
PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  

2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. D1-704 

 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS 

PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ 

PROGRAMA 

 

Programos žymuo: E-163-17-LSIS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Programos pavadinimas: asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti statybos techninės 

veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas kultūros paveldo objekte ir kultūros paveldo statinyje, 

kitame ypatingajame ir neypatingajame statinyje, esančiame kultūros paveldo objekto teritorijoje, 

jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, profesinių žinių vertinimo egzaminų programa 

(toliau – Programa). 

2. Programos tikslas: nustatyti statybos  inžinierių, pageidaujančių  įgyti teisę vadovauti 

kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio,  

esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, 

tvarkomųjų statybos darbų projektavimui, projekto vykdymo priežiūrai, tvarkomiesiems statybos 

darbams, tokio statinio statybos techninei priežiūrai ir (ar) tokio statinio ekspertizei, (toliau – 

Pareiškėjų) profesinių žinių apimtį, detalumą ir įvertinimo tvarką.   

3. Programos paskirtis: Programa skirta Pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti, kai 

siekiama įgyti teisę eiti šias statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų (toliau – 

Vadovų) pareigas: 

3.1. statinio projekto vadovo (toliau – SPV), statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo 

(toliau – SPVPV), statinio projekto ekspertizės vadovo (toliau – SPEV) ir (ar)  statinio ekspertizės 

vadovo (toliau – SEV);  

3.2. statinio projekto dalies vadovo (toliau – SPDV), statinio projekto dalies vykdymo 

priežiūros vadovo (toliau – SPDVPV) ir (ar)  statinio projekto dalies  ekspertizės vadovo (toliau – 

SPDEV) projektavimo ir (ar) ekspertizės darbo srityje (srityse) – projekto dalys: sklypo 

sutvarkymo (sklypo plano), konstrukcijų, susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, 

vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir 

automatizacijos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios 

kainos nustatymo;  

3.3. statinio dalies  ekspertizės vadovo (toliau – SDEV) statinio dalies ekspertizės darbo 

srityje (srityse): konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo, elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos);  

3.4. statinio statybos vadovo (toliau – SSV) ir (ar)  statinio statybos techninės priežiūros 

vadovo (toliau – SSTPV);  

3.5. statinio specialiųjų statybos darbų vadovo (toliau – SSSDV) ir (ar) statinio specialiųjų 

statybos darbų techninės priežiūros vadovo (toliau – SSSDTPV) specialiųjų statybos darbų srityje 

(srityse):  mechanikos darbai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis 

inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų 

įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW galios) 

montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; 

statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių 

inžinerinių sistemų įrengimas; statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas, 

stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų įrengimas,  lauko gaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas, 

dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimas), elektrotechnikos darbai (statinio elektros inžinerinių 



sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio 

ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, 

gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas). 

3.6. Ši programa skirta Pareiškėjams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka įgiję teisę vadovauti 

tam tikrai statybos techninės veiklos sričiai (sritims) ir papildomai siekia eiti atitinkamas statybos 

techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas kultūros paveldo objekte ir kultūros paveldo 

statinyje, kitame ypatingajame ar neypatingajame statinyje, esančiame kultūros paveldo objekto 

teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje. 

 

II SKYRIUS 

PROGRAMOS ANOTACIJA 
 

4. Pagal šią programą Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (toliau – LSIS) vertina 

Pareiškėjų profesines žinias ir gebėjimus, reikalingus planuoti, organizuoti, vykdyti, kontroliuoti ir 

prižiūrėti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ir neypatingojo 

statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo 

vietovėje, tvarkomųjų statybos darbų projektavimą, projekto vykdymo priežiūrą, tvarkomuosius 

statybos darbus, tokio statinio statybos techninę priežiūrą ir (ar) tokio statinio ekspertizę, 

atsižvelgiant į nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių išsaugojimo tikslus, uždavinius ir 

reikalavimus. 

5. Pareiškėjų profesinės žinios vertinamos pagal Programoje nurodytas temas. 

 

III SKYRIUS 

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS TURINYS 
 

6. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje. 
 

