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P a k e i č i u  statybos techninį reglamentą STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir 

naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (toliau 

– Reglamentas), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. D1-971 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir 

naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 

patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu Reglamento pavadinimą ir jį išdėstau taip: 

„STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS 

STR 1.07.03:2017 

STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. NAUJŲ 

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMO TVARKA“ 

2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip: 

„1. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo 

priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (toliau – 

Reglamentas) nustato tvarką dėl:“. 

3. Papildau 9.41 papunkčiu ir jį išdėstau taip: 

„9.41. Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo 

naudojimo objektų aprašo tipinę (pavyzdinę) formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. D1-895 „Dėl Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos 

paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinės (pavyzdinės) formos 

patvirtinimo;“. 

4. Papildau 9.42 papunkčiu ir jį išdėstau taip: 

„9.42. Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal 

privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir 

sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu 

Nr. 390 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal 

privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir 

sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo.“. 

5. Pripažįstu 10.1 ir 10.2 papunkčius netekusiais galios.  

6. Papildau 10.25 papunkčiu ir jį išdėstau taip: 

„10.25 mokėjimo atidėjimas – statinio (jo dalies) pirkimo-pardavimo sutartyje ar 

papildomame susitarime numatytas ne mažesnės kaip 5 procentai statinio statybos kainos (su PVM) 

mokėtinos sumos atidėjimas ne trumpesniam kaip pirmųjų 3 statinio garantinio termino metų 

laikotarpiui.“. 

7. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip: 
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„34. Nuolatiniai statinio būklės stebėjimai atliekami ne rečiau kaip kartą per mėnesį (išskyrus 

Reglamento 87.1 papunktyje nurodytus atvejus).“. 

8. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip: 

„48. Pagal apžiūrų rezultatus organizuojami ir vykdomi nuolatinės priežiūros darbai, 

sudaromi metiniai ir ilgalaikiai statinio ir jo inžinerinės įrangos remonto (ar rekonstrukcijos) darbų 

ir jų finansinio aprūpinimo planai. Statinio remonto ir rekonstravimo darbai atliekami, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu [9.1] ir statybos techniniu reglamentu STR 

1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ [9.19].“. 

9. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip: 

„49. Sudėtingų konstrukcijų ypatingų statinių [9.17] techninę priežiūrą vykdantys techniniai 

prižiūrėtojai privalo turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį inžinerinį techninį išsilavinimą (išskyrus 

Reglamento 61 ir 86 punktuose nurodytus atvejus), jeigu kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip 

(jeigu tai numatyta kituose teisės aktuose, – ir reikiamos statybos techninės veiklos pagrindinės 

srities vadovo atestatą). 

10. Papildau 58
1
 punktu ir jį išdėstau taip: 

„58
1
. Nekilnojamojo turto vystytojas turi pateikti statinio (jo dalies) įgijėjui dokumentą, t. y. 

draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia 

dokumento kopija), lėšų įmokėjimą į notaro depozitinę sąskaitą patvirtinantį dokumentą, mokėjimo 

atidėjimą patvirtinantį dokumentą arba kredito įstaigos garantiją, užtikrinantį garantinio laikotarpio 

prievolių įvykdymą pagal pasirašytą rangos sutartį (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos 

įstatymą [9.1]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, lėšų įmokėjimą į 

notaro depozitinę sąskaitą patvirtinančiam dokumentui, mokėjimo atidėjimą patvirt inančiam 

dokumentui arba kredito įstaigos garantijai: 

58
1
.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis 

dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui; 

58
1
.2. lėšų įmokėjimą į notaro depozitinę sąskaitą patvirtinančiame dokumente turi būti 

nurodyta, kad lėšos į notaro depozitinę sąskaitą įmokėtos ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;  

58
1
.3. laidavimo draudimo suma, į notaro depozitinę sąskaitą įmokėta suma, mokėjimo 

atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su 

PVM); 

58
1
.4. turi būti užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą 

rangos sutartį likusiam laikotarpiui, jei per 3 m. statinio (jo dalies) įgijėjas perleidžia statinį (jo dalį) 

kitam įgijėjui.“. 

