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UZsakovo rezewo naudojimo taisykles, patvirtintas V[,,Lietuvos

paminklai" direktoriaus 2009 m. kovo 31 d. [sakymuNr. I-11 ,,Ddl UZsakovo rezervo naudoiimo
taisyklirl patvirtinimo", ir i5destau jas nauja redakcija (pridedama).
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Administravimo tarnybos vadovei Laimutei Ruzguvienei

pasira5ytinai supaZindinti su Siuo isakymu imones atsakingus darbuotojus ir ideti
imones interneto
svetainej e UZs akovo r ezerv o naudoj imo tai sykliq nauj 4 re dakcij 4.
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PATVIRTINTA
V{,,Lietuvos paminklai" direktoriaus
2009m. kovo 31 d. isakymuNr.[-l1
(V[,,Lietuvos paminklai" direktoriaus
2013 m. kovo 29 d. isakymo Nr.[-9
redakcija)

UZSAKoVo REZERVo NAUDoJIMo TAISYKLES

yra suvestiniame statybos kainos apskaidiavime ir skiriamas projekte
statybos, projektavimo ir inZineriniq paslaugq kainos apskaidiavimus neitrauktq,

1. UZsakovo rezervas

nenumatytq ar

i

tadiau bDtinq atlil<ti darbq iSlaidoms padengti.

2. Prireikus projektineje dokumentacijoje nenumatytus

atlikti ar neatlikti joje numatytus

darbus, statinio projekto vykdymo prieZiDros vadovas apietaiira5o statybos darbq hurnaIe.
Statytojas, nusprendqs projektinE dokumentacij4papildyti nenumatytais darbais ar neatlikti
joje numatytus darbus, privalo apie tai informuoti uZsakovqra5tu.

3. Statybos darbq Lurnale padaryto iraSo arba gauto statytojo ra5to pagrindu uZsakovo
atstovas (direktoriaus pavaduotojas - projekto administravimo ir technines prieZi[ros vadovo
teikimu), priima sprendim4 del projekto keitimo, vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,statinio
projektavimas" 46 punkto nuostata, arba nenumatytq/neatliekamq darbq akto parengimo,
vadovauj antis Siomis taisyklemis.
4.Kar uZsakovas (direktoriaus pavaduotojas) nutaria atlikti projekto papildym4 keitim4 ar
taisym4 i5leidZiant naujos laidos projektiniq sprendiniq dokument4 projekto keitimo akto (l
priedas) sura5ymui projekto administravimo ir technines prieZirlros vadovas sukviedia tokios
sudeties komisij4: uZsakovo atstovai - direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininkas) bei
projekto administravimo ir technines prieZiflros vadovas; rangovo atstovas; statinio valdytojo
atstovas; projekto vykdymo prieZiflros vadovas; Kulturos paveldo departamento teritorinio
padalinio atstovas, kai objektas yra kult[ros vefiybe ir kitus specialistus pagalporeik[.
5. Projekto vykdymo prieZiDros vadovas, vadovaudamasis projekto keitimo aktu, parengia
papildom4 projekto keitimo techninE uZduoti bei projektavimo darbq s4mat4 kuri pateikiama
objekto darbq frnansuotojams. Prie akto pridedama statinio projekto vykdymo prieZiuros vadovo
padaryto ira5o statybos darbq lurnale kopija. Gavus finansuotojq ra5tiSk4 sutikimq rengiamas
projekto papildymas, keitimas ar atliekamas taisymas. Projektavimo i5laidos gali buti dengiamos iS
uZsakovo rezervo.
6. Nenumatl'ti darbai, kuriems nereikia esminiq projekto sprendiniq keitimo, uZsakovo
rezervo ribose [forminami parengiant nenumatytq darbrl aktq(2 priedas).
7. Nenumatytq darbq akto sura5ymui projekto administravimo
technines prieZiuros

ir

vadovas sukviedia tokios sudeties komisij4: uZsakovo atstovai - direktoriaus pavaduotojas
(komisijos pirmininkas) bei projekto administravimo ir technines prieZilros vadovas; rangovo
atstovas; statinio valdytojo atstovas; projekto vykdymo prieZiDros vadovas; Kultlros paveldo
departamento teritorinio padalinio atstovas, kai objektas yra kultDros vertybd ir kitus specialistus
pagal poreik[. Komisija nenumatytq darbq aktq suraSo 4 egzemphoriais.

8. Pagal nenumatytrl darbq akt4 projekto vykdymo

kiekiq Ziniara5ti

fii

prieZi[ros vadovas parengia sq4audrl
pasira5o projekto vykdymo prieZiDros vadovas, projekto administravimo ir

technines prieZilros vadovas (4 egz.), o projekto ekonomines dalies vadovas (s4matininkas) nustato
nenumatytq darbq skaidiuoj am4j 4 kain4 (parengia s4mat4 ir pasira5o (2 egz.).
9. Projekto administravimo
technines prieZilros vadovas nenumatytq darbq akto ir
s4naudq kiekiq Ziniara5dio 4 egzempliorius bei nenumatytq darbq skaidiuojamosios kainos (s4matr)