Eil. Nr. Temos pavadinimas 
Vadovų 

pareigos 

 PROFESINĖS VEIKLOS SAMPRATA SPV, 

SPVPV, 

SPEV,  

SPDV, 

SPDVPV,  

SPDEV, 

SSV, 

SSTPV, 

SSSDV, 

SSSDTPV, 

SEV, 

SDEV 

1. Tvarkomųjų statybos darbų ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų samprata. 

2. Vykdomos veiklos, susijusios su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga, 

tikslai ir uždaviniai. 

3. Socialinė atsakomybė. 

4. Teisės bei norminių aktų reikšmė, jų įtaka kompetencijos didinimui, 

saviugdai ir darbo efektyvumui, gebėjimas jais naudotis. 

5. Veiklos rezultatyvumo vertinimas ir jo sąsaja su nekilnojamojo kultūros 

paveldo išsaugojimu. 

 VADOVAVIMAS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO IR KULTŪROS 

PAVELDO STATINIO TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ 

PROJEKTAVIMUI, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRAI SPV, 

SPVPV, 

SPEV, 

SPDV, 

SPDVPV,  

SPDEV, 

SEV, 

SDEV 

6. Kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio samprata. 

7. Bendrieji kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio projektavimo 

ir projekto vykdymo priežiūros procesų organizavimo ir vykdymo principai 

bei jų taikymas: 

7.1. privalomieji dokumentai projektavimo darbams pradėti ir vykdyti; 

7.2. projektavimo proceso valdymo tvarka, santykis su kitais projektavimo 

proceso dalyviais; 

7.3. tvarkomųjų statybos darbų projektavimo proceso darnaus suderinamumo 

atitiktis su tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo procesu ir juo 



Eil. Nr. Temos pavadinimas 
Vadovų 

pareigos 

reguliuojančiais norminiais dokumentais; 

7.4. gebėjimas suprasti kultūros paveldo statinių ir kitų statybos objektų santykį; 

7.5. Kultūros vertybių registro sąsaja su projektuojamu statiniu, jo įtaka 

sprendiniams; 

7.6. gebėjimas surasti ir naudotis kultūros vertybių registro duomenimis; 

7.7. kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio projektinių sprendinių 

parinkimo tikslai. 

7.8. bendrosios žinios apie statinių istorines statybines medžiagas, gaminius, 

konstrukcijas, inžinerinę įrangą, technologijas; 

7.9 funkcijos, inžinerinių sprendinių ir autento suderinamumo principų 

taikymas; 

7.10. Kultūros vertybių registro duomenų išraiška statinio projekte. 

8.  Avarijos ir (ar) iškilusios sunykimo grėsmės pašalinimo statomame ar 

projektuojamame statinyje: 

8.1. apsaugos techninės priemonės; 

8.2. neatidėliotini saugojimo darbai; 

8.3. neatidėliotinų saugojimo darbų finansavimo galimybės. 

 VADOVAVIMAS YPATINGOJO AR NEYPATINGOJO STATINIO, 

ESANČIO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TERITORIJOJE, JO 

APSAUGOS ZONOJE AR KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖJE 

PROJEKTAVIMUI IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRAI 
SPV, 

SPVPV, 

SPEV, 

SPDV, 

SPDVPV,  

SPDEV, 

SEV, 

SDEV 

9. Kultūros paveldo objekto teritorijos, jo apsaugos zonos ir kultūros paveldo 

vietovės sampratos. 

10. Teritorijų planavimo dokumentų santykis su projektavimo uždaviniais. 

11. Statinio apsaugos reglamento santykis su projektavimo uždaviniais ir 

tikslais kultūros paveldo vietovėje. 

12. Privalomieji dokumentai projektavimo darbams pradėti ir vykdyti. 

13. Projektinių sprendinių parinkimo tikslai. 

14. Kultūros vertybių registro sąsaja su kultūros paveldo objekto teritorija, jo 

apsaugos zona ar kultūros paveldo vietove, kurioje projektuojamas statinys.  

