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pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais (ne trumpiau kaip 12 mėnesių
nuo momento, kai ūkio subjektas – fizinis ar juridinis asmuo arba kita
organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, Lietuvos
Respublikos teritorijoje vykdantis teisės aktų reglamentuojamą ūkinę
veiklą, - ar jo veikla tapo prižiūrima priežiūros institucijos) netaikyti
šiam subjektui poveikio priemonių (baudų, veiklos ribojimo ir kitų);
identifikavus pažeidimus, visų pirma nustatyti tinkamą terminą pažeidimams ištaisyti, kuris, atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, gali būti
pratęsiamas;

Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros prie LR sveikatos
apsaugos ministerijos tarnybos
direktorius

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius

Eugenijus Ruškus

Vilius Mačiulaitis

skirti išteklių konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą pirmuosius metus
veiklą vykdantiems ūkio subjektams (pavyzdžiui, susisiekti su veiklą
pradėjusiu subjektu ir pasiūlyti konsultavimo paslaugą, rengti konsultacinius seminarus, atsakyti į ūkio subjektų kreipimusis ir prašymus ir
pan.).

l.e. Valstybinės kelių transporto
inspekcijos prie LR susisiekimo
ministerijos viršininko pareigas

l.e. Valstybinės darbo inspekcijos
vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus pareigas

2011 m. rugsėjo 14 d.
Vilnius
Mes, žemiau pasirašiusios ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos (toliau – priežiūros institucijos), atstovaujamos priežiūros institucijų
vadovų,
siekdamos didinti valstybės konkurencingumą, gerinti verslo aplinką ir ūkio
subjektų veiklos priežiūros funkcijas, skatinti darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą, mažinti administracinę naštą verslui ir gyventojams,
įvertinusios, kad verslą pradedantiems ūkio subjektams reikalinga metodinė
pagalba ir konsultacijos ir kad šią pagalbą priežiūros institucijos yra kompetentingos suteikti,
siekdamos padėti ekonominę veiklą pradėjusiam subjektui sėkmingai veikti
konkurencingoje aplinkoje,
pažymėdamos, kad svarbiausias priežiūros uždavinys yra užtikrinti, kad būtų
laikomasi teisės aktų reikalavimų, o baudos ir kitos sankcijos šiuo atveju tik
viena iš priemonių, o ne tikslas,
suprasdamos, kad baudimas nėra tinkamiausia priemonė veiklą pradėjusiems
verslininkams, ypač smulkiems,

Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimas:
ūkio subjekto (statybos dalyvio) teisės, pareigos ir
Inspekcijos pareigūno veiksmai
patikrinimo metu

Informacija ūkio subjektams apie lengvatas
pirmaisiais verslo metais

į s i p a r e i g o j a m e:

Suprasdamos, kad teisės aktai suteikia priežiūros institucijai teisę taikyti poveikio priemones ir šia deklaracija neapribodami priežiūros institucijos diskrecijos jas taikyti, kartu įsipareigojame pirmuosius metus veiklą vykdantiems
ūkio subjektams poveikio priemones taikyti tik išskirtiniais atvejais, kaip
paskutinę priemonę, visuomet iš anksto įvertinusios, ar teisės aktų reikalavimų laikymasis negali būti užtikrintas kitais būdais (pavyzdžiui, taikant nurodymus, konsultuojant), ir tik tuomet, kai jos yra būtinos ir neišvengiamos,
siekiant užkirsti kelią žalos visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai
atsiradimui, kai ši žala ar pavojus labai reikšmingi.

Remigijus Baniulis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR vidaus
reikalų ministerijos direktorius

2013 m.

Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimas:
ūkio subjekto (statybos dalyvio) teisės, pareigos ir Inspekcijos pareigūno veiksmai patikrinimo metu
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie
Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) atlieka planinius ir neplaninius statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimus Inspekcijos
viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos (ūkio
subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašo ir statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo aktų formų patvirtinimo“ (žin., 2012, Nr. 452206) nustatyta tvarka.
Planiniai patikrinimai atliekami vadovaujantis Inspekcijos viršininko įsakymu patvirtintais:
• patikrinimų planais (statybos dalyvių ir ekspertizės rangovų –
ūkio subjektų veiklos);
• Inspekcijos administracijos teritorinių padalinių metiniais darbo
planais.

preliminarių dokumentų, kuriuos turės pateikti ūkio subjektas, sąrašą.
• Pareigūnas turi išaiškinti patikrinimo tvarką, supažindinti su poveikio priemonių už nustatytus pažeidimus taikymo tvarka.

Informacija ūkio subjektams apie lengvatas pirmaisiais
verslo metais

• Pareigūnas, vykdydamas patikrinimą, privalo elgtis mandagiai, laikytis Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių.

Konsultavimas ir suteikta metodinė pagalba laikoma viena iš
pažeidimų prevencijos priemonių.

• Statybos (ūkio subjekto) veiklos planinio patikrinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 10 darbo dienų. Pareigūno tiesioginio vadovo motyvuotu sprendimu planinio patikrinimo trukmė gali būti pratęsta, bet
ne ilgiau kaip 5 darbo dienas.

Poveikio priemonės skiriamos pagal 2011 m. rugsėjo 14 d. Inspekcijos pasirašytos Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų nuostatas. Su šia
deklaracija galite susipažinti kitoje lankstinuko pusėje.

• Planinio patikrinimo rezultatai, išvados ir informacija apie siūlomas poveikio priemones už nustatytus reikšmingus pažeidimus bei
patikrinimo metu suteiktą konsultaciją įforminami patikrinimo aktu
pateikiant kontrolinius klausimus.
• Pareigūnas, atlikęs patikrinimą, kartu su pasirašyti teikiamu patikrinimo aktu ūkio subjektui pateikia užpildyti anketą apie patikrinimo
akto (klausimyno) taikymo naudingumą.
Neplaninio patikrinimo eiga

Neplaniniai statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimai atliekami Inspekcijos vadovybės ar Inspekcijos administracijos padalinio
vedėjo pavedimu:
• gavus viešojo administravimo subjekto ar valstybinės institucijos
prašymą ar pranešimą;
• gavus skundą ar kilus pagrįstų įtarimų dėl statybos dalyvio (ūkio
subjekto) veiklos;
• siekiant užtikrinti, kad būtų pašalinti ankstesnio patikrinimo
metu nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;
• kitais atvejais neplaninis patikrinimas dėl konkretaus statinio statybos ar ūkio subjekto veiksmų atliekamas tik Inspekcijos vadovybės
sprendimu (įsakymu, potvarkiu, pavedimu, paskyrus užduotį ir pan.)

• Neplaninio patikrinimo trukmei ir tvarkai taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir planinio patikrinimo eigai, išskyrus informavimą apie
numatomą vykdyti neplaninį patikrinimą. šiuo atveju statybos dalyvis
(ūkio subjektas) apie neplaninį patikrinimą informuojamas likus 5 darbo dienoms iki patikrinimo, išskyrus atvejus, kai dėl delsimo išsiaiškinti pažeidimus ir imtis priemonių jiems pašalinti galima reikšminga žala
ar realus pavojus visuomenei, kitų asmenų interesams, aplinkai. Tokiomis sąlygomis statybos dalyvį (ūkio subjektą) informuoti neprivaloma.

