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1. Bendroji dalis.
Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (LSIS) kartu su Lietuvos statybininkų asociacija (LSA), siekiant įvertinti ir
pagerbti statybos sektoriuje dirbančius inžinierius, jų profesionalumą, kvalifikaciją, ištikimybę profesijai,
profesinės etikos laikymąsi ir puoselėjimą, veiklos indėlį į statybos ir bendrai Lietuvos ūkio pažangos kūrimą,
kasmet organizuoja ir vykdo konkursą „GERIAUSIAS METŲ STATYBOS INŽINIERIUS“
.
Apdovanojimai „Geriausias metų statybos inžinierius“ skiriami šiose nominacijose:
● Metų projektuotojas – į apdovanojimą gali pretenduoti statinio projekto vadovai, statinio projekto
dalių vadovai, kiti tiesiogiai statinių projektavimo procese dalyvaujantys inžinieriai;
● Metų statybos vadovas - į apdovanojimą gali pretenduoti statinio statybos vadovai, statinio
specialiųjų statybos darbų vadovai, kiti tiesiogiai statinių ar statinių dalių statybos procese
dalyvaujantys inžinieriai;
● Metų statybos techninis prižiūrėtojas - į apdovanojimą gali pretenduoti statinio statybos techninės
priežiūros vadovai, statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo, kiti tiesiogiai
statinių ar statinių dalių statybos priežiūros procese dalyvaujantys inžinieriai.
2. Pretendentai į apdovanojimą.
Pretenduoti į „Geriausio metų statybos inžinieriaus“ apdovanojimą gali inžinieriai, dirbantys statybos
techninės veiklos pagrindinėse srityse, t.y statinio projektavimo, statinio statybos ar statinio statybos techninės
priežiūros, kurių profesinė veikla pasibaigusiais kalendoriniais metais išsiskiria reikšmingais pasiekimais:
suprojektuotų ar pastatytų statinių (statinio dalių) rezultatai, inovatyvių vadybinių, techninių ar technologinių
metodų įdiegimas ir pritaikymas, asmeniniai kūrybiniai pasiekimai ir iniciatyvos, įgyvendinti aplinkos
apsaugos, saugos ir sveikatos užtikrinimo bei socialinės atsakomybės sprendimai, visuomeninė veikla ir t. t.
3. Siūlymų apdovanojimui teikimo ir jų vertinimo tvarka.
3.1. Siūlymus apdovanojimui „Geriausias metų statybos inžinierius“ gali teikti projektavimo, statybos, statybos
valdymo ir priežiūros veiklą vykdančios įmonės, statytojai (užsakovai), visuomeninės organizacijos (sąjungos,
asociacijos ir kt.) arba patys kandidatai asmeniškai.
3.2. Motyvuotas siūlymas kartu su apdovanojimui nominuojamo asmens gyvenimo ir veiklos aprašymu
(priedas Nr.1) pateikiamas LSIS iki einamųjų metų liepos 20 d. el. paštu lsis@lsis.lt
3.3. Kandidatų veiklos pasiekimams įvertinti ir apdovanojimui skirti sudaroma komisija (Komisija) susidedanti iš
7 (septynių) narių:
● 3 (tris) narius deleguoja LSIS
● 3 (tris) narius deleguoja LSA
● 1 (vieną) narį deleguoja VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras.
3.4. Komisija iš narių išrenka pirmininką, kuris organizuoja Komisijos darbą ir jai vadovauja.
3.5. Komisija gautus pasiūlymus įvertina ir sprendimą dėl apdovanojimo „Geriausias metų statybos inžinierius“
atskirose kategorijose priima iki einamųjų metų rugpjūčio 10 d.
3.6. Komisijoje sprendimai dėl apdovanojimų priimami bendru sutarimu. Kai bendras sutarimas
nepasiekiamas, sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Komisijos posėdžiai gali būti vykdomi ir
nuotoliniu būdu, naudojant interaktyvias komunikacijos platformas. Jeigu Komisijos narys negali dalyvauti
posėdyje, kandidatų į apdovanojimus veiklos vertinimo rezultatus ir siūlymus dėl apdovanojimų skyrimo
pareiškia Komisijos pirmininkui raštu arba el. paštu iki posėdžio.
3.7. Apdovanojimų atributiką ruošia LSIS. Apdovanojimų atributikos išlaidas apmoka LSIS ir LSA lygiomis
dalimis, bendru sutarimu nustatyta tvarka.
4. Apdovanojimo tvarka.
4.1. Apdovanotam asmeniui įteikiamas pažymėjimas „Geriausias metų statybos inžinierius“ ir atminimo
dovana su užrašu – „Geriausias metų statybos inžinierius“, nurodant apdovanotojo vardą ir pavardę.
4.2. Apdovanojimo pažymėjimą pasirašo LSIS prezidentas ir LSA prezidentas.
4.3. Apdovanojimą įteikia LSIS prezidentas ir LSA prezidentas (arba kiti įgalioti asociacijų atstovai) profesinės
Statybininkų dienos šventės renginyje.
4.4. Informacija apie apdovanojamą „Geriausią metų statybos inžinierių“ skelbiama LSIS ir LSA informaciniais
kanalais.

