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PATVIRTINTA 

Valdymo komiteto 2020 m. lapkričio 3 d.  

protokolas Nr.  LIVK2020/02 

Galioja nuo 2020-11-20 

 

STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

nustato Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečių, pageidaujančių  Lietuvoje teikti statybos 

inžinieriaus paslaugas, profesinės kvalifikacijos suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo 

sustabdymo panaikinimo tvarką. 

2. Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios 

Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiams statybos inžinieriaus profesinė kvalifikacija 

pripažįstama vadovaujantis Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti 

pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas 

Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. 

įsakymu Nr. D1-874 „Dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti 

pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas 

Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ [10.12].  

3. Statybos inžinieriaus profesinė kvalifikacija suteikiama Apraše nustatyta tvarka, 

vadovaujantis Statybos sektoriaus profesiniu standartu PSF01, patvirtintu LR Kvalifikacijų ir 

profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V1-140 „Dėl 

Statybos sektoriaus profesiniu standarto patvirtinimo“ [10.14]. 

4. Aprašas taikomas visiems statybos proceso dalyviams (fiziniams asmenims), kurių veiklos 

principus statybos srityje nustato LR Statybos įstatymas [10.1].  

5. Asmenims, kurie iki Aprašo įsigaliojimo dienos LR teisės aktų nustatyta tvarka įgiję teisę 

eiti bet kurias iš atestuojamųjų ypatingųjų ar neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos 

pagrindinių sričių vadovų pareigas, statybos inžinieriaus profesinė kvalifikacija suteikiama 

supaprastinta tvarka, vadovaujantis Aprašo V skyriaus ir 1 priedo nuostatomis.   

6. Apraše nustatyta tvarka suteikiamos šios statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos: 

6.1. jaunesnysis statybos inžinierius (VI kvalifikacijos lygis  pagal Lietuvos kvalifikacijų 

standarto aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 

535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ ir  Europos Parlamento ir Tarybos 

2008 m. balandžio 23 d. rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros 

kūrimo (2008/C111/01/EB)); 

6.2. statybos inžinierius (VII kvalifikacijos lygis  pagal Lietuvos kvalifikacijų standarto aprašą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos 

kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ ir  Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. balandžio 23 

d. rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros kūrimo 

(2008/C111/01/EB)); 

6.3. vyriausiasis statybos inžinierius (VIII kvalifikacijos lygis  pagal Lietuvos kvalifikacijų 

standarto aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 

535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ ir  Europos Parlamento ir Tarybos 

2008 m. balandžio 23 d. rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros 

kūrimo (2008/C111/01/EB)). 

7. Statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją suteikia 1 lentelėje nurodytos organizacijos (toliau – 

Organizacijos). 

1 lentelė 
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Eil. 

Nr. 

Organizacijos 

pavadinimas 

Organizacijos teisės ir įgaliojimai suteikti statybos inžinieriaus 

profesinę kvalifikaciją* 

Suteikiamos 

profesinės 

kvalifikacijos 

pavadinimas  

Profesinės kvalifikacija suteikiama 

statybos veiklos srityje 

(srityse) 

statiniuose, statinio 

dalyje (dalyse) 

1 2 3 4 5 

1 

Lietuvos statybos 

inžinierių sąjunga 

(LSIS) 

Jaunesnysis statybos 

inžinierius, 

Statybos inžinierius, 

Vyriausiasis 

statybos inžinierius 

 

  

Statybiniai tyrimai, 

statinio projektavimas,   

statinio projekto 

ekspertizė,  statinio 

statyba,   statinio  

statybos techninė 

priežiūra, statinio 

projekto vykdymo 

priežiūra, statinio 

ekspertizė, statinio 

naudojimo priežiūra. 

Gyvenamieji ir 

negyvenamieji 

pastatai, 

susisiekimo 

komunikacijos, 

inžineriniai tinklai, 

kiti inžineriniai 

statiniai 

2 
Asociacijos 

„Lietuvos keliai“ 

Jaunesnysis statybos 

inžinierius, 

Statybos inžinierius, 

Vyriausiasis 

statybos inžinierius 

 

  

Statybiniai tyrimai, 

statinio projektavimas,   

statinio projekto 

ekspertizė,  statinio 

statyba,   statinio  

statybos techninė 

priežiūra, statinio 

projekto vykdymo 

priežiūra, statinio 

ekspertizė, statinio 

naudojimo priežiūra. 

Susisiekimo 

komunikacijos 

3 

Lietuvos 

žemėtvarkos ir 

hidrotechnikos 

inžinierių sąjunga 

(LŽHIS) 

Jaunesnysis statybos 

inžinierius, 

Statybos inžinierius, 

Vyriausiasis 

statybos inžinierius 

 

  

Statybiniai tyrimai, 

statinio projektavimas,   

statinio projekto 

ekspertizė,  statinio 

statyba,   statinio  

statybos techninė 

priežiūra, statinio 

projekto vykdymo 

priežiūra, statinio 

ekspertizė, statinio 

naudojimo priežiūra. 

Hidrotechnikos 

statiniai  

4 

Lietuvos 

santechnikų 

asociacijos 

Jaunesnysis statybos 

inžinierius, 

Statybos inžinierius, 

Vyriausiasis 

statybos inžinierius 

 

  

Statybiniai tyrimai, 

statinio projektavimas,   

statinio projekto 

ekspertizė,  statinio 

statyba,   statinio  

statybos techninė 

priežiūra, statinio 

projekto vykdymo 

priežiūra, statinio 

ekspertizė, statinio 

naudojimo priežiūra. 

Inžineriniai tinklai, 

statinio mechaninės 

inžinerinės 

sistemos, vandens 

ruošimo ir nuotekų 

valymo statiniai.  

1 2 3 4 5 
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5 
Lietuvos vandens 

tiekėjų asociacija 

Jaunesnysis statybos 

inžinierius, 

Statybos inžinierius, 

Vyriausiasis 

statybos inžinierius 

 

  

Statybiniai tyrimai, 

statinio projektavimas,   

statinio projekto 

ekspertizė,  statinio 

statyba,   statinio  

statybos techninė 

priežiūra, statinio 

projekto vykdymo 

priežiūra, statinio 

ekspertizė, statinio 

naudojimo priežiūra. 

Inžineriniai tinklai, 

statinio mechaninės 

inžinerinės 

sistemos, vandens 

ruošimo ir nuotekų 

valymo statiniai. 

6 

Projektų ekspertizės 

ir gaisro saugos 

įmonių asociacija 

Vyriausiasis 

statybos inžinierius 

Statinio projekto 

ekspertizė,  statinio 

ekspertizė, statinio 

projektavimas, statinio  

statybos techninė 

priežiūra, statinio 

projekto vykdymo 

priežiūra. 

Gyvenamieji ir 

negyvenamieji 

pastatai, 

susisiekimo 

komunikacijos, 

inžineriniai tinklai, 

kiti inžineriniai 

statiniai 

* Organizacija, šio Aprašo nustatyta tvarka neturinti teisės ir įgaliojimų suteikti statybos 

inžinieriaus profesinę kvalifikaciją dalyje Pareiškėjo pageidaujamų statybos veiklos sričių ir (ar) 

statinių (statinio dalių), gali sudaryti sutartį su Pareiškėju dėl statybos inžinieriaus profesinės 

kvalifikacijos suteikimo, tačiau šiame procese (t.y. Pareiškėjo bendrųjų profesinių inžinerinių žinių 

vertinime (pagal Aprašo 301 punktą) ir (ar) sprendimo dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos 

suteikimo priėmime (pagal Aprašo 431 punktą)) privalo dalyvauti ir Organizacijos, turinčios teisę 

suteikti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją Pareiškėjo pageidaujamoje(-ose) statybos 

veiklos srityje (srityse) ir (ar) statiniuose (statinio dalyse), įgaliotas atstovas.  Organizacija negali 

sudaryti sutarties su Pareiškėju dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo, jeigu šio 

Aprašo nustatyta tvarka neįgaliota suteikti statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos bent vienoje 

iš Pareiškėjo pageidaujamų statybos veiklos sričių ir (ar) statinių (statinio dalių). 
 

8. Informaciją apie statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimą galima gauti (rasti):   

8.1. informacinėje sistemoje STATREG adresu statreg.lt; 

8.2. elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai kreipiantis į pasirinktą  Organizaciją, nurodytą 

Aprašo 1 lentelėje. 

9. Organizacijos, teikdamos informaciją apie statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos 

suteikimą, vadovaujasi Statybos sektoriaus profesiniu standartu PSF01 [10.14], šiuo Aprašu bei 

sąžiningumo, profesionalumo ir nešališkumo principais. 

