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Vandentvarkos ūkio bei kitų statybų, projektavimo ir statybos techninės

priežiūros srityse dirbančių specialistų profesinės kvalifikacijos

reikalavimai

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vandentvarkos ūkio bei kitų statybų, projektavimo ir statybos techninės priežiūros srityse dirbantys

specialistai,  siekiantys  teisės  eiti  statybos  techninės  veiklos  pagrindinių sričių  vadovų pareigas  (STR

1.02.01:2017),  turi tenkinti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

- išsilavinimo, kurį įrodo statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas;

- profesinės patirties (darbo stažo);

- tinkamo profesinių žinių lygio;

- tinkamo teisinių žinių lygio.

2. Vandentvarkos ūkio bei kitų statybų projektavimo ir statybos techninės priežiūros srityse dirbančių

specialistų, siekiančių teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, profesines

žinias tikrina ir vertina Lietuvos vandens tiekėjų asociacija – LVTA (Aplinkos ministro 2011 m. gruodžio

28 d. įsakymas Nr. D1-1034). 

Šiam darbui atlikti LVTA paskiria VšĮ „Vandentvarkos institutas“ (toliau – Institutas) ir profesinių

žinių  tikrinimo  ir  vertinimo  komisiją,  kurie  rengia  kvalifikacinius  reikalavimus,  profesinių  žinių

vertinimo egzaminų programas, testus, kvalifikacijos kėlimo mokymo programas. Institutas ir komisija

profesines žinias patikrina ir įvertina egzamino metu. Egzaminų bilietus pagal atestavimo sritis rengia

Institutas ir profesinių žinių vertinimo komisija.

3. Profesinius- kvalifikacinius reikalavimus Vandentvarkos ūkio bei kitų statybų projektavimo ir statybos

techninės priežiūros srityse dirbantiems specialistams nustato LVTA profesinių žinių vertinimo komisija

ir Institutas.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

1. Vadovams nustatomi tokie reikalavimai:

1.1. Išsilavinimas, profesinė patirtis (darbo stažas):

1.1.1.  Išsilavinimo  ir  profesinės  patirties  (darbo  stažo)  minimalūs  reikalavimai  privalo  atitikti

reikalavimus,  nurodytus  STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir  teisės pripažinimo tvarkos

aprašas“ ir Statybos įstatyme, 12 str..    

1.2. Profesinės žinios:

1.2.1. statybos ir su ja susijusių sričių, įvardytų Statybos įstatyme, teisinių žinių žinojimas;

1.2.2. projektavimą, eksploatavimą ir statybos procesą reguliuojančių dokumentų ir normų žinojimas;

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?actualEditionId=RHuVZMouQS&documentId=TAR.F31E79DEC55D


1.2.3.  naujų  medžiagų,  gaminių,  technologijų,  naudojamų mūsų  šalies  ir  užsienio  statybos  darbuose

žinojimas;

1.2.4.  Europos  Sąjungos  direktyvos,  nustatančios  reikalavimus  vandens  apsaugai  ir  sąlygojančios

vandentvarkos ūkio plėtrą, normų žinojimas;

1.2.5. LR vandens įstatymo, LR Geriamojo vandens įstatymo, LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo įstatymo normų žinojimas;

1.2.6. profesinės kvalifikacijos kėlimas;

1.2.7. sugebėjimas panaudoti įgytą patirtį dirbant savarankiškai.

Asmenys,  turintys  teisę  eiti  techninės  veiklos  pagrindinių  sričių  vadovų pareigas  pagal

užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamo darbo poreikius:

•  turi turėti kitų teisės aktų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

•  išmanyti  geriamojo  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  infrastruktūros  elementų

eksploatavimo, aplinkosaugos, techninės saugos, priešgaisrinės saugos taisyklių ir kitų norminių

teisės  aktų, reglamentuojančių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, reikalavimus;

•  turėti  ne  mažesnį  kaip  aukštesnįjį  ar  aukštąjį  (ne)universitetinį  ar  jam  prilygintą

išsilavinimą vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, aplinkos ar statybos inžinerijos srityse.

Profesinės žinios patikrinamos ir įvertinamos testais.


