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PATVIRTINTA 

Valdymo komiteto  

2020 m. lapkričio 3 d.  

protokolas Nr.  LIVK2020/02 

Galioja nuo 2020-11-20 

 

PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ EKSPERTŲ DARBO REGLAMENTAS 

 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Profesinių kvalifikacijų ekspertas (toliau - Ekspertas) – nustatytus kvalifikacinius 

reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, nustatyta tvarka priimantis sprendimus dėl statybos 

inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo ar nesuteikimo. 

2. Profesinių kvalifikacijų ekspertų darbo reglamentas (toliau - Reglamentas) nustato 

Ekspertų skyrimo,  atšaukimo ir darbo organizavimo tvarką, jų veiklos uždavinius, funkcijas, 

pareigas, teises ir atsakomybę. 

3. Ekspertai savo veikloje vadovaujasi statybos inžinierių kvalifikacijas ir teises 

apibrėžiančiais bei reglamentuojančiais LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, kitais teisės 

aktais, 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“ (toliau – Standartas) bei Statybos inžinieriaus 

profesinės kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašu, patvirtintu  Valdymo komiteto 2019 m. gruodžio 

10 d. protokolu Nr. LIVK2019/03 (toliau – Aprašas) ir savo veiklą grindžia šiuo Reglamentu. 

4. Ekspertai neturi teisės priimti sprendimų ir atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia 

Reglamento 3 punkte nurodytų dokumentų nuostatas ar yra priešingi profesinę kvalifikaciją 

suteikiančių organizacijų, veikiančių pagal 2019 m. liepos 12 d. sudarytą Jungtinės veiklos sutartį,  

bendriesiems tikslams. 

5. Šio Reglamento nuostatos yra privalomos kiekvienam Ekspertui. 

6. Reglamente vartojamos Pareiškėjo, Statybos inžinieriaus, Profesinę kvalifikaciją 

suteikiančios organizacijos,  Valdymo komiteto ir Darbo komiteto sąvokos atitinka jų apibrėžimus 

pateiktus Apraše.  

 

II SKYRIUS 

EKSPERTŲ SKYRIMO, ĮGALIOJIMŲ JIEMS SUTEIKIMO, SUSTABDYMO IR 

PANAIKINIMO TVARKA 

 

7. Profesinę kvalifikaciją suteikiančios organizacijos (toliau – Organizacijos) vadovas 

parenka kvalifikacinius ir kitus nustatytus reikalavimus atitinkančius asmenis Eksperto pareigoms 

vykdyti. Kandidatų vykdyti Eksperto pareigas sąrašas, nurodant vardus, pavardes, pareigas, 

kontaktinius duomenis kartu su jų išsilavinimą ir profesinę patirtį patvirtinančias įrodymais, 

pateikiamas Darbo komitetui. Informacija apie kandidatus Darbo komiteto vadovo nustatyta tvarka 

gali būti teikiama: 

7.1. elektroniniu būdu per informacinę sistemą STATREG; 

7.2. elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai perduodant Darbo komiteto vadovui. 

8. Darbo komitetas: 

8.1. įvertina Organizacijų pateiktų potencialių Ekspertų atitiktį Aprašo 41 punkte 

nustatytiems kvalifikaciniams bei kitiems reikalavimams; 

8.2. atsižvelgiant į kandidatų vykdyti Eksperto pareigas gebėjimus, patirtį, asmenines ir 

profesines savybes, pasiūlo galimą Eksperto statusą (ekspertas arba vadovaujantis ekspertas); 
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8.3. jei reikia, nustato (apriboja) galimų Ekspertų sprendimo dėl statybos inžinieriaus 

profesinės kvalifikacijos suteikimo priėmimo sritį (pvz. galimą suteikti statybos inžinieriaus 

profesinės kvalifikacijos lygį, statybos veiklos sritį (sritis) ir (ar) statinius (statinio dalis)); 

8.4. parengia ir Valdymo komitetui pateikia siūlomų Ekspertų sąrašą.  