 

II SKYRIUS 

NUORODOS 

 

10. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais: 

10.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

10.2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 

10.3. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas; 

10.4. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas; 

10.5. Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas; 

10.6. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas; 

10.7. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl 

fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 

1). 
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10.8. 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl 

elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, 

kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73); 

10.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1749 „Dėl 

Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos auštosiose mokyklose, sąrašo ir Kvalifikacinių 

laipsnių sąrašo patvirtinimo“; 

10.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 535 „Dėl 

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“; 

10.11. statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės 

pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 

12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statybos dalyvių 

atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“; 

10.12. Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos 

inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje 

tvarkos aprašas, patvirtintu LR aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. D1-874 „Dėl 

statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus 

profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ 

10.13. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. 4-486 „Dėl 

Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“; 

10.14. Statybos sektoriaus profesiniu standartas PSF01, patvirtintas LR Kvalifikacijų ir 

profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V1-140 „Dėl 

Statybos sektoriaus profesiniu standarto patvirtinimo“; 

10.15. Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijas, patvirtintas 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl Elektroninių 

dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų patvirtinimo.“ 

 

III SKYRIUS 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

 

11. Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos ir jų apibrėžimai: 

11.1. Statybos inžinierius – fizinis asmuo, kuriam šio  Aprašo nustatyta tvarka suteikta 

profesinė kvalifikacija; 

11.2.  Aukštojo mokslo diplomas – asmens įgytą aukštąjį statybos inžinerijos studijų krypties arba 

šios krypties studijų rezultatus atitinkančios kitos studijų krypties išsilavinimą patvirtinantis dokumentas; 

11.3. Profesinę kvalifikaciją suteikianti organizacija – Aprašo 1 lentelėje nurodyta 

organizacija, atitinkanti Apraše nustatytus reikalavimus ir vykdanti su statybos inžinieriaus 

profesinės kvalifikacijos suteikimu susijusias veiklas; 

11.4. Techninis darbuotojas – profesinę kvalifikaciją suteikiančios organizacijos paskirtas 

darbuotojas, atitinkantis Apraše nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir atliekantis techninį-

organizacinį darbą, susijusį su statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimu; 

11.5. Žinias vertinantis asmuo – profesinę kvalifikaciją suteikiančios organizacijos paskirtas 

nuolatinis ar samdomas darbuotojas, atitinkantis Apraše nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir 

atliekantis asmenų, siekiančių statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos, žinių vertinimą ir su tuo 

neatsiejamai susijusias veiklas; 

11.6. Profesinių kvalifikacijų ekspertas – fizinis asmuo, atitinkantis Apraše nustatytus 

kvalifikacinius reikalavimus ir vykdantis Apraše nustatytas veiklas, susijusias su sprendimų dėl 

statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo priėmimu; 

11.7. Darbo komitetas - profesinę kvalifikaciją suteikiančių organizacijų paskirtų (įgaliotų) 

asmenų darbo grupė, veikianti pagal patvirtintą Darbo komiteto veiklos reglamentą ir sprendžianti 

techninius bei organizacinius statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo klausimus.  

11.8. Valdymo komitetas - kolegialus profesinę kvalifikaciją suteikiančių organizacijų 

valdymo organas, sudarytas iš profesinę kvalifikaciją suteikiančių organizacijų paskirtų (įgaliotų) 



SIPK suteikimo tvarkos aprašas patvirtintas 2020-11-03 

 

5 
 

asmenų, veikiantis pagal patvirtintą Valdymo komiteto veiklos reglamentą, sprendžianti strateginius 

statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo klausimus bei koordinuojantis ir  

kontroliuojantis statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo procesą.  

11.9. Kontroliuojanti institucija – valstybės ar savivaldybės įmonė, įstaiga, organizacija arba 

institucija, taip pat viešoji įstaiga, kuriai Lietuvos Respublikos įstatymais yra suteikta įgaliojimų 

atlikti verslo (ūkio) subjektų kontrolę arba kuriai atitinkama institucija įstatymų nustatyta tvarka 

perdavė (delegavo) nuolatinai ar laikinai vykdyti visus ar dalį jam suteiktų administracinių verslo 

(ūkio) subjektų kontrolės įgaliojimų. 

 

IV SKYRIUS 

STATYBOS INŽINIERIAUS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 

12. Asmuo, siekiantis statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos (toliau – Pareiškėjas), turi 

atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus nurodytus Statybos sektoriaus profesiniame standarte 

PSF01 [10.14] ir Aprašo 2 lentelėje. 

2 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Statybos inžinieriaus 

profesinės kvalifikacijos Minimalūs reikalavimai 

išsilavinimui** 

Minimalūs reikalavimai 

profesinei patirčiai 

statybos veiklos srityje  pavadinimas lygis* 

1 2 3 4 5 

1 
Jaunesnysis 

statybos inžinierius 
VI 

Aukštasis statybos inžinerijos 

studijų krypties arba šios krypties 

studijų rezultatus atitinkančios 

kitos studijų krypties 

išsilavinimas, bakalauro laipsnis  

6 (šeši) mėnesiai 

Aukštasis statybos inžinerijos 

studijų krypties arba šios krypties 

studijų rezultatus atitinkančios 

kitos studijų krypties 

išsilavinimas, profesinio 

bakalauro laipsnis 

6 (šeši) mėnesiai 

2 
Statybos 

inžinierius 
VII 

Aukštasis statybos inžinerijos 

studijų krypties arba šios krypties 

studijų rezultatus atitinkančios 

kitos studijų krypties 

išsilavinimas, bakalauro laipsnis  

3 (trys) metai 

Aukštasis statybos inžinerijos 

studijų krypties arba šios krypties 

studijų rezultatus atitinkančios 

kitos studijų krypties 

išsilavinimas, profesinio 

bakalauro laipsnis 

4 (keturi) metai 

1 2 3 4 5 

3 
Vyriausiasis 

statybos inžinierius 
VIII 

Aukštasis statybos inžinerijos 

studijų krypties arba šios krypties 

studijų rezultatus atitinkančios 

kitos studijų krypties 

išsilavinimas, magistro laipsnis  

5 (penki) metai 
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Aukštasis statybos inžinerijos 

studijų krypties arba šios krypties 

studijų rezultatus atitinkančios 

kitos studijų krypties 

išsilavinimas, daktaro laipsnis  

5 (penki) metai 

* lygis  pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo 

patvirtinimo“ ir  Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. balandžio 23 d. rekomendaciją dėl 

Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros kūrimo (2008/C111/01/EB) 

** vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2002 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 754 

„Dėl studijų, baigtų pagal vienpakopę aukštojo mokslo sistemą, prilyginimo atitinkamų pakopų 

nuosekliosioms studijoms“, išsilavinimas įgytas baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo 

mokslo programas Lietuvos aukštosiose mokyklose iki 2000 m. rugsėjo 1 d., laikytinas lygiaverčiu 

išsilavinimui, įgytam baigus universitetines antrosios pakopos (magistro) studijas. 
 

13. Pareiškėjo išsilavinimas ir profesinė patirtis turi atitikti statybos inžinerines veiklas ir 

statinius, kuriuose pageidaujama įgyti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją. Reikalavimai 

Pareiškėjo profesinei patirčiai, priklausomai  nuo siekiamos įgyti statybos inžinieriaus profesinės 

kvalifikacijos veiklos srities (sričių),  nurodyti Aprašo 2 priede.  

14. Pareiškėjo profesinė patirtis skaičiuojama  nuo aukštojo mokslo diplomo gavimo dienos.  

 

V SKYRIUS 

STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMUI 

REIKALINGOS INFORMACIJOS (DUOMENŲ) PATEIKIMAS IR VERTINIMAS 

 

15. Pareiškėjas, siekiantis įgyti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją, Aprašo 16 punkte 

nurodytu būdu, pasirinktai Organizacijai teikia nustatytos formos prašymą.   

16.  Prašymas ir kiti statybos inžinieriaus profesinei kvalifikacijai suteikti reikalingi dokumentai 

(duomenys) nustatyta tvarka gali būti teikiami vienu iš 16.1 ir 16.2 papunkčiuose nustatytų būdų: 

16.1. elektroniniu būdu per informacinę sistemą STATREG; 

16.2. elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai perduodant pasirinktai Organizacijai. 

17.  Prašyme dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo nurodoma: 

17.1. asmeninė informacija: Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data), 

kontaktinė informacija (telefono Nr., elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas), 

prašymo pateikimo data; 

17.2. Pareiškėjo pageidaujamos įgyti profesinės kvalifikacijos pavadinimas ir (ar) lygis pagal 

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, iš nurodytųjų Aprašo 6.1-6.3 papunkčiuose; 

17.3. statybos veiklos sritis (sritys), kurioje Pareiškėjas pageidauja įgyti profesinę kvalifikaciją - 

statybiniai tyrimai, statinio projektavimas, statinio projekto ekspertizė,  statinio statyba,   statinio  

statybos techninė priežiūra, statinio projekto vykdymo priežiūra, statinio ekspertizė, statinio 

naudojimo priežiūra; 

17.4. statiniai ir (ar) statinio dalys, kuriuose Pareiškėjas pageidauja įgyti profesinę kvalifikaciją - 

gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, statinio 

mechaninės inžinerinės sistemos, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai; 

17.5. kvalifikacijos atestato (atestatų), suteikiančio teisę vykdyti statybos techninės veiklos 

pagrindinių sričių vadovo pareigas, numeris (jei Pareiškėjas atestuotas LR teisės aktų nustatyta 

tvarka).  

18. Kartu su prašymu pateikiami dokumentai: 

18.1. gyvenimo aprašymas. Pareiškėjas taip pat gali pateikti gyvenimo aprašymą curriculum 

vitae (pageidautina naudojantis Europass pavyzdžiu). Gyvenimo aprašymas, kaip atskiras 

dokumentas, gali būti ir nepateikiamas, jei informacinėje sistemoje STATREG nurodyta informacija 

(duomenys) apie Pareiškėjo išsilavinimą ir akademinę kvalifikaciją, profesinę patirtį (buvusias ir 
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esamas darbovietes, jose vykdytas pareigas ir(ar) pagrindines veiklas), asmeninius ir profesinius 

gebėjimus (kalbų žinojimą, įgytas profesines kompetencijas ir pan.); 

18.2. atliktų darbų, patvirtinančių Pareiškėjo profesinę patirtį statybos inžinerinėje veikloje, 

sąrašas. Profesinės patirties įrodymai  turi apimti ne trumpesnį nei Aprašo 2 lentelėje nurodytą 

laikotarpį per paskutinius 10 metų; 

18.3. aukštojo mokslo diplomo ir jo priedėlio kopijos; 

18.4. vardo ir (ar) pavardės keitimo dokumento (jei vardas ir (ar) pavardė buvo keisti) kopija; 

18.5. kiti Pareiškėjo nuožiūra pasirinkti papildomi dokumentai (duomenys), įrodantys jo 

profesinę kompetenciją; 

18.6. informacija ar dokumentai apie įvykusias statinių, kurių projektavimo, statybos, statybos 

priežiūros ar ekspertizės procese dalyvavo Pareiškėjas, avarijas, taip pat kontroliuojančių institucijų 

Pareiškėjui pritaikytas poveikio priemones dėl jo profesinės veiklos per paskutinius 5 metus. 

