsijungimas.

1990 m. privatizuotos vandens ūkio statybos įmonės apsijungė ir įkūrė Lietuvos me-
lioracijos įmonių asociaciją. Dabartiniu metu ši asociacija jungia apie 70 statybinių, pas-
laugų bei komercinių įmonių.

Kita grupė apsijungė į Krašto melioracijos sąjungą. 
Vandens ūkio statybos įmonės kuriamos ir funkcionuoja vadovaujantis bendra įstaty-

mais numatyta tvarka.
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1.2. Įmonių formos

Įmonė yra savo fi rmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų nustatyta tvar-
ka. Įmonę sudaro medžiaginių-daiktinių, fi nansinių ir nematerialių aktyvų, jos teisių ir 
pareigų kompleksas. Įmonė gali turėti juridinio arba fi zinio asmens statusą.

Įmonės gali būti: 1) individualios (personalinės) įmonės; 2) tikrosios ūkinės bendri-
jos; 3) komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos; 4) akcinės bendrovės, uždarosios ak-
cinės bendrovės ir investicinės bendrovės; 5) valstybinės įmonės; 6) savivaldybės įmonės; 
7) žemės ūkio bendrovės (veikla reglamentuojama atskirame įstatyme); 8) kooperatinės 
bendrovės (kooperatyvai). Jų veikla reglamentuojama atskirame įstatyme.

Įmonės gali jungtis į koncernus, konsorciumus, asociacijas ir kitus junginius. Šiuo 
pagrindu įkurta minėta Melioracijos įmonių asociacija ir Krašto melioracija.

Individuali (personalinė) įmonė nuosavybės teise priklauso fi ziniam asmeniui ar ke-
liems fi ziniams asmenims bendrosios nuosavybės teise. Individualią (personalinę) įmonę 
nuosavybės teise gali turėti taip pat ir negamybinės organizacijos, turinčios juridinio as-
mens teises. Individuali įmonė neturi juridinio asmens teisių. Jos turtas neatskirtas nuo 
įmonininko turto. Įmonininkas atsako visu savo turtu. Individualios (personalinės) įmonės 
pavadinime įvardijamas jos savininkas. Individualios (personalinės) įmonės steigimą ir 
veiklą reglamentuoja Civilinis kodeksas bei kiti įstatymai.

Tikroji ūkinė bendrija (TŪB) yra visiškos turtinės atsakomybės įmonė. Ji apjungia 
kelių fi zinių ar juridinių asmenų turtą į bendrąją dalinę nuosavybę. TŪB neturi juridinio 
asmens teisių. Jos turtas neatskirtas nuo bendrijos narių turto. Pagal prievoles TŪB nariai 
atsako solidariai visu savo turtu. TŪB neatsako už savo narių prievoles, nesusijusias su 
TŪB veikla. TŪB pavadinime turi būti bent vienas jos savininkų. TŪB steigimą ir veiklą 
reglamentuoja Civilinis kodeksas ir kiti įstatymai bei bendrosios veiklos sutartis.

Komanditinę (pasitikėjimo) ūkinę bendriją (KŪB) sudaro tikrieji nariai ir nariai 
komanditoriai, kuriems įmonės turtas priklauso dalinės nuosavybės teise. KŪB nėra ju-
ridinis asmuo. Jos turtas neatskirtas nuo tikrųjų narių turto. Pagal KŪB prievoles jos 
tikrieji nariai solidariai atsako visu savo turtu, o nariai komanditoriai – tik ta turto dali-
mi, kurią yra perdavę bendrai KŪB. KŪB nariais gali būti fi ziniai ar juridiniai asmenys. 
KŪB turi būti bent vienas tikrasis narys ir bent vienas komanditorius.

Akcinė bendrovė (AB), uždaroji akcinė bendrovė (UAB) ir investicinė bendrovė 
(IB) yra ribotos turtinės atsakomybės įmonės, turinčios juridinio asmens teises, kurių 
įstatinis (nuosavas) kapitalas padalytas į dalis – akcijas. Akcininkai yra asmenys turin-
tys akcijų. Akcininkais gali būti fi ziniai asmenys, juridiniai asmenys ar valstybė (vie-
tos savivaldybė), kuriai atstovauja atitinkama valstybės institucija. Akcinių bendrovių 
steigimą ir veiklą reglamentuoja Civilinis kodeksas, Akcinių bendrovių įstatymas, kiti 
norminiai aktai, Akcinės bendrovės įstatai.

Valstybės ir savivaldybės įmonės. Valstybės įmonė yra juridinio asmens teises turinti 
įmonė, kurios visas turtas priklauso valstybei. Savivaldybės įmonė yra juridinio asmens tei-
ses turinti įmonė, kurios visas turtas priklauso savivaldybei. Valstybės ir savivaldybės įmo-
nių steigimą, veiklą reglamentuoja Civilinis kodeksas, kiti norminiai aktai ir įmonės įstatai.

Žemės ūkio ir kooperatinės bendrovės kuriamos ir funkcionuoja pagal atskirus 
įstatymus.
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1.3. Įmonių formų privalumai ir trūkumai

Privačių įmonių privalumai: suteikia neribotą veiklos laisvę įstatymų ribose; lengvas 
įsteigimas bei likvidavimas; įmonei sukurti nereikia didelio kapitalo; valdymo paprastumas.

Trūkumai: visiška (neribota) turtinė atsakomybė; ribotos galimybės technologijų 
įdiegimui ir jų renovacijai; lėtas augimas (vystimasis).

Ūkinės bendrijos privalumai: steigimo paprastumas (pakanka 2 narių); galimybė 
kiekvienam nariui atstovauti bendriją (lygios teisės, visi turi po 1 balsą); bendras dispona-
vimas turtu ir pelnu; galimybė sujungti atskirų narių kapitalus; galimybė bendradarbiauti 
įvairių sričių specialistams; lankstumas priimant sprendimus; apmokestinimo pranašumai 
(jos prilyginimas fi zinių asmenų, individualioms įmonėms).

Trūkumai: visiška (neribota) turtinė atsakomybė; riboti veiklos mastai.
Akcinių bendrovių privalumai: galimybė (neribota) koncentruoti didelį kapitalą; ga-

limybė greitai manevruoti turtu, įranga, technologija; ribota turtinė atsakomybė; galimybė 
perduoti (parduoti) turtą (akcijas); valdymo centralizavimas ir profesionalumas; galimybė 
individualioms įmonėms ir bendrijoms dalyvauti AB veikloje; galimybė jungtis į koncer-
nus, asociacijas, konsorciumus.

Trūkumai: didesni mokesčiai; griežtesni įstatymai ir atsakomybė.

1.4. Akcinės bendrovės

Populiariausia vandens ūkio statybos verslo įmonių organizavimo forma yra akcinės 
bendrovės. Todėl pateikiame detalesnį jų apibūdinimą. 

Akcinė bendrovė (AB) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadi-
namas akcijomis. Jos gali vystyti bet kokią veiklą, kurios nedraudžia įstatymai. Ribotai 
veiklai reikia licencijų (leidimų). AB yra juridinis asmuo ir yra ribotos turtinės atsako-
mybės. Akcinių bendrovių formos gali būti: akcinė bendrovė (AB), uždaroji akcinė ben-
drovė (UAB) ir individuali bendrovė (IB). AB įstatinis (nuosavas) kapitalas ne mažesnis 
kaip 100 tūkst. Lt. Akcijos platinamos ir prekiaujama viešai. UAB įstatyminis kapitalas 
ne mažesnis kaip 10 tūkst. Lt. Akcininkų ne daugiau kaip 50. Akcijos yra vardinės. UAB 
steigiamos ribotam arba neribotam laikui.

Akcinių bendrovių steigėjai – tai fi ziniai arba juridiniai asmenys. Jų skaičius neribo-
jamas (AB), gali steigti ir vienas. Steigėjai sudaro steigimo sutartį;

Steigimo sutartyje nurodoma: steigėjai (vardas, pavardė, adresas); pavadinimas; 
steigimo būdas; steigėjų teisės ir pareigos; steigėjų akcijų skaičius; akcijų nominali vertė, 
emisijos (išleidimo) visų akcijų kaina, platinimo tvarka; steigimo kaštai; ginčų sprendimo 
tvarka; steigėjai atstovaujantys bendrovę.

Juridinių steigėjų sutarties parašai tvirtinami antspaudais. Jeigu bent vienas yra 
fi zinis asmuo, sutartį tvirtina notaras. Pasirašyta (jei reikia patvirtinta) sutartis duoda 
teisę atidaryti banke sąskaitą. Po sutarties pasirašymo sudaromi įstatai ir įregistruo-
jami įmonių rejestro nustatyta tvarka. Įregistravus įstatus galima platinti akcijas, o jų 
emisiją įregistruoti Vertybinių popierių komisijoje. Akcininkas yra fi zinis ar juridinis 
asmuo įsigijęs bent 1 akciją. Jei visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, tai jo raštiški 
sprendimai prilygsta susirinkimo nutarimams.
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Specialiosios paskirties AB ar UAB sąrašą Vyriausybės teikimu tvirtina Seimas. Spe-
cialiosios AB ir UAB daugiau kaip 70 % balsų priklauso valstybės institucijoms.

Akcinių bendrovių steigimas. UAB steigiamos uždarai, akcijas įsigyja tik steigėjai. 
AB steigiamos uždarai arba viešai. Viešai steigiant dalį akcijų įsigyja steigėjai, kita dalis 
platinama viešai. Steigėjai turi paruošti steigimo ataskaitą ir pateikti ją steigiamajam su-
sirinkimui. Ataskaitą turi tikrinti revizorius ar auditorius ir išvadas pateikti steigiamajam 
susirinkimui. Jeigu iki steigiamojo susirinkimo išplatinamos ne visos akcijos, tai įstatinis 
kapitalas mažinamas. Steigiamasis susirinkimas kviečiamas per 60 dienų nuo paskutinės 
akcijos pasirašymo dienos arba steigimo sutartyje nurodytu laiku. Steigiamasis susirin-
kimas tvirtina steigimo ataskaitą, steigėjų sudarytus sandorius, renka valdymo organus, 
revizorių (auditorių), gali keisti ar papildyti įstatus (įsigalioja juos įregistravus).

Bendrovės įstatai – pagrindinis dokumentas vystant veiklą. Įstatuose nurodomas: pava-
dinimas; buveinė; veiklos sritys; įstatinis kapitalas; akcijų rūšys, jų pasirašymo ir platinimo 
tvarka; valdymo organai; pelno paskirstymo taisyklės; reorganizavimas, likvidavimas ir kt.

Akcinė bendrovė įregistruojama po steigiamojo susirinkimo per 6 mėn. nuo steigimo 
sutarties pasirašymo. Bendrovė gali steigti fi lialus, gali būti reorganizuojama jungiant ar 
skaidant bendroves, keičiant veiklos sritį.

Akcinės bendrovės likviduojamos pasibaigus steigimo sutartyje nurodytam terminui, 
bankrutavus, teismo sprendimu už pažeidimus, visuotinio susirinkimo nutarimu.

Bendrovės gali jungtis į asociacijas, koncernus, konsorciumus.
Bendrovės gali įsigyti kitų bendrovių akcijų. Kai įsigyja virš 50 % akcijų, tai ta ben-

drovė tampa dukterine, o ją kontroliuojanti – patronuojančia.
Akcininkų teisės. Gauti: dalį pelno (dividendą); dalį turto likviduojant akcinę ben-

drovę; nemokamai akcijų didinant įstatinį kapitalą iš pelno; pirmumo teisę įsigyjant akcijų 
emisijos atveju; parduoti AB akcijas ar perleisti UAB nustatyta tvarka.

Akcininkas gauna tiek balsų, kiek turi akcijų. Akcija nedalijama. Akcininkas gali 
įgalioti kitą asmenį balsuoti susirinkime.

Bendrovės valdymas. Akcinės bendrovės valdymo struktūra yra tokia: visuotinis su-
sirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba, administracija.

AB gali būti nesudaroma arba stebėtojų taryba, arba valdyba. Jei sudaroma tik valdy-
ba, tai ji sudaroma stebėtojų tarybos sudarymo tvarka.

UAB gali būti nesudaromos nei stebėtojų tarybos, nei valdybos. Tada visuotinis akci-
ninkų susirinkimas renka administracijos vadovą.

Visuotinis akcininkų susirinkimas (VAS) šaukiamas ir nutarimai priimami AB įstaty-
mo nustatyta tvarka. VAS galioja, jei dalyvauja 50 % akcininkų balsų. Jei to nėra, po 15 d. 
šaukiamas iš naujo. VAS balsavimai atviri. Slapti balsavimai privalomi, jei to pageidauja 
daugiau kaip 5 % akcininkų balsų.

Nutarimai priimami susirinkime dalyvaujančių balsų paprasta dauguma (50 % +1 
(kontrolinis paketas)). Išskyrus: 

- renkant stebėtojų tarybos ir valdybos narius (pagal atskirą metodiką: balsų skai-
čiaus ir renkamų narių sandauga ir paskirstoma pagal akcijas);

- 2/3 priimant nutarimus dėl akcijų įsigijimo tvarkos;
- dėl įstatų pakeitimo, įstatyminio kapitalo didinimo ar mažinimo – 2/3 gali būti 
įstatuose net 3/4 arba 4/5.
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Stebėtojų taryba (ST) sudaroma iš 3...15 narių. Renkant stebėtojų tarybos narius ak-
cininkas gauna balsų: akcijų skaičių padauginus iš stebėtojų tarybos narių skaičiaus. Akci-
ninkas balsus gali skirti vienam ar keliems kandidatams.

Stebėtojų taryba renkama ne daugiau kaip 4 metams. Stebėtojų tarybos pirmininką 
renka taryba. Stebėtojų tarybos nariais gali būti tik fi ziniai asmenys, nebūtinai akcininkai. 
Stebėtojų tarybos nariais negali būti valdybos nariai ir administracijos vadovas. Stebėtojų 
tarybos nariams gali būti mokamos tantjemos (susirinkimo nutarimu). 

Stebėtojų taryba skiria ir atleidžia valdybos narius, analizuoja valdybos veiklą, AB 
ūkinę – fi nansinę veiklą, atstovauja AB, nagrinėja ginčus, vykdo susirinkimo nutarimus.

Stebėtojų tarybos nariai turi lygias teises po 1 balsą. Stebėtojų tarybos posėdžiai kvie-
čiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

Stebėtojų tarybos nariai atsako už bendrovės ūkinę veiklą, įstatymų ir įstatų pažeidi-
mus.

Valdybos narių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 3. Valdybos nariu gali būti tik 
fi zinis asmuo. Valdybos narius skiria Stebėtojų taryba 4 metams ar daugiau arba renka 
visuotinis susirinkimas, jei ST nėra. Valdybos nariams irgi gali būti mokamos tantjemos 
(metinės išmokos).

Valdyba svarsto ir tvirtina AB valdymo struktūrą, pareigybes, algas, pareiginius 
nuostatus, ūkinės veiklos strategiją, rezultatus, gamybos organizavimą, fi nansinę veiklą, 
bendrovės sutartis, revizijų rezultatus, kviečia visuotinius susirinkimus. Valdybos pirmi-
ninkas ir nariai atsako už nuostolius dėl nutarimų. Valdybos narių teisės lygios. Jei balsai 
pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas.

Bendrovės revizorius kontroliuoja fi nansinę veiklą. Jo veiklą nustato reglamen-
tas, kurį tvirtina visuotinis susirinkimas, atsako už nepatenkinamą bendrovės veiklą, 
trūkumų nuslėpimą.