11. Pakeičiu VII skyrių ir jį išdėstau nauja redakcija: 

„VII SKYRIUS 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 

ĮGYVENDINIMO TVARKA 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS 

 

84. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau šiame skyriuje – namo) techninę priežiūrą 

organizuoja  namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (toliau – valdytojas), paskirdamas 

techninį prižiūrėtoją. Kai techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo, jis turi paskirti už namo 

techninę priežiūrą atsakingą asmenį [9.1].  

85. Valdytojas ir techninis prižiūrėtojas, vadovaudamiesi Reglamente nurodytais teisės aktais, 

Reglamento IV skyriuje nurodytais bendraisiais statinių priežiūros reikalavimais, vykdo 

organizacines ir technines priemones tinkamai namo būklei išsaugoti, kad būtų užtikrinti esminiai 

statinių reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą namo naudojimo trukmę [9.1].    

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TECHNINIAM PRIŽIŪRĖTOJUI 
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86. Taikomi šie kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, vykdantiems techninę priežiūrą: 

86.1. namų, priskirtų ypatingo statinio kategorijai [9.17], – turėti ne žemesnę kaip statybos 

inžinieriaus kvalifikaciją [9.24]; 

86.2. kitų namų – turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį inžinerinį techninį išsilavinimą.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BŪKLĖS VERTINIMAS 

IR JOS ATKŪRIMO DARBŲ NUSTATYMAS 

 

87. Namo būklei įvertinti atliekami: 

87.1. nuolatiniai namo būklės stebėjimai: 

87.1.1. ne rečiau kaip kartą per du mėnesius; 

87.1.2. dažniau kaip kartą per du mėnesius – Reglamento 35 punkte nurodytais atvejais 

atitinkamai pagal valdytojo, statinio apžiūras (periodines (sezonines) ar specializuotas) vykdančių 

asmenų (subjektų), savivaldybės administracijos, vykdančios statinio naudojimo priežiūrą, nustatytą 

dažnumą;  

87.2. periodinės (sezoninės) namo bendrųjų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros  –

pavasarį, pasibaigus šildymo sezonui (ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 d.) ir rudenį, prieš 

prasidedant pastato šildymo sezonui, po namo parengties naujam šildymo sezonui akto pasirašymo 

(ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 d.); 

87.3. specializuotos apžiūros – po stichinių nelaimių (gaisro, liūties, uragano, sprogimo ir 

kitų), namo ar jo dalių griūties, kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas namo konstrukcijų 

deformacijas, keičiantis valdytojui ir (ar) techniniam prižiūrėtojui;  

87.4. namo statybiniai tyrimai – techninio prižiūrėtojo siūlymu [9.1, 9.21]; 

87.5. bendroji namo, jo dalies (dalinė) ekspertizė – pagal apžiūrų išvadas [9.1, 9.28]; 

87.6. energijos vartojimo pastate auditas, pastato energinio naudingumo sertifikavimas – jeigu 

jie būtini pagal Statybos įstatymą ar dėl to priimtas namo butų ir kitų patalpų savininkų (toliau –

namo savininkai) sprendimas [9.1, 9.25, 9.32], analizuojant valdytojo ar šildymo ir karšto vandens 

sistemos techninio prižiūrėtojo pateiktus duomenis apie namo šiluminės energijos (kuro) sąnaudas 

ir jų santykį su maksimaliomis šilumos suvartojimo normomis daugiabučių namų butų ir kitų 

patalpų šildymui [9.33]. 

88. Namo apžiūras organizuoja ir atlieka: 

88.1. nuolatinius stebėjimus pagal Reglamento 87.1.1 papunktį – techninis prižiūrėtojas;   

88.2. nuolatinius stebėjimus pagal Reglamento 87.1.2 papunktį organizuoja valdytojas, atlieka  

techninis prižiūrėtojas;   

88.3. periodines (sezonines) apžiūras – techninis prižiūrėtojas, pagal kompetenciją 

pasitelkdamas namo inžinerinių sistemų techninius prižiūrėtojus ir kitus specialistus, dalyvaujant 

namo savininkų atstovui (jei išrinktas); 

88.4. specializuotas apžiūras – valdytojo sprendimu sudaryta ne mažiau kaip trijų specialistų 

grupė (komisija), kurios vadovas turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, suteikiančius teisę eiti 

atitinkamo statinio vienos iš pagrindinių statybos techninės veiklos sričių vadovo pareigas [9.24], 

specialistai – turėti atitinkamos srities inžinerinį techninį išsilavinimą. 