15. Gebėjimas surasti ir naudotis kultūros vertybių registro duomenimis. 

16. Kultūros vertybių registro apskaitos duomenų išraiška projekte. 

 VADOVAVIMAS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO IR KULTŪROS 

PAVELDO STATINIO, KITO YPATINGOJO AR NEYPATINGOJO 

STATINIO, ESANČIO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO 

TERITORIJOJE, JO APSAUGOS ZONOJE AR KULTŪROS PAVELDO 

VIETOVĖJE, TVARKOMIESIEMS STATYBOS DARBAMS, TOKIO 

STATINIO STATYBOS TECHNINEI PRIEŽIŪRAI, TOKIO STATINIO 

EKSPERTIZEI 
SSV, 

SSTPV, 

SSSDV, 

SSSDTPV, 

SEV, 

SDEV, 

SPEV, 

SPDEV 

17. Tvarkomųjų statybos darbų ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų sąveika, jų 

tikslai ir prioritetai. 

18. Normatyvinių statybos techninių dokumentų ir privalomųjų tvarkybos 

norminių dokumentų taikymas. 

19. Privalomieji dokumentai tvarkomiesiems statybos darbams pradėti ir 

vykdyti. 

20. Kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, vadovaujantiems  kultūros paveldo 

objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo 

statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar 

kultūros paveldo vietovėje, tvarkomiesiems statybos darbams, tokio statinio 

statybos 



Eil. Nr. Temos pavadinimas 
Vadovų 

pareigos 

 

 techninei priežiūrai, tokio statinio ekspertizei. 

SSV, 

SSTPV, 

SSSDV, 

SSSDTPV, 

SEV, 

SDEV, 

SPEV, 

SPDEV 

21. Kultūros vertybių registras ir jo duomenų reikšmė tvarkomųjų statybos 

darbų procesui ir jo priežiūrai. 

22. Pirminė apsauga ir jos galima įtaka vykdomiems darbams kultūros paveldo 

objekte, kultūros paveldo statinyje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo 

apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje. 

23. Vertingųjų savybių apsauga tvarkomųjų statybos darbų procese. 

24. Bendrieji tvarkomųjų statybos darbų vykdymo technologiniai ypatumai, 

reikalavimai naudojamoms medžiagoms, gaminiams ir mechanizmams.   

25. Archeologinis paveldas: 

25.1. archeologiniai tyrimai, archeologinių tyrimų privalomumo atvejai; 

25.2. archeologijos paveldo tyrimų proceso sudedamosios dalys: archeologijos 

objektas, archeologijos radiniai, archeologinis sluoksnis, judintas gruntas. 

25.3. archeologinių tyrimų projekto svarba tyrinėjimo procese; 

25.4. mechanizmų naudojimo galimybės ir ypatumai archeologijos tyrimų 

procese; 

25.5. archeologinio paveldo avarijos grėsmės pašalinimo, remonto, pritaikymo 

specialiosios technologijos, jų santykis su statybos darbais. 

26. Bendrieji reikalavimai kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos 

zonoje ar vietovėje vykdomiems žemės darbams: 

26.1. tvarkomųjų statybos darbų ir tvarkomųjų paveldosaugos darbų sąveika 

gruntų judinimo darbuose; 

26.2. žemės darbų pagrindinės nuostatos, jų sąveika su kultūros vertybių registru 

ir pirmine kultūros vertybių apsauga; 

26.3. kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar vietovėje 

vykdomų žemės darbų  technologiniai ypatumai, reikalavimai 

naudojamoms medžiagoms, gaminiams ir mechanizmams.  

27. Kultūros paveldo objekto teritorijoje, jos apsaugos zonoje ar vietovėje 

esančių elementų (toliau – Teritorijų elementų) tvarkomųjų statybos darbų 

bendrieji reikalavimai: 

27.1. teritorijų elementų tvarkomųjų statybos darbų sąveika su kultūros vertybių 

registru ir pirmine kultūros vertybių apsauga; 

27.2. teritorijų elementų tvarkomųjų statybos darbų sąveika su tvarkomaisiais  

paveldosaugos darbais. 