19. Teikiant informaciją (duomenis) elektroniniu būdu, privaloma naudoti priemones, 

užtikrinančias Pareiškėjo identifikavimą ir autentifikavimą. Pasirašant dokumentus elektroniniu 

būdu,  privaloma naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą [10.8]. 

20. Jeigu Aprašo 18.3 papunktyje nurodytas aukštojo mokslo diplomas yra išduotas baigus 

studijas ne Lietuvos Respublikos aukštojoje mokykloje, Pareiškėjas privalo pateikti Studijų kokybės 

vertinimo centro pažymą dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo ir Aprašo 18.3 papunktyje 

nurodytų dokumentų vertimus į lietuvių kalbą. Vertimai turi būti patvirtinti vertėjo parašu ir (ar) 

vertimo biuro antspaudu. 

21. Organizacijos, gavusios Pareiškėjo prašymą ir Aprašo 18 punkte nurodytus dokumentus, 

paskirtas techninis darbuotojas patikrina, ar Pareiškėjas atitinka Aprašo IV skyriuje nustatytus 

kvalifikacinius reikalavimus ir: 

21.1. jeigu Pareiškėjas atitinka Aprašo IV skyriuje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, jo 

prašyme nurodyta visa prašoma informacija ir pateikti visi reikiami dokumentai, ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos užpildo nustatytos formos dokumentų (duomenų) 

įvertinimo protokolą (informacinėje sistemoje STATREG) ir raštu informuoja Pareiškėją apie 

tolimesnius su profesinės kvalifikacijos suteikimu susijusius veiksmus; 

21.2. jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai, prašyme nurodyta ne visa prašoma informacija, 

ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos raštu praneša Pareiškėjui apie 

trūkstamus dokumentus ar informaciją, nurodydamas terminą, per kurį šie dokumentai ar informacija 

turi būti pateikti; 

21.3. per nurodytą terminą gavęs trūkstamus dokumentus ar informaciją, ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo trūkstamų dokumentų ar informacijos gavimo dienos užpildo nustatytos formos 

dokumentų (duomenų) įvertinimo protokolą (informacinėje sistemoje STATREG) ir raštu informuoja 

Pareiškėją apie tolimesnius su profesinės kvalifikacijos suteikimo susijusius veiksmus; 

21.4. per nurodytą terminą negavęs trūkstamų dokumentų ar informacijos, ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas pasibaigus nurodytam terminui motyvuotai raštu informuoja Pareiškėją, kad jo prašymas 

atmestas; 

21.5. jeigu Pareiškėjas neatitinka Aprašo IV skyriuje nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos motyvuotai raštu informuoja 

Pareiškėją, kad jo prašymas atmestas. 

22. Organizacija su Pareiškėju atitinkančiu Aprašo IV skyriuje nustatytus kvalifikacinius 

reikalavimus sudaro sutartį dėl profesinės kvalifikacijos suteikimo (toliau – Sutartis). Visos 

Organizacijos su Pareiškėjais sudaro vienodo turinio Sutartis, parengtas jungtinės Organizacijų 

veiklos pagrindu. Sutartis su Pareiškėju gali būti pasirašoma elektroninėmis priemonėmis, naudojant 

kvalifikuotą elektroninį parašą [10.8].  

23. Prieš sudarant Sutartį, Organizacijos paskirtas techninis darbuotojas supažindina Pareiškėją 

su Statybos inžinieriaus profesinės etikos kodekso nuostatomis ir galimomis pasekmėmis dėl jų 

nevykdymo. Asmuo, siekiantis įgyti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją, privalo pasirašytinai 

patvirtinti, jog supažindino su Statybos inžinieriaus profesinės etikos kodeksu ir įsipareigoja jo 

laikytis profesinėje veikloje. Įsipareigojimas laikytis statybos inžinieriaus profesinės etikos gali būti 

patvirtinamas elektroninėmis priemonėmis, naudojant kvalifikuotą elektroninį parašą [10.8].  
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24. Su Pareiškėju Sutartį sudariusios Organizacijos paskirtas techninis darbuotojas supažindina 

Pareiškėją su narystės (dalyvavimo) statybos inžinierių profesinėje savivaldoje ypatumais. 

Pareiškėjas savanoriškai ir savarankiškai priima sprendimą dėl narystės pasirinktoje statybos 

inžinierių profesinės savivaldos Organizacijoje. Pareiškėjo narystė Organizacijoje įforminama 

Organizacijos vidaus nustatyta tvarka.   

25. Pareiškėjas, siekiantis įgyti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją, šio Aprašo VI 

skyriuje nustatyta tvarka, privalo išlaikyti bendrųjų profesinių inžinerinių žinių egzaminą.  

26. Pareiškėjams, kurie iki Aprašo įsigaliojimo dienos LR teisės aktų nustatyta tvarka įgiję teisę 

eiti bet kurias iš atestuojamųjų ypatingųjų ar neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos 

pagrindinių sričių vadovų pareigas ir jiems netaikomos jokios poveikio priemonės apribojančios šią 

teisę, Aprašo 25 punkto nuostatos gali būti netaikomos, t.y. profesinė kvalifikacija gali būti suteikta 

nevertinant Pareiškėjo bendrųjų profesinių inžinerinių žinių, vadovaujantis Aprašo 1 priedo 

nuostatomis. 

27. Jeigu Pareiškėjas nori pakeisti ar papildyti jam suteiktą statybos inžinieriaus profesinę 

kvalifikaciją, statybos veiklos sritį (sritis) ir (ar) statinius (statinio dalis), kuriuose jam suteikta 

profesinė kvalifikacija, taikomos Aprašo  V skyriuje nustatytos procedūros bei Aprašo 27.1-27.5 

papunkčių nuostatos: 

27.1. Pareiškėjas, vadovaudamasis Aprašo 15 punktu, turi pateikti prašymą ir 18 punkte 

nurodytus dokumentus, išskyrus nurodytus Aprašo 18.3-18.4 papunkčiuose; 

27.2. Aprašo 18.2 papunktyje nurodytuose dokumentuose pateikiama informacija apie ne 

trumpesnės nei Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės Pareiškėjo profesinę patirtį statybos veiklos 

srityje (srityse) ir (ar) statiniuose (statinio dalyse), kuriose Pareiškėjas pageidauja įgyti profesinę 

kvalifikaciją; 

27.3. Aprašo 18.6 papunktyje nurodytuose dokumentuose pateikiama informacija už laikotarpį 

nuo paskutinio statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo, pakeitimo ar papildymo 

Pareiškėjui dienos; 

27.4. Aprašo 23 punkto nuostatos taikomos jei: 

27.4.1. laikotarpyje nuo Pareiškėjo supažindinimo su Statybos inžinieriaus profesinės etikos 

kodeksu dienos jis buvo pakeistas ir (ar) papildytas; 

27.4.2. jei per paskutinius dvejus metus Pareiškėjui šio Aprašo X skyriuje nustatyta tvarka buvo 

pritaikytos poveikio priemonės;  

27.4.3. statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją suteikianti Organizacija turi pagrįstų 

abejonių dėl Pareiškėjo supratimo apie profesinę etiką ir (ar) jos nuostatų taikymą profesinėje 

veikloje; 

27.4.4. to pageidauja Pareiškėjas. 

27.5. Aprašo 25 punkto nuostatos taikomos jei: 

27.5.1. Pareiškėjo bendrosios profesinės inžinerinės žinios nebuvo įvertintos suteikiant jam 

statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją; 

27.5.2.  Pareiškėjo bendrosios profesinės inžinerinės žinios buvo įvertintos ne toje statybos 

veiklos srityje (srityse) ir (ar) statiniuose (statinio dalyse), kuriuose Pareiškėjas pageidauja profesinės 

kvalifikacijos; 

27.5.3. Pareiškėjo bendrosios profesinės inžinerinės žinios įvertintos prieš daugiau nei 5 metus. 

28. Jeigu statybos inžinierius pageidauja pakeisti (panaikinti) sprendimą dėl Aprašo X skyriuje 

nustatyta tvarka pritaikytų poveikio priemonių, taikomos šio Apšašo 69 punkte nustatytos 

informacijos (duomenų) teikimo (gavimo) ir vertinimo procedūros.   

29. Aprašo V skyriuje nustatytus statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo 

veiksmus (procedūras) atliekančių Organizacijų techninių darbuotojų kvalifikacija privalo atitikti 

Aprašo VII skyriuje nustatytus reikalavimus.  
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VI SKYRIUS  

BENDRŲJŲ PROFESINIŲ INŽINERINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS 

 

30. Pareiškėjo bendrųjų profesinių inžinerinių žinių vertinimą organizuoja ir vykdo Sutartį dėl 

profesinės kvalifikacijos suteikimo su Pareiškėju sudariusi Organizacija. 

301. Pareiškėjo bendrųjų profesinių inžinerinių žinių vertinime privalo dalyvauti Organizacijos, 

turinčios teisę ir įgaliojimus suteikti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją Pareiškėjo 

pageidaujamoje(-ose) statybos veiklos srityje (srityse) ir (ar) statiniuose (statinio dalyse), įgaliotas 

profesines inžinerines žinias vertinantis asmuo, atitinkantis Aprašo 40 punkte nustatytus kvalifikacinius ir 

kitus reikalavimus. 

31. Pareiškėjų bendrosios profesinės inžinerinės žinios vertinamos pagal vieningas visų 

Organizacijų taikomas bendrųjų profesinių inžinerinių žinių vertinimo programas, atsižvelgiant į  

suteikiamą statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos lygį, statybos veiklos sritį (sritis) ir (ar) 

statinius (statinio dalis), kuriuose suteikiama profesinė kvalifikacija. 

32. Bendrųjų profesinių inžinerinių žinių vertinimo programas (toliau – Programos) rengia 

Organizacijos bendru sutarimu, derina – Darbo komitetas, tvirtina – Valdymo komitetas.  Programos 

rengiamos vadovaujantis Valdymo komiteto nustatyta tvarka.  

33. Organizacija sudariusi su Pareiškėju Sutartį, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Sutarties 

pasirašymo dienos atlieka Pareiškėjo bendrųjų profesinių inžinerinių žinių vertinimą. Žinių 

įvertinimo rezultatai dokumentuojami profesinių žinių vertinimo protokole informacinėje sistemoje 

STATREG. 