Administracija organizuoja ūkinę veiklą. Administracijos struktūrą ir reglamentą 
tvirtina valdyba. Administracijoje turi būti administracijos vadovas ir vyriausiasis fi nansi-
ninkas (buhalteris). Šių pareigų sutapatinti negalima. Administracijos vadovą (prezidentą, 
gen. direktorių, direktorių) skiria valdyba arba organizuoja konkursą. Vadovo ir vyr. fi nan-
sininko pagrindinį ir papildomą atlyginimą už bendrovės rezultatus skiria valdyba. Kitus 
administracijos darbuotojus priima į darbą, sudaro sutartis, nustato atlyginimus adminis-
tracijos vadovas. Administracijos vadovas turi teisę sudaryti sutartis, dalyvauti valdybos 
posėdžiuose be balsavimo teisės, atsako už nuostolius dėl jo kaltės.

Bendrovės kapitalas Skiriamas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas – gautas už akcijas ir 
pelnas. Skolintas – gautas už obligacijas, kreditus ir kitaip skolintos lėšos.

Bendrovės lėšos (nuosavi aktyvai) negali būti mažesni už įstatinį kapitalą. Jei nuosa-
vi aktyvai tampa mažesni už įstatinį kapitalą valdyba privaloma sušaukti visuotinį susirin-
kimą įstatinio kapitalo mažinimui.

Iš grynojo pelno formuojamas privalomasis rezervas. Kai jis sudarytas, dar sudaromi 
nepaskirstytini ir paskirstytini rezervai.

Akcijos yra vertybiniai popieriai pažymintys AB kapitalo dalies savininkus, su-
teikiančios jiems teisę AB valdyme, turtines ir neturtines teises. Akcijų nominali vertė 
(kaina, įsigijimo metu) turi būti pažymėta litais. Akcijų emisijos (išleidimo) kaina turi 
būti ne mažesnė už jų suminę nominalią vertę. Akcijos gali būti materialios (vertybiniai 
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popieriai, panašiai kaip pinigai) arba nematerialios – įrašai vertybinių popierių sąskai-
tose. Dar gali būti naudojami sertifi katai (liudijimai, pažymėjimai). Akcijos gali būti: 
pagal disponavimą – vardinės ir pareikštinės; pagal teises – paprastos ir privilegijuotos; 
dar nevisiškai apmokėtos akcijos.

Vardinės akcijos yra UAB neplatinamos ir be UAB sutikimo negali būti perduoda-
mos kitam asmeniui, išskyrus šeimos narius. AB irgi gali turėti vardinių akcijų.

Pareikštinės – tai nematerialios akcijos.
Paprastos akcijos sudaro pagrindinę AB dalį.
Privilegijuotų akcijų nominali vertė negali būti didesnė už 1/3 AB įstatinio kapitalo. 

Privilegijuotos akcijos – tai su iš anksto nustatytu dividendu. Paprastųjų akcijų dividen-
dai arba turto dalis likviduojant AB apskaičiuojami ir išmokami tik po to (kas liks), kai 
patenkinami privilegijuotų akcininkų reikalavimai. Jei AB pelno nepakanka išmokėti pri-
vilegijuotų akcijų dividendams, tai dividendas proporcingai mažinamas. Privilegijuotos 
akcijos gali būti su kaupiamuoju dividendu. Tuo atveju, jei vienais metais pelno neužtenka 
dividendams išmokėti, tai likusi dalis išmokama sekančiais metais.

Įstatuose gali būti nustatyta, kad privilegijuotų akcininkų savininkai neturi balsa-
vimo teisės.

Darbuotojų akcijos gali būti įsigyjamos lengvatinėmis sąlygomis. Darbuotojų ak-
cijų cirkuliacija gali būti apribota, bet ne ilgiau kaip 3 m. Po to, ji netenka darbuotojo 
akcijų statuso.

Ž.ū. produkcijos gamintojų akcijos leidžiamos specialiu Vyriausybės nutarimu, ku-
rias lengvatinėmis sąlygomis gali įsigyti žaliavos tiekėjai (ūkininkai, ž.ū. bendrovės). Jų 
cirkuliacija ribota. Gali būti perleidžiamos tik kitam ž.ū. žaliavos tiekėjui.

Specialiosios akcijos suteikia valstybei ar savivaldybei AB neturtinių teisių (pagal 
specialų Vyriausybės nutarimą).

Obligacijos (pasižadėjimai) – terminuoto kredito (skolos) vertybiniai popieriai, ga-
rantuojančios metines palūkanas, pasibaigus terminui gauti pinigų sumą, lygią nominaliai 
vertei. UAB leisti obligacijas draudžiama. Akcijų pasirašymas – tai sutartis tarp AB ir 
fi zinio ar juridinio asmens. Akcijos pasirašomos AB įstatymo nustatyta tvarka. Akcijas 
akcininkai apmoka iš karto arba palaipsniui, bet ne ilgiau kaip per 1 metus. Po to gali būti 
imami delspinigiai ar kitos priemonės pagal AB įstatymą ir įstatus.

Įstatinio kapitalo (ĮK) didinimas ar mažinimas. Įstatinis kapitalas didinamas ne ma-
žiau 2/3 visuotinio susirinkimo nutarimu. Didinant įstatinį kapitalą išleidžiamos naujos ak-
cijos (akcijų emisija) arba didinama išleistų akcijų nominali vertė, atitinkamai pakeičiant 
įstatus. Jie įsigalioja įregistravus įstatų pakeitimą.

Įstatinis kapitalas didinamas papildomais akcininkų ar kitų asmenų įnašais. Tuo atve-
ju būtina akcijų emisija (naujų akcijų išleidimas). Įstatyminis kapitalas gali būti didinamas 
iš AB pelno, ar rezervų. Tuo atveju išleidžiamos naujos akcijos ir paskirstomos proporcin-
gai turėtoms. Įstatyminis kapitalas mažinamas tokia pat tvarka kaip didinamas.

Įstatinis kapitalas mažinamas: 1) kad dalį ĮK būtų galima išmokėti akcininkams 
proporcingai, 2) susidarius nuostoliams, 3) įsiskolinimų padengimui, 4) kitais AB įs-
tatų numatytais atvejais.

Įstatinis kapitalas mažinamas sumažinant akcijų nominalią vertę arba anuliuojant dalį 
akcijų proporcingai turėtoms.
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Finansai ir pelno paskirstymas. Finansiniai ištekliai yra vidiniai ir išoriniai. Vidiniai 
– pelnas ir amortizaciniai atskaitymai (atskaičius remonto išlaidas). Išoriniai – įnašai už 
akcijas bei obligacijas, dotacijos, subsidijos, skolintos lėšos. 

Amortizacinių atskaitymų metodiką AB nustato prisilaikant Vyriausybės nustatytų 
normatyvų. Pirma laiko vertė priskiriama nuostoliams.

Pelnas paskirstomas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu prisilaikant AB įsta-
tų. Pelnas skiriamas: nepaskirstomoji dalis sekančių metų pradžiai, privalomajam rezervui 
didinti, tantjemoms (metinės išmokos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų 
premijoms ir kt. tikslams; dividendams. Pelno paskirstymas sudėtinga sistema. Svarbiau-
sias tikslas – kiek liks dividendams.

Dividendai. Dividendas – tai akcijai skirta pelno dalis. Dividendai išmokami ne 
vėliau kaip per 3 mėn. pinigais, akcijomis (jei sutinka akcininkai), kitais vertybiniais 
popieriais. Ginčai dėl dividendų (ne) išmokėjimo sprendžiami įstatų, AB įstatymo nu-
matyta tvarka arba teismuose. 

1.5. Mažosios įmonės

Verslo globalizacija. Kiekvienas dreiškinys turi savo teigiamas ir neigiamas pase-
kmes. Taip yra ir su verslo globalizacija. Globalinis verslas – tai verslas peržengiantis 
vienos šalies ribas. Verslo globalizacija leidžia padidinti gamybos efektyvumą, industria-
lizaciją, automatizacija, leidžia efektyviau panaudoti žaliavos, energijos, darbo jėgos ište-
klius, atpiginti gamybą ir t.t. 

Tačiau išryškėjo verslo globalizacijos neigiamos pusės. Jis tapo monopolistinis, neturi 
konkurencijos, kainų diktatas, rinkos uzurpacija ir pan. 1993 m. Japonijoje sudegė „Sumi-
tomo“ plastiko gamykla, gaminusi 65 % pasaulio epoksidų naudojamų elektroninėje pra-
monėje. Pasekmės pasaulinio masto – kainų šuolis, elektroninės pramonės dezorganizacija. 
Nežiūrint trūkumų verslo globalizacija smarkiai plinta. Tam sudaro sąlygas išvystytas trans-
portas, ryšio priemonės, kompiuterizacija ir išaugęs tarptautinis bendradarbiavimas.

Greta to, kita ryški verslo vystymo tendencija – smulkus verslas.
Smulkus verslas orientuotas į vietinę rinką. Bet koks verslas dažniausiai prasideda 

nuo smulkaus. Tai pagrindas verslo plėtrai.
Smulkaus verslo vystymas padėjo išspręsti pagrindines ekonomines ir socialines pro-

blemas Azijos valstybėse (Kinija, P. Korėja, Taivanis ir kt.). Gaminiai gaminami pigiai, pa-
teikia įvairią produkciją, konkuruoja stambiąją industriją pasauliniu mastu. O svarbiausia, 
padėjo išspręsti bedarbystę ir bado grėsmę.

Šiuo metu smulkusis verslas skatinamas visose industrinėse valstybėse – JAV, Euro-
pos Sąjungoje, tame tarpe ir Lietuvoje. Smulkusis verslas ne visur vienodai apibūdinamas. 
Pavyzdžiui, JAV smulkiuoju verslu skaitomos įmonės, kuriose dirba iki 500 žmonių. Lie-
tuvoje – iki 50 žmonių ir, kai metinės bendrosios pajamos iki 0,5 mln. Lt.

JAV 53 % dirbančiųjų dirba smulkaus verslo įmonėse, kuriose mažiau kaip 500 dir-
bančiųjų. JAV 36 mln. dirbančiųjų dirba įmonėse, kuriose mažiau kaip 100 dirbančiųjų. 
Iš 2 mln. smulkaus verslo įmonių 20 % vieno ar 2 žmonių veikla. JAV specialistų teigimu 
ateina milžiniška individualaus įsidarbinimo banga (James ir kt.). Žmones vilioja laisvė 
būti savo paties viršininku. Verslininkystė visapusiškai skatinama. Verslininkas – kūrėjas. 
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Verslininkystės nauda: skatina ekonomiką, didina našumą, kuria naujas technologijas, kei-
čia konkurenciją. Verslas – galimybė pasireikšti ir tapti „reikšmingu“ (Carnegi).

Smulkaus verslo vieta ir svarba:
• papildomas darbas dirbant didelėse įmonėse
• galimybė gaminti produkciją, kurios negamina didelės įmonės
• paslaugos didelėms įmonėms
• gali sustabdyti monopoliją
• gali konkuruoti dideles įmones pigesne produkcija
• skatina įvairiapusę inovaciją ir kūrybą
• teikia idėjas ateičiai
• sudaro pagrindą naujoms pramonės šakoms
• geresnis resursų panaudojimas, kurių nesunaudoja didelės įmonės
• papildomos darbo vietos.
Verslo sėkmė – sugebėjimas išnaudoti situaciją.
1995 m. Lietuvoje yra išleistas Mažųjų įmonių įstatymas. Šis įstatymas apibrėžia Ma-

žųjų įmonių sampratą, formas, veiklos pagrindus, statinimo būdus, mokesčių, kreditavimo 
ir apskaitos lengvatas.
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2 SKYRIUS. BENDRIEJI STATYBŲ ORGANIZAVIMO 
PRINCIPAI

2.1. Bendrosios žinios 

Vandens ūkio statinių statyba organizuojama bendrais statybų organizavimo prin-
cipais. Todėl labai svarbu juos gerai įsisavinti. Pagrindinis statybos reguliuojantis doku-
mentas yra statybos įstatymas.

Statybos įstatyme nurodyti: 
esminiai statinio reikalavimai – mechaninis atsparumas ir pastovumas; gaisrinė sau-

ga; higienos, sveikatos ir aplinkos sauga; saugus naudojimas; apsauga nuo triukšmo; ener-
gijos taupymas ir šilumos išsaugojimas;

architektūros reikalavimai – turi derintis prie kraštovaizdžio, atitikti teritorijos pla-
navimo reikalavimus, atitikti statybos normatyvų reikalavimus, atitikti statinio paskirtį, 
atitikti inžinerinius ir technologinius sistemų reikalavimus.

Statybos įstatyme nustatyta statybos normatyvinių dokumentų sistema: statybos 
techniniai reglamentai (STR); statybos taisyklės(ST); standartai; techniniai liudijimai; 
metodiniai nurodymai, rekomendacijos. 

Statybos techninės veiklos pagrindinės sritys: statybiniai tyrinėjimai; statinio pro-
jektavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra; statinio projekto ekspertizė, statinio 
ekspertizė; statybos darbai; statinio statybos techninė priežiūra.

Statybos dalyviai: statytojas (užsakovas); tyrinėtojas; statinio projektuotojas; rango-
vas; statinio statybos techninis prižiūrėtojas; statybos produktų tiekėjas.

Statybos įstatyme nustatytos statybos dalyvių teisės ir pareigos. 
Statybos leidimas ir statinio pripažinimas tinkamu naudoti. Statybos įstatyme nuro-

dyta leidimų išdavimo tvarka, galiojimo terminas, leidimo galios netektis, statinio pripaži-
nimo tinkamu naudoti tvarka.

Statinio avarijos priežasčių ir pasekmių nustatymo tvarka. Apibrėžta avarijos sam-
prata ir priežastys, likvidavimo tvarka, statybos dalyvių pareigos avarijos metu, avarijos 
priežasčių tyrimo tvarka bei kaltininkų nustatymas.

Statybos valstybinę priežiūrą atlieka apskrities lygiu – apskrities viršininko admi-
nistracija (statybos nuolatinė komisija (SNK); valstybės lygiu – Valstybinė teritorijų 
planavimo ir statybos inspekcija.

Statinio nugriovimas atliekamas savininko noru; kai sklypas paimamas visuo-
menės reikmėms; pasibaigus naudojimo terminui, kai kelia pavojų aplinkai; kai pa-
statytas ir statomas pažeidžiant statybos įstatymą ir normatyvinius dokumentus; kitais 
Civiliniame kodekse numatytais atvejais.

Statinio garantinis terminas numatytas nemažiau 5 metai. Paslėptų elementų ir ko-
munikacijų – ne mažiau 10 metų. Tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

Statybos įstatyme numatytas statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomy-
bės draudimas ir atsakomybė už statybos įstatymo pažeidimus.
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2.2. Statybos leidimai

Statybos leidimai išduodami prisilaikant STR 1.07.01:2002. Leidimas privalomas sta-
tant, rekonstruojant ir remontuojant statinius išskyrus: nesudėtingų statinių I grupę, statinio 
paprastąjį remontą, statinio paskirties keitimą, kai numatytas tik paprastasis remontas.

Leidimai pajūrio juostoje ir Kuršių nerijoje išduodami vadovaujantis LR įstatymu 
„Dėl statybų LR pajūrio juostoje ir Kuršių nerijoje“.

Leidimus išduoda: kelių savivaldybių teritorijoje ir kai statytojas savivaldybė – aps-
krities viršininko administracija (AVA); krašto apsaugos statiniams – apskrities viršininko 
administracija; pajūrio zonoje ir Kuršių nerijoje – apskrities viršininko administracija savi-
valdybės teikimu; kitiems statiniams – savivaldybės meras (jo įgaliotas administratorius).

Statybos leidimas nesuteikia teisės pradėti žemės darbus. Žemės darbai atliekami 
STR 1.07.02:1999 nustatyta tvarka. Leidimas išduodamas statytojui arba statybos valdy-
tojui. Visiems statiniams suprojektuotiems vienu projektu statinio sklype ir už jo ribų iš-
duodamas vienas leidimas.