89. Statinio tyrimus, namo, jo dalies ekspertizę organizuoja valdytojas, atlieka fiziniai ir 

juridiniai asmenys, turintys teisę atlikti esamo statinio tyrimus ar statinio ekspertizę [9.1, 9.28]. 

90. Energijos vartojimo pastate auditą ar pastato energinio naudingumo sertifikavimą 

organizuoja valdytojas, atlieka specialistai, turintys teisę atlikti energijos vartojimo pastate auditą 

[9.32] ar pastato energinio naudingumo sertifikavimą [9.27]. 

91. Atliekant nuolatinius stebėjimus, vizualiai apžiūrimi namo bendrojo naudojimo objektai 

[9.4], nurodyti gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų apraše, valdytojo parengtame 

vadovaujantis Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo 

naudojimo objektų aprašo tipine (pavyzdine) forma [9.41]: namo bendrosios konstrukcijos,  

bendrosios inžinerinės sistemos (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemas ir liftus, kurių 

priežiūrai nustatyti specialūs reikalavimai [9.5], [9.6]), bendrojo naudojimo patalpų fizinė ir 
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sanitarinė būklė, fiksuojami (įskaitant fotografavimą) pastebėti defektai ir deformacijos, avarijų 

pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, statinio tyrimo ar ekspertizės poreikis; fiksuojami 

ir vertinami namo savininkų (naudotojų) pranešimai apie pastebėtus konstrukcijų ir inžinerinių 

sistemų defektus, gaisrinės saugos ir sanitarinius pažeidimus. 

92. Periodinių (sezoninių) apžiūrų  metu vertinami namo bendrojo naudojimo objektų būklės 

pokyčiai pasibaigus šildymo sezonui, jų remonto ar kitokio tvarkymo poreikis. Rudeninės apžiūros 

metu patikrinamas namo ir jo inžinerinių sistemų paruošimas šildymo sezonui ir nustatomos 

priemonės pastebėtiems trūkumams pašalinti. Periodinių (sezoninių) apžiūrų metu atliekami ir 

nuolatiniai stebėjimai. 

93. Atsakingas už apžiūrą asmuo apie apžiūrų metu nustatytas deformacijas, defektus, dėl 

kurių pažeidžiami esminiai statinių reikalavimai ir kyla pavojus aplinkai, žmonių gyvybei, sveikatai 

arba galimi dideli materialiniai nuostoliai, privalo nedelsdamas apie tai informuoti namo savininkus 

(naudotojus), valdytoją ir (ar) techninį prižiūrėtoją, jei jis nedalyvauja apžiūroje, savivaldybės 

administraciją, atsakingą už statinio naudojimo priežiūros vykdymą. 

94. Asmuo, kuriam pranešta apie namo, jo dalies avarinę būklę, turi nedelsdamas imtis 

veiksmų, apsaugančių žmones, aplinką ir namą nuo galimų pasekmių.  

95. Pagal nuolatinių stebėjimų, apžiūrų, statinio tyrimų ar ekspertizės, energijos vartojimo 

pastate audito ar pastato energinio naudingumo sertifikavimo, ar šiluminės energijos sąnaudų analizės 

duomenis ir išvadas nustatytas pastebėtų defektų ir deformacijų šalinimo priemones ir namo 

atnaujinimo (remonto) darbus valdytojas  teisės aktų nustatyta tvarka planuoja ir organizuoja šių 

priemonių ir darbų įgyvendinimą. 