27.3. Teritorijų elementų tvarkomųjų statybos darbų vykdymo technologiniai 

ypatumai, reikalavimai naudojamoms medžiagoms, gaminiams ir 

mechanizmams. 

28. Bendrieji reikalavimai kultūros paveldo objekto statiniuose, teritorijoje, 

apsaugos zonoje ar vietovėje vykdomiems tvarkomiesiems statybos 

darbams, susijusiems su pamatų stiprinimu, apsauga nuo drėgmės, 

korozijos, druskų ir pelėsių (toliau - pamatų tvarkomiesiems statybos 

darbams): 

28.1. pamatų tvarkomųjų  statybos darbų  sąveika su kultūros vertybių registru ir 

pirmine kultūros vertybių apsauga. 

28.2. pamatų tvarkomųjų statybos darbų sąveika su tvarkomaisiais  

paveldosaugos darbais; 

28.3. pamatų tvarkomųjų statybos darbų vykdymo technologiniai ypatumai, 

reikalavimai naudojamoms medžiagoms, gaminiams ir mechanizmams. 



 

 

IV SKYRIUS  

TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS 

 

7. Programa parengta remiantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais: 

7.1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 

7.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 

7.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

7.4. Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija; 

7.5. 1964 m. Tarptautinė paminklų ir kompleksų konservavimo ir restauravimo chartija 

(Venecijos chartija); 

7.6. statybos techninis reglamentas STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio 

tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-233/ĮV-196 „Dėl 

statybos techninio reglamento STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos 

darbų reglamentai“ patvirtinimo“; 

7.7. paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.02.01:2014 „Tvarkybos darbų projektavimo 

sąlygų išdavimo taisyklės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. birželio 

23 d. įsakymu Nr. ĮV-489 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. 

įsakymo Nr. ĮV-159 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2005 „Tvarkomųjų 

paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų (laikinųjų apsaugos reglamentų) išdavimo taisyklės“ 

patvirtinimo“ pakeitimo“; 

7.8. paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų 

projektų rengimo taisyklės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gegužės 

13 d. įsakymu Nr. ĮV-341 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. 

įsakymo Nr. ĮV-329 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo 

tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo“; 

7.7 paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkomuosius 

paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2014 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. ĮV-630 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. 

balandžio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-155 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2005 

„Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės“ patvirtinimo“ 

pakeitimo“; 

7.8. paveldo tvarkybos reglamentas 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio 

tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų paveldosaugos 

(specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-158 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 

3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar 

tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo 

taisyklės“ patvirtinimo“; 

7.9. paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo 

objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-153 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 

3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ patvirtinimo“; 

7.10. paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugsėjo  25 d. įsakymu Nr. ĮV-663 

„Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ patvirtinimo“; 

7.11. Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607 

„Dėl Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo 

patvirtinimo“. 



7.12. paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.01.01:2006 „Gruntai. Bendrieji reikalavimai“, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183 

„Dėl paveldo tvarkybos reglamentų patvirtinimo“;  

7.13. paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2006 „Teritorijų elementai. Bendrieji 

reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gegužės 4 d. įsakymu 

Nr. ĮV-183 „Dėl paveldo tvarkybos reglamentų patvirtinimo“; 

7.14. paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „Mūras/gruntas“ 

sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. 

vasario 24 d. įsakymu Nr. ĮV-130 „Dėl paveldo tvarkybos reglamentų patvirtinimo“;  

7.15. paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.01.02:2010 „Giluminio vandens lygio 

reguliavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. vasario 24 d. įsakymu 

Nr. ĮV-130 „Dėl paveldo tvarkybos reglamentų patvirtinimo“;  

7.16. paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus 

akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 

m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-330 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.02.03:2007 

„Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“ patvirtinimo“;  

7.17. paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo 

tvarkyba“, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu 

Nr. ĮV-538 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo 

tvarkyba“ patvirtinimo“; 

7.18. Kultūros paveldo statinio projekto ekspertizės atlikimo taisyklės, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. 

birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-279/ĮV-233 „Dėl Kultūros paveldo statinio projekto ekspertizės 

atlikimo taisyklių patvirtinimo“; 

7.19. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-1012 

„Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

Informaciją apie teisės aktų pakeitimus galima rasti „Teisės aktų registre“ (www.e-tar.lt ) 

arba Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje (www.am.lt). 