Statybos leidimui gauti reikia pateikti: prašymą; žemės sklypo nuosavybės doku-
mentus (bendraturčių sutikimas); statinio bendraturčių sutikimą; sutartį su gretimų skly-
pų savininkais dėl jų sklypų dalies laikino panaudojimo statybai; statinio projektą (STR 
1.05.03:2002); statinio projekto ekspertizės išvadas (STR 1.06.03:2002); statinio projekto 
patvirtinimo dokumentą (kai reikia tvirtinti); poveikio aplinkai įvertinimą (įstatymas 1996, 
Nr.82-1965; 2000, Nr.39-1092; techninės priežiūros vadovo paskyrimą ir jo kvalifi kacinio 
atestato kopiją; statinių kadastrinių matavimų bylą ir pažymą apie registre įregistruotą 
statinį (kai remontuojama arba rekonstruojama).

Visi dokumentai, išskyrus kadastrinių matavimų bylą (kopiją), negrąžinami.
Gautą pažymą su dokumentais tikrina savivaldybės Nuolatinė statybos komisija 

(NSK) ar statyba atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus sklypo tvarkymo 
bei projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus, surašo protokolą ir rekomenduoja išduoti ar 
neišduoti leidimą, nurodant priežastį.

Leidimas išduodamas per 10 dienų (ypatingiems statiniams per 15 dienų) nuo prašy-
mo ir dokumentų pateikimo. Kai leidimą išduoda apskrities viršininko administracija, tai 
Nuolatinė statybos komisija patikrina per 10 d., o leidimą išduoda per 7 d. nuo Nuolatinės 
statybos komisijos protokolo gavimo. Išduota leidimo kopija kartu su dokumentų kopijo-
mis per 30 dienų perduodami Nekilnojamo turto kadastro tvarkytojui. 

Atsisakymas neišduoti leidimą statytojui pranešamas per 10 d. nurodant priežastis. 
Tokį sprendimą galima apskųsti Administracinių ginčų komisijai arba Administraciniams 
teismui. Jei leidimas ir atsakymas per 10 d. negautas, statytojas turi teisę pradėti statybą 
pranešęs prieš 5 dienas iki statybos pradžios leidimą išduodančiai institucijai. 

Statybos leidimas galioja 10 metų, laikiniems pastatams iki 3 m. (nustato Nuolatinė 
statybos komisija).

Leidimas netenka galios, kai sklypas (jo dalis) paimamas visuomenės poreikiams; teismo 
sprendimu; jei per 3 metus nepradėta statyba arba per 10 metų statinys nepripažintas tinkamu 
naudoti. Leidimui netekus galios, statytojas turi kreiptis ta pačia tvarka gauti naują leidimą.

Savivaldybės išduoto leidimo galiojimą gali sustabdyti apskrities viršininko adminis-
tracija, vyriausybės atstovas arba Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 
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(VTPSI) prie Aplinkos ministerijos ir kreiptis į teismą dėl leidimo panaikinimo. Apskrities 
išduoto leidimo galiojimą gali sustabdyti Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos ins-
pekcija prie Aplinkos ministerijos. Statybos tęsimas pasibaigus leidimo galiojimo laikui 
nustato tokią pat atsakomybę kaip statyba be leidimo. Įsigijus nebaigtą statyti, remontuoti 
ar rekonstruoti statinį reikia perregistruoti statybos leidimą tokia pat tvarka kaip gauti 
naują leidimą. Jei keičiamas projektas, Nuolatinė statybos komisija padaro atitinkamas 
atžymas leidime. Panašiai išduodami leidimai statinių nugriovimui. 

Statybos (nugriovimo) leidimai savitoms statinių grupėms išduodami laikantis ben-
drosios tvarkos ir papildomų sąlygų priklausomai nuo statinių savitumo. Savitos statinių 
grupės yra: nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės; statiniai saugomose teritorijose; 
statiniai pajūrio juostoje ir Kuršių nerijoje; daugiabučių namų patalpų rekonstrukcija arba 
kapitalinis remontas, keičiant paskirtį arba jos nekeičiant; statiniai krašto apsaugos rei-
kmėms; hidrotechnikos statiniai.

2.3. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinė priežiūra

Valstybinę priežiūrą pagal Lietuvos vyriausybės nutarimą Nr.1776:2002.11.13 atlieka:
1. Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atlieka Aplinkos ministerija, Valstybinė 

teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, apskričių vir-
šininkai (per teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentus 
(skyrius)).

2. Statybos valstybinę priežiūrą atlieka: apskrities lygiu – administracija per TPSVP de-
partamentus (skyrius); valstybės lygiu – VTPS inspekcija prie Aplinkos ministerijos; 
statybinių inžinerinių ir geodezinių tyrinėjimų – apskričių viršininkai ir Nacionalinė 
žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos; statybinių inžinerinių ir geodezinių, ge-
otechninių tyrimų – Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos; statinio 
saugos ir paskirties – ministerijos ir žinybos pagal kompetenciją.

Techninės priežiūros ir statybos valstybinės priežiūros institucijų nurodymai privalo-
mi visiems statybos dalyviams taip pat savivaldybėms.

Valstybinę priežiūrą atlieka: Valstybinė techninės priežiūros ir statybos inspekcija 
prie Aplinkos ministerijos – Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo planavimo, Lie-
tuvos Respublikos lygmens specialiojo teritorijų planavimo, valstybinės sienos, krašto 
apsaugos ir strateginės reikšmės objektų teritorijų detaliojo planavimo; Aplinkos ministe-
rija – apskrities teritorijų bendrojo planavimo ir apskritiems lygmens specialiojo teritorijų 
planavimo; apskrities viršininkas – savivaldybių teritorijų bendrojo planavimo, detaliojo 
planavimo, savivaldybės ir fi zinių bei juridinių asmenų specialiojo planavimo.

Valstybinės priežiūros institucijos atlikdamos TPVP tikrina dokumentų rengimą, derini-
mą, viešojo svarstymo procedūras. Kai nustatyti pažeidimai reikalauja ištaisyti pažeidimus, pa-
pildomo derinimo ar ekspertizės, pažeidėjams taikomos administracinio poveikio priemonės.

Statybos valstybinės priežiūros institucijų funkcijos. Apskrities viršininko adminis-
tracija tikrina ar: statinys statomas pagal leidimą; statinio statyba nepažeidžia teritorijų 
planavimo reikalavimų trečiųjų asmenų interesų projektavimo sąlygų; statybos techni-
nės veiklos vadovai atitinka atestavimo kvalifi kacinius reikalavimus; atl;iekama SSTP ir 
SPVP ar statybos dokumentai atitinka reikalavimus; statinys statomas iš produktų, turinčių 
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atitikties dokumentus; įvykus statinio avarijai teikia apskrities viršininkui įsakymo projek-
tą dėl avarijos tyrimo ir likvidavimo komisijos skyrimo; organizuoja jos darbą Aplinkos 
ministerijos nustatyta tvarka; vykdo savavališkos statybos prevenciją; šalina savavališkos 
statybos padarinius civilinio kodekso ir kitų tesės aktų nustatyta tvarka.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 
pagrindinės funkcijos: išduoda leidimus branduolinės energijos objektų statybai ir rekons-
trukcijai, atlieka šių objektų statybos valstybinę priežiūrą; metodiškai vadovauja apskričių 
techninės priežiūros ir statybos departamentų (skyrių) darbui, tikrina jų veiklą; atrankos 
būdu tikrina bet kurio statinio statybos techninės veiklos dalyvių veiklą, viešai skelbia 
tikrinimo išvadas ir rekomendacijas pažeidimams pašalinti; atrankos būdu tikrina projek-
tavimo ir ekspertizės įmonių veiklą; sustabdo apskrities išduotų leidimų galiojimą iki teis-
mo sprendimo; tvarko statinių avarijų apskaitą, analizuoja jų priežastis, rengia prevencijos 
priemones, kontroliuoja jų vykdymą; dalyvauja vykdant TPSVP specialistų tobulinimo 
programas; nustačius pažeidimus teikia Aplinkos ministrui pasiūlymus dėl projektavimo, 
ekspertizės ir statybos įmonių ir specialistų neatestavimo, išduotų atestatų panaikinimo ar 
galiojimo sustabdymo; rengia normatyvinių statybos techninių dokumentų projektus, tei-
kia juos ministrui, nagrinėja kitų institucijų parengtus projektus, teikia pastabas ir pasiūly-
mus; sustabdžius statybą, įvykužius reikalavimus, išduoda raštišką sutikimą statybai tęsti.

Statinio saugos ir paskirties valstybinės priežiūros institucijos atlieka valstybinės 
priežiūros tokia funkcijas: rengia normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumen-
tus; normavimo sritis nustato Aplinkos ministerija kartu su statinių saugos ir paskirties 
reikalavimų valstybinės priežiūros institucijomis; nustato statinio projektavimo sąlygas ir 
kontroliuoja kaip jų laikomasi; nustatyta tvarka dalyvauja atliekant (arba atlieka) projektų 
ekspertizę ir SPTN; raštu informuoja apskrities viršininko administraciją apie nustatytą 
savavališką statybą; vykdo kitas joms priskirtas funkcijas susijusias su statinio saugos ir 
paskirties reikalavimų valstybine priežiūra.

Statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos kartu su 
Aplinkos ministerija nustato statinio saugos reikalavimus ir organizuoja jų įgyvendini-
mą šiose srityse:

Aplinkos ministerija – aplinkos apsaugos, poveikio aplinkai vertinimo, saugomų te-
ritorijų apsaugos, kraštovaizdžio apsaugos;

Kultūros ministerija – nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsau-
gos saugomų teritorijų apsaugos ir planavimo, planuojamos ūkinės veiklos poveikio šioms 
vertybėms vertinimo;

Vidaus reikalų ministerija – gaisrinės saugos, statinių apsaugos, eismo saugos, stati-
nių valstybės pasienio zonoje saugos;

Sveikatos apsaugos ministerija – visuomenės sveikatos, statinių sanitarinių apsaugos 
zonų vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo (pagal kompetenciją), potencialiai pavojingų 
įrenginių priežiūros (pagal kompetenciją), radiacinės saugos;

Krašto apsaugos ministerija – civilinės saugos ir gynybos;
Žemės ūkio ministerija – melioracijos darbų ir hidrotechnikos statinių melioracijos 

sistemose statybos;
Susisiekimo ministerija – geležinkelių, automobilių kelių, gatvių, oro, jūrų ir upių 

uostų, prieplaukų, tiltų, viadukų, tunelių;
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Ūkio ministerija – energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės saugos ir 
potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros (pagal kompetenciją);

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – darbų saugos ir potencialiai pavojingų 
įrenginių priežiūros (pagal kompetenciją);

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija – branduolinės energetikos 
objektų ir įrenginių branduolinės saugos;

Ryšių reguliavimo tarnyba prie LR vyriausybės – telekomunikacijų linijų ir įrenginių.
Ypatingų statinių statybos valstybinė priežiūra atliekama inspektuojant tokiais etapais:
1 – pamatai, rūsys, inžineriniai tinklai (iki užpylimo gruntu, padarius geodezines nuo-

traukas);
2 – pagrindinės laikančios konstrukcijos (atlikus geodezinę kontrolę).
Pasirinktinai inspektuojama bet kurio statybos proceso metu. Inspektavimo rezultatai 

įrašomi į statybos darbų žurnalą.
Kitų statinių valstybinė priežiūra atliekama pasirinktinai inspektuojant.
Statinio statyba sustabdoma, kai: teismui pateiktas prašymas panaikinti statybos lei-

dimą; statinys neatitinka leidime nurodytų ploto, tūrio ir naudojimo paskirties; statytojas 
ar rangovas pažeidė projekto sprendimus STR, saugos ir paskirties reikalavimus; paaiškėja 
projekto klaidos, dėl kurių kyla avarijos pavojus; statybos leidimas netenka galios; statinys 
statomas ar griaunamas savavališkai.

Statybos sustabdymo formą ir tvarką nustato Aplinkos ministerija.
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros (TPSVP) institucijų teisės. 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigū-
nai turi teisę: nagrinėti ir spręsti nesutarimus tarp LR ir apskrities lygmenų bendrojo arba 
specialiojo teritorijų planavimo klausimais; nagrinėti prašymus (skundus) TP ir SVP, kai jie 
išnagrinėti apskrityje, tačiau sprendimas netenkina pareiškėjo; nustačius, kad statybos leidi-
mas išduotas neteisėtai, siūlyti apskrities viršininkui kreiptis į teismą leidimo panaikinimui, 
siūlyti sustabdyti savivaldybės mero išduoto leidimo galiojimą iki teismo sprendimo; parei-
kalauti pašalinti savavališkos statybos padarinius arba dėl jų pašalinimo kreiptis į teismą.

Apskrities viršininkas turi teisę: pareiškėjo prašymu sustabdyti statinio projektavi-
mą, jei jis neatitinka patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, neišduoti leidimo; spręsti 
ginčus ir nesutarimus teritorijų statybos valstybinės priežiūros klausimais.

Apskrities teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentų (sky-
rių) pareigūnai turi teisę: nustatę, kad leidimas išduotas neteisėtai, kreiptis į teismą dėl lei-
dimo panaikinimo; sustabdyti mero išduoto leidimo galiojimą iki teismo sprendimo; atšaukti 
SSTP reikalavimą sustabdyti statybą, jeigu jis nepagrįstas; pastebėję statinio konstrukcijų 
deformacijų pareikalauti atlikti statinio ekspertizę; reikalauti statytojo ir rangovo pašalinti 
projekto ir normatyvų reikalavimų pažeidimus; sustabdyti statybą STR numatytais atvejais, 
o jeigu teisėti reikalavimai nevykdomi, kreiptis į teismą; netrukdomai patekti į statybvietes, 
statomus rekonstruojamus, remontuojamus ar nugriaunamus statinius, juose esančius butus 
ir reikalauti statybos dalyvių pateikti visus statybos dokumentus; į statybvietes karinėse teri-
torijose pareigūnai įleidžiami vyriausybės nutarimo Nr.187 200.02.21. nustatyta tvarka; pa-
žeidimo atvejais surašyti protokolus, nagrinėti pažeidimų bylas, skirti nuobaudas arba teikti 
pažeidimų bylas teismui; civilinio kodekso nustatytais atvejais kreiptis į teismą dėl bylos 
iškėlimo, kad būtų atlyginta valstybei pažeidimų padaryta žala; atstovauti teisme institucijai 
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pagal įgaliojimą; tikrinti SSTP ir SPVP vadovų veiklą, radus pažeidimų taikyti teisės akto 
nustatytas poveikio priemones; reikalauti ir gauti už statybos dalyvių paaiškinimus raštu ir 
žodžiu, dokumentų nuorašus ir kitą informaciją apie jų veiklą susijusią su teritorijų plana-
vimu ir statyba; kreiptis į policiją, kai statybos dalyviai neleidžia atlikti tarnybinių funkcijų; 
teikti statytojams ir statinių savininkams privalomus reikalavimus pašalinti padarytus pažei-
dimus; perduoti teisėsaugos institucijoms medžiagą dėl asmenų, padariusių šiurkščius pa-
žeidimus, patraukimo baudžiamojon atsakomybėn; reikalauti, kad planavimo organizatorius 
papildomai derintų teritorijų planavimo projektą; gauti iš ministerijų ir kitų valstybinių insti-
tucijų informaciją šiuose nuostatuose nurodytoms funkcijoms vykdyti; analizuoti projektus, 
statybos procesus, statybos dalyvių veiklą, teikti pasiūlymus dėl normatyvinių dokumentų ir 
projektų tobulinimo, įmonių ir specialistų kvalifi kacijos atestatų galiojimo panaikinimo ar 
sustabdymo; gauti nustatyta tvarka išduotų leidimų kopijas.

Statinio saugos ir paskirties valstybinės priežiūros institucijos turi teisę: sustabdyti 
statybą ar griovimą arba to reikalauti padaryti apskrities viršininko administraciją, sustab-
džius statybą visais atvejais informuoti apskrities viršininką; tikrinti statinių statybą, teikti 
privalomuosius reikalavimus statybos dalyviams, jei nesilaikoma statinio saugos ir paskir-
ties dokumentų reikalavimų; taikyti sankcijas įstatymų ir teisės aktų nustatytais atvejais; 
naudotis kitomis teisėmis, suteiktomis šių nuostatų ir kitų teisės aktų.