9. Darbo komitetas kandidatus vykdyti Eksperto pareigas vertina, jų statusą ir sprendimo 

dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo sritį nustato (apriboja) bei kitus su 

Ekspertų paskyrimu susijusius nutarimus, išvadas ar sprendimus priima kolegialiai, dalyvaujant ne 

mažiau kaip 2/3 visų Darbo komiteto narių. Sprendimai priimami balsų dauguma. Jei balsai 

pasiskirto po lygiai, lemia Darbo komiteto vadovo balsas. Jei Darbo komiteto vadovas sprendimo 

priėmime nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas. 

10. Valdymo komitetas: 

10.1. tvarkomuoju dokumentu skiria (tvirtina) asmenis vykdančius (galinčius vykdyti) 

Eksperto pareigas. Gali būti tvirtinamas bendras Ekspertų sąrašas arba kiekvienas asmuo Ekspertu 

gali būti paskirtas (patvirtintas) atskiru tvarkomuoju dokumentu; 

10.2. turi teisę paprašyti Darbo komiteto arba tiesiogiai Organizacijos pasiūliusios kandidatą 

į Eksperto pareigas pateikti papildomos informacijos reikalingos sprendimui dėl  Eksperto pareigų 

suteikimo priimti; 

10.3. priimant sprendimus dėl Ekspertų skyrimo (tvirtinimo) gali vadovautis informacija 

gautą iš valstybės bei savivaldos institucijų, ūkio subjektų, mokslo ir studijų institucijų, asociacijų, 

nepriklausomų specialistų, statybos ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės 

priežiūros institucijų.   

11. Valdymo komitetas sprendimus dėl Ekspertų skyrimo (tvirtinimo) priima kolegialiai, 

dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 visų Valdymo komiteto narių. Sprendimai priimami balsų dauguma. 

Jei balsai pasiskirto po lygiai, lemia Valdymo komiteto vadovo balsas. Jei Valdymo komiteto 

vadovas sprendimo priėmime nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas 

nepriimtas. 

12. Ekspertai, kuriems Reglamento II skyriuje nustatyta tvarka, suteikta teisė priimti 

sprendimus dėl vyriausiojo statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos (VIII lygio)  suteikimo, 

gali priimti sprendimus dėl statybos inžinieriaus (VII lygio) ir (ar) jaunesniojo statybos inžinieriaus 

(VI lygio) profesinės kvalifikacijos suteikimo tose statinių grupėse, kuriose jam suteikta vykdyti 

Eksperto pareigas. Ekspertai, kuriems Reglamento II skyriuje nustatyta tvarka, suteikta teisė priimti 

sprendimus dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos (VII lygio) suteikimo, gali priimti 

sprendimus ir dėl jaunesniojo statybos inžinieriaus (VI lygio) profesinės kvalifikacijos suteikimo 

tose statinių grupėse, kuriose jam suteikta vykdyti Eksperto pareigas. 

13. Organizacijos, kurioms nėra taikomos Aprašo 70.2 ir 70.3 papunkčiuose  nustatytos 

poveikio priemonės, bet kada gali teikti naujus (papildomus) kandidatus į Ekspertus. Nauji 

(papildomi) Ekspertai skiriami (tvirtinami) Reglamento II skyriuje nustatyta tvarka.  

14. Ekspertams gali būti taikomos šios poveikio priemonės: 

14.1. įspėjimas; 

14.2. veiklos, susijusios su Eksperto pareigomis, sustabdymas arba apribojimas; 

14.3. teisių ir įgaliojimų vykdyti Eksperto pareigas panaikinimas. 

15. Įspėjimas pareiškiamas, kai Ekspertas priimdamas sprendimą(-us) dėl statybos 

inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo (veikimu ar neveikimu) padaro neesminių 

pažeidimų, kuriais nepadarė žalos viešajam interesui ar kitų statybos inžinieriaus profesinės 

kvalifikacijos suteikimo procese dalyvaujančių Organizacijų interesams.  

16. Atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pasekmes, aplinkybes, kuriomis padarytas 

pažeidimas,  Eksperto veikla sustabdoma arba apribojama 6 mėnesiams ir nustatomas terminas 

pažeidimams, dėl kurių sustabdyta ar apribota Eksperto veikla, pašalinti šiais atvejais: 

16.1. kai Ekspertas priimdamas sprendimą(-us) dėl statybos inžinieriaus profesinės 

kvalifikacijos suteikimo šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus, normatyvinių statybos 

techninių dokumentų ir kitų teisės aktų, Standarto, Aprašo reikalavimus ir (ar) šio Reglamento 

nuostatas, tačiau dėl to neatsirado žala; 
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16.2. kai Ekspertas priimdamas sprendimą(-us) dėl statybos inžinieriaus profesinės 

kvalifikacijos suteikimo pažeidė nešališkumo, konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos 

reikalavimus bei visuotinai pripažįstamus sąžiningumo ir profesionalumo principus; 

16.3. kai Ekspertas vykdydamas profesinę veiklą  šiurkščiai pažeidė Statybos inžinieriaus 

profesinės etikos kodekso nuostatas; 

16.4. jei Ekspertui per kalendorinius metus pareiškiami du rašytiniai įspėjimai šio 

Reglamento 15 punkte nustatyta tvarka;. 

16.5. kai nustatoma, kad Ekspertas nevykdo Valdymo komiteto ir (ar) Darbo komiteto 

teisėtų reikalavimų (nurodymų). 

17. Kai nebelieka aplinkybių, dėl kurių sustabdyta ar apribota Eksperto veikla, jis gali 

kreiptis į Darbo komitetą, prašydamas panaikinti sprendimą dėl veiklos sustabdymo ar apribojimo. 

Kitais atvejais, pasibaigus Eksperto veiklos sustabdymo ar apribojimo terminui, jos galiojimas 

atsinaujina be papildomų procedūrų, jeigu Ekspertas pašalino pažeidimus, jų priežastis ir pasekmes. 

18. Teisės ir įgaliojimai vykdyti Eksperto pareigas panaikinami šiais atvejais: 

18.1. kai Ekspertas priimdamas sprendimą(-us) dėl statybos inžinieriaus profesinės 

kvalifikacijos suteikimo šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus, normatyvinių statybos 

techninių dokumentų ir kitų teisės aktų, Standarto, Aprašo reikalavimus ir (ar) šio Reglamento 

nuostatas, ir dėl to atsirado žala; 

18.2.  jeigu po Eksperto veiklos  sustabdymo ar apribojimo per 1 metus buvo padaryti 

pakartotiniai pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdyta ar apribota  Eksperto veikla; 

18.3. kai Ekspertas, kurio veikla sustabdyta ar apribota šio Reglamento 16 punkte nurodytais 

pagrindais, per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų, dėl kurių sustabdyta ar apribota Eksperto 

veikla; 

18.4. kai paaiškėja, kad teisės vykdyti Eksperto pareigas suteikimui buvo pateikti suklastoti, 

melagingi dokumentai ar duomenys; 

18.5. kai to prašo pats Ekspertas ar jį pasiūliusi (delegavusi) Organizacija; 

18.6.  Ekspertui mirus.  

19. Kai panaikinamos teisės ir įgaliojimai vykdyti Eksperto pareigas, asmuo naujai į 

Eksperto pareigas gali kandidatuoti ne anksčiau kaip po vienų metų nuo sprendimo panaikinti 

Eksperto teises ir įgaliojimus priėmimo dienos.  

20. Informaciją apie Eksperto veiklos pažeidimus kartu su juos įrodančiais faktiniais 

duomenimis gali teikti bet kuri su statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo susijusi 

šalis. Nusiskundimai dėl Eksperto veiklos gali būti teikiami: 

20.1. elektroniniu būdu per informacinę sistemą STATREG; 

20.2. elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai kreipiantis į bet kurį iš Darbo komiteto narių 

(Darbo komiteto narių kontaktiniai duomenys skelbiami informacinėje sistemoje STATREG). 