 

V SKYRIUS 

PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI ORGANIZACIJA 

 

8. Pareiškėjų profesines žinias vertina Lietuvos statybos inžinierių sąjungos įgaliotos 

organizacijos, nurodytos Programos  priede. 

9. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga – pelno nesiekianti laisvanoriška organizacija, 

vienijanti statybos inžinierius ir aktyviai dalyvaujanti jų mokymo, kvalifikacijos tobulinimo bei 

profesinių žinių ir gebėjimų vertinimo veikloje. LSIS veiklą vykdo visoje šalyje per veikiančius 

klubus (bendrijas). LSIS tikrųjų narių (klubų, bendrijų) įgaliojimus ir teises vertinti Pareiškėjų  

profesines žinias nustato (skiria) LSIS Prezidiumo pirmininkas (LSIS prezidentas).  

10. Pareiškėjų profesinių žinių vertinimo egzaminai organizuojami ir vykdomi LSIS 

įgaliotų organizacijų, nurodytų Programos priede, patalpose. Šios organizacijos apsirūpinusios 

veiklai vykdyti ir Pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti reikalingomis organizacinėmis-

techninėmis priemonėmis (patalpomis, biuro įranga, ryšio priemonėmis).   

 

VI SKYRIUS  

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS 

 

11. Profesinių žinių vertinimo egzaminas (toliau – Egzaminas) susideda iš dviejų dalių – 

atsakymų į klausimus raštu ir pokalbio.  

12. Egzamino raštu tvarka: 



12.1. klausimus, iš kurių sudaromi Egzamino raštu bilietai, vadovaujantis šia Programa, 

rengia LSIS. Egzamino raštu klausimai iš anksto neskelbiami; 

12.2. Egzamino metu leidžiama naudotis literatūra ir kitomis pagalbinėmis informacinėmis 

priemonėmis.  

12.3. atsakymai į atskirus Egzamino raštu klausimus įvertinami balais: 

12.3.1. teisingas ir išsamus atsakymas į klausimą įvertinamas 1 balu; 

12.3.2. neišsamus arba dalinai teisingas atsakymas į klausimą įvertinamas 0,5 balo; 

12.3.3. neatsakytas klausimas arba atsakytas neteisingai įvertinamas 0 balų. 

12.4. kiekvienam Pareiškėjui šiame papunktyje nustatyta tvarka pateikiami traukti atskiri 

bilietai, atsižvelgiant į Pareiškėjo pageidaujamas įgyti pareigas:  

12.4.1. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros 

paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio,  esančio kultūros paveldo objekto 

teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, tvarkomųjų statybos darbų 

projektavimui ir projekto vykdymo priežiūrai (t.y. pageidaujantys eiti Programos 3.1 ir (ar) 3.2 

papunkčiuose nurodytas pareigas) traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 6 (šešių) klausimų. 

Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 4 

balai; 

12.4.2. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros 

paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio,  esančio kultūros paveldo objekto 

teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, tvarkomiesiems statybos darbams  ir 

(ar) tokio statinio statybos techninei priežiūrai (t.y. pageidaujantys eiti Programos 3.3 ir (ar) 3.4 

papunkčiuose nurodytas pareigas) traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 4 (keturių) klausimų. 

Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 3 

balai; 

12.4.3. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros 

paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio,  esančio kultūros paveldo objekto 

teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, ekspertizei (t.y. pageidaujantys eiti 

Programos 3.5 papunktyje nurodytas pareigas) traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 6 (šešių) 

klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų 

suma – 4,5 balo. 