Skundai dėl teritorijų planavimo ir statybų nagrinėjami Viešojo administravimo įsta-
tymo nustatyta tvarka.

Valstybės priežiūros pareigūnai už nuostatų pažeidimus atsako pagal Lietuvos Res-
publikos įstatymus.

2.4. Nesudėtingi ir laikini statiniai

Statiniai pagal sudėtingumą skirstomi į grupes: nesudėtingi ir laikini, ypatingi ir ben-
drieji. Nesudėtingi ir laikini statiniai reglamentuoti STR 1.01.07:2003.

Laikinas statinys skirtas naudoti ne ilgiau kaip 3 metus, kurį galima išardyti ar per-
kelti, neturi pamatų. Tai kioskai, pramogų paviljonai, eksponatai, palapinės, vagonėliai, 
konteineriai, aikštelės, pavėsinės ir kt.

Nesudėtingas statinys – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio visų aukštų, rūsio ir 
pastogės bendras plotas ne didesnis kaip 80 m2. Nesudėtingi statiniai skirstomi į 2 grupes: 
I grupės ir II grupės.

I grupės nesudėtingi statiniai:
• gyvenamojo ar sodo namo pagalbinis pastatas, kurio perdengimo anga iki 4,8 m, 

ne aukštesnis kaip 3,5 m ir kurio užstatymo plotas iki 15 m2, kai jame nėra rūsio, 
sanitarinių patalpų, šildymo įrangos;

• pavėsinė, stoginė, prieangis;
• polietileninis šiltnami iki 3 m aukščio (plotas neribotas;
• stiklo šiltnamis iki 3 m aukščio ir iki 20 m2;
• sklypo teritorijos tvarkymo statiniai, takai, vidaus keliai, atraminės sienos, tera-

sos, puošybos elementai, tvorelės, baseinai iki 10 m2, skulptūros, koplytstulpiai 
iki 3 m aukščio;

• sklypo tvoros iki 1,8 m aukščio (sodybose iki 2 m);
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• saulės energijos kaupimo įrenginiai ant stogo ar prie sienos;
• vandens bakas iki 5 m3 ir ne aukščiau 3 m;
• žvėrelių, paukščių narvai, šuns būda;
• radijo, televizijos antenos iki 10 m virš pastato ir bendras pastato ir antenos aukš-

tis iki 25 m;
• kūdra ūkininkų sodyboje iki 300 m2;
• įvairūs bokštai, stiebai iki 15 m aukščio;
• geodeziniai ženklai, paminklai;
• inžineriniai statiniai prie vandens ir telkinyje – lieptai iki 15 m nuo kranto ir iki 30 

m2 ploto, tilteliai, prieplaukos, valčių pastogės (1–2 ir 3–4 valtims). Šuolių į vande-
nį bokšteliai, pliažo įrenginiai. Visi šie statiniai gali būti statomi tik gavus vandens 
telkinių savininkų ir aplinkosaugos departamento raštišką sutikimą;

II grupės nesudėtingi statiniai:
• gyvenamasis namas iki 8,5 m aukščio ir perdengimo anga iki 4,8 m, kurių visų 

patalpų suma ne didesnė kaip 80 m2 (privaloma techninė priežiūra);
• sodo namai, tokie pat kaip gyvenamieji namai (privaloma techninė priežiūra);
• ūkio, pagalbiniai pastatai iki 8,5 m aukščio iki 50 m2 užstatomo ploto;
• stiklinis šiltnamis iki 3 m aukščio su pamatais iki 20 m2, ūkininkų sodybose 

iki 70 m2;
• vėjo energijos statinys iki 10 m;
• šachtinis šulinys;
• metalinis vandens bokštas iki 10 m aukščio ir iki 25 m3 talpos;
• ištisinės mūrinės, g/b ar metalinės sklypo tvoros iki 1,8 m aukščio;
• telekomunikacijų kabelių linijos, kai nėra šulinių, kamerų ir antžeminių statinių;
• atviras žiūrovinis statinys estrada, šokių aikštelė ir pan.) iki 20 m2 ploto; 
• sporto aikštelės; 
• sandėliavimo ar parodos aikštės iki 200 m2, kai nėra taršos;
• reklaminiai skydai;
• metereologinių stebėjimų aikštelės;
• automobilių apžiūros estakados.
Nesudėtingų statinių konstrukcijos laikomos paprastomis, kai statytojas gali pa-

statyti savo, šeimos narių bei samdytų žmonių jėgomis nenaudojant kranų (išskyrus 
pamatams ir perdangoms).

I grupės statiniams taikomos statybos įstatymo reikalavimų išimtys: neprivalo-
mas projektas ir visa projektavimo procedūra; nereikalingas statybos ir nu-
griovimo (išskyrus tam tikrus atvejus ir leidimą žemės darbams); neprivaloma 
skirti statybos vadovą, techninį prižiūrėtoją; neatliekami statinio kadastriniai 
matavimai, statinio pripažinimas tinkamu naudoti, statinio registravimas Ne-
kilnojamojo turto registre.

II grupės nesudėtingiems statiniams taikomos Statybos įstatymo išimtys: projektavi-
mo sąlygos reikalingos tik komunikacijoms už statinio ribų; rengiamos sumažintas 
projektas – projektavimo schema; leidimą išduoda meras be NSK tikrinimo; ne-
privaloma projekto vykdymo, techninė priežiūra (išskyrus išimtis); nereikalingas 
leidimas statinį nugriauti.
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Laikiniems pastatams taikomos nuostatos kaip II grupės nesudėtingiems statiniams, 
tik leidimai išduodami ne ilgiau kaip 3 metams.

Projektuojant ir statant I ir II grupės nesudėtingus ir laikinus statinius neprivalomas 
civilinės atsakomybės draudimas. II grupės nesudėtingus statinius galima projektuoti, 
statyti ir prižiūrėti neturintiems kvalifi kacinio atestato, bet turintiems statybos, architek-
tūros ar kitą aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsimokslinimą ir patentą. Statant savo 
reikmėms patento nereikia.

Statytojas organizuodamas nesudėtingų statinių projektavimą ir statybą privalo vado-
vautis statybos įstatymu, Civiliniu kodeksu ir kitais normatyviniais ir teisės dokumentais.

2.5. Ypatingi statiniai

Ypatingi statiniai (STR 1.01.06:2002), kuriuose saugomos pavojingos medžiagos 
pagal nustatytus ribinius kiekius. Statiniai, kuriuose yra pavojingų įrenginių ir atliekami 
pavojingi darbai. Pavojingi įrenginiai ir medžiagos registruojami Valstybės rejestre: garo 
ir vandens šildymo katilai su jų įranga; slėginiai indai ir jų įranga; pavojingų medžiagų 
slėginiai vamzdynai ir jų įranga; pavojingų medžiagų talpyklos ir jų įranga; lynų keliai, 
funikulieriai ir jų įranga; eskalatoriai ir jų įranga; kėlimo kranai ir jų įranga; techniniai me-
dicinos įrenginiai ir jų įranga; pramoginiai įrenginiai ir jų įranga (apžvalgos ratai ir kt.).

Ypatingi statiniai pagal konstrukcijų sudėtingumą ir technologines charakteristikas: 
aukštesni kaip 30 m; įgilinimas didesnių kaip 7 m (išskyrus šachtinius šulinius individu-
aliam naudojimui); didelių atstumų tarp atramų (virš 12 m); arkiniai sandėliai, kai ats-
tumas tarp atramų virš 24 m; erdvinės konstrukcijos (kupolai, kevalai ir kt.); karkasiniai 
statiniai virš 18 m aukščio; statiniai veikiami dinaminių, pulsinių bei ypatingų apkrovų; 
statiniai, kuriuose yra kabančių konstrukcijų; statiniai statomi aukštų kėlimo metodu; 
bokštiniai statiniai virš 15 m aukščio; jūrų, upių ir kt. navigacijos švyturiai; pramonės 
statiniai, kuriuose įrengiamos technologijos su dinaminėmis apkrovomis, vibracija, pa-
vojingos gaisro ar sprogimo atveju; jėgainių statiniai (tarp jų žemės šilumos paėmimo 
statiniai); cheminių medžiagų, naftos perdirbimo įmonių statiniai; hidrotechniniai sta-
tiniai, kurių patvankos aukštis didesnis kaip 3 m arba tvenkinio plotas didesnis kaip 5 
ha; statiniai Baltijos jūroje ir Kuršių mariose; jūrų ir upių uostai, dokai, molai, dambos, 
krantinės, prieplaukos; statiniai skirti darbui didesnėje kaip +50° temperatūroje; van-
dentiekio statiniai ir įrenginiai; nuotekų šalinimo statiniai ir sistemos; elektros tiekimo 
tinklų statiniai; magistraliniai ir krašto keliai, miestų gatvės ir sankryžos su indeksu (A, 
B, C); tiltai, tuneliai, viadukai, estakados, pėsčiųjų takai ir tuneliai, kurių angos ilgis 
didesnis kaip 6 m; geležinkeliai ir jų statiniai; aerodromai, oro uostų terminalai; naftos 
ir dujų gavybos, paskirstymo ir laikymo statiniai: povandeniniai statiniai; visuomeniniai 
pastatai, kuriuose vienu metu gali būti daugiau kaip 100 žmonių; nekilnojamo kultūros 
paveldo statiniai; kiti statiniai panašūs į išvardintus.

Ypatingiems statiniams be Statybos įstatymo taikomi papildomi reikalavimai: 
rengti projektus, statyti, rekonstruoti, remontuoti ar nugriauti turi teisę tik įmonė turinti 
Aplinkos ministerijos atestatą ypatingiems statiniams; projekto ekspertizė privaloma; 
privalomas projekto tvirtinimas; privaloma projekto vykdymo ir techninė priežiūra; sta-
tiniui nugriauti būtinas projektas.
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Už nustatytos tvarkos pažeidimus atsako visi projekto ir statybos dalyviai Civilinio 
kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

2.6. Statinių statybos rūšys 

Statinio statybos rūšys (STR 1.01.08:2002) yra: naujo statinio statyba; rekonstravi-
mas; kapitalinis ir paprastasis remontas; statinio nugriovimas.

Statinio statyba yra: naujo statinio statyba; priestatų statyba, jei visu patalpų suma 
didesnė kaip 10 % už pagrindinių patalpų plotą; naujų inžinerinių tinklų tiesimas; naujų 
susisiekimo komunikacijų tiesimas; statinių atstatymas.

Statinio rekonstravimo tikslas – iš esmės pertvarkyti statinį sukuriant naują kokybę: 
kai pastatomi nauji aukštai, mansardos; įrengiamas naujas rūsys, praplečiamas esamas; 
pastogėje įrengiamos naujos patalpos; nugriaunama dalis aukštų; pristatomas priestatas iki 
10 % bendro ploto; pašalinamos ar naujai įrengiamos laikančios konstrukcijos; keičiami 
pamatai; keičiamas fasadas; keičiamas stogas; apšiltinamas stogas ar namas iš išorės; pa-
keičiamos tvoros (aptvarai); įrengiamos naujos inžinerinės sistemos.

Rekonstruojant statinį kartu atliekami kapitalinio ir paprastojo remonto darbai.
Kapitalinio remonto tikslas – atkurti statinio ar jo dalies savybes arba jas iš esmės 

pagerinti. Atliekami vienas ar keli šie darbai: stiprinamos laikančios konstrukcijos; pakei-
čiamos nelaikančios sienos; pakeičiama daugiau kaip 10 % laikančių konstrukcijų; apšilti-
nimas iš vidaus; iš dalies keičiamas fasadas iki 20 %; pakeičiama stogo danga; keičiamos 
tvoros; pertvarkomos inžinerinės sistemos.

Atliekant kapitalinį remontą atliekami ir paprastojo remonto darbai. Paprastojo 
remonto tikslas – iš dalies atkurti statinio ar jo dalies savybes. Paprastojo remonto dar-
bais nekeičiamos, nešalinamos, nestiprinamos ir nesilpninamos laikančios konstruk-
cijos: pakeičiamos pertvaros; stiprinamos sąramos nelaikančiose sienose; iškertamos 
angos; iš vidaus šiltinamos patalpos ir konstrukcijos; įstiklinami balkonai; nežymiai 
keičiamas fasadas; keičiama vidaus apdaila, grindys; keičiamos atskiros statinio siste-
mos; šalinami įvairūs defektai.

Statinio nugriovimo tikslas – suardyti visas statinio konstrukcijas ir elementus, pa-
verčiant juos atliekomis arba panaudojant tinkamus produktus naujų statinių statybai.

Vandentiekio bei nuotekų šalinimo tinklų statybos rūšys nurodytos STR 1.01.08:2002 
priede.
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3 SKYRIUS. VANDENS ŪKIO STATINIŲ 
PROJEKTAVIMAS

3.1. Bendrosios žinios

Vandentvarkos statinių projektavimo darbus atlieka projektavimo įmonės bei indivi-
dualūs projektuotojai. Daugiausia vandentvarkos statinių atlieka Kauno, Vilniaus, Panevė-
žio, Šiaulių ir Šilutės hidroprojektai. Tai uždarosios akcinės bendrovės turinčios turtingas 
tradicijas, techninę įrangą ir prietaisus, sukaupusios daug originalios archyvinės medžia-
gos. Šios bendrovės susiformavusios buvusio Respublikinio vandens ūkio projektavimo 
instituto atitinkamų skyrių bazėje. Greta to, vandentvarkos statinių projektavimo verslu 
užsiima individualūs projektuotojai. Kai kurios vandentvarkos statybos verslo įmonės taip 
pat turi Aplinkos ministerijos atestatus projektavimo darbams ir atlieka tyrinėjimo, projek-
tavimo ir statybos darbus. Pagal statybas reglamentuojančius įstatymus ir ES šalių patirtį 
toks projektavimo ir statybos kompleksas ne tik leidžiamas, bet ir pageidautinas.

Projektuojant vandentvarkos statinius reikia vadovautis Statybos techniniu regla-
mentu STR 1.05.06:2005 Statinių projektavimas“. Projektuojant žemės ūkio melioracijos 
statinius ir sistemas apart to dar reikia vadovautis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 
2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ ir kitais Melioracijos 
techniniais reglamentais.

3.2. Projektavimo darbų pagrindiniai dalyviai

Pagal statybos įstatymą statybos dalyviai yra: 1) statytojas (užsakovas); 2) ty-
rinėtojas; 3) projektuotojas; 4) rangovas; 5) statybos techninis prižiūrėtojas; 6) sta-
tybos produktų tiekėjas.

Projektuojant statinį pagrindiniai juridiniai dalyviai yra statytojas, tyrinėtojas ir pro-
jektuotojas.

Pagrindinis statinio projektavimo (o vėliau ir statybos) organizatorius yra statytojas.
Statytojas yra žemės sklypo ir statomo statinio savininkas ir visų su statyba susijusių 

darbų fi nansuotojas.
Statytojas privalo: pateikti projektuotojui privalomuosius projekto rengimo doku-

mentus; organizuoti statinio statybvietės ir gretimų sklypų, kuriems statyba gali daryti 
neigiamą poveikį, tyrinėjimus; organizuoti statinio projekto ekspertizę; patvirtinti statinio 
projektą; atlikti jo vykdymo priežiūrą.

Statytojas turi teisę: pasirinkti statinio projektavimo organizavimo būdą; sudaryti 
projektavimo darbų rangos sutartį su projektuotoju; pasirinkti projektuotojus savo nuožiū-
ra ar konkurso tvarka; paskirti projekto vadovą ar pavesti tai atlikti projektuotojui.