34. Jeigu Organizacija atsisako per Aprašo 33 punkte nurodytą terminą įvertinti Pareiškėjo 

bendrąsias profesines inžinerines žinias, ji privalo per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos 

informuoti Pareiškėją, nurodydama atsisakymo vertinti jo bendrąsias profesines inžinerines žinias 

motyvus. Skundus dėl Organizacijų vykdomų ir (ar) atsisakymų vykdyti bendrųjų profesinių 

inžinerinių žinių vertinimą nustatyta tvarka nagrinėja Valdymo komitetas. 

35. Organizacijų veiklą, susijusią su bendrųjų profesinių inžinerinių žinių vertinimo 

procedūromis, koordinuoja Darbo komitetas. Jeigu nustatoma, kad Organizacija nebeatitinka Apraše 

nustatytų reikalavimų arba nevykdo Apraše nustatytų pareigų, Darbo komitetas teikia siūlymą 

Valdymo komitetui dėl Organizacijai suteiktos teisės vertinti Pareiškėjų bendrąsias profesines 

inžinerines žinias apribojimo, sustabdymo ar panaikinimo.  

36. Jeigu nėra Organizacijos, kuriai suteikta teisė vertinti bendrąsias profesines inžinerines 

žinias pagal Pareiškėjo pageidaujamą įgyti statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos lygį, 

statybos veiklos sritį (sritis) ir (ar) statinius (statinio dalis), bendrąsias profesines inžinerines žinias 

vertina Valdymo komiteto paskirti asmenys, atitinkantys Aprašo 40 punkte nustatytus kvalifikacinius 

reikalavimus.  

37. Bendrųjų profesinių inžinerinių žinių vertinimas, Organizacijų sprendimu, Programose 

nustatyta tvarka, gali būti vykdomas nuotoliniu būdu, naudojant elektronines priemones. Šiuo atveju 

privaloma užtikrinti Pareiškėjo ir jo žinias vertinančio asmens (asmenų) identifikavimą ir 

autentifikavimą, šių asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų atsekamumą, autentiškumą, kaupimo, 

saugojimo patikimumą ir prieigą kontroliuojančių institucijų bei Organizacijų įgaliotiems atstovams, 

turintiems teisę elektroniniuose dokumentuose daryti ir (ar) peržiūrėti įrašus. Elektroniniuose 

Pareiškėjų žinių vertinimo dokumentuose turi būti sudaryta galimybė formuoti oficialiųjų 

elektroninių dokumentų nuorašus ir išrašus su išsamiais oficialiųjų elektroninių dokumentų 

metaduomenimis [10.15]. Darant įrašus elektroniniuose žinių vertinimo dokumentuose, 

pasirašantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą [10.8]. 

 

VII SKYRIUS  

STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMĄ 

VYKDANTYS ASMENYS 

 

38. Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo procese dalyvauja: 
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38.1. statybos inžinierių duomenų administravimą ir organizacinį darbą dirbantys  Organizacijų 

techniniai darbuotojai, vykdantys Aprašo V skyriuje nustatytas veiklas; 

38.2. Pareiškėjų profesines inžinerines žinias vertinantys asmenys, vykdantys Aprašo VI 

skyriuje nustatytas veiklas; 

38.3. sprendimus dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo priimantys 

profesinių kvalifikacijų ekspertai, vykdantys Aprašo VIII skyriuje nustatytas veiklas. 

39. Techniniam darbuotojui keliami kvalifikaciniai ir kiti reikalavimai: 

39.1. aukštasis išsilavinimas; 

39.2. ne mažesnė kaip 3 metų administracinio, organizacinio  darbo patirtis; 

39.3. geri darbo su kompiuteriu įgūdžiai ir darbo su duomenų bazėmis (informacinėmis 

sistemomis) pagrindai; 

39.4. statybos inžinierių kvalifikacijas ir teises apibrėžiančių bei reglamentuojančių teisės aktų 

žinojimas; 

39.5. asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo priemonių žinojimas;  

39.6. atitikimas Valdymo komiteto nustatytiems nešališkumo reikalavimams. Techninis 

darbuotojas privalo pasirašytinai susipažinti su Valdymo komiteto nustatytais nešališkumo,  

konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimais, juos suprasti ir įgyvendinti; 

39.7. išklausęs mokymus, susijusius su statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo 

tvarka.  

40. Profesines inžinerines žinias vertinančiam asmeniui keliami kvalifikaciniai ir kiti 

reikalavimai: 

40.1. aukštasis universitetinis statybos inžinerijos studijų krypties arba šios studijų krypties 

studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties išsilavinimas; 

40.2. ne mažesnė kaip 7 metų profesinė patirtis statybos veiklos srityje (srityse); 

40.3. teisės aktų nustatyta tvarka įgytas kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę vykdyti  

statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas vertinamoje srityje arba kitas 

kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas vertinimo srityje;  

40.4. geri darbo su kompiuteriu įgūdžiai ir darbo su duomenų bazėmis (informacinėmis 

sistemomis) pagrindai; 

40.5. statybos inžinierių kvalifikacijas ir teises apibrėžiančių bei reglamentuojančių teisės aktų 

žinojimas; 

40.6. asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo priemonių žinojimas;  

40.7.  atitikimas Valdymo komiteto nustatytiems nešališkumo reikalavimams. Profesines 

inžinerines žinias vertinantis asmuo privalo pasirašytinai susipažinti su Valdymo komiteto nustatytais 

nešališkumo,  konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimais, juos suprasti ir įgyvendinti; 

40.8. išklausęs mokymus, susijusius su statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo 

tvarka.  

40.9. įgaliotas (paskirtas) Organizacijos vadovo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.  

41. Profesinių kvalifikacijų ekspertams keliami kvalifikaciniai ir kiti reikalavimai: 

41.1. aukštasis universitetinis statybos inžinerijos studijų krypties arba šios studijų krypties 

studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties išsilavinimas; 

41.2. ne mažesnė kaip 10 metų profesinė patirtis statybos veiklos srityje (srityse); 

41.3. geri darbo su kompiuteriu įgūdžiai ir darbo su duomenų bazėmis (informacinėmis 

sistemomis) pagrindai; 

41.4. statybos inžinierių kvalifikacijas ir teises apibrėžiančių bei reglamentuojančių teisės aktų 

žinojimas; 

41.5. asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo priemonių žinojimas;  

41.6. atitikimas Valdymo komiteto nustatytiems nešališkumo reikalavimams. Profesinių 

kvalifikacijų ekspertas privalo pasirašytinai susipažinti su Valdymo komiteto nustatytais 

nešališkumo,  konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimais, juos suprasti ir įgyvendinti; 

41.7. išklausęs mokymus, susijusius su statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo 

tvarka.  

41.8. paskirtas Valdymo komiteto tvarkomuoju dokumentu.  
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42. Organizacijos teikia Darbo komitetui asmenų, siekiančių vykdyti profesinių kvalifikacijų 

eksperto pareigas, kandidatūras. Darbo komitetas įvertina potencialių profesinių kvalifikacijų 

ekspertų atitiktį nustatytiems kvalifikaciniams bei kitiems reikalavimams ir siūlo Valdymo komitetui 

asmenis profesinių kvalifikacijų ekspertų pareigoms vykdyti. Profesinių kvalifikacijų ekspertai 

skiriami, jų pareigos, teisės, įgaliojimai ir atsakomybė nustatoma Valdymo komiteto tvarkomuoju 

dokumentu.  

 

VIII SKYRIUS  

STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMAS 

 

43. Su Pareiškėju Sutartį sudariusios Organizacijos paskirtas techninis darbuotojas ne vėliau 

kaip per 5 darbo dienas nuo Pareiškėjo bendrųjų profesinių inžinerinių žinių įvertinimo dienos arba 

nuo Sutarties su Pareiškėju sudarymo dienos, jeigu Aprašo nustatyta tvarka Pareiškėjo bendrosios 

profesinės inžinerinės žinios nevertinamos, patikrina ar informacinėje sistemoje STATREG 

patalpinta, o jeigu nepatalpinta pasirūpina, kad būtų patalpinta:  

43.1. visa Aprašo 17 ir 18 punktuose nurodyta su Pareiškėju susijusi informacija;  

43.2. Pareiškėjo bendrųjų profesinių inžinerinių žinių vertinimo rezultatai, jei vertinamos 

Pareiškėjo bendrosios profesinių inžinerinės žinios. 

431. Sprendimui dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo priimti reikalingi 

profesinių kvalifikacijų ekspertai (toliau šiame skyriuje – Ekspertai), parenkami (paskiriami) 

vadovaujantis Valdymo komiteto patvirtintu Profesinių kvalifikacijų ekspertų darbo reglamentu 

(toliau – Darbo reglamentas). Sprendimo dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo 

priėmime privalo dalyvauti Organizacijos, turinčios teisę suteikti statybos inžinieriaus profesinę 

kvalifikaciją Pareiškėjo pageidaujamoje(-ose) statybos veiklos srityje (srityse) ir (ar) statiniuose 

(statinio dalyse), įgaliotas profesinių kvalifikacijų ekspertas(-ai), atitinkantis(-ys)  Aprašo 41 punkte 

nustatytus kvalifikacinius ir kitus reikalavimus. 

44. Ekspertai, vadovaujantis Darbo reglamentu ir remiantis informacinėje sistemoje STATREG 

pateikta (nurodyta) ir kita turima informacija apie Pareiškėjo išsilavinimą, profesinę patirtį, 

kvalifikaciją, Pareiškėjo žinių įvertinimo rezultatus bei žinias vertinusių asmenų siūlymus dėl 

profesinės kvalifikacijos suteikimo/ nesuteikimo, priima sprendimą dėl statybos inžinieriaus 

profesinės kvalifikacijos suteikimo ar nesuteikimo.  