21. Informacija apie Eksperto veiklos pažeidimus perduodama (gaunama) Darbo komitetui.  

22. Darbo komitetas, gavęs informaciją apie Eksperto veiklos pažeidimus: 

22.1. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, 

informacinėje sistemoje STATREG pažymi ir visas Organizacijas elektroniniu paštu informuoja apie 

pradėtą Eksperto veiklos vertinimą; 

22.2. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, 

informuoja Ekspertą dėl kurio veiklos pateiktas skundas ir įpareigoja jį nusišalinti nuo bet kokių 

sprendimų, susijusių su statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimu,  priėmimo;   

22.3. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo informacijos gavimo dienos, įvertina 

pateiktus duomenis apie galimus Eksperto veiklos pažeidimus,  jų pobūdį, pasekmes, aplinkybes, 

kuriomis padarytas pažeidimas; 

22.4. jeigu pateiktos informacijos (įrodymų) pakanka, kolegialiai (vadovaujantis Reglamento 

9 punktu) priima ir  Valdymo komitetui pateikia pasiūlymą dėl poveikio priemonių Ekspertui 

taikymo ar netaikymo; 

22.5. jei pateiktos informacijos (įrodymų) nepakanka, informuoja  skundą dėl Eksperto 

veiklos pateikusį asmenį ir (ar) Ekspertą dėl kurio veiklos pateiktas skundas ir (ar) Organizaciją 
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pasiūliusią (delegavusią) Ekspertą apie  trūkstamos (papildomos) informacijos (įrodymų) poreikį, 

nurodydama terminą, per kurį trūkstama (papildoma) informacija turi būti pateikta; 

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

vėliau kaip per ne 5 dienas nuo papildomos informacijos gavimo dienos kolegialiai (vadovaujantis 

Reglamento 9 punktu) priima ir  Valdymo komitetui pateikia pasiūlymą dėl poveikio priemonių 

Ekspertui taikymo ar netaikymo; 

22.7. per nurodytą terminą negavęs trūkstamos (papildomos) informacijos iš skundą dėl 

Eksperto veiklos pateikusio asmens, ne vėliau kaip per 5 dienas pasibaigus nurodytam terminui 

motyvuotai informuoja skundą dėl Eksperto veiklos pateikusį asmenį apie skundo atmetimą; 

22.8. jeigu skundas dėl Eksperto veiklos yra nepagrįstas, informacijos (įrodymų) apie galimus 

pažeidimus nepakanka arba nustatyti veiklos pažeidimai nenurodyti Reglamento 15, 16 ir 18 

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

atmetimą. 

23. Valdymo komitetas, vadovaudamasis Darbo komiteto pateiktais siūlymais, šio 

Reglamento 10 ir 11 punktuose nustatyta tvarka priima sprendimą dėl poveikio priemonių Ekspertui 

taikymo ar netaikymo. 

24. Ekspertas, kurio veikla vertinama šio Reglamento 22 ir 23 punktuose nustatyta tvarka, 

negali dalyvauti jokių sprendimų, susijusių su statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos 

suteikimu,  priėmime.   

25. Teisėti Darbo ir Valdymo komitetų reikalavimai ir nurodymai privalomi visiems 

Ekspertams. 

 

III SKYRIUS 

EKSPERTŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

26. Ekspertų teisės: 

26.1. gauti iš Darbo ir (ar) Valdymo komitetų visas organizacines priemones (dokumentus, 

prieigą prie informacinės sistemos STATREG,  vidinius mokymus ir kt.) reikalingas Eksperto 

pareigoms vykdyti; 

26.2 gauti iš Organizacijų visą informaciją reikalingą sprendimui dėl statybos inžinieriaus 

profesinės kvalifikacijos suteikimo priėmimui; 

26.3. atsisakyti priimti sprendimą dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo 

ar nesuteikimo, jeigu Ekspertas mano, kad: 

26.3.1. pateikta jam informacija (duomenys) yra nepakankama sprendimui priimti; 

26.3.2. sprendimui priimti jam trūksta kvalifikacijos ar kompetencijos; 

26.3.3. sprendimo priėmimas gali sukelti grėsmę priimto sprendimo objektyvumui, 

nešališkumui ir (ar) interesų konfliktui. 

26.4. teikti pasiūlymus dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo tvarkos 

tobulinimo; 

26.5. stebėtojo teisėmis dalyvauti Darbo ir (ar) Valdymo komitetų posėdžiuose; 

26.6 gauti atlygį už Eksperto pareigų vykdymą; 

26.7. turi teisę vykdyti kitas funkcijas, jeigu jos neprieštarauja LR teisės aktams, Aprašo ir 

(ar) šio Reglamento nuostatoms. 