Projektuotoju gali būti: fi zinis asmuo, įsigijęs statinio projektavimo darbų patentą; 
užsienio projektavimo įmonė, turinti savo šalies institucijų išduotus atestavimo dokumen-
tus pripažįstamus Lietuvoje.

Rengti ypatingų statinių projektus turi teisę įmonė (Lietuvos ar užsienio), gavusi vy-
riausybės įgaliotos institucijos atestatą ypatingiems statiniams projektuoti.
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Projektuotojas privalo: statytojo pavedimu paskirti projekto vadovą arba pats vado-
vauti projektui (jei individualus projektuotojas); tuo atveju, kai statytojas paveda projek-
tavimą skirtingiems projektuotojams, jis pats paskiria projekto vadovą, pats atlieka šias 
funkcijas arba paveda projektavimo įmonei, kuri paskiria projekto vadovą; pasirašyti stati-
nio projektą, tuo prisiimant atsakomybę, kad statinio projektas atitinka įstatymus ir teisės 
aktus; pataisyti projektą pagal statytojo pastabas; pataisyti projektą pagal ekspertizės akto 
privalomas pastabas; statytojo užsakymu pagal sutartį atlikti projekto vykdymo priežiūrą; 
dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti.

Projektuotojas turi teisę: įgalioti projekto rengėjus projektavimo ir statybos metu 
statybvietėje patikrinti, kaip laikomasi statinio projekto sprendimų; statybos darbų metu 
esant pažeidimams ar avarijos grėsmei, iš statybos rangovo ar statytojo reikalauti darbus 
sustabdyti ir pranešti viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę 
priežiūrą; atlikti kitų statybos dalyvių funkcijas.

Projekto vadovo paskyrimo dokumentuose turi būti nurodyta statinio pavadinimas, 
statybos rūšis, projekto etapas, projekto tikslas. Jo veiklos pradžia laikoma nuo pasam-
dymo vadovauti konkrečiam projektui dienos ir trunka iki statinio pripažinimo tinkamu 
naudoti dokumentų pasirašymo. Jį pasamdydamas (paskirdamas) projektavimo įmonės 
vadovas perduoda jam įgaliojimus atstovauti įmonei rengiant konkretų statinio projektą, 
teises ir atsakomybę. Projektavimo įmonės vadovo parašai statinio projekte neatleidžia 
projekto vadovo nuo atsakomybės.

Projekto vadovas privalo: vadovauti rengiant statinio projektą ir kontroliuoti, kad jis 
atitiktų privalomus projektų rengimo reikalavimus; parengti kartu su užsakovu projektavimo 
užduotį; pateikti projektavimo darbų rangos sutarčiai sudaryti orientacinius sprendimus, ka-
lendorinį darbų grafi ką, sąmatą; parengti ir patvirtinti darbo užduotis projektui rengti; paskirs-
tyti lėšas atskiroms projekto dalims rengti; parinkti projekto rengėją, projekto dalių vadovus; 
kontroliuoti piniginių lėšų atitikimą faktiškai įvykdytiems projektavimo darbams; pasirašyti 
statinio projektą; pateikti užsakovui suderinti principinius sprendimus; būti statinio projekto 
vykdymo priežiūros vadovu; atstovauti statytojo interesams projektavimo metu ir pripažįstant 
statinį tinkamu naudoti; dalyvauti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoje; saugoti 
sužinotas projektuojant valstybines ir statytojo technines ir komercines paslaptis.

Projekto vadovas ir projekto dalies vadovas privalo: kontroliuoti, kad statinys būtų 
suprojektuotas iš tokių medžiagų, kurių savybės užtikrintų esminius statinio reikalavimus 
(mechaninį atsparumą ir pastovumą, gaisrinės saugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo 
triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo); kontroliuoti, kad projekto sprendi-
muose būtų apsaugoti trečiųjų asmenų interesai; kontroliuoti, kad projekto sprendimuose 
būtų tenkinami specifi niai invalidų poreikiai; statinio projektą įforminti nustatyta tvarka; 
vykdyti šio reglamento nustatytus reikalavimus; atsisakyti vykdyti statytojo bei viešojo 
administravimo subjektų reikalavimus, jei jie neatitinka teisės aktų; atsisakyti vadovautis 
ekspertizės pastabomis, jei jos nepagrįstos teisės aktų reikalavimais; nepasirašyti statinio 
pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus, jei jis pastatytas pažeidžiant projektą.

Projekto dalies vadovas turi teisę: atsisakyti vykdyti projekto vadovo nurodymus, jei 
jie neatitinka teisės aktų reikalavimų; reikalauti nesivadovauti ekspertizės privalomomis 
pastabomis, jei jos nepagrįstos teisės aktais; reikalauti nepasirašyti statinio pripažinimo 
tinkamu dokumentų, jei jis pastatytas pažeidžiant projektą.
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Statinio architektas privalo: laikytis projekto vadovo nurodymų; tikrinti, kad 
projekte būtų įgyvendinti teritorijų planavimo dokumentų nustatyti sklypo tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai; vadovauti projekto architektūrinei daliai; laikytis statinio nu-
statytos kainos; pateikti projekto vadovui peržiūrėti ir suderinti architektūrinės dalies 
sprendimus; pasirašyti projekto dalį, kuriai jis vadovavo; vykdyti šio reglamento reika-
lavimus; parengti projektą, kad statinio architektūra būtų tokia: statinys derėtų prie kraš-
tovaizdžio, atitiktų savivaldybės nustatytus urbanistinius reikalavimus, atitiktų statinio 
paskirtį, neprieštarautų statinio inžinerinių sistemų reikalavimams.

Statinio architektas turi teisę: reikalauti iš projekto dalių vadovų derinti su juo 
projektinius sprendimus; atsisakyti vykdyti projekto vadovo nurodymus, jei jie ne-
atitinka teisės aktų reikalavimų; reikalauti iš projekto vadovo atsisakyti vadovautis 
ekspertizės privalomosiomis pastabomis, jei jos nepagrįstos teisės aktais; reikalauti 
iš projekto vadovo nepasirašyti statinio pripažinimo tinkamu dokumentų, jei pažeisti 
architektūrinė dalies sprendimai.

3.3. Projektavimo privalomieji dokumentai

Privalomuosius projektavimo dokumentus projektuotojui turi pateikti statytojas.
Pagrindiniai privalomieji dokumentai statinio projektavimui yra: a) žemės sklypo 

nuosavybės dokumentai bei sklypo bendraturčių sutikimas, jei sklypas priklauso keliems 
savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise; b) teritorijos planavimo detalusis pla-
nas; c) viešojo aptarimo protokolas; d) projektiniai pasiūlymai; e) planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita; f) statinio projektavimo sąlygų sąvadas; g) 
statinio ir statinio sklypo tyrimų (geodezinių, inžinerinių geologinių, geotechninių, esamų 
statinių, kraštovaizdžio, archeologinių, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kitų) ataskaitos; 
h) projektavimo užduotis.

Projektavimo užduotį paruošia statytojas arba jo pavedimu projektuotojas.

3.4. Projektavimo eiga

Statinio projektas rengiamas pasirašius projektavimo darbų rangos sutartį. Ji suda-
roma Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Statiniams statomiems pagal tarptautinius kon-
kursus projektavimo darbų rangos sutartys sudaromos Tarptautinės inžinierių konsultantų 
federacijos (FIDIC) nustatyta tvarka.

Projektuotojo civilinė atsakomybė draudžiama privalomuoju draudimu. Statytojas 
prieš projektavimą privalo informuoti visuomenę. Projektavimo darbų rangos sutartis 
sudaroma darbų etapui (techniniam ar darbo projektui) ar viena abiems etapams. Statinio 
projektas rengiamas vadovaujantis statybos ir kitais įstatymais, privalomaisiais projekto 
rengimo dokumentais, projektavimo darbų rangos sutartimi. Jei rengiant projektą nėra 
galimybių įgyvendinti normatyvinių dokumentų reikalavimus, turi būti numatytos prie-
monės trūkumams kompensuoti. Projektas turi užtikrinti esminius statinių reikalavimus. 
Projektui ar jo dalims vadovauja atestuoti vadovai. Projektas rengiamas dviem atskirais 
etapais (techninis projektas ir darbo projektas) arba tik vienu etapu. Pirma parengiamas 
techninis projektas, tik po to darbo projektas. Darbo projekto sprendimai turi atitikti 
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techninio projekto sprendimus ir specifi kacijas. Kiekvieno projekto etapo sudėtį nustato 
statytojas kartu su projektuotoju. Nustatant branduolinės energetikos objekto projekto 
sudėtį būtina vadovautis VATESI ir TATENA rekomendacijomis. Nesudėtingiems sta-
tiniams rengiama projekto schema. Statinio griovimo darbai vykdomi parengus statinio 
griovimo projektą ir griovimo technologijos projektą.

3.5. Statinių projektai – jų etapai, paskirtis ir sudėtis

Priklausomai nuo statinių sudėtingumo projektai rengiami dviems etapais – techninis 
projektas ir darbo projektas. Nesudėtingiems statiniams leidžiama sujungti abu projekto 
etapus. Tada statinio dokumentuose rašoma: techninis-darbo projektas. Pirmos grupės ne-
sudėtingiems statiniams techninis projektas neprivalomas. Antros grupės nesudėtingiems 
statiniams gali būti rengiami supaprastinti projektai-schemos.

3.5.1. Techninis projektas

Techninio projekto paskirtis yra statinio projekto ekspertizei atlikti; statybos lei-
dimui gauti; projektavimo darbų rangovo konkursui organizuoti ir projektavimo darbų 
rangos sutarčiai sudaryti; konkursui projektuotojui parinkti; darbo projekto rengimo 
sutarčiai sudaryti.

Techninio projekto sudėtis: bendrieji duomenys; projektiniai sprendimai (aiš-
kinamasis raštas, skaičiavimai, brėžiniai); sklypo tvarkymas, architektūrinė dalis, 
konstrukcinė dalis, transporto dalis; statinyje vykdomos veiklos dalis; vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo, šildymo – vėdinimo, dujofi kavimo dalis, elektrotechnikos, teleko-
munikacijų, inžinerinių sistemų valdymo dalis, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos 
dalis, pasirengimo statybai dalis; planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai verti-
nimo (PAV) ataskaita; saugomos teritorijos, nekilnojamosios kultūros paveldo verty-
bių apsauga; techniniai reikalavimai; įrengimų, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiai; 
statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniai; techniniai ekonominiai duomenys; 
civilinės saugos projektiniai sprendimai; statybos kainos ir atsipirkimo laiko skaičia-
vimai; statinio naudojimo reikalavimai.

Bendruosiuose duomenyse pateikiama: techninio projekto sudėties sąvadas; pri-
valomųjų techninio projekto rengimo ir pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas; 
techninių priemonių nukrypimams nuo normatyvinių dokumentų kompensuoti sąra-
šas; bendrieji techniniai reikalavimai; projektavimo dokumentų kopijos; aiškinamasis 
raštas; planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos įgyven-
dinimas; saugomų teritorijų apsauga; gaisrinė sauga; gyventojų higiena ir sveikatos 
apsauga; sauga darbe ir visuomenės sveikatos sauga; branduolinė ir kita energetinė 
sauga; potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra; radiacinė sauga; informacija, kaip 
planuojama užtikrinti asmenų gyvenimo ir veiklos pasikeitimo sąlygas; esamų sta-
tinių techninės būklės išsaugojimas; galimybė išvažiuoti į kelią; patalpų apšvietimo 
reikalavimų išsaugojimas; gaisrinės saugos sistemų kelių išsaugojimas; apsauga nuo 
triukšmo, vibracijos, kitokių poveikių; oro, vandens ir žemės taršos apsauga; aplinkos 
apsaugos statinių efektyvumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; 
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vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; hidrotechnikos 
ir melioracijos statinių išsaugojimas.

Projektiniai sprendimai tai projektuotojo parengti sprendimai, pagrįsti skaičiavimais, 
pavaizduoti brėžiniuose.

Techninės specifi kacijos (techniniai reikalavimai) tai raštu pateiktos projektiniams 
sprendiniams įgyvendinti reikalingos sąlygos, statybos produktų, įrenginių ir statybos dar-
bų techniniai reikalavimai bei rodikliai, pagal kuriuos konkurso būdu parenkami statybos 
rangovas, įrangos gamintojas ir nustatoma statinio statybos skaičiuojamoji kaina.

Statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai – projekte numatytų statybos 
produktų, įrenginių ir statybos darbų kiekiai, reikalingi statybos kainai nustatyti ir statiniui 
pastatyti.. Žiniaraščiai parengiami pagal atskiras projekto dalis.

Statybos kainos skaičiavimais įvertinama statybos produktų, įrenginių, statybos 
montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų kaina ir visos papildomos išlaidos, susijusios 
su statyba.

Techniniai ekonominiai duomenys tai gamybos rodikliai; visų rūšių energijos ir van-
dens sunaudojimo rodikliai; statinių plano ir tūrio rodikliai; statinio naudojimo rodikliai.

Statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniuose nurodomos statybvietės sąlygos, 
darbų eiliškumas, specifi niai statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniai.

3.5.2. Darbų projektas

Darbo projekto paskirtis – pagaminti statybos produktus, pastatyti statinį, jį tei-
siškai įteisinti.

Darbo projekto sudėtis: statybinių konstrukcijų ir įrenginių inžineriniai skaičiavi-
mai; brėžiniai statybos darbams; brėžiniai statybinėms konstrukcijoms ir gaminiams; 
patikslinti statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai; inžinerinių sistemų 
ir įrenginių naudojimo nurodymai.

Darbo projekte turi būti numatyta pakankamai sprendinių, kad galima būtų pati-
krinti ar bus įvykdyti projektiniai reikalavimai, nupirkti įrenginius, gaminius, medžia-
gas, įvykdyti statybos darbus.

Darbo projekto dalių sudėtį ir detalumą nustato standartai, projektavimo užduotis ir 
projektavimo darbų rangos sutartis.

Ypatingo statinio projekto ekspertizė atliekama nustatytąja tvarka. Kai statinio eks-
pertizė neprivaloma, ji gali būti atliekama statytojo iniciatyva.

Ypatingo statinio ir statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą, projektas iki 
gaunant statybos leidimą turi būti patvirtintas. Statinio projekto ir sąmatos tvirtinimas 
įforminamas tvarkomuoju dokumentu – kai statytojas juridinis asmuo arba statytojo 
žyma „tvirtinu“ ir parašu statinio projekte – kai statytojas fi zinis asmuo. Abiem atvejais 
nurodomi tokie rodikliai: projekte esančių statinių pavadinimas ir paskirtis; projekte 
esančių statinių techniniai, ekonominiai rodikliai (dydis, konstrukciniai ypatumai, nau-
dojimo charakteristikos); ypatingo statinio projekte nustatyti aplinkos reikalavimai tvir-
tinami, nurodant esmines charakteristikas; statinių, esančių statinio projekto sudėtyje, 
įrašytų į valstybės investicijų programą, sąmata tvirtinama, įvardijant projekto bendrą 
kainą, užsakovo rezervą, projektavimo darbų kainą, sklypo kainą.
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3.6. Projekto pasirašymas

Projektą pasirašo projektavimo įmonės vadovas ir projekto vadovas (kai projektuoto-
jas juridinis asmuo), projekto vadovas (kai projektuotojas fi zinis asmuo).

Statinio projekte nurodomi projekto vadovo ir projekto dalių vadovo kvalifi kacijos 
atestato numeriai. Jei patvirtinto ypatingo statinio projekto sprendimai keičiami taip, kad 
dėl to keičiasi statinio projekto rengimo privalomuoju dokumentu reikalavimai, privalo-
ma papildomai atlikti projekto ekspertizė ir projektą patvirtinti iš naujo. Patvirtintos pro-
jektinės dokumentacijos pakeitimai atliekami visuose statinio projekto egzemplioriuose. 
Statinio projektas (kopijos) komplektuojamas ir perduodamas statytojui. Statinio projekto 
originalas saugomas projektuotojo archyve nustatyta tvarka. Statinio projektuotojas už 
neigiamas pasekmes dėl projekto rengimo tvarkos pažeidimų atsako įstatymu nustatyta 
tvarka, už statinio sugriuvimą ar defektus – Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
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4 SKYRIUS. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS

Statant statinius reikia prisilaikyti statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 
„Statinio statybos darbai“. 