45. Su Pareiškėju Sutartį sudariusios Organizacijos paskirtas techninis darbuotojas, remiantis 

Ekspertų sprendimu, raštu informuoja Pareiškėją apie statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos 

suteikimą ar nesuteikimą.  

46. Jei Pareiškėjui statybos inžinieriaus profesinė kvalifikacija nesuteikiama, 

nurodomi motyvai, dėl kurių priimtas sprendimas nesuteikti profesinės kvalifikacijos, pateikiant 

nuorodas į teisės aktus ar kitus dokumentus, kurių reikalavimų Pareiškėjas neatitinka. 

47. Ekspertai turi teisę prašyti Organizacijos, o Organizacija turi teisę: 

47.1. gauti papildomą informaciją apie Pareiškėją iš valstybės bei savivaldos institucijų, ūkio 

subjektų, mokslo ir studijų institucijų, asociacijų, nepriklausomų specialistų, statybos ir statinio 

saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų; 

47.2. pasitelkti mokslo ir studijų institucijas ir statybos srities asociacijas bei kitas 

organizacijas, kad šie pateiktų Ekspertams išvadas apie Pareiškėjo pateiktus dokumentus 

(informaciją); 

47.3. tiesiogiai iš Pareiškėjo prašyti papildomos informacijos, reikalingos priimti spendimą dėl 

profesinės kvalifikacijos suteikimo; 

47.4. esant reikalui nuvykti į įmonę ar objektą ir patikrinti, ar Pareiškėjas atitinka nustatytus 

kvalifikacinius reikalavimus. 

48. Ekspertų sprendimas dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos 

suteikimo/nesuteikimo įforminamas raštu informacinėje sistemoje STATREG.  

49. Ekspertai, priimdami sprendimą dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos 

suteikimo/nesuteikimo, turi būti objektyvūs ir nešališki. Negalėdami nešališkai priimti 

sprendimo, Ekspertai turi nusišalinti nuo sprendimo priėmimo.  
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50. Pareiškėjui statybos inžinieriaus profesinė kvalifikacija įsigalioja nuo teigiamo sprendimo 

dėl jos suteikimo priėmimo dienos.   

51. Su Pareiškėju Sutartį sudariusios Organizacijos paskirtas techninis darbuotojas, remiantis 

Ekspertų sprendimais dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo, Valdymo 

komiteto nustatyta tvarka užsako pagaminti atitinkamas statybos inžinierių korteles. Kortelių 

gamintojas korteles perduoda Organizacijoms, o jų paskirti techniniai darbuotojai – Pareiškėjams.   

 

IX SKYRIUS 

STATYBOS INŽINIERIŲ REGISTRAI IR STATYBOS INŽINIERIAUS KORTELĖ 

 

52. Su statybos inžinieriumi, jo kvalifikacija bei profesine veikla susijusi informacija kaupiama 

ir saugoma informacinėje sistemoje STATREG (toliau  – STATREG). 

53. STATREG administruoja ir valdo Lietuvos statybininkų asociacija (toliau šiame skyriuje -  

IS administratorius).  

54. Vadovaujantis Informacinės sistemos STATREG administravimo, naudojimo ir duomenų 

saugos nuostatais, IS administratorius: 

54.1. suteikia, apriboja ar panaikina statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją suteikiančių 

Organizacijų, statybos inžinierių, kitų STATREG naudotojų teises peržiūrėti, įvesti, koreguoti, 

taisyti, keisti, papildyti ir kitaip naudotis STATREG laikoma informacija; 

54.2. atsako už STATREG laikomos informacijos (duomenų) konfidencialumą ir saugumą; 

54.3. užtikrina viešai skelbiamos STATREG laikomos informacijos prieinamumą; 

54.4. vykdo kitas Informacinės sistemos STATREG administravimo, naudojimo ir duomenų 

saugos nuostatuose IS administratoriui nustatys pareigas.  

55. Informaciją STATREG įveda (talpina), koreguoja, taiso, keičia ir (ar) papildo: 

55.1. statybos inžinierius savarankiškai jungiantis prie sukurto (sukuriamo) asmeninio profilio 

ir naudojantis tomis funkcijomis bei duomenimis, prie kurių prieigą suteikė IS administratorius; 

55.2. statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją suteikiančios Organizacijos,  gavusios 

Pareiškėjo (statybos inžinieriaus) sutikimą tvarkyti jo asmeniniame profilyje kaupiamą informaciją; 

55.3. kiti statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo procese dalyvaujantys 

asmenys  (bendrąsias profesines inžinerines žinias vertinantys asmenys, profesinių kvalifikacijų 

ekspertai ir kt.), naudojantis tomis funkcijomis bei duomenimis, prie kurių prieigą suteikė IS 

administratorius. 

56. Visi Aprašo 55 punkte nurodyti STATREG naudotojai privalo raštu susipažinti su 

Informacinės sistemos STATREG administravimo, naudojimo ir duomenų saugos nuostatais ir 

pasirašyti pasižadėjimą saugoti STATREG tvarkomų duomenų paslaptį bei laikytis duomenų saugos 

reikalavimų. 

57. Pareiškėjui, kuriam suteikiama statybos inžinieriaus profesinė kvalifikacija, išduodama 

statybos inžinieriaus kortelė, priklausomai nuo suteiktos profesinės kvalifikacijos lygio. Statybos 

inžinieriaus korteles išduoda profesinę kvalifikaciją suteikusi Organizacija šio Aprašo 51 punkte 

nustatyta tvarka. 

58. Statybos inžinieriaus kortelė – dokumentas, patvirtinantis šio Aprašo nustatyta tvarka 

asmeniui suteiktą atitinkamą profesinę kvalifikaciją. Kortelė taip pat yra priemonė elektroninei 

sąsajai su STATREG bei statybos inžinieriaus identifikavimui. Kortelė galioja 5 metus. Pasibaigus 

kortelės galiojimui, nauja kortelė išduodama Sutartyje dėl profesinės kvalifikacijos suteikimo 

nustatyta tvarka, netaikant Aprašo V, VI ir VIII skyriuose nustatytų procedūrų, išskyrus Aprašo 27 

punkte nustatytą atvejį.  

59. Jeigu Pareiškėjas nori pakeisti ar papildyti jam išduotoje statybos inžinieriaus kortelėje  

nurodytą profesinę kvalifikaciją, statybos veiklos sritį (sritis) ir (ar) statinius (statinio dalis), kuriuose 

jam suteikta profesinė kvalifikacija, taikomos Aprašo  27 punkto  nuostatos. Jei Pareiškėjui 

suteikiamas kitas profesinės kvalifikacijos lygis, papildomos (pakeičiamos) statybos veiklos sritys ir 

(ar) statiniai (statinio dalys), kuriuose jam suteikta profesinė kvalifikacija, išduodama nauja statybos 

inžinieriaus kortelė nekeičiant anksčiau išduotos (turėtos) statybos inžinieriaus kortelės numerio. 
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60. Asmuo, pametęs, sunaikinęs ar kitaip praradęs jam išduotą statybos inžinieriaus kortelę, 

privalo informuoti statybos inžinieriaus profesinė kvalifikaciją suteikusią Organizaciją ir pateikti 

paaiškinimą raštu. Organizacija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paaiškinimo gavimo dienos 

interneto tinklalapyje statreg.lt patalpina informaciją apie statybos inžinieriaus kortelės paskelbimą 

negaliojančia ir kortelę praradusiam asmeniui išduoda naują (analogišką prarastai) statybos 

inžinieriaus kortelę kitu numeriu, neatliekant Aprašo V, VI ir VIII skyriuose nustatytų procedūrų. 

Naujos kortelės išdavimo paslaugos apmokamos Sutartyje dėl profesinės kvalifikacijos suteikimo 

nustatyta tvarka.  

 

X SKYRIUS 

POVEIKIO PRIEMONIŲ STATYBOS INŽINIERIAMS IR ORGANIZACIJOMS 

TAIKYMAS 

 

61. Statybos inžinieriams gali būti taikomos šios poveikio priemonės: 

61.1. įspėjimas; 

61.2. statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos galiojimo sustabdymas. 

62. Įspėjimas pareiškiamas, kai statybos inžinierius vykdydamas profesinę veiklą (veikimu ar 

neveikimu) padaro neesminių pažeidimų, kuriais nepadarė žalos viešajam interesui ar žmonių 

sveikatai, gyvybei, aplinkai ir kitiems su statybos sritimi susijusiems interesams. Jeigu statybos 

inžinieriui per kalendorinius metus pareiškiami du rašytiniai įspėjimai, statybos inžinieriaus 

profesinės kvalifikacijos galiojimas sustabdomas šio Aprašo 63 punkte nustatyta tvarka.  

63. Atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pasekmes, aplinkybes, kuriomis padarytas pažeidimas,  

statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos galiojimas gali būti sustabdomas šiais atvejais: 

63.1. kai LR teisės aktų nustatyta tvarka statybos inžinieriui sustabdoma ir (ar) panaikinama 

teisė vykdyti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas; 

63.2. kai statybos inžinierius vykdydamas profesinę veiklą  šiurkščiai pažeidė Statybos 

inžinieriaus profesinės etikos kodekso nuostatas ir dėl to atsirado žala viešajam interesui ar žmonių 

sveikatai, gyvybei, aplinkai ir kitiems su statybos sritimi susijusiems interesams; 

63.3. kai per kalendorinius metus statybos inžinieriui pareiškiami du rašytiniai įspėjimai; 

63.4. kai nustatoma, kad statybos inžinierius nevykdo kontroliuojančių institucijų ar statybos 

inžinieriaus profesinę kvalifikaciją suteikusių Organizacijų teisėtų rašytinių nurodymų; 

63.5. kai paaiškėja, kad statybos inžinieriaus profesinei kvalifikacijai suteikti buvo pateikti 

suklastoti, melagingi dokumentai ar duomenys; 

63.5. kai to prašo pats statybos inžinierius. 