13. Individualaus pokalbio su Pareiškėju metu: 

13.1. gali būti užduodami papildomi klausimai, susiję su Egzamino raštu atsakymais ir (ar) 

Pareiškėjo profesiniu pasirengimu bei patirtimi (pvz. vykdyta veikla kultūros paveldo objektuose, 

kultūros paveldo statiniuose, kultūros paveldo objekto teritorijose, jų apsaugos zonose ar kultūros 

paveldo vietovėse; kitais profesiniais pasiekimais); 

13.2. aptariami Egzamino raštu rezultatai ir (ar) siūlomos suteikti pareigos.  

14. Pareiškėjas, išlaikęs egzaminą raštu, tačiau neatvykęs arba atsisakęs atvykti į pokalbį, 

profesinių žinių vertinimą atliekančio personalo sprendimu gali būti pripažintas neišlaikiusiu 

profesinių žinių egzamino. 

15. Profesinių žinių vertinimą atliekantis personalas: 

15.1. kolegialiai priima sprendimus dėl Pareiškėjų profesinių žinių įvertinimo; 

15.2. turi teisę sustabdyti profesinių žinių vertinimo procedūrą, jei Pareiškėjas nevykdo 

teisėtų profesinių žinių vertinimą atliekančio personalo reikalavimų. 

16. Pareiškėjas, gavęs neigiamą profesinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai 

laikyti Egzaminą ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo Egzamino rezultatų paskelbimo dienos. 

Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas. 

17. Teigiamai įvertinto profesinių žinių egzamino rezultatai galioja  ne ilgiau kaip 2 metus 

nuo jų paskelbimo dienos. 

18. Profesinių žinių vertinimas vykdomas valstybine kalba. Kitų valstybių (trečiųjų šalių) 

bei Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai profesinių žinių vertinimo metu gali naudotis 

vertėjo paslaugomis. Šiuo atveju, vertimo paslaugų teikėjas negali jokiu būdu ir forma Pareiškėjo 

konsultuoti, jam padėti, patarti ar kitaip profesine prasme įtakoti, atsakant į Egzamino klausimus. 

Nustačius šio reikalavimus pažeidimus, profesinių žinių vertinimą atliekantis personalas sustabdo 



profesinių žinių vertinimo procedūrą ir suteikia teisę Pareiškėjui pakartotinai laikyti profesinių 

žinių vertinimo egzaminą tik tada, kai naudojamasi kito vertėjo paslaugomis. Nustačius šio 

reikalavimo pažeidimus du kartus iš eilės, LSIS turi teisę atsisakyti vertinti Pareiškėjo profesines 

žinias. 

19. Profesinių žinių vertinimo paslaugos yra mokamos. Už vieno Egzamino laikymą ar 

perlaikymą imamas LSIS Prezidiumo nustatyto dydžio mokestis. Šis mokestis turi būti sumokėtas 

iki Egzamino pradžios. Neišlaikius Egzamino arba neatvykus į Egzaminą be svarbių priežasčių, 

sumokėtas mokestis negrąžinamas. 

 

VII SKYRIUS  

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PERSONALAS 

 

20. Pareiškėjų profesines žinias kiekvienoje LSIS įgaliotoje organizacijoje vertina 

specialistai, atitinkantys statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių 

atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 31.4 papunktyje nustatytus reikalavimus. Bent 

vienam iš profesines žinias pagal Programą vertinančių specialistų, teisės aktų nustatyta tvarka, 

privalo būti suteikta teisė vykdyti paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę.  

21. Kiekvieno LSIS tikrojo nario (klubo, bendrijos), siekiančio įgyti teisę vertinti 

Pareiškėjų profesines žinias pagal Programą, vadovas parenka kvalifikacinius ir kitus nustatytus 

reikalavimus  atitinkančius specialistus profesinėms žinioms vertinti. Kandidatų vertinti profesines 

žinias sąrašas, nurodant vardus, pavardes, pareigas, profesinės veiklos patirtį, išsilavinimą, 

specialybę, kartu su dokumentuotais įrodymais, patvirtinančiais kandidato atitiktį  Programos 20 

punkte nustatytiems reikalavimams, teikiamas LSIS Prezidiumo pirmininkui (LSIS prezidentui). 

