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LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGA, LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA

APDOVANOJIMŲ „METŲ STATYBOS INŽINIERIUS“ NUOSTATAI
1. Bendroji dalis.
1.1. 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 bendros Lietuvos ūkio pažangos kūrimą,
kasmet organizuoja ir vykdo konkursą „METŲ STATYBOS INŽINIERIUS“.
1.2. Apdovanojimai skiriami šiose nominacijose:
● Metų statybos inžinierius – projektuotojas;
● Metų statybos inžinierius – statybos vadovas;
● Metų statybos inžinierius – statybos techninis prižiūrėtojas.
2. Pretendentai į apdovanojimą.
2.1. Pretenduoti į apdovanojimą gali inžinieriai, vadovaujantys statinių (statinio dalių) projektavimui, statybai ar
statybos techninei priežiūrai arba tiesiogiai dalyvaujantys šiose veiklose, kurių profesinės veiklos rezultatai per
paskutinius metus išsiskyrė tokiais reikšmingais pasiekimais, kaip:
suprojektuotų ar pastatytų statinių (statinio dalių) techniniais ar technologiniais sprendimais; inovatyvių
statybos inžinerinės veiklos metodų įdiegimu ir pritaikymu; asmeniniais vadybiniais bei kūrybiniais
pasiekimais ir iniciatyvomis; įgyvendintomis aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos
užtikrinimo, kitomis tvarumo bei socialinės atsakomybės priemonėmis; visuomenine veikla šviečiant
visuomenę, mokant ir ugdant jaunuosius esamus ar būsimus inžinierius ir kita.
2.2. Į apdovanojimą Metų statybos inžinierius – projektuotojas pretenduoti gali statinio projekto vadovai,
statinio projekto dalių vadovai, kiti tiesiogiai statinių projektavimo procese dalyvaujantys inžinieriai;
2.3. Į apdovanojimą Metų statybos inžinierius – statybos vadovas pretenduoti gali statinio statybos vadovai,
statinio specialiųjų statybos darbų vadovai, kiti tiesiogiai statinių ar statinių dalių statybos procese dalyvaujantys
inžinieriai;
2.4. Į apdovanojimą Metų statybos inžinierius – statybos techninis prižiūrėtojas pretenduoti gali statinio
statybos techninės priežiūros vadovai, statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovai, kiti
tiesiogiai statinių ar statinių dalių statybos priežiūros procese dalyvaujantys inžinieriai.

3. Paraiškų apdovanojimui teikimo ir jų vertinimo tvarka.
3.1. Pretendentus į apdovanojimą, teikiant nustatytos formos paraišką, gali siūlyti projektavimo, statybos,
statybos valdymo ir priežiūros veiklą vykdančios įmonės, statytojai (užsakovai), visuomeninės organizacijos
(sąjungos, asociacijos ir kt.), statybos inžinieriai arba patys kandidatai asmeniškai.
3.2. Nustatytos formos paraiška kartu su reikalinga nurodyti informacija ir apdovanojimo motyvais pateikiama
LSIS iki rugpjūčio 15 d. el. paštu lsis@lsis.lt . Paraiškos formą nustato ir kartu su kvietimu teikti paraiškas skelbia
LSIS savo tinklapyje https://lsis.lt.
3.3. Kandidatų veiklos pasiekimams įvertinti ir apdovanojimui skirti sudaroma komisija (toliau - Komisija) iš
7 (septynių) narių:
● 3 (tris) narius deleguoja LSIS;
● 3 (tris) narius deleguoja LSA;
● 1 (vieną) narį deleguoja VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra.
3.4. Komisija iš narių išrenka pirmininką, kuris organizuoja Komisijos darbą ir jai vadovauja.
3.5. Komisija gautus pasiūlymus įvertina ir priima sprendimą dėl apdovanojimo atskirose nominacijose ne vėliau
kaip 7 dienos iki apdovanojimo rezultatų paskelbimo dienos.
3.6. Komisijoje sprendimai dėl apdovanojimų priimami paprasta balsų dauguma. Komisijos posėdžiai gali būti
vykdomi ir nuotoliniu būdu, naudojant interaktyvias komunikacijos priemones. 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.
4. Apdovanojimo tvarka.
4.1. Apdovanojimų atributiką ruošia ir išlaidas apmoka LSIS.
4.2. Apdovanotam asmeniui įteikiamas pažymėjimas su nurodyta nominacija, metais, ir apdovanotojo vardu bei
pavarde.
4.3. Apdovanojimo pažymėjimą pasirašo LSIS prezidentas ir LSA prezidentas.
4.4. Apdovanojimą įteikia LSIS prezidentas ir LSA prezidentas (arba kiti įgalioti šių asociacijų asmenys) profesinės
Statybininkų dienos šventės renginyje.
4.5. Informacija apie apdovanojimus skelbiama LSIS ir LSA informaciniais kanalais ne anksčiau kaip
apdovanojimų įteikimo dieną.
__________