64. Informaciją apie statybos inžinieriaus galimai padarytus profesinės veiklos pažeidimus, 

kartu su juos įrodančiais faktiniais duomenimis (dokumentais, foto ar video medžiaga, kita 

informacija), gali teikti bet kuri su statybos inžinieriaus profesine veikla susijusi šalis. Nusiskundimai 

dėl statybos inžinieriaus veiklos gali būti teikiami: 

64.1. elektroniniu būdu per informacinę sistemą STATREG; 

64.2. elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai kreipiantis į pasirinktą Organizaciją. 

65. Organizacija, gavusi aprašo 64 punkte nurodytą informaciją, ne vėliau nei per 5 darbo dienas 

nuo informacijos gavimo dienos, ją perduoda Valdymo komiteto paskirtai  Statybos inžinierių 

profesinės veiklos vertinimo komisijai (toliau šiame skyriuje – Komisija), sudarytai iš ekspertų, 

atitinkančių šio Aprašo 41 punkte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Komisija sudaroma ir jos 

veikla vykdoma vadovaujantis Valdymo komiteto patvirtintu Statybos inžinierių profesinės veiklos 

vertinimo komisijos darbo reglamentu. 

66. Komisija, gavusi informaciją apie statybos inžinieriaus galimai padarytus profesinės veiklos 

pažeidimus: 

66.1. per 30 dienų nuo informacijos gavimo dienos įvertina pateiktus duomenis apie galimus 

statybos inžinieriaus profesinės veiklos pažeidimus,  jų pobūdį, pasekmes, aplinkybes, kuriomis 

galimai padarytas pažeidimas; 

66.2. jeigu pateiktos informacijos (įrodymų) pakanka, kolegialiai priima sprendimą dėl 

poveikio priemonių statybos inžinieriui taikymo ar netaikymo; 
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66.3. jei pateiktos informacijos (įrodymų) nepakanka, informuoja skundą dėl statybos 

inžinieriaus veiklos pateikusį asmenį, statybos inžinierių dėl kurio veiklos pateiktas skundas ir (ar) 

kitą su statybos inžinieriaus veikla susijusią šalį apie  trūkstamos (papildomos) informacijos 

(įrodymų) poreikį, nurodydama terminą, per kurį trūkstama (papildoma) informacija turi būti 

pateikta; 

66.4. per nurodytą terminą gavusi trūkstamą (papildomą) informaciją, ne vėliau kaip per 10 

dienų nuo papildomos informacijos gavimo dienos, ją įvertina ir kolegialiai priima sprendimą dėl 

poveikio priemonių statybos inžinieriui taikymo ar netaikymo; 

66.5. per nurodytą terminą negavusi trūkstamos (papildomos) informacijos, ne vėliau kaip per 

5 dienas pasibaigus nurodytam terminui motyvuotai informuoja skundą dėl statybos inžinieriaus 

veiklos pateikusį asmenį apie skundo atmetimą; 

66.6. jeigu skundas dėl statybos inžinieriaus veiklos yra nepagrįstas, informacijos (įrodymų) 

apie galimus pažeidimus nepakanka arba nustatyti veiklos pažeidimai nenurodyti Aprašo 62 ir 63 

punktuose,  motyvuotai informuoja skundą dėl statybos inžinieriaus veiklos pateikusį asmenį apie 

skundo atmetimą. 

67. Teisėti Komisijos  reikalavimai ir nurodymai privalomi visoms Organizacijoms.  

68. Informacija apie statybos inžinieriams taikomas poveikio priemones skelbiama  

informacinėje sistemoje STATREG. 

69. Kai pašalinti veiklos pažeidimai, jų pasekmės ir (ar) nebelieka aplinkybių, dėl kurių buvo 

sustabdytas statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos galiojimas, asmuo gali kreiptis į pasirinktą 

statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją suteikiančią Organizaciją, prašydamas panaikinti 

sprendimą dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos galiojimo sustabdymo. Šiuo atveju: 

69.1. prašymas panaikinti sprendimą dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos 

galiojimo sustabdymo teikiamas šio Aprašo 16 punkte nurodytu būdu;   

69.2. kartu su 69.1 papunktyje nurodytu prašymu pateikiami įrodymai, patvirtinantys, kad 

pašalinti visi pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos 

galiojimas, ir jų pasekmės; 

69.3. Organizacija gavusi 69.1 ir 69.2 nurodytą informaciją (duomenis): 

69.3.1. šio Aprašo 27.4 papunktyje nustatyta tvarka supažindina Pareiškėją su Statybos 

inžinieriaus profesinės etikos kodekso nuostatomis ir galimomis pasekmėmis dėl jų nevykdymo; 

69.3.2. šio Aprašo 27.5 papunktyje nustatyta tvarka įvertina Pareiškėjo bendrąsias profesines 

inžinerines žinias; 

69.3.3. Aprašo 69.1, 69.2 ir 69.3 nurodytą informaciją (duomenis) perduoda Komisijai. 

69.4. Komisija, vadovaudamasi Aprašo 66.1-66.6 papunkčių nuostatomis, priima sprendimą 

dėl statybos inžinieriui taikomų poveikio priemonių panaikinimo.  

70. Profesinę kvalifikaciją suteikiančioms Organizacijoms gali būti taikomos šios poveikio 

priemonės: 

70.1. įspėjimas; 

70.2. veiklos, susijusios su statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimu, 

sustabdymas; 

70.3. teisių ir įgaliojimų, susijusių su statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimu,  

panaikinimas. 

71. Įspėjimas pareiškiamas, kai Organizacija vykdydama su statybos inžinieriaus profesinės 

kvalifikacijos suteikimu susijusias veiklas (procesus) (veikimu ar neveikimu) padaro neesminių 

(nenurodytų šio Aprašo 72.1 ir 74.1 papunkčiuose) pažeidimų, kuriais nepadarė žalos viešajam 

interesui ar kitų statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo procese dalyvaujančių 

Organizacijų interesams. Jeigu Organizacijai per kalendorinius metus pareiškiami du rašytiniai 

įspėjimai, Organizacijos veikla, susijusi su statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimu,  

sustabdoma šio Aprašo 72 punkte nurodytam laikotarpiui ir nustatomas terminas pažeidimams, dėl 

kurių sustabdyta Organizacijos veikla, pašalinti. Pašalinus pažeidimus, Organizacijos veiklos 

sustabdymas gali būti atšauktas nesuėjus 6 mėnesių terminui. 

72. Atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pasekmes, aplinkybes, kuriomis padarytas pažeidimas,  

Organizacijos veikla, susijusi su  statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimu, 
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sustabdoma 6 mėnesiams ir nustatomas terminas pažeidimams, dėl kurių sustabdyta Organizacijos 

veikla, pašalinti šiais atvejais: 

72.1. kai Organizacija vykdydama su statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimu 

susijusias veiklas (procesus) pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus, normatyvinių statybos 

techninių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, visų Organizacijų pasirašytos jungtinės veiklos 

sutarties ir (ar) šio Aprašo nuostatas, tačiau dėl to neatsirado žala; 

72.2. kai Organizacija vykdydama su statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimu 

susijusias veiklas (procesus) pažeidė visuotinai pripažįstamus sąžiningumo, profesionalumo ir 

nešališkumo principus; 

72.3. kai nustatoma, kad Organizacija nevykdo Valdymo komiteto, Darbo komiteto ir (ar) 

Statybos inžinierių profesinės veiklos vertinimo komisijos teisėtų reikalavimų (nurodymų). 

73. Kai nebelieka aplinkybių, dėl kurių sustabdyta Organizacijos veikla susijusi su statybos 

inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimu, Organizacija gali kreiptis į Valdymo komitetą, 

prašydama panaikinti sprendimą dėl veiklos sustabdymo. Kitais atvejais, pasibaigus Organizacijos 

veiklos sustabdymo terminui, jos galiojimas atsinaujina be papildomų procedūrų, jeigu Organizacija 

pašalino pažeidimus, jų priežastis ir pasekmes. 

74. Organizacijos teisės ir įgaliojimai, susiję su statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos 

suteikimu,  panaikinami šiais atvejais: 

74.1. kai Organizacija vykdydama su statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimu 

susijusias veiklas (procesus) pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus, normatyvinių statybos 

techninių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, visų Organizacijų pasirašytos jungtinės veiklos 

sutarties ir (ar) šio Aprašo nuostatas ir dėl to atsirado žala; 

74.2.  jeigu po Organizacijos veiklos, susijusios su statybos inžinieriaus profesinės 

kvalifikacijos suteikimu,  sustabdymo per 1 metus buvo padaryti pakartotiniai pažeidimai, dėl kurių 

buvo sustabdyta Organizacijos veikla. 

74.3. kai Organizacija, kurios veikla sustabdyta šio Aprašo 72 punkte nurodytais pagrindais, 

per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų, dėl kurių sustabdyta Organizacijos veikla; 

74.4. kai to prašo pati Organizacija.  

75. Kai Organizacijos teisės ir įgaliojimai, susiję su statybos inžinieriaus profesinės 

kvalifikacijos suteikimu,  panaikinami, Organizacija naujai dėl statybos inžinieriaus profesinės 

kvalifikacijos  suteikimo paslaugų vykdymo gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienų metų nuo 

sprendimo panaikinti Organizacijos teises ir įgaliojimus teikti statybos inžinieriaus profesinės 

kvalifikacijos  pripažinimo paslaugas priėmimo dienos, išskyrus šio Aprašo 74.4 papunktyje nurodytą 

atvejį, kai teisė vykdyti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikacijos suteikimo paslaugas gali būti 

suteikta nepraėjus vienų metų laikotarpiui.  

76. Informaciją apie Organizacijos veiklos, susijusios su statybos inžinieriaus profesinės 

kvalifikacijos suteikimu,  pažeidimus kartu su juos įrodančiais faktiniais duomenimis gali teikti bet 

kuri su statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo susijusi šalis. Nusiskundimai dėl 

Organizacijos veiklos gali būti teikiami: 

76.1. elektroniniu būdu per informacinę sistemą STATREG; 

76.2. elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai kreipiantis į bet kurį iš Valdymo komiteto 

narių (Valdymo komiteto narių kontaktiniai duomenys skelbiami informacinėje sistemoje 

STATREG). 