Pastarasis, įvertinęs kandidatų kvalifikaciją, nešališkumą bei asmenines savybes, įsakymu ar kitu 

tvarkomuoju dokumentu skiria (tvirtina) specialistus, vertinančius Pareiškėjų profesines žinias 

atskirose LSIS įgaliotose organizacijose.  

22. Lietuvos statybos inžinierių sąjungoje sudaryta Centrinė statybos techninės veiklos 

pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo komisija, sprendžianti visus su šios 

Programos įgyvendinimu ir įgyvendinimo priežiūra susijusius klausimus.  

 

VIII SKYRIUS 

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMĄ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS 

 

23. Profesinių žinių įvertinimo sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodoma:  

23.1. profesinių žinių vertinimo data ir vieta; 

23.2. profesinių žinių įvertinimo protokolo numeris ir parengimo data;  

23.3. Programos, pagal kurią vertintos protokole nurodytų Pareiškėjų profesinės žinios 

pavadinimas ir (arba) žymuo;  

23.4. Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė ir profesinių žinių įvertinimo 

rezultatas (sprendimas). Jei profesinės žinios įvertinamos neigiamai, nurodomos tokio sprendimo 

priežastys;  

23.5. Pareiškėjui siūlomos suteikti pareigos (pagal Programos 3 punktą) statiniuose, 

esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje 

ir darbo srityje(-yse) (jei reikia); 

23.6. profesines žinias įvertinusių specialistų vardai, pavardės ir jų atstovų (profesinių žinių 

vertinimo komisijos pirmininko ir sekretoriaus) parašai; 

23.7. kita su konkrečiu Pareiškėju susijusi informacija (pvz., išsilavinimas, kontaktiniai 

duomenys, papildomo kvalifikacijos atestato numeris) nurodoma profesinių žinių vertinimo 

komisijos sekretoriaus sprendimu ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – 

SPSC) pageidavimu. 

24. Parengiami du vienodą juridinę galią turintys profesinių žinių įvertinimo protokolo 

egzemplioriai, kurių vienas teikiamas SPSC, o antras lieka ir 5 metus saugomas profesinių žinių 

vertinimą atlikusioje LSIS įgaliotoje organizacijoje. 



25. Pareiškėjui išduodamas vieno iš profesines žinias įvertinusių specialistų arba profesinių 

žinių vertinimo komisijos sekretoriaus pasirašytas profesinių žinių įvertinimo protokolo išrašas, 

kuriame nurodoma: Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, siūlomos suteikti pareigos 

statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros 

paveldo vietovėje ir darbo srityje(-yse) (jei reikia), programos, pagal kurią buvo patikrintos 

profesinės žinios, žymuo, dokumento išdavimo data. Protokolo išrašas išduodamas vadovaujantis 

Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. 

įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 90 ir 91 punktuose 

nustatytais reikalavimais. 

 

IX SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Informacija apie profesinių žinių vertinimo egzaminų laiką ir vietą  skelbiama Lietuvos 

statybos inžinierių sąjungos interneto tinklalapyje (www.lsis.lt) ir jos įgaliotų organizacijų, 

nurodytų Programos priede, internetiniuose tinklalapiuose. 

27. Ši Programa yra LSIS įgaliotų organizacijų, nurodytų Programos priede, bendroji 

nuosavybė. Programos ar jos dalies kopijavimas ir (ar) platinimas bet kokia forma ir būdu be LSIS 

įgaliotų organizacijų, nurodytų Programos priede,  bendru sutarimu suteikto leidimo laikomas 

autorių teisių pažeidimu. 