Planinio patikrinimo eiga
• Statybos (ūkio subjektų veiklos) planinius patikrinimus atlieka
Inspekcijos administracijos teritorinių padalinių, o ekspertizės rangovų – Inspekcijos Statybos valstybinės priežiūros skyriaus pareigūnai.
• Pareigūnas prieš patikrinimą privalo, likus ne mažiau kaip 10
darbo dienų, raštu ar elektroniniu būdu informuoti statybos dalyvį
(ūkio subjektą) apie numatomą patikrinimą.
• Pareigūnas privalo nurodyti patikrinimo pagrindą, laiką, apytikslę trukmę, kontrolinio klausimyno, pagal kurį bus atliekamas patikrinimas, patvirtinimo datą ir šaltinį (klausimynus galima rasti www.
vtpsi.lt –> ūkio subjektams –> ūkio subjektų veiklos priežiūra) ir

• Už nustatytą teisės aktų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo
taikymo faktą, taip pat iki patikrinimo pabaigos nepašalinus statybos
darbų žurnale įrašytų trūkumų, pagal Inspekcijos viršininko įsakymu
nustatytą formą statybos dalyviui (ūkio subjektui) surašomas reikalavimas, kuriame nurodomas protingas (paprastai ne trumpesnis kaip 1
mėnesio ir ne ilgesnis kaip 3 mėnesių) terminas pažeidimams pašalinti.

Svarbu!
• Statybos dalyvis (ūkio subjektas) už nustatytus nereikšmingus pažeidimus, kuriuos gali ir nori pašalinti patikrinimo metu (paprastai per
5 darbo dienas), nebus baudžiamas. Tačiau jei per numatytą terminą
pažeidimai nepašalinami, taikomos atitinkamos poveikio priemonės.

• Statybos dalyvis (ūkio subjektas) turi teisę patikrinimo metu prašyti suteikti konsultaciją ar paprašyti patikrinti jo veiklą konsultavimo
tikslais.
• Jeigu pastebėjote, kad pareigūnas, atlikdamas patikrinimą, nesinaudojo kontroliniu klausimynu, ar iškilo neaiškumų, prašome kreiptis
į Inspekciją tel. (8 5) 272 2748.

ūkio subjektui, kuris savo veiklą vykdo pirmuosius metus, per pirmąjį planinį patikrinimą nustačius šios veiklos pažeidimų, poveikio
priemonės, susijusios su ūkio subjekto veiklos apribojimu (sustabdyti
ar naikinti dokumentus, suteikiančius teisę užsiimti atitinkama statybos technine veikla ar eiti pareigas), netaikomos, išskyrus atvejus,
kai būtina užkirsti kelią galimai žalai visuomenei, trečiųjų asmenų
pagrįstiems interesams ar aplinkai, t. y. kai:
• statinys (jo dalis) statomas (-a) be galiojančio statybą leidžiančio
dokumento ar pažeidžiant statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas
statybą leidžiantis dokumentas, esminius sprendinius;
• nustatyta statinio projekto klaidų ar normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimų, dėl kurių atsirado statinio avarijos
grėsmė ar pastebėtos statinio deformacijos;
• statybos dalyvis (-iai) neturi dokumento (-ų), suteikiančio (-ių)
teisę užsiimti atitinkama veikla ar eiti atitinkamas pareigas.
ūkio subjektus pirmaisiais savo veiklos metais raginame kreiptis į
Inspekciją dėl konsultacijų ir metodinės pagalbos suteikimo.
Inspekcija konsultacijas teikia tel. (85) 207 3333, atvykus į Inspekciją darbuotojų darbo valandomis, pateikus elektroninę paklausimo
formą, kurią galima rasti interneto svetainėje www.vtpsi.lt. Konsultacijos galima paprašyti Inspekcijos pareigūno, atliekančio planinį ar
neplaninį patikrinimą, taip pat kreiptis į Inspekciją, prašant patikrinti
veiklą konsultavimo tikslais.

Informaciją parengė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija prie Aplinkos ministerijos, A. Vienuolio g. 8, LT-01104
Vilnius, tel. (8 5) 272 2748, faks. (8 5) 272 3620, el. p. info@vtpsi.lt,
http://www.vtpsi.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288600210.