4.1. Statybos darbų būdai

Statybos darbų būdai yra rangos, ūkinis ir mišrus. 
Statant statinį rangos būdu statytojas pagal sudarytą projektą ir gautą leidimą 

Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka rengia konkursą arba parenka savo nuožiū-
ra, jeigu konkursas neprivalomas. Parinkus rangovą statytojas su juo sudaro rangos su-
tartį. Pagal rangos sutartį statytojas paveda rangovui nustatyta tvarka pastatyti statinį 
už sutartyje numatytą kainą. Už statybos darbus pagal rangos sutartį rangovui statybos 
išlaidas apmoka statytojas.

Ūkiniu būdu statytojas savo jėgomis ir lėšomis pats organizuoja darbus ir stato statinį 
prisilaikant reglamentų ir teisinių nuostatų.

Mišrus būdas, kai dalį darbų statytojas atlieka savo jėgomis, o kitą dalį atlieka rango-
vas aukščiau minėtu rangos būdu.

Rangovu gali būti Lietuvos Respublikos įmonė, kurios įstatuose yra „statyba“ ir ga-
vusi atestatą verstis šia veikla. 

Statinio statybos valdytoju gali būti: Lietuvos Respublikos įmonė, turinti teisę vyk-
dyti statybas; užsienio valstybės įmonė, turinti tos šalies kvalifi kaciją patvirtinančius do-
kumentus, kurie pripažįstami LR 1961.11.05 Hagos konvencijos pagrindu.

Statybos valdytojas veikia statytojo (užsakovo) vardu ir darbus organizuoja pagal 
techninės veiklos sritis. Statinio statybos valdytojo teisės ir pareigos nustatomos pavedimo 
sutartimi. Vykdant statybas rangos būdu statytojas turi teisę pasirinkti rangovus, statinio 
statybos valdytojus ir tiekėjus. Statybos produktą statytojas gali pasirinkti savo nuožiūra, 
konkurso tvarka, viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka statiniams, kuriems privalu-
mas viešasis pirkimas.

Vykdant statybas rangos būdu sudaroma statybos rangos sutartis Civilinio kodekso 
nustatyta tvarka.

Konkursai statybos darbams, kurių projektavimas ar statyba pilnai ar iš dalies 
fi nansuojama iš PHARE, ISPA, SAPAARD ar kitų ES programų lėšų vykdomi pagal 
tarptautinės inžinerinių konsultantų federacijos (FIDIC) nustatytas procedūras arba kitų 
tarptautinių organizacijų specialiąsias pirkimo procedūras. Tuo atveju statybos rangos 
sutartys sudaromos pagal FIDIC ar kitų tarptautinių organizacijų sąlygas. Ta pačia tvar-
ka statybos rangos sutartys sudaromos, kai statytojas ar rangovas yra užsienio valstybės 
juridinis ar fi zinis asmuo. Statytojo ir rangovo teises ir pareigas nustato Statybos įstaty-
mas (St.Į), Civilinis kodeksas (CK), kiti įstatymai ir rangos sutartis. 

Statybą vykdant ūkio būdu statytojui tenka visos Statybos įstatymo, Civilinio kodek-
so ir kitų įstatymų ir reglamentų nustatytos rangovo teisės, pareigos ir atsakomybė.

Jei šiuo atveju statytojas yra fi zinis asmuo turintis statybos, architektūros ar kito 
techninio profi lio aukštąjį ar specialųjį išsimokslinimą, stato nesudėtingą statinį sau ar 
savo šeimos nariams, tai patentas neprivalomas.
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4.2. Privalomieji statybos dokumentai

Statybos darbus leidžiama pradėti gavus: statybos leidimą; parengtą ir patvirtintą 
statinio projektą (jis gali būti vientisas ar pateikiamas atskiromis dalimis pagal statytojo, 
rangovo ir projektuotojo suderintą kalendorinį grafi ką); statybvietės perdavimo-priėmimo 
aktą su priedais apie atliktus paruošiamuosius darbus; projektavimo darbų sąvadą; sąlygas 
laikiniems statiniams statyti už statybvietės ribų; projektavimo sąlygas energijai, vande-
niui, ryšiams tiekti; statybos žurnalą.

Nesudėtingiems statiniams ar paprastajam remontui minėti reikalavimai taikomi ne visi.
Rangovas gali parengti statinio projektą, jei: įmonės įstatuose yra „architektūrinė ir 

inžinerinė veikla; turi projektavimo padalinį, kuriame dirba nustatyta tvarka atestuoti sta-
tinio projekto vadovai ir statinio projekto dalies vadovai. Rangovas gali užsakyti parengti 
projektą projektuotojui.

Prieš pradedant žemės darbus rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams vykdyti 
STR 1.07.02:2005 nustatyta tvarka, raštu iškviesti liečiamų subjektų atstovus, nurodant atvy-
kimo vietą ir laiką. Minėti atstovai turi įrašyti savo reikalavimus į statybos darbų žurnalą.

Statybos darbai vykdomi pagal: statinio projektą; statybos darbų technologijos pro-
jektą; teritorijų planavimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, nor-
matyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; viešojo administravimo 
subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimus; statinio saugos ir pa-
skirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimus; įmonės patvirtintas ir 
Aplinkos ministerijoje įregistruotas Statybos taisykles; statinio projekto (projekto dalies) 
vykdymo priežiūros vadovų ir statinio techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros 
vadovų nurodymus.

Statybos darbų eiga (nuo pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti) aprašo-
ma statybos darbų žurnale, kuris yra privalomas.

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarką nustato STR 1.11.01:2002.

4.3. Statybos darbų eiga 

Statinys turi būti pastatytas iš tinkamų statybos produktų, kurių savybės per visą stati-
nio naudojimo trukmę užtikrintų statinio reikalavimus. Statinys turi būti statomas ir statybos 
sklypas tvarkomas pagal visus Statybos įstatymo ir techninių reglamentų reikalavimus.

Statybos darbų pradžia laikoma diena įrašyta statybos darbų žurnale. Vykdant darbus 
ūkio būdu – kai statytojas pradeda bet kokius statybos darbus. Pabaiga – kai komisija pri-
pažįsta statinį tinkamu naudoti.

Sustabdyti statinio statybos darbus gali statybos techninis prižiūrėtojas STR 
1.09.06:2002 nustatyta tvarka arba valstybinę priežiūrą atliekantis viešojo administravimo 
subjektas nustatyta tvarka.

4.4. Statinio konservavimas

Sustabdžius statybą, statytojas patvirtina statinio konservavimo darbų projekto parengi-
mo ir darbų atlikimo terminus bei atsakingus asmenis. Statinio konservavimo projektą reko-
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menduojama rengti projektuotojui parengusiam projektą. Statinio darbų konservavimo darbų 
projektas privalomas, kai darbai stabdomi ilgiau kaip 6 mėn. arba jei yra pavojus pažeisti lai-
kančias konstrukcijas. Nesudėtingiems darbams sudaromas konservavimo darbų sąrašas. Stati-
nio konservavimo projektas rengiamas prisilaikant kapitalinio remonto projekto reikalavimų.

Ypatingų statinių konservavimo projektai tvirtinami taip pat kaip statinio projektai. 
Konservuotas statinys iš rangovo priimamas aktu, kurį pasirašo statytojas, rangovas ir 

techninis prižiūrėtojas. Statinio konservavimo išlaidas padengia statytojas pagal sąmatas.

4.5. Vadovavimas statybos darbams

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: statinio 
statybos vadovas; statinio statybos specialiųjų darbų vadovas; statinio statybos bendrųjų 
darbų vadovas (kai jis nėra statinio statybos vadovas).

Rangovo įmonė privalo turėti: statybos kokybės kontrolės sistemos dokumentus (Sta-
tybos taisykles ir kt.); personalo kvalifi kacinius reikalavimus.

4.6. Statinio statybos priežiūra

Statinio statybos priežiūrą atlieka: statinio projekto (projekto dalies) priežiūros va-
dovas; statinio statybos bendrosios techninės priežiūros vadovas ir specialiosios statybos 
techninės priežiūros vadovai.

Statinio statybos valstybinę priežiūrą atlieka: apskrities lygiu – apskrities viršininko 
administracija; valstybės lygiu – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie 
vyriausybės įgaliotos institucijos.

Inžinerinių geodezinių tyrinėjimų valstybinę priežiūrą atlieka apskrities viršininko 
administracija ir vyriausybės įgaliota institucija. 

Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų valstybinę priežiūrą atlieka Lietuvos 
geologijos tarnyba.

Rangovo įmonės vadovas privalo įsakymu paskirti darbuotojus, kurie tikrintų darbų 
saugą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, darbo higienos sąlygas, greta statybvietės gyve-
nančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių saugą.

4.7. Statybos darbų technologijos projektas

Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, nustatan-
tis technologijos proceso reikalavimus, statybos būdus ir metodus, sprendimus užtikrinan-
čius darbų saugą ir darbuotojų sveikatą. Statybos darbų technologijos projektas privalomas 
statant, rekonstruojant, kapitališkai remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose 
teritorijose, apsaugos zonose, ypatingose sąlygose, po vandeniu, po žeme, greta esamų sta-
tinių, veikiančių inžinerinių tinklų ir komunikacijų, greta veikiančių įmonių, tretiems as-
menims priklausančiuose sklypuose. Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas 
arba statinio statybos vadovas. Statybos darbų technologijos projektą gali rengti projektuojas 
pagal sutartį su rangovu. Rengiant statybos darbų technologijos projektą reikia vadovautis 
techninio projekto statybos paruošimo ir organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir 
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sveikatos taisyklėmis. Statybos darbų technologijos projekto sudėtis priklauso nuo statinio 
sudėtingumo. Bendri reikalavimai nustatyti specialiu reglamentu.

4.8. Statinio statybos vadovo, bendrųjų 
ir specialiųjų darbų vadovų teisinis statusas

Rangovo įmonės vadovas arba statytojas (kai statoma ūkiniu būdu) skirdamas stati-
nio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovus nustato jų pareigas, teises ir atsakomy-
bę, vadovaujantis Statybos įstatymu ir STR 1.08.02:2002 reikalavimais.

Statinio statybos vadovui pavaldūs visi bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai, speci-
alistai ir darbininkai. Visų vadovų veikla trunka nuo statinio statybos pradžios iki statinio 
pripažinimo tinkamu naudoti. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akte statinio statybos 
vadovo bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų parašai reiškia patvirtinimą, kad statinys pa-
statytas pagal projektą, nepažeidus visų minėtų reikalavimų. Prie parašų nurodomi kvali-
fi kacijos atestatų numeriai, galiojimo terminai.

Statytojas parenka rangovą savo nuožiūra, konkurso tvarka arba Viešųjų pirkimų įstatymo 
nustatyta tvarka (kai šis įstatymas privalomas). Statybos darbams gali vadovauti tik nustatyta 
tvarka atestuoti vadovai. Jų kvalifi kacinius reikalavimus nustato STR 1.02.06:2002. 

Statinio statybos vadovą skiria rangovas: savo darbuotoją, samdo pagal darbo sutartį 
arba pats vykdo jo pareigas (kai rangovas yra fi zinis asmuo). 

Bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai skiriami taip pat kaip statybos vadovai. Skyri-
mo dokumente nurodoma statinio pavadinimas, adresas, statinio kategorija, statybos rūšis 
ir specialiųjų darbų sritis, o taip pat teisės, pareigos, atsakomybė, įgaliojimai atstovaujant 
rangovą ar statytoją. Statinio statybos vadovas gali būti kartu ir specialiųjų darbų vadovu, 
jei turi atitinkamą kvalifi kacijos atestatą.

4.9. Statinio statybos vadovo, bendrųjų 
ir specialiųjų darbų vadovų pareigos

Statinio statybos vadovas privalo vykdyti tokias pareigas: 
organizuoti ir techniškai vadovauti visiems statinio statybos darbams vadovaujantis 
įstatymais, vyriausybės nutarimais STR, teritorijų planavimo dokumentais, norma-
tyviniais, darbų saugos, aplinkos apsaugos ir kitais dokumentais (tiesiogiai ar per 
jam pavaldžius darbuotojus);

koordinuoti rangovo įmones, subrangovų įmones, specialiųjų padalinių darbus; 
priimti iš statinio techninio prižiūrėtojo nužymėtą statybvietės teritoriją, įteisinti tai 

aktu ir pridedamaisiais dokumentais; atlikti geodezinių koordinačių, reperių, rau-
donųjų linijų nužymėjimų bei įtvirtinimą pagal jų schemą; 

atlikti statybvietėje esančių statinių, inžinerinių tinklų, komunikacijų, kelių nužymė-
jimą pagal planą; turėti nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, nu-
griautų statinių, perkeltų želdinių aplinkos apsaugos, geodezinių ženklų apsaugos 
teisinių ir techninių dokumentų kopijas; 

samdytojui pavedus sudaryti statybos darbų technologijos projektą arba organizuoti jo 
rengimą; kartu su techniniu prižiūrėtoju rengti paraiškas ir gauti projektavimo są-
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lygas energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms, laikiniems statiniams, keliams, 
apvažiavimams, įvažiavimams ir išvažiavimams už statybvietės ribų įrengti;

išnagrinėti projektą ir radus klaidų ar netikslumų kreiptis į projektuotoją pataisyti 
projektą;

nuolat kontroliuoti darbų kokybę, gamybinę ir darbo drausmę;
įforminti, pildyti ir saugoti statybos dokumentus, o baigus statybą perduoti juos statytojui;
vykdyti priežiūros institucijų pagrįstus reikalavimus, įrašytus į statybos darbų žurna-

lą, pašalinti kokybės pažeidimus; prie statybos įrengti stendą su informacija apie 
statinį;

užtikrinti darbų ir priešgaisrinę saugą, darbo higienos sąlygas, aplinkos apsaugą; garan-
tuoti tinkamą statybos produktų ir įrangos priėmimą, jų sandėliavimą ir apsaugą;

sustabdyti statybą, jei to reikalauja priežiūros institucijos, pranešti apie tai statytojui 
ir įrašyti į statybos darbų žurnalą; likviduoti statybos sustabdymo priežastis, gauti 
sustabdžiusios institucijos leidimą tęsti statinio statybą;

patikrinti ir perduoti statinio techniniam prižiūrėtojui laikančias konstrukcijas, pa-
slėptus statinio elementus ir darbus, pasirašyti jų perdavimo-priėmimo aktus;

organizuoti inžinerinių tinklų, sistemų bei įrenginių išbandymus, dalyvaujant specia-
liųjų darbų vadovams, techniniams prižiūrėtojams ir projekto vykdymo prižiūrėto-
jams, inžinerinių tinklų savininkams;

statytojui pavedus užsakyti pastatyto statinio, inžinerinių tinklų ir komunikacijų ge-
odezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu tik po to, kai gautos inžinerinių tinklų ir 
komunikacijų išpildomosios geodezinės nuotraukos;

kartu su techniniu prižiūrėtoju ir specialiųjų darbų techniniu prižiūrėtoju derinti po-
tencialiai pavojingų įrenginių išbandymo ir registravimo dokumentus;

parengti ir pateikti techniniam prižiūrėtojui pasirašyti ar vizuoti atliktų darbų aktus, 
dalyvauti tikrinant darbų kiekį ir kokybę;

dalyvauti statinį pripažįstant ir pasirašyti pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir 
perduoti statybos dokumentaciją statytojui;

leisti viešojo administravimo institucijų atstovams, techniniams prižiūrėtojams, pro-
jektuotojo atstovams netrukdomiems patekti į statybvietę, dalyvauti įvairių komi-
sijų darbe, pateikti reikiamus dokumentus.