28. Ginčai dėl Programos taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka. 

 

___________________ 

 

SUDERINO 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 

2017 m. liepos 19 d. raštu Nr. S2-1915 

 

ĮVERTINO 

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras 

2017 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr. 16404 

 



Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės  

veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių 

žinių vertinimo egzaminų programos E-163-17-LSIS 

priedas 

 

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS ĮGALIOTŲ ORGANIZACIJŲ,  

KURIOMS SUTEIKTA TEISĖ VERTINTI STATYBOS INŽINIERIŲ, SIEKIANČIŲ 

ĮGYTI TEISĘ VYKDYTI STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ 

VADOVŲ PAREIGAS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTE IR KULTŪROS PAVELDO 

STATINYJE, KITAME YPATINGAJAME IR NEYPATINGAJAME STATINYJE, 

ESANČIAME KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TERITORIJOJE, JO APSAUGOS 

ZONOJE AR KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖJE, PROFESINES ŽINIAS, SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Įgaliotos 

organizacijos 

pavadinimas 

Adresas 

Žinių vertinimo 

patalpų adresas ir 

vietų skaičius 

Atsakingo 

vadovo vardas, 

pavardė, tel. 

Interneto 

svetainės 

adresas,  

el. paštas 

1. 

VšĮ VGTU 

Kokybės vadybos 

centras 

Trakų g. 1/26, 

Vilnius 
Trakų g. 1/26, Vilnius, 

3 auditorijos, 180 vietų 

Ramūnas 

Setkauskas, 

(8 5) 262 1690 

www.kvc.

vgtu.lt 

2. 
LSIS Alytaus 

apskrities bendrija 

Pramonės g. 1, 

Alytus 
Pramonės g. 1, Alytus, 

2 auditorijos po 120 vietų 

Sigitas Stumbras 

8 698 25173 

sigitas.stu

mbras@al

ytus.lt 

3. 
Kauno apskrities 

bendrija LSIS 

Studentų g. 48-

429, 

Kaunas 

Studentų g. 48-429, 

Kaunas,  

KTU Statybos fakultetas 

432 auditorija, 50 vietų 

Žymantas 

Rudžionis 

(8 37) 451438 

8 687 50991 

www.kasi

b.lt 

4. 
LSIS Klaipėdos 

klubas 

V. Berbomo g. 

10, Klaipėda 

Berbomo g. 10, Klaipėda, 

auditorija 150 vietų,  

2 kabinetai po 36 kv. m 

Tautvydas Petras 

Tubis, 

(8 46) 41 16 02 

8 686 76 153 

www.lsisk

l.lt 

5. 

LSIS 

Marijampolės 

bendrija 

Gedimino g. 11, 

Marijampolė 
Gedimino g. 11, Marijampolė, 

auditorija 30 vietų 

Aloyzas 

Jurdonas 

8 698 33 862 

aloyzas@ 

ugira.lt 

6. 

LSIS Panevėžio 

apskrities statybos 

inžinierių klubas 

(SIK) 

Puzino g. 1, 

Panevėžys 
Puzino g. 1, Panevėžys, 

auditorija 70 vietų 

Lionginas 

Sakalauskas 

(8 45) 50 55 30 

8 686 40 350 

www.pasi

k.lt 

7. 
Šiaulių apskrities 

bendrija LSIS 

Tilžės g. 170, 

Šiauliai 

Vilniaus g. 141, Šiauliai, 

Šiaulių universiteto 

Technologijos fakulteto 

auditorija  

50 vietų 

Jonas 

Šarakauskas 

(8 41) 52 34 58 

www.sasi

b.lt 

8. 
LSIS Telšių 

apskrities bendrija 

Respublikos g. 

19A, Telšiai 

Telšių r., Gaudikaičių k. 

auditorija 50 vietų, 

auditorija 70 vietų 

Romualda 

Remėzienė  

8 682 23 037 

banduva@ 

banduva.lt 

9. 
LSIS Utenos 

apskrities SIK 

Aušros g. 22, 

Utena 

Bažnyčios g. 1, Utena, 

VšĮ Utenos verslo informacijos 

centras, auditorija 40 vietų 

Valdas Kaulinis 

8 610 10 636 

www.usik.

lt 

10. 
LSIS Vilniaus 

m. klubas 

Trakų g. 1/26 

Vilnius 
Trakų g. 1/26, Vilnius, 

3 auditorijos, 180 vietų 

Julius Gajauskas 

8 685 67 484 

www.lsisv

k.lt 

 

_______________________ 



 