96. Pagal namo būklės vertinimo išvadas, užtikrindamas namo bendrųjų konstrukcijų ir 

patalpų būklę, bendrųjų inžinerinių sistemų funkcionavimą pagal šių sistemų priežiūrą ir/ar 

naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir/ar gamintojo instrukcijas, kitus 

dokumentus, kad būtų išvengta pavojus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, arba galimi dideli 

materialiniai nuostoliai, valdytojas nedelsiant organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų 

gedimų, defektų šalinimo, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo darbus.  

97. Nustatytus namo bendrojo naudojimo objektų defektų ir deformacijų, dėl kurių negresia 

materialiniai nuostoliai, pavojus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, šalinimo, atnaujinimo 

(remonto) darbus, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų, bendrojo naudojimo patalpų sanitarijos 

ir higienos reikalavimus užtikrinančius darbus valdytojas numato metiniame ir (ar) ilgalaikiame 

plane.  

98. Ilgalaikį planą ir lėšų kaupimą plane numatomiems darbams valdytojas derina su namo 

savininkais [9.42]. Organizuoja teisės aktų nustatyta tvarka namo savininkų patvirtintų ilgalaikių planų 

įgyvendinimą.  

99. Namo techninės priežiūros ir bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbų 

įgyvendinimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai [9.2]. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

TECNINĖS PRIEŽIŪROS DOKUMENTAI 

 

100. Valdytojas ir techninis prižiūrėtojas pagal kompetenciją užtikrina Reglamento 51 punkte 

nurodytų namo techninės priežiūros dokumentų rengimą, pildymą ir saugojimą pagal statinio 

techninės priežiūros dokumentų reikalavimus, nustatytus Reglamento V skyriaus III skirsnyje.  

101. Nuolatinių stebėjimų, periodinių (sezoninių), specializuotų apžiūrų, statinio tyrimų, 

ekspertizės, energinio audito ar energinio naudingumo sertifikavimo metu atlikti namo būklės 

įvertinimai aprašomi ir registruojami statinio techninės priežiūros žurnale (Reglamento 2 priedas), 

apžiūrų aktuose (Reglamento 3 priedas), techninėse ataskaitose [9.25].“. 

12. Pakeičiu 115 punktą ir jį išdėstau taip: 

„115. Kai keičiant patalpų ar pastatų paskirtį ir (ar) formuojant naujus nekilnojamojo turto 

kadastro objektus Reglamento 118 punkte nurodytais būdais turi būti atlikti statinio paprastojo 

remonto darbai, kuriems atlikti privaloma gauti leidimą [9.1], patalpų ar pastatų paskirties keitimo ir 

(ar) naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo sprendiniai pateikiami paprastojo 
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remonto projekte ar paprastojo remonto apraše [9.28].“. 

13. Pakeičiu 116 punktą ir jį išdėstau taip: 

„116. Parengus patalpos ar pastato paskirties keitimo projektą, statytojas (užsakovas) Statybos 

įstatymo [9.1] nustatytais atvejais statybos techninių reglamentų [9.18] nustatyta tvarka turi gauti 

leidimą.“. 

14. Pakeičiu 117 punktą ir jį išdėstau taip: 

„117. Gavęs leidimą [9.1] statytojas (užsakovas), jei tai būtina, atlikęs statinio paprastojo 

remonto darbus, statybos techninių reglamentų [9.18] nustatyta tvarka surašo deklaraciją apie 

statybos užbaigimą [9.1]. Statytojas (užsakovas) deklaraciją pateikia nekilnojamojo turto kadastro 

tvarkytojui kaip pagrindą įregistruoti nekilnojamojo turto registre patalpų ar pastatų kadastro 

duomenų pakeitimus.“. 

15. Pakeičiu Reglamento 1 priedo žymą ir ją išdėstau taip:  

 „Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. 

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 

formavimo tvarka“ 

1 priedas“. 