77. Informacija apie Organizacijos veiklos, susijusios su statybos inžinieriaus profesinės 

kvalifikacijos suteikimu,  pažeidimus perduodama (gaunama) Valdymo komitetui.  

78. Valdymo komitetas, gavęs informaciją apie Organizacijos veiklos, susijusios su statybos 

inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimu, pažeidimus: 

78.1. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informacijos gavimo dienos, įvertina 

pateiktus duomenis apie galimus Organizacijos veiklos pažeidimus,  jų pobūdį, pasekmes, 

aplinkybes, kuriomis padarytas pažeidimas; 

78.2. jeigu pateiktos informacijos (įrodymų) pakanka, kolegialiai priima sprendimą dėl 

poveikio priemonių Organizacijai taikymo ar netaikymo; 
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78.3. jei pateiktos informacijos (įrodymų) nepakanka, informuoja  skundą dėl organizacijos 

veiklos pateikusį asmenį ir (ar) Organizaciją dėl kurios veiklos pateiktas skundas apie  trūkstamos 

(papildomos) informacijos (įrodymų) poreikį, nurodydama terminą, per kurį trūkstama (papildoma) 

informacija turi būti pateikta; 

78.4. per nurodytą terminą gavusi trūkstamą (papildomą) informaciją, nedelsiant, bet ne vėliau 

kaip per ne 10 dienų nuo papildomos informacijos gavimo dienos kolegialiai priima sprendimą dėl 

poveikio priemonių Organizacijai taikymo ar netaikymo; 

78.5. per nurodytą terminą negavęs trūkstamos (papildomos) informacijos, ne vėliau kaip per 5 

dienas pasibaigus nurodytam terminui motyvuotai informuoja skundą dėl Organizacijos veiklos 

pateikusį asmenį apie skundo atmetimą; 

78.6. jeigu skundas dėl Organizacijos veiklos yra nepagrįstas, informacijos (įrodymų) apie 

galimus pažeidimus nepakanka arba nustatyti veiklos pažeidimai nenurodyti Aprašo 71, 72 ir 74 

punktuose,  motyvuotai informuoja skundą dėl Organizacijos veiklos pateikusį asmenį apie skundo 

atmetimą. 

79. Teisėti Valdymo komiteto reikalavimai ir nurodymai privalomi visoms Organizacijoms. 

 

XI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

80. Šio Aprašo nustatyta tvarka vykdant statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos 

suteikimą, gaunami ir (ar) turimi asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų 

apsaugos reglamentu [10.7]. 

81. Suteikiant statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją privalo būti naudojamos priemonės, 

užtikrinančios elektroninių įrašų, duomenų ir dokumentų atsekamumą, juos parengusių ir (ar) 

patvirtinusių asmenų autentiškumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą valstybės, 

savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams,  Organizacijų įgaliotam techniniams personalui bei 

ekspertams, turintiems teisę elektroniniuose statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos 

dokumentuose peržiūrėti įrašus. Elektroniniuose statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją 

patvirtinančiuose dokumentuose privalo būti sudaryta galimybė formuoti oficialiųjų elektroninių 

dokumentų nuorašus ir išrašus su išsamiais oficialiųjų elektroninių dokumentų metaduomenimis 

[10.15]. Elektroniniu būdu pasirašant dokumentus privaloma naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą 

[10.8]. 

82. Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo procesas vykdomas valstybine 

kalba. 

83. Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo paslaugos yra mokamos. Nustatant 

šios įmokos dydį, laikomasi nuostatos, kad jis turi padengti ekonomiškai pagrįstas profesinės 

kvalifikacijos suteikimo paslaugų sąnaudas ir užtikrinti pajamas, reikalingas šių paslaugų plėtrai ir 

kokybės gerinimui, atsižvelgiant į statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo paslaugų 

poreikį šalies rinkoje, infliaciją, kitus ekonominius, finansinius veiksnius. Profesinės kvalifikacijos 

suteikimo paslaugų sąnaudos nustatomos pagal šių paslaugų ataskaitinius metinius duomenis ir 

argumentuotas normatyvines išlaidas. Įmoką už profesinės kvalifikacijos suteikimo paslaugas 

nustatant pirmą kartą, šios paslaugos teikimo sąnaudos nustatomos lyginant jas su panašios paslaugos 

sąnaudomis. Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo įkainiai skelbiami 

informacinėje sistemoje STATREG ir Organizacijų internetinėse svetainėse. 

84. Aprašo 83 punkte nurodytos sumokėtos įmokos Pareiškėjui negrąžinamos, jeigu Ekspertai 

priima sprendimą nesuteikti statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos.  

85. Ginčai dėl Aprašo taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.  

 

____________________ 
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Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos 

suteikimo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO 

ASMENIMS, LR TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA ĮGIJUSIEMS TEISĘ EITI 

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PAREIGAS, 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 

1. Aprašo 1 priede nustatomi Pareiškėjų, LR teisės aktų nustatyta tvarka įgijusių teisę eiti bet 

kurias iš atestuojamųjų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, profesinės 

patirties ir kompetencijų įvertinimo, suteikiant statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją, 

specialieji reikalavimai. 

2. Aprašo 1 priede vartojamos sąvokos atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Lietuvos Respublikos 

statybos įstatyme [10.1], statybos techniniame reglamente STR 1.2.01:2017 „Statybos dalyvių 

atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ [10.11], Statybos sektoriaus profesiniame standarte 

PSF01 [10.14] ir Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo tvarkos apraše. 

3. Pareiškėjai statybos inžinieriaus profesinei kvalifikacijai suteikti reikalingą informaciją 

(duomenis) pateikia, o Organizacijos priimama ir vertinama vadovaujantis Aprašo V skyriuje 

nustatyta tvarka. 

4. Atsižvelgiant į Pareiškėjo įgytą teisę vykdyti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių 

vadovų (toliau – Vadovų) pareigas, statybos inžinieriaus profesinė kvalifikacija Pareiškėjui 

suteikiama vadovaujantis Aprašo 1 priedo 1 lentelės nuostatomis.  

1 priedo 1 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Pareiškėjui suteiktų Vadovo pareigų pavadinimas 

Galimas suteikti statybos 

inžinieriaus profesinės 

kvalifikacijos lygis 

ja
u
n
es

n
y
si

s 
st

at
y
b
o
s 

 

in
ži

n
ie

ri
u
s 

(V
I 

ly
g
is

) 

st
at

y
b
o
s 

in
ži

n
ie

ri
u
s 

(V
II

 l
y
g
is

) 

v
y
ri

au
si

as
 s

ta
ty

b
o
s 

in
ži

n
ie

ri
u
s 

(V
II

I 
ly

g
is

) 

1 2 3 4 5 

1. Ypatingojo statinio projekto vadovo + + + 

2. Ypatingojo statinio projekto dalies vadovo + + + 

3. Ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo + + + 

4. Ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo + + + 

5. Ypatingojo statinio statybos vadovo + + – 

6. Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo + + – 

7. Ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo + + + 

8. 
Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės 

priežiūros vadovo 
+ + + 

9. Statinio projekto ekspertizės vadovo + + + 

10. Statinio projekto dalies ekspertizės vadovo + + + 

11. Statinio ekspertizės vadovo + + + 

12. Statinio dalies ekspertizės vadovo + + + 

13. Neypatingojo statinio projekto vadovo + + – 

14. Neypatingojo statinio projekto dalies vadovo + + – 

15. Neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo + + – 

1 2 3 4 5 



SIPK suteikimo tvarkos aprašas patvirtintas 2020-11-03 

 

18 
 

16. Neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo + + – 

17. Neypatingojo statinio statybos vadovo + + – 

18. Neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo + + – 

19. Neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo + + – 

20. 
Neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės 

priežiūros vadovo 
+ + – 

Sutartiniai žymėjimai: 

„+“ - galima suteikti nurodytą statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos lygį, nevertinant Pareiškėjo, atitinkančio 

Apraše nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, bendrųjų profesinių inžinerinių žinių. 

 „–“ - negalima suteikti nurodyto statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos lygio, neįvertinus Pareiškėjo,  

atitinkančio Apraše nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, bendrųjų profesinių inžinerinių žinių.    
 

5. Bendrieji reikalavimai Pareiškėjo profesinei patirčiai nustatyti  Aprašo IV skyriuje. 

6. Pareiškėjai, siekiantys įgyti vyriausiojo statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją, privalo 

tenkinti Aprašo 1 priedo 2 lentelėje nustatytus reikalavimus profesinei patirčiai. 

1 priedo 2 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Vyriausiojo statybos 

inžinieriaus profesinės 

kvalifikacijos veiklos 

sritis 

Reikalavimai profesinei patirčiai  

(privaloma tenkinti bent vieną iš nurodytų reikalavimų) 

1. 
Statybiniai tyrimai,  

statinio ekspertizė 

1. Per paskutinius 5 (penkis) metus vadovavo ne mažiau nei 3 (trijų) 

ypatingųjų statinių ekspertizei arba per paskutinius 10 (dešimt) metų 

vadovavo ne mažiau nei 5 (penkių) ypatingųjų statinių ekspertizei. 

2. Per paskutinius 5 (penkis) metus vadovavo ne mažiau nei 5 (penkių) 

ypatingųjų statinių tyrimams arba per paskutinius 10 (dešimt) metų 

vadovavo ne mažiau nei 7 (septynių) ypatingųjų statinių tyrimams. 

3. Per paskutinius 5 (penkis) metus vadovavo ne mažiau nei 5 (penkių) 

ypatingųjų statinių dalies ekspertizei arba per paskutinius 10 (dešimt) 

metų vadovavo ne mažiau nei 7 (septynių) ypatingųjų statinių dalies 

ekspertizei. 

2. 
Statinio projekto 

ekspertizė 

1. Per paskutinius 5 (penkis) metus vadovavo ne mažiau nei 3 (trijų) 

ypatingųjų statinių projektų ekspertizei arba per paskutinius 10 (dešimt) 

metų vadovavo ne mažiau nei 5 (penkių) ypatingųjų statinių projektų 

ekspertizei. 