27. Ekspertų pareigos: 

27.1. susipažinti su visais dokumentais, reglamentuojančiais Eksperto veiklą ir vykdyti juose 

Ekspertams nustatytus reikalavimus;  

27.2. profesinėje veikloje laikytis Statybos inžinieriaus profesinės etikos kodekso nuostatų; 

27.3. sprendimą(-us) dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo ar 

nesuteikimo priimti profesionaliai, sąžiningai, nustatytu laiku (terminais), vadovaujantis pateikta 

informacija (duomenimis) ir validuota tvarka; 

27.4. priimant sprendimą(-us) dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo ar 

nesuteikimo, užtikrinti nešališkumą, konfidencialumą ir asmens duomenų apsaugą; 
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27.5. sprendimą(-us) dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo ar 

nesuteikimo priimti įsitikinus pateiktos informacijos (duomenų) autentiškumu, patikimumu ir 

pilnumu; 

27.5. nusišalinti nuo sprendimo dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo 

ar nesuteikimo priėmimo, jei: 

27.5.1. sprendimui priimti trūksta kvalifikacijos ar kompetencijos; 

27.5.2. sprendimo priėmimas kelia grėsmę nešališkumui ir (ar) sukelia interesų konfliktą. 

27.6. dalyvauti Darbo ir (ar) Valdymo komitetų organizuojamuose Ekspertų mokymuose; 

27.7. vykdyti teisėtus vadovaujančiųjų Ekspertų, Darbo ir (ar) Valdymo komitetų 

reikalavimus.  
 

IV SKYRIUS 

EKSPERTŲ DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS 

 

28. Organizacijos iš Valdymo komiteto patvirtinto Ekspertų sąrašo (skelbiamo informacinėje 

sistemoje STATREG) pasirenka Ekspertus sprendimui(-ams) dėl statybos inžinieriaus profesinės 

kvalifikacijos suteikimo (toliau šiame Reglamento skyriuje – Sprendimas) priimti. Sprendimui 

priimti privalo būti pasirinkti (paskirti) ne mažiau kaip 2 (du), bet ne daugiau kaip 4 (keturi) 

Ekspertai, iš kurių bent vienas privalo turėti vadovaujančiojo Eksperto statusą. Jei keli iš pasirinktų 

Ekspertų turi vadovaujančiojo Eksperto statusą, nurodoma kuris iš jų skiriamas Sprendimo 

priėmime vykdyti vadovaujančiojo Eksperto pareigas.  

281. Sprendimo priėmime privalo dalyvauti Organizacijos(-ų), turinčios(-ių) teisę suteikti 

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

srityje (srityse) ir (ar) statiniuose (statinio dalyse), įgaliotas(-i) profesinių kvalifikacijų ekspertas(-ai).  

29. Organizacijos, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pareiškėjo bendrųjų 

profesinių inžinerinių žinių įvertinimo dienos arba nuo Sutarties dėl statybos inžinieriaus profesinės 

kvalifikacijos suteikimo pasirašymo dienos, jeigu Aprašo nustatyta tvarka Pareiškėjo bendrosios 

profesinės inžinerinės žinios nevertinamos: 

29.1. patikrina ar informacinėje sistemoje STATREG patalpinta, o jeigu nepatalpinta 

pasirūpina, kad būtų patalpinta, visa Sprendimui priimti reikalinga informacija (duomenys); 

29.2. per informacinę sistemą STATREG informuoja pasirinktus Ekspertus apie reikalingo(-

ų) Sprendimo(-ų) priėmimo poreikį. 

30. Ekspertai per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Reglamento 29.2 papunktyje nurodyto 

pranešimo gavimo dienos, vadovaujantis informacinėje sistemoje STATREG pateikta (nurodyta) ir 

(ar) kita turima informacija (duomenimis) apie Pareiškėjo išsilavinimą, profesinę patirtį, 

kvalifikaciją, Pareiškėjo bendrųjų inžinerinių žinių įvertinimo rezultatus bei atsižvelgdami į žinias 

vertinusių asmenų siūlymus dėl profesinės kvalifikacijos suteikimo/nesuteikimo, jei šios žinios 

buvo vertinamos: 

30.1. priima ir vadovaudamiesi Reglamento 31 punkte nustatyta tvarka įvertina sprendimą 

dėl Pareiškėjui siūlomo suteikti statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos  lygio, statybos 

veiklos srities (sričių) ir statinių (statinio dalių), kuriuose siūloma suteikti profesinę kvalifikaciją; 

30.2. priėmus neigiamą Sprendimą ar Pareiškėjo prašymą patenkinus iš dalies, nurodo 

motyvus dėl kurių priimtas sprendimas nesuteikti statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos ar 

apriboti  profesinės kvalifikacijos veiklos sritį (sritis) ir (ar) statinius (statinio dalis). 