ir

2

egzempliorius pateikia Ekonomikos ir programq tarnybos vyriausiajai specialistei, kuri vienq
egzempliorirl teikia atlikti ekspertizq (qs). Skaidiuojam4j4 kain4 (s4mat{, atlikus ekspertizE,
suderina atsakingas uZ objekto tvarkyb4 direktoriaus pavaduotojas, o tvirtina direktorius (4 egz.).
10. Neatliekami darbai iforminami tokia pat tvarka. kaip nenumatyti darbai, parengiant
neatliekamq darbq aktq (2 priedas). Neatliekamq darbq s4matq sudaro ir pasira5o rangovo
s4matininkas pagal konkurso pasitlym4
11. UZsakovas, pagal pirming statybos rangos sutarti, [sigyja nenumatytus (papildomus)
darbus, kuriq kaina nustatoma taip: darbq kain4nustatytqpagal tuo metu galiojandias ir iregistruotas
statiniq statybos skaidiuojamqjq kaimi nustatymo rekomendacijas bei jq lgyvendinimui reikalingus
ekonominius normatyvus dauginant i5 koeficiento, lygaus konkurso pasiDlytos ir patvirtintos
statybos montavimo darbq skaidiuojamosios kainos santykiui. Rangovas, suraSydamas atliktq darbq
aktus, darbq skaidiuojam4jai kainai be PVM taiko nustatyt4koeficient4.
12, Rangovas gali pradeti vykdyti nenumatytus (papildomus) darbus, tik sutarties Salims
pasiraSius susitarim4 del nenumatytq (papildomr! darbq. Susitarimas del nenumatytq (papildomq)
darbq laikomas sudetine statybos rangos sutarties dalimi. Prie susitarimo pridedami nenumatytq
rr.lar neatliekamrl darbq aktai su priedais.
13. Ekonomikos ir programq tarnybos vyriausioji specialiste sukomplektuoja 4 bylas iS Siq
dokumentq: nenumatytq darbq aktas, s4naudq kiekirl ZiniaraStis, ekspertizes (iq) aktas (ai) ir
patvirtintas kainos skaidiavimas (sqmata). Viena sutvarkyta dokumentrl byla saugoma archyve,
anfia - perduodama projekto administravimo ir technines prieZilros vadovui, trelia - perduodama
rangovui, o ketvirta teikiama su lydra5diu - Kultlros paveldo departamentui ar pagal pareikalavimq
kitam finansuotojui.

UZsakovo rezerv o naudoj imo taisykliq
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PROJEKTO KEITIMO AKTAS
20

Vadovaudamasi

V[

,,Lietuvos paminklai" direktoriaus 2013 m. kovo 29 d.
[sakymu
Nr' {-9, komisija: komisijos pirmininkas - uZsakovo direktoriaus pavaduotojas
(nurodyti vardq
pavardq, pareigas, kv. atest' Nr'); naflar: (projekto administravimo
iy technines prieiiuros vadovas,
rangovo atstovas, valdytoio atstovas, projekto vykdymo prieiiuros
vadovas ir Kulturos paveldo
departamento teritorinio padalinio atstovas, kai obiektas yra
kulturos vertybe (nurodyti vardus,
pavardes, pareigas, hv' atest. Nr.), apLiirejo pagal technini
irlar darbo projekt4 patvirtint*
(nurodyti instituciiq patvirtinusiq proiektq tvirtinamqii
dokumentq jo datq ir numeri),atliekamus
(objekto pavadinimas ir darb4 pobildis) ir nustate, kad
del (iisamiai

nurodyti nenumatytt4

proiektavimo darb4 atsiradimo priezastis) bDtina atlikti (projekto
keitimo, papildymo, taisymo)
darbus ir pateikti Siuos projektinius sprendinius arba projekto
dalis:
Sitlomq projekto keitimq irlar papildvmq apra5ymas

PRIDEDAMA. Statybos Zurnalo iraSo kopija.

(Para5as)

(Vardas ir pavarde)

UZsakovo rezerv o naudoj imo taisykliq
2 priedas

(Objekto pavadinimas, registro Nr.,, adresas)

NENUMATYTU ar NEATLIEKAMU Qtitdyti pagat poreik!)
DARBU AKTAS
20

Vadovaudamasi

Nr'

V[

,,Lietuvos paminklai" direktoriaus 2013 m. kovo 29 d. isakymu
f-9, komisija: komisijos pirmininkas - uZsakovo direktoriaus pavaduotojas (nurodyti vardq

pavardq, pareigas, hv. atest. Nr.); nariai: (projekto administravimo ir technines prieZiuros
vadovas,
rangovo atstovas, valdytoio atstovas, projekto vykdymo prieZiuros vadovas ir Kulturos paveldo

departamento teritorinio padalinio atstovas, kai objektas yra kulturos vertybe (nurodyti
vardus,
pavardes, pareigas, kv. atest. Nr.), apliirejo pagal technini irlar darbo projekt4 patvirtint4
(nurodyti institucijq patvirtinusiq projektq tvirtinamqj! dokumentq
(objekto pavadinimas

ir

darb4 pobudis)

ir

jo

datq ir numer!), atliekamus

nustate, kad del (iisamiai nurodyti prieZastis, det ko

atsirado nenumatyti darbai ar darbai projektineje dokumentacijoje numatyti, bet bus neatliekami),

todel bltina atlikti nenumatytus darbus pagal
Eil.
Nr.

Si darbq apraS4:

Mato

Darbq apra5as

vienetas
a

2
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4
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PRIDEDAMA. Statybos Zurnalo ira5o kopija.

(Para5as)

(Vardas ir pavarde)