2. Per paskutinius 5 (penkis) metus vadovavo ne mažiau nei 5 (penkių) 

ypatingųjų statinių projektų dalių ekspertizei arba per paskutinius 10 

(dešimt) metų vadovavo ne mažiau nei 7 (septynių) ypatingųjų statinių 

projektų dalių ekspertizei. 

3. 
Statinio  

projektavimas 

1. Per paskutinius 5 (penkis) metus vadovavo ne mažiau nei 3 (trijų) 

ypatingųjų statinių projektavimui arba per paskutinius 3 (trejus) metus 

nepertraukiamai vykdė ypatingojo statinio  projekto vadovo veiklą. 

2. Per paskutinius 5 (penkis) metus vadovavo ne mažiau nei 5 (penkių) 

ypatingųjų statinių dalies projektavimui arba per paskutinius 3 (trejus) 

metus nepertraukiamai vykdė ypatingojo statinio  projekto dalies vadovo 

veiklą. 

4. 
Statinio  statybos 

techninė priežiūra 

1. Per paskutinius 5 (penkis) metus vadovavo ne mažiau nei 3 (trijų) 

ypatingųjų statinių statybos techninei priežiūrai arba per paskutinius 10 

(dešimt) metų vadovavo ne mažiau nei 5 (penkių) ypatingųjų statinių 

statybos techninei priežiūrai arba per paskutinius 2 (dvejus) metus 

nepertraukiamai vykdė ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros 

vadovo veiklą. 

2. Per  paskutinius  5 (penkis)  metus  vadovo ne mažiau nei 2 (dviejų) 

ypatingųjų statinių ekspertizei arba per paskutinius 2 (dvejus) metus 

nepertraukiamai vykdė statinio (statinio dalies) ekspertizės vadovo veiklą. 

3. Per  paskutinius  5 (penkis)  metus  vadovo ne mažiau nei 5 (penkių) 

ypatingųjų statinių specialiųjų statybos darbų techninei priežiūrai arba per 
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paskutinius 10 (dešimt) metų vadovavo ne mažiau nei 7 (septynių) 

ypatingųjų statinių specialiųjų statybos darbų techninei priežiūrai arba per 

paskutinius 2 (dvejus) metus nepertraukiamai vykdė ypatingojo statinio 

specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo veiklą. 
 

7. Pareiškėjui statybos inžinieriaus profesinė kvalifikacija gali būti suteikta toje statybos veiklos 

srityje (srityse) ir statiniuose (statinio dalyse), kurie nurodyti Pareiškėjo kvalifikacijos atestate 

(atestatuose). 

8. Jei Pareiškėjo kvalifikacijos atestate (atestatuose) nurodytos kelios veiklos sritys, tačiau ne 

visose iš jų Pareiškėjas tenkina Aprašo 1 priedo 6 punkte nustatytus profesinės patirties reikalavimus, 

Pareiškėjui suteikiama vyriausiojo statybos inžinieriaus profesinė kvalifikacija ir išduodama 

vyriausiojo statybos inžinieriaus kortelė toje veiklos srityje (srityse), kurioje profesinės patirties 

reikalavimai tenkinami. Kitose veiklos srityse Pareiškėjui suteikiama VII lygio statybos inžinieriaus 

profesinė kvalifikacija. Informacija apie kitas statybos inžinieriui suteiktas profesines kvalifikacijas 

skelbiama informacinėje sistemoje STATREG, neišduodant atskiros (papildomos) statybos inžinieriaus 

kortelės.   

9. Jei Pareiškėjas, atitinkantis Aprašo IV skyriuje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, 

pageidauja įgyti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją toje statybos veiklos srityje (srityse) ir 

statiniuose (statinio dalyse), kurie nenurodyti Pareiškėjo kvalifikacijos atestate (atestatuose), 

taikomos Aprašo 27 punkto nuostatos. 

10. Statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją suteikiančios Organizacijos techniniai 

darbuotojai ir (ar) profesinių kvalifikacijų ekspertai  turi teisę paprašyti Pareiškėjo pateikti 

papildomus įrodymus, patvirtinančius profesinę patirtį atitinkamoje veikloje. Pareiškėjui per 

nurodytą terminą nepateikus arba atsisakius pateikti įrodymus apie profesinę patirtį, vyriausiojo 

statybos inžinieriaus profesinė kvalifikacija gali būti nesuteikiama.  

 

_______________________ 
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Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos 

suteikimo tvarkos aprašo 

2 priedas 
 

REIKALAVIMAI PROFESINEI PATIRČIAI 

 

1. Aprašo 2 priedo 1 lentelėje nustatyti ir nurodyti reikalavimai Pareiškėjo profesinei patirčiai, 

priklausomai  nuo siekiamos įgyti statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos veiklos srities 

(sričių). 

1 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Siekiamos įgyti statybos 

inžinieriaus profesinės 

kvalifikacijos veiklos sritis 

Minimalūs reikalavimai profesinei patirčiai  

(privaloma tenkinti bent vieną iš nurodytų reikalavimų) 

1 2 3 

1. 
Statybiniai tyrimai,  

statinio ekspertizė 

1. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinė patirtis 

tiesiogiai dalyvaujant statybinių tyrimų ir (ar) statinio (statinio 

dalies) ekspertizės veikloje. 

2. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės mokslinė patirtis 

kuriant ir diegiant naujas statybos technologijas ir (ar) 

medžiagas.  

3. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinė patirtis 

institucijose ir tarnybose, jei pagal užimamas pareigas 

tiesiogiai dalyvauta statinių pripažinimo tinkamais naudoti 

vertinimo procese. 

2. 
Statinio projekto 

ekspertizė 

1. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinė patirtis 

tiesiogiai dalyvaujant statinio projekto (projekto dalies) 

ekspertizės veikloje. 

2. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinė patirtis 

vadovaujant ypatingųjų statinių projektavimui.  

3. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinė patirtis 

institucijose ir tarnybose, jei pagal užimamas pareigas 

tiesiogiai dalyvauta statinio projektų vertinimo, prieš išduodant 

statybą leidžiančius dokumentus, procese. 

3. 

Statinio projektavimas, 

statinio projekto vykdymo 

priežiūra 

1. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinė patirtis 

tiesiogiai dalyvaujant statinio (statinio dalies) projektavimo 

veikloje. 

2. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinė patirtis 

tiesiogiai dalyvaujant statinio projekto (projekto dalies) 

ekspertizės veikloje. 

3. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinės patirtis 

rengiant statybos inžinierius studijų (mokslo) įstaigoje ir (ar) 

vykdant jų kvalifikacijos tobulinimą tiesiogiai su statinių 

projektavimo veikla susijusiose srityse. 

4. 
Statinio  statybos techninė 

priežiūra 

1. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinė patirtis 

tiesiogiai dalyvaujant statinio (statinio dalies) statybos 

techninės priežiūros veikloje. 

2. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinė patirtis 

vadovaujant ypatingųjų statinių statybai.  

3. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinė patirtis 

tiesiogiai dalyvaujant statybinių tyrimų ir (ar) statinio (statinio 

dalies) ekspertizės veikloje. 

1 2 3 
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4. 
Statinio  statybos techninė 

priežiūra 

4. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinė patirtis 

vadovaujant ypatingųjų statinių projekto (projekto dalių) 

vykdymo priežiūrai. 

5. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinė patirtis 

institucijose ir tarnybose, jei pagal užimamas pareigas 

tiesiogiai dalyvauta statinių pripažinimo tinkamais naudoti 

vertinimo procese. 

6. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinės patirtis 

rengiant statybos inžinierius studijų (mokslo) įstaigoje ir (ar) 

vykdant jų kvalifikacijos tobulinimą tiesiogiai su statybos 

techninės priežiūra veikla susijusiose srityse. 

5.  Statinio statyba 

1. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinė patirtis 

tiesiogiai dalyvaujant statinio (statinio dalies) statybos procese. 

2. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinė patirtis 

tiesiogiai dalyvaujant statinio (statinio dalies) projektavimo, 

projekto vykdymo priežiūros ir (ar) statybos techninės 

priežiūros veikloje. 

3. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinė patirtis 

tiesiogiai dalyvaujant statybinių tyrimų ir (ar) statinio (statinio 

dalies) ekspertizės veikloje. 

4. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinė patirtis 

institucijose ir tarnybose, jei pagal užimamas pareigas 

tiesiogiai dalyvauta statinių pripažinimo tinkamais naudoti 

vertinimo procese. 

5. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinės patirtis 

rengiant statybos inžinierius studijų (mokslo) įstaigoje ir (ar) 

vykdant jų kvalifikacijos tobulinimą tiesiogiai su statybos 

veikla susijusiose srityse. 

6. Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinės patirtis 

rengiant normatyvinius statybos techninius ar normatyvinius 

statinio saugos ir paskirties dokumentus, kitus statybos 

darbams pradėti ir vykdyti reikalingus dokumentus.  

6. 
Statinio naudojimo 

priežiūra 

Aprašo 2 lentelėje nurodytos trukmės profesinė patirtis bet 

kurioje iš šioje lentelėje pateiktų  veiklos sričių.  

 

2. Pareiškėjo profesinė patirtis turi būti tiesiogiai susijusi su Aprašo 2 priedo 1 lentelėje 

nurodyta veikla statiniuose (statinio dalyse), kuriuose pageidaujama įgyti statybos inžinieriaus 

profesinę kvalifikaciją.  

3. Statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją suteikiančios Organizacijos techniniai 

darbuotojai turi teisę paprašyti Pareiškėjo pateikti papildomus įrodymus, patvirtinančius profesinę 

patirtį atitinkamoje veikloje ir (ar) statiniuose (statinio dalyse). Pareiškėjui per nurodytą terminą 

nepateikus arba atsisakius pateikti įrodymus apie profesinę patirtį, Aprašo 21 punkte nustatyta tvarka 

Pareiškėjo prašymas suteikti profesinę kvalifikaciją gali būti atmestas.  

 

______________________ 