30.3. Reglamento 30.1-30.2 papunkčiuose nurodytus sprendimus vienasmeniškai 

dokumentuoja informacinėje sistemoje STATREG nustatytos formos protokole.   

31. Ekspertų sprendimai įvertinami balais: 

31.1. 0 (nulis) balų – Pareiškėjas netenkina Standarte ir Apraše nustatytų reikalavimų; 

31.2. 1 (vienas) balas - Pareiškėjas iš dalies tenkina Standarte ir Apraše nustatytus 

reikalavimus; 

31.3. 2 (du) balai - Pareiškėjas tenkina Standarte ir Apraše nustatytus reikalavimus.  

32. Galutinį sprendimą dėl Pareiškėjui suteikiamo statybos inžinieriaus profesinės 

kvalifikacijos  lygio, statybos veiklos srities (sričių) ir statinių (statinio dalių), kuriuose suteikiama 
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profesinė kvalifikacija lemia suminis atskirų Ekspertų vertinimo balas. Teigiamam Sprendimui 

reikalingas vertinime dalyvavusių ekspertų įvertinimų aritmetinis vidurkis 1,5 ir daugiau balų.   

33. Vadovaujantis Ekspertas organizuoja kitų Sprendimo priėmime dalyvaujančių Ekspertų 

darbą, jiems vadovauja ir atsako už Sprendimo priėmimo terminus.  

34. Sprendimo priėmime dalyvaujantys Ekspertai savo veikla (veikimu ar neveikimu), negali 

įtakoti vienas kito sprendimo dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo ar 

nesuteikimo.  

35. Vadovaujančio Eksperto teisėti nurodymai privalomi vykdyti visiems Sprendimo 

priėmime dalyvaujantiems Ekspertams (išskyrus Reglamento 34 punkte nustatytą atvejį, kai šie 

nurodymai gali įtakoti kito Eksperto sprendimą dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos 

suteikimo ar nesuteikimo).  

 

V SKYRIUS 

EKSPERTŲ DARBO APMOKĖJIMAS  

 

36. Ekspertams už jų darbą apmoka juos pasirinkusi Organizacija. 

37. Atsiskaitymo už Eksperto darbą sąlygos ir tvarka nustatoma Eksperto ir Organizacijos 

dvišaliu susitarimu.   

     

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

38. Ekspertų veikla ir (ar) priimti sprendimai gali būti skundžiami šio Reglamento 19 punkte 

nustatyta tvarka.  

39. Vykdant šiame Reglamente nustatytus reikalavimus,  gaunami ir (ar) turimi asmens 

duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. 

40. Atliekant visus veiksmus, susijusius su sprendimo dėl statybos inžinieriaus profesinės 

kvalifikacijos suteikimo priėmimu, privaloma užtikrinti elektroninių įrašų, duomenų ir dokumentų 

atsekamumą, juos parengusių ir (ar) patvirtinusių asmenų autentiškumą, kaupimo, saugojimo 

patikimumą ir prieigą Organizacijų įgaliotam techniniams personalui bei sprendimo priėmime 

dalyvaujantiems Ekspertams. Elektroniniuose statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją 

patvirtinančiuose dokumentuose privalo būti sudaryta galimybė formuoti oficialiųjų elektroninių 

dokumentų nuorašus ir išrašus su išsamiais oficialiųjų elektroninių dokumentų metaduomenimis. 

Elektroniniu būdu pasirašant dokumentus privaloma naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą. 

41. Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo procesas, įskaitant sprendimo 

dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo priėmimas, vykdomas valstybine 

kalba. 

42. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.  

____________________ 

 