 

16. Papildau Reglamento 1 priedo 1 skyrių antrąja pastraipa: 

„Pateikiama informacija apie dokumentus, kuriais užtikrinamas garantinio laikotarpio 

prievolių įvykdymas pagal rangos sutartį (jei statiniui projektuoti specialieji reikalavimai išduoti po 

2016 m. gruodžio 31 d.; kai per 5 metus po specialiųjų reikalavimų (išduotų po 2016 m. gruodžio 

31 d.) išdavimo negautas statybą leidžiantis dokumentas ir kai dėl specialiųjų reikalavimų 

nesikreipta, – jei prašymas gauti statybą leidžiantį dokumentą (kuris buvo priimtas) pateiktas po 

2016 m. gruodžio 31 d.). Prie statinio techninio paso pridedama rangovo garantinio laikotarpio 

prievolių įvykdymo dokumento (draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto, lėšų 

įmokėjimą į notaro depozitinę sąskaitą patvirtinančio dokumento, mokėjimo atidėjimą 

patvirtinančio dokumento ar kredito įstaigos garantijos) kopija.“. 

17. Pakeičiu Reglamento 2 priedo žymą ir ją išdėstau taip:  

 „Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. 

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 

formavimo tvarka“ 

2 priedas“. 

 

18. Pakeičiu Reglamento 3 priedo žymą ir ją išdėstau taip:  

 „Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. 

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 

formavimo tvarka“ 

3 priedas“. 

 

19. Pakeičiu Reglamento 4 priedo žymą ir ją išdėstau taip:  

 „Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. 

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 

formavimo tvarka“ 

4 priedas“. 

 

20. Pakeičiu Reglamento 5 priedo žymą ir ją išdėstau taip:  

 „Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. 

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 
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formavimo tvarka“ 

5 priedas“. 

 

21. Pripažįstu Reglamento 6 priedą netekusiu galios. 

22. Pakeičiu Reglamento 7 priedo žymą ir ją išdėstau taip:  

 „Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. 

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 

formavimo tvarka“ 

7 priedas“. 

 

23. Pakeičiu Reglamento 8 priedo žymą ir ją išdėstau taip:  

 „Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. 

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 

formavimo tvarka“ 

8 priedas“. 

 

24. Pakeičiu Reglamento 9 priedo žymą ir ją išdėstau taip:  

 „Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. 

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 

formavimo tvarka“ 

9 priedas“. 

 

25. Pakeičiu Reglamento 10 priedo žymą ir ją išdėstau taip:  

 „Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. 

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 

formavimo tvarka“ 

10 priedas“. 

 

26. Pakeičiu 10 priedo 1 lentelės pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: 

Eil. 

Nr. 

Statinių 

grupės (pagal 

jų naudojimo 

paskirtį) 
pavadinimas 

Statinių naudotojų skaičius / statinių skaičius 

(pagal sudarytus statinių naudotojų sąrašus) 

Statinių, kuriuose nustatyti teisės aktų 

pažeidimai, skaičius 

Iš viso / 

ypatingų 

tarp jų patikrinti 

Iš 

viso 

Pagal pažeidimus 

Iš viso 

ypatingi pagal 

STR 

1.01.03:2017 

būklės 

keliančios 

pavojų 

statinyje ar 

arti jo 

gyvenančių, 

dirbančių ar 

kitais tikslais 
būnančių 

žmonių 

sveikatai, 

gyvybei ar 

aplinkai 

statinio 

(patalpos) 

naudojimas 

ne pagal 
paskirtį 

statinių 

techninės 

priežiūros 

taisyklių (STR 

1.07.03:2017) 
reikalavimų 

nesilaikymas 

statinyje 

vykdoma 

galbūt 

savavališka 
statyba  

 

27. Pakeičiu Reglamento 11 priedo žymą ir ją išdėstau taip:  

 „Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. 

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 
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formavimo tvarka“ 

11 priedas“. 

 

28. Pakeičiu Reglamento 12 priedo žymą ir ją išdėstau taip:  

 „Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. 

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 

formavimo tvarka“ 

12 priedas“. 

 

29. Pakeičiu Reglamento 13 priedo žymą ir ją išdėstau taip:  

 „Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. 

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 

formavimo tvarka“ 

13 priedas“. 

 

30. Pakeičiu Reglamento 14 priedo žymą ir ją išdėstau taip:  

 „Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. 

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 

formavimo tvarka“ 

14 priedas“. 

 

31. Pakeičiu Reglamento 15 priedo žymą ir ją išdėstau taip: 

 „Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 

„Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. 

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 

formavimo tvarka“ 

15 priedas“. 

 

 

 

 

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas  