Įvykus avarijai organizuoti ir suteikti pagalbą nukentėjusiems, imtis skubių priemo-
nių išvengti tolesnių avarijos pasekmių, apsaugoti avarijos vietą nuo poveikio, trukdančio 
tirti avarijos priežastis, pranešti apie avariją merui, apskrities administracijai, statytojui, 
techniniam prižiūrėtojui, projektuotojui. Jei yra nukentėjusių žmonių – teisėsaugos institu-
cijai ir Valstybinei darbo inspekcijai. Jei teršiama aplinka, pranešti Aplinkos apsaugos mi-
nisterijai. Jei avarija susijusi su potencialiai pavojingais įrenginiais, pranešti tų įrenginių 
priežiūros institucijoms. Jei liečia kultūros paveldą, pranešti kultūros apsaugos įgaliotai 
institucijai. Aprašyti statinio būklę po avarijos, pakitimus, jų vietas ir priežastis.

Nuosekliai vykdyti rangos sutartyje įrašytus įsipareigojimus. Paskirstyti pareigas jo 
vadovaujamoje darbo grupėje surašant jo paties patvirtintus pareiginius nuostatus.

Kai specialiesiems darbams atlikti surašoma atskira rangos sutartis, specialiųjų darbų 
rangovas vykdo funkcijas kartu su statinio statybos vadovu arba savarankiškai pagal stati-
nio statybos vadovo nurodymus įrašytus į statybos darbų žurnalą.
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4.10. Statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų teisės

Statybos vadovas turi teisę: be papildomo įgaliojimo atstovauti rangovą arba statyto-
ją (kai statoma ūkio būdu) trečiose institucijoje statinio statybos tikslais; duoti privalomus 
nurodymus specialiųjų darbų vadovams ir kitiems pavaldiniams; atsisakyti vykdyti prižiū-
rėtojų, statytojo, projektuotojo ir kitų asmenų nurodymus, jei jie prieštarauja teisės aktams 
bei normatyviniams dokumentams; nepasirašyti statytojo ir kontroliuojančių institucijų 
aktų bei nurodymų, jei jie neatitinka tikrovės, apie tai informuojant statytoją ir įrašant į 
statybos darbų žurnalą.

Bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų teisės tokios pat jiems pavestų darbų srityse.

4.11. Bendrosios nuostatos

Statant statinį rangos būdu jis draudžiamas privalomuoju civilinės atsakomybės drau-
dimu nepriklausomai nuo fi nansavimo šaltinių išskyrus nesudėtingus statinius ir paprastąjį 
remontą. Statant ūkiniu būdu draudimas neprivalomas.

Kai statytojas sudaro atskiras rangos sutartis atskiriems darbams, tai draudžiama pa-
gal atskiras sutartis.

Statinio statybos, bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai už statinio sugriuvimą ar nu-
statytus defektus per garantinį terminą atsako įstatymų nustatyta tvarka. Garantinis ter-
minas negali būti mažesnis kaip 5 metai, paslėptų elementų – 10 metų, jei nustatyta tyčia 
paslėptų defektų – 20 metų.

Statybos produktų garantinis terminas nurodomas tiekėjo dokumentuose.
Ginčai sprendžiami darbo sutarties, rangos sutarties ir kitų sutartinių ginčų sprendi-

mo įstatymų nustatyta tvarka.

4.12. Statybos darbų rūšys

Pagal pobūdį statybos darbai skiriami (STR 1.08.02:2002 1 priedas) į tokias rūšis:
a) žemės darbai – sklypo reljefo tvarkymas; pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir 

užpylimas; iškasų kasimas, pylimų supylimas susisiekimo komunikacijoms tiesti; 
kanalų bei griovių kasimas ir jų tvirtinimas; šlaitų tvirtinimas; kasimo ir užpylimo 
darbai sausinimo ir drėkinimo sistemoms įrengti; jūros ir vidaus vandens telkinių 
dugno gilinimas; užtvankų supylimas; kiti panašaus profi lio žemės darbai;

b) betono, mūro, metalo, medžio, kitų statinio konstrukcijų, elementų montavimo ir 
statybos darbai;

c) konstrukcijų šiltinimo, pastatų vidaus ir išorės apdailos darbai;
d) specialieji statybos darbai – mechanikos darbai: pastatų ir išorės vandentiekis bei 

nuotekų šalinimas; šilumos gamyba bei tiekimas; pastatų šildymas bei vėdinimas; 
pastatų dujų sistemos ir išorės dujotiekio tinklai; kiti panašaus profi lio darbai;

e) elektrotechnikos darbai – elektros energijos tiekimas; transformavimo, paskirsty-
mo, apšvietimo, automatizavimo, nuolatinio ryšio (telekomunikacijų) įrengimas; 
apsauginės, gaisrinės signalizacijos įrengimas; kiti panašaus profi lio darbai.
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5 SKYRIUS. STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖ 
PRIEŽIŪRA

Statinių statybos techninę priežiūrą (SSTP) organizuoja statytojas, prisilaikant staty-
bos techninio reglamento STR 1.09.05:2002.

Statinių statybos techninės priežiūros tikslas yra: kontroliuoti ar statinys statomas pa-
gal projektą, ar prisilaikoma rangos sutarties, įstatymų, teisės aktų, normatyvinių statybos 
techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties reikalavimų.

Statinių statybos techninė priežiūra taikomas statybos, rekonstravimo ir kapitalinio 
remonto darbams.

Statinių statybos techninė priežiūra privaloma nepriklausomai nuo fi nansavimo ir 
nuosavybės formų, išskyrus pirmo grupės nesudėtingus statinius ir paprastąjį remontą.

Statinių statybos techninis prižiūrėtojas – fi zinis asmuo, atestuotas nustatyta tvar-
ka. Jis atstovauja statytojui, vadovauja statinių statybos techninei priežiūrai, koordinuoja 
specialiąją statinių statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą, atsako už pastatyto 
statinio normatyvinę kokybę.

Sudėtingiems statiniams kartais skiriamas bendrosios statinio priežiūros techninis 
prižiūrėtojas. Jis koordinuoja statinių statybos techninę priežiūrą ir specialiosios statinių 
statybos priežiūros prižiūrėtojų veiklą.

Bendroji statinių statybos priežiūros techninė priežiūra (BSSTP) yra specialiųjų sta-
tinių statybos techninių priežiūrų visuma.

Specialioji statinių statybos priežiūra – bendroji statinių statybos techninės priežiūros 
dalis susieta su bendrąja statinių statybos technine priežiūra.

Specialiosios statinių statybos techninės priežiūros vadovas yra fi zinis asmuo, ates-
tuotas nustatyta tvarka, vadovauja specialiųjų darbų techninei priežiūrai, pavaldus ben-
drosios statinių statybos techninės priežiūros prižiūrėtojui, kai jo nėra – statinių statybos 
techniniam prižiūrėtojui.

Statinių statybos techninis prižiūrėtojas veiklos rezultatus įformina statybos darbų žurnale 
(SDŽ) ir pasirašydamas (vizuodamas) įvairius statybos dokumentus (t.t. darbų priėmimo aktus).

Statinių statybos techninio prižiūrėtojo veikla prasideda sudarius sutartį ir pasibaigia 
pasirašius statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą.

Statinių statybos techninis prižiūrėtojas privalo tikrinti: kad prisilaikoma projekto, 
statybos produktų ir įrenginių kokybę, ar prisilaikoma statybos normatyvų ir techninių 
dokumentų reikalavimų, statinio saugos ir paskirties reikalavimų, ar pateikiami statybos 
produktų kokybės atitikties dokumentai, tikrinti ir priimti paslėptus darbus ir konstrukci-
jas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, sistemas ir 
konstrukcijas, kartu su rangovu rengti statinių pripažinimo tinkamais naudoti dokumentus 
ir dalyvauti statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos darbe, koordinuoti specialio-
sios statinių statybos techninės priežiūros ir jos vadovų veiklą.

Statinių statybos techninę priežiūrą gali vykdyti pats statytojas ar šeimos narys, turin-
tis aukštąjį ar aukštesnįjį techninį išsimokslinimą 2 grupės nesudėtingiems statiniams. Jis 
turi prisiimti visas statinių statybos techninio prižiūrėtojo pareigas ir atsakomybę.

Statytojas statinių statybos techninei priežiūrai atlikti skiria arba samdo statinių 
statybos techninį prižiūrėtoją tokiais būdais: 1) jei statinių statybos techniniu prižiūrė-
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toju parenkamas juridinis asmuo – sudaroma statinių statybos techninės priežiūros su-
tartis su juridiniu asmeniu; 2) jei statytojas juridinis asmuo ir statinių statybos techninę 
priežiūrą paveda savo padaliniui, tai statinių statybos techninis prižiūrėtojas skiriamas 
įsakymu nesudarant sutarties; 3) jei statytojas yra fi zinis asmuo, jis statinių statybos 
techninį prižiūrėtoją samdo pagal sutartį; 4) jei statinių statybos techninis prižiūrėtojas 
yra fi zinis, atestuotas asmuo, tai su juo būtina sudaryti sutartį.

Statytojas nustato statinių statybos techninės priežiūros organizavimo formas.
Statinio statybos techninė priežiūra (arba bendroji statinio statybos techninė priežiū-

ra) yra privaloma. Specialioji statinio statybos techninė priežiūra skiriama kaip sudėtinė 
statinio statybos techninės priežiūros (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros) 
dalis arba kaip savarankiškos spec. statinio statybos techninės priežiūros.

Bendrąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti statinio statybos techninis 
prižiūrėtojas arba jo vadovaujama grupė (tarnyba, padalinys) sudaryta iš statinio statybos 
techninės priežiūros vadovų arba iš neatestuotų atitinkamų sričių specialistų.

Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti fi zinis asmuo arba jo 
vadovaujama grupė sudaryta ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros va-
dovų arba iš neatestuotų specialistų. Neatestuoti specialistai turi turėti ne žemesnį kaip 
aukštesnįjį statybos ar kitą techninį išsimokslinimą. Jie yra statinių statybos techninio 
prižiūrėtojo pagalbininkai ir atsako tik prieš jį.

Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant sutartį. Spe-
cialiosios statinių statybos techninės priežiūros vadovas samdomas ta pačia tvarka kaip ir 
statinių statybos techninės priežiūros vadovas.

Statinių statybos techninės priežiūros prižiūrėtojas vykdo statinių statybos techninę prie-
žiūrą tokia tvarka. Prieš statybos pradžią gauna statybos leidimą nustatyta tvarka. Laiku patei-
kia rangovams projektą ir darbo brėžinius, organizuoja ženklinimo darbus; kartu su geodezine 
tarnyba priima ir įformina aktais bei schemomis geodezines nuotraukas. Perduoda statybos 
vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų bei komunikacijų 
planus. Rūpinasi juridiniu įforminimu statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir komunikaci-
jų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga. 
Parengia su gretimų žemių savininkais sutartis dėl jų žemių laikino naudojimo statybos metu. 
Kartu su statybos vadovu parengia paraiškas dėl sąlygų laikiniems pastatams, keliams, apva-
žiavimams, kranams ir pan., kontroliuoja jų vykdymą. Parengia paraiškas dėl projektavimo 
sąlygų energijai, vandeniui tiekti ryšiams ir pan., kontroliuoja jų vykdymą; tikrina per visą 
statybos laiką, kaip laikomasi projekto teisės aktų, normatyvų, statybos leidimo reikalavimų; 
rūpinasi, kad laiku būtų atlikti reikalingi matavimai ir bandymai. Prireikus kreipiasi į staty-
toją, o jam pavedus į projektuotoją dėl projekto pakeitimų. Kontroliuoja statybos leidimo ir 
kitų dokumentų galiojimo terminus, informuoja statytoją, jam pavedus rūpinasi jų pratęsimu. 
Sustabdo statybą, jei projekto pakeitimai neįteisinti, kontroliuoja statybos darbų normatyvinę 
kokybę ir darbų technologiją. Tikrina statybos produktų kokybę, atitikties dokumentus. Tikrina 
ir priima iš statybos vadovo paslėptus darbus ir konstrukcijas, pasirašo atitinkamus aktus. Daly-
vauja išbandant inžinerinius tinklus, sistemas, įrenginius ir konstrukcijas, pasirašo jų priėmimo 
aktus. Gauna leidimą žemės darbams. Dalyvauja įvairių inspekcijų patikrinimuose. Dalyvauja 
vertinant statinio būklę statinio ekspertizės metu, sustabdant ir atnaujinant statybos darbus. Pra-
neša viešojo administravimo institucijai apie avarinę statinio būklę arba apie įvykusią avariją. 
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Tikrina, kad atliktų darbų aktuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų taktiškuosius, prireikus juos 
tikrina statybos vietoje. Reikalauja, kad specialiųjų darbų aktus pasirašytų specialiosios statinių 
statybos priežiūros vadovai. Informuoja statytoją, kai darbų atlikimo dokumentuose nurodyti 
kiekiai neatitinka taktiškųjų arba kai jų nepasirašė specialiosios statinių statybos techninės prie-
žiūros vadovai. Kartu su statybos vadovu derina potencialiai pavojingų įrenginių išbandymo ir 
registravimo klausimus. Užsako sumontuotų inžinerinių statinių, požeminių inžinerinių tinklų 
geodezinius matavimus, neleidžia užpilti inžinerinių statinių tol, kol neužfi ksuota jų tikroji pa-
dėtis, nepadaryta geodezinė išpildomoji nuotrauka. Neleidžia naudoti nepripažinus tinkamu 
naudoti statinį ar jo dalį, įspėja apie tai statytoją, prireikus – statybos inspekciją. Kontroliuoja, 
kad į statybos darbų žurnalą įrašyti priežiūros institucijų reikalavimai būtų laiku įvykdyti.

Bendrosios statinių statybos techninis prižiūrėtojas (vadovas) paskirsto statinių staty-
bos techninės priežiūros funkcijas tarp specialiosios statinių statybos techninės priežiūros 
vadovų ir specialistų jo paties patvirtintu dokumentu.

Statinių statybos techninio prižiūrėtojo teisės yra tokios. Atstovauti statytojui spren-
džiant statybos klausimus su valstybės, savivaldos institucijomis, fi ziniais ir juridiniais as-
menimis. Reikalauti, įrašant į statybos darbų žurnalą, kad rangovas pateiktų darbų, statybos 
produktų bei įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus, pašalintų projekto ir statybos 
dokumentų reikalavimų pažeidimus. Jei rangovas nevykdo teisėtų reikalavimų, pranešti sta-
tybos inspekcijai ir pareikalauti sustabdyti statybos darbus. Sustabdyti statybos darbus, jei 
statinys ar darbai kelia pavojų žmonėms ar aplinkai, naikinami saugotini elementai, kreiptis į 
statybos inspekciją, kad patvirtintų ar atšauktų statinių statybos techninio prižiūrėtojo reika-
lavimą. Reikalavimas sustabdyti statybą įrašomas į statybos darbų žurnalą. 

Statinių statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atsisakyti pasirašyti paslėptų darbų, 
konstrukcijų, tinklų bei sistemų išbandymo priėmimo, darbų įvykdymo aktus bei kitus sta-
tybos dokumentus, neatitinkančius tikrovės ar kokybės reikalavimų. Apie tai informuoja 
statytoją raštu ir įrašant į statybos darbų žurnalą. Vizuoti užmokesčio dokumentus, jeigu 
darbai atlikti pažeidžiant projekto, normatyvinių dokumentų, saugos ir paskirties doku-
mentų rangos sutarčių reikalavimus, informuojant statytoją raštu ir įrašant į statybos darbų 
žurnalą. Nevykdyti institucijų, juridinių ir fi zinių asmenų reikalavimus, jei jie prieštarauja 
teisės aktų ir įstatymų reikalavimams.

Statinių statybos techninis prižiūrėtojas (vadovas) gali kreiptis į viešojo administra-
vimo institucijas atliekančias valstybinę priežiūrą, teisėsaugos ir kitas institucijas, jei ne-
vykdomi jo reikalavimai ir pažeidžiami statytojo interesai.

Specialiosios statinių statybos techninis prižiūrėtojas (vadovas) turi teisę naudotis mi-
nėtomis teisėmis atliekamos priežiūros srityje, tik pirmiausia turi informuoti statinio statybos 
techninės priežiūros (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros) vadovą. Jis turi teisę 
reikalauti iš bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo sustabdyti jo prižiūri-
mus darbus, jei yra minėtų pažeidimų, jei bendrosios statinio statybos techninės priežiūros 
vadovas nevykdo jo teisėtų reikalavimų, tai jis gali raštu informuoti statytoją.

Specialiosios statinių statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atsisakyti vykdyti sta-
tytojo ir kitų institucijų reikalavimus, jei jie prieštarauja įstatymams ir teisės aktams.

Specialiosios statinių statybos techniniai prižiūrėtojai už pareigų nevykdymą ar nepa-
kankamą vykdymą, už pažeidimus arba nepasinaudojimą teisėmis atsako įstatymų nusta-
tyta tvarka. Ginčai sprendžiami ginčų sprendimo nustatyta tvarka arba teisme.
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6 SKYRIUS. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO 
PRIEŽIŪRA

Labai svarbu, kad statinių statyba būtų vykdoma pagal projektą bei projektuotojo 
padarytus pakeitimus statybos eigoje. Dėl to skiriama statinio projekto vykdymo prie-
žiūra. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama prisilaikant STR 1.09.04:2002 
reikalavimų.

Statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma,, kai statomas (rekonstruojamas, ka-
pitališkai remontuojamas ypatingas statinys arba bet koks statinys saugomoje teritorijoje, 
išskyrus I ir II grupės nesudėtingus statinius. Kitų statinių projekto vykdymo priežiūra yra 
neprivaloma ir gali būti atliekama statytojo iniciatyva.

Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu 
atlieka statinio projekto rengėjas pagal statytojo ir statinio projektuotojo statinio projekto 
vykdymo priežiūros sutartį. Statytojas turi teisę sudaryti statinio projekto vykdymo prie-
žiūros darbo sutartį su projektavimo įmone (turinčia atestuotą statinio projekto vykdymo 
priežiūros vadovą) ar fi ziniu asmeniu (turinčiu statinio projekto vykdymo priežiūros vado-
vo atestatą), kurie nėra šio statinio projektuotojai. Statytojas turi teisę pavesti projektuoto-
jui atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą ir statinio statybos techninę priežiūrą.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) statytojas arba projek-
tuotojas priklausomai nuo to, kas skyrė ar pasamdė statinio projekto vadovą. Statinio pro-
jekto dalies vykdymo priežiūros vadovą samdo (skiria) projektuotojas.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas yra statinio projekto vykdymo prie-
žiūros organizatorius bei techninis vadovas. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 
vadovas turi būti tos statinio dalies projekto vykdymo priežiūros techninis vadovas.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo 
priežiūros vadovo veikla ir atsakomybė prasideda nuo jų paskyrimo į šias pareigas dienos 
ir trunka iki statinio (statinio dalies) pripažinimo tinkamais naudoti.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo 
priežiūros vadovo nurodymai yra privalomi statinio statybos ir bendrųjų bei specialių-
jų statybos darbų vadovams.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigos yra tokios. Parengti statinio 
projekto vykdymo priežiūros sutartį. Vadovauti patvirtintai statinio projekto vykdymo 
priežiūros grupei ir jai atstovauti. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje, 
stebėti statybos eigą ir spręsti su statinio projekto įgyvendinimu susijusius klausimus. Ti-
krinti ar statinys statomas laikantis statinio projekto sprendinių ir techninių specifi kacijų 
reikalavimų. Organizuoti pastebėtų statinio projekto klaidų taisymą. Į statybos darbų žur-
nalą surašyti atliktų statybos darbų neatitikimus statinio projektui, taip pat nurodymus bei 
reikalavimus, reikalingus tiems neatitikimams ištaisyti. Raštu kreiptis į apskrities viršinin-
ko administraciją, reikalaujant sustabdyti darbus ir apie tai įrašant statybos darbų žurnale, 
jeigu statomas statinys neatitinka statybos leidime nurodytų statinio ploto ir tūrio matme-
nų bei statinio paskirties reikalavimų; nustatoma, kad statytojas arba rangovas pažeidė 
statinio projekto sprendinius, taip pat normatyvinių techninių dokumentų, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; paaiškėja statinio projekto klaidos, 
dėl kurių iškilo statinio avarijos grėsmė. Tikrinti, ar surašyti paslėptų statybos konstrukcijų 
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ir paslėptų statybos darbų priėmimo, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžineri-
nių sistemų išbandymo aktai. Dalyvauti komisijoje pripažįstant statinį tinkamu naudoti ir 
kartu su kitais komisijos nariais pasirašyti statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, jei 
pastatytas statinys atitinka statinio projektą. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros 
vadovo pareigos analogiškos nurodytoms prižiūrint statybos darbaus pagal tam tikros sta-
tinio dalies sprendinius.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo 
priežiūros vadovas turi teisę patekti į statybvietę bei statybos sklypą ir patikrinti, kaip 
įgyvendinamas statinio projektas; reikalauti, įrašydamas į statybos darbų žurnalą, kad 
statybos vadovas pateiktų atliktų statybos darbų, panaudotų statybinių medžiagų, sta-
tybos gaminių ir dirbinių bei įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus; kreiptis į 
apskrities viršininko administraciją, jei nevykdomi jo teisėti reikalavimai ir pažeidžiami 
statytojo ar trečiųjų asmenų interesai.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo 
priežiūros vadovas atsako už savo pateikiamų reikalavimų ir nurodymų pagrįstumą; už 
savalaikį ir kokybišką šiuo reglamentu nustatytų ir pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų 
vykdymą; už savalaikį statytojo, rangovo ir apskrities viršininko administracijos informa-
vimą apie statybos darbų sustabdymo būtinumą.
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7 SKYRIUS. STATINIŲ PRIPAŽINIMAS TINKAMAIS 
NAUDOTI

Statiniai gali būti pradėti naudoti tik nustatyta tvarka pripažinus juos tinkamais naudo-
ti. Pripažinimo faktas įforminamas nustatytos formos aktais ir kitais pridedamaisiais doku-
mentais. Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką reglamentuoja STR 1.11.01:2002.

Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tikslas yra įvertinti ar statinys atitinka projek-
tą, esminius statinio reikalavimus, galimybę saugiai naudoti statinį.

Rangos būdu pastatytų statinių pripažinimu tinkamais naudoti (PTN) rūpinasi staty-
tojas (arba jo įgalioti asmenys) kartu su rangovu. Ūkio būdu pastatytų statinių pripažinimu 
tinkamais naudoti rūpinasi statytojas.

Statytojas privalo statybos metu kviesti valstybinės priežiūros institucijų atstovus in-
žinerinių statinių ir įrangos išbandymui; sudaryti statinių pripažinimo tinkamais naudoti 
komisijoms tinkamas darbo sąlygas, skirti reikalingą transportą ir specialią aprangą; pa-
teikti statinio statybos dokumentaciją; organizuoti komisijos nurodytus bandymus; teikti 
ryšio ir kanceliarinio pobūdžio paslaugas.

I grupės nesudėtingų statinių pripažinimas tinkamais naudoti neatliekamas. Visų 
kitų (tarp jų ir laikinų) nepripažintų tinkamais naudoto naudojimas draudžiamas ir bau-
džiamas įstatymais nustatyta tvarka.

Statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijas skiria: 1) kultūros paveldo ar visuo-
menės lėšomis pastatytų statinių – vyriausybės įgaliota institucija; 2) energetikos, naftos, 
dujų linijų ir statinių – Energetikos valstybinė inspekcija prie Ūkio ministerijos; geležin-
kelių, krašto ir magistralinių autokelių su statiniais ir įranga, ryšio linijų, telefono stočių, 
pašto statinių – Susisiekimo ministerija (jos įgaliota institucija); 4) vieno ir dviejų butų 
namų ir priklausiniais, II grupės nesudėtingų, laikinų statinių, daugiabučių namų pertvar-
kytų butų – apskrities valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininkas; 
5) kitų statinių (daugiabučių namų, pramonės, žemės ūkio, komercijos, viešojo naudojimo, 
taip pat pakeitus statinių paskirtį) – apskrities viršininkas arba jo įgaliota Apskrities staty-
bos inspekcija.

Statinių pripažinimo tinkamu naudoti komisija susideda iš institucijų atstovų: komi-
siją paskyrusios institucijos (pirmininkas); apskrities statybos inspekcijos (jei jis nėra pri-
mininkas); savivaldybės; statytojo; projektuotojo; priešgaisrinės priežiūros inspekcijos; vi-
suomenės sveikatos priežiūros tarnybos; energetikos valstybinės inspekcijos, kai tikrinami 
energetikos statiniai; valstybinės darbo inspekcijos, kai numatomos darbo vietos; technikos 
priežiūros tarnybos, kai yra pavojingų įrenginių ir statinių; aplinkos apsaugos departamen-
to, kai statiniui privalomas poveikio aplinkai vertinimas; apskrities melioracijos ir hidro-
technikos statinių valstybinės priežiūros tarnybos, kai tikrinami melioracijos ir hidrotech-
nikos statiniai; kelių policijos, apsaugos policijos, pasienio policijos valdybų, kai tikrinami 
jiems priskirti statiniai; Susisiekimo ministerijos atitinkamų tarnybų – susisiekimo paskirties 
objektams; civilinės saugos tarnybos, kai yra civilinės saugos patalpų; daugiabučių namų 
savininkų bendrijos įgaliotas asmuo (jei nėra bendrijos – savininkų bendrosios nuosavybės 
administratorius); kitų žinybų atstovai pagal statinių paskirtį ir priklausomybę.

Komisijos darbe privalo dalyvauti rangovo, subrangovo atstovai, techninis prižiū-
rėtojas, projekto vykdymo techninis prižiūrėtojas.



81

Sudaryti statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisiją prašo statytojas. Komisijos 
pirmininkas arba jo pavedimu statytojas (rangovas) ne vėliau kaip prieš 10 dienų raštu pra-
neša komisijos nariams statinio pripažinimo tinkamu naudoti dieną ir valandą. Komisijai 
pateikiama statybos techninė ir vykdymo dokumentacija ir pripažinimo tinkamu naudoti 
akto projektas. Komisijos nariai kiekvienas pagal savo kompetenciją privalo patikrinti ar 
statinys atitinka projektą, statybos normatyvų reikalavimus; kaip įvykdyti statybą kontro-
liavusių pareigūnų reikalavimai įrašyti ir statybos darbų žurnalą.

Komisijos nariai vadovaudamiesi statybos vykdymo dokumentais (paslėptų dar-
bų, sistemų išbandymo aktais, geodezinėmis nuotraukomis, statybos produktų atitik-
ties) įvertina statinio tinkamumą naudoti. Komisija gali pareikalauti pakartotino siste-
mų ir įrangos išbandymo. 

Pramoninius ir kitokius gamybinius statinius iki komisijos sušaukimo įmonė su suin-
teresuotomis tarnybomis privalo išbandyti technologines linijas, vandens valymo, energe-
tikos, šildymo, vėdinimo, apšvietimo įrenginius.

Nuotekų valymo įrenginiai pripažįstami tinkamais naudoti tik juos užpildžius nuote-
komis, o geriamojo ir gamybinio vandens valymo įrenginiai – patikrinus viso technologi-
nio proceso veikimą.

Pradėjus naudoti biologinio vandens valymo įrenginius tęsiami derinimo darbai. Jei 
nepasiekiamas projektinis išvalymo lygis, nustatomos priežastys ir šalinami defektai kal-
tininkų sąskaita.

Melioracijos įrenginių, sutvarkytų teritorijų, kelių, gatvių parengimas naudoti tikri-
namas nesant sniego dangos.

Jei statybos metu keičiasi normatyvai, tai tikrinant pripažintus tinkamais naudoti sta-
tinius vadovaujamasi tais normatyvais, kurie galiojo leidimo išdavimo metu.

Žiemos metu tikrinant statinių pripažinimą tinkamais naudoti komisija gali leisti ati-
dėti apželdinimo, kelių, teritorijų sutvarkymo, fasadų apdailos darbus iki šiems darbams 
palankaus termino, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d. Tų darbų terminus ir kontrolės tvarką 
nustato pripažinimo tinkamais naudoti komisija.

Statinys nepripažįstamas tinkamu naudoti, jeigu nors vienas komisijos narys nesutin-
ka pasirašyti akto. Prieštaravimų motyvai išdėstomi raštu ir įteikiami komisijos pirminin-
kui. Įvykužius teisėtus reikalavimus komisijos narys pasirašo kitų jau anksčiau pasirašytą 
aktą. Prireikus komisiją galima kviesti pakartotinai.

Jei komisijos narys nedalyvauja komisijos darbe, tai komisija gali pripažinti tinkamu 
naudoti priimti statinį be jo. Jei dėl svarbių priežasčių nedalyvauja iš anksto pranešęs, pir-
mininkas nustato laiką, per kurį jis patikrina statinį savo kompetencijos ribose ir pasirašo 
aktą arba pateikia raštu motyvus, dėl kurių nepasirašo.

Kai komisijos narys prieštarauja dėl statinio pripažinimo tinkamu naudoti, jo pre-
tenzijų pagrįstumą svarsto komisijos pirmininkas. Ginčai dėl prieštaravimų pagrįstumo 
sprendžiami administracine tvarka.

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti data laikoma akto patvirtinimo data. Aktą tvir-
tina komisiją skyrusi institucija per 15 dienų nuo akto pasirašymo.

Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiamų dokumentų sąrašas: 
1. Patvirtintas projektas, numatyta tvarka suderinti jo pakeitimai, statybos leidimas; 

2. darbo brėžiniai su pažymėtomis nuokrypomis nuo projekto (jeigu jos buvo). Pagrin-
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dinių ašių nužymėjimo aktai bei schemos. 3. Sklypo kontrolinė geodezinė nuotrauka, 
kurioje pažymėta statinių bei būdingų žemės paviršiaus taškų padėtis aukščio atžvilgiu 
ir plane. 4. Pagrindinių statinio konstrukcijų (pamatų duobių ir pamatų, karkaso, perdan-
gų ir pan.) kontrolinės geodezinės schemos. 5. Inžinerinių tinklų (vamzdynų, kabelių, 
šulinių ir kt.) kontrolinės geodezinės nuotraukos. 6. Inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir 
išbandymo aktai. 7. Statinių technologinių linijų bei sumontuotų įrengimų išbandymo 
aktai. 8. Statinių vidaus inžinerinių sistemų bei kitos įrangos išbandymo (techninės bū-
klės patikrinimo) aktai. 9. Paslepiamų darbų patikrinimo aktai. 10. Statybų produktų ati-
tikties dokumentai. 11. Geriamo vandens kokybės tyrimo, projekte numatytų triukšmo, 
vibracijos, apšvietimo ir kitų matavimų dokumentai. 12. Statybos ir specialiųjų darbų 
žurnalai. 13. Projekte nurodytų metalo konstrukcijų suvirinimo, medienos antiseptini-
mo, medžio bei metalo konstrukcijų, ugniai atsparinimo darbų kokybės laboratorinių 
patikrinimų išvados. 14. Statinio (išskyrus gyvenamuosius namus, visuomeninius pas-
tatus ir statinius, kuriems nereikalingas statybos leidimas) techninis pasas. 15. Statinio 
kadastrinių matavimų byla. 16. Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai. 
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