LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA

STATYBOS DALYVIŲ PROFESINĖS PRAKTINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS
VERTINIMO
PROCEDŪRA
1.Visų aukščiau išvardintų specialistų praktinę profesinę veiklą ir kvalifikaciją vertina Lietuvos
vandens tiekėjų asociacijos (LVTA) atestavimo komisija.
2. Kiekvienų einamųjų metų I ir II pusmečio kursų tvarkaraštis skelbiamas www.lvta.lt.
3. Projekto vadovai, projekto dalies vadovai, projekto vykdymo priežiūros vadovai ir kt., taip pat
statybos vadovai, specialiųjų statybos darbų vadovai ir techninės priežiūros vadovai, pageidaujantys
pakeisti ar įsigyti naują atestatą, likus mėnesiui iki numatytos atestacijos datos, pateikia Lietuvos vandens
tiekėjų asociacijai (Laisvės pr. 117A, LT- 06118 Vilnius, tel./fax 2301391, 230 13 80 ) šiuos dokumentus
(STR 1.02.06:2012):
3.1. Prašymą LVTA;
3.2. Prašymą VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui;
3.3. Gyvenimo (darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos rūšies) aprašymą.
Pareiškėjai taip pat gali pateikti europinio pavyzdžio gyvenimo aprašymą (curriculum vitae);
3.4. Per pastaruosius 3 metus atliktų darbų, susijusių su pareiškėjo prašyme nurodyta veikla,
kurioje tiesiogiai dalyvavo pareiškėjas, sąrašą;
3.5. Statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo ir jo priedėlio kopijas;
3.6. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės ar kito asmens
dokumento) kopiją;
3.7. Pavardės keitimo dokumento (jei pavardė buvo keista) kopiją;
3.8. Profesinių žinių įvertinimo dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip prieš 2 metus;
3.9. Pareiškėjas gali savo nuožiūra pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jo kvalifikaciją
(dokumentus apie turimą mokslinį laipsnį, kvalifikacijos kėlimą, dalyvavimą tarptautinėse programose ir
pan.).
Procedūros aprašymas:
4. Dokumentus priima ir jų atitikimą normatyviniams teisės aktams tikrina LVTA profesinių žinių
tikrinimo ir vertinimo komisija.
4.1. Po dokumentų patikrinimo ir aptarimo komisijos posėdyje, specialistas įtraukiamas (arba ne) į
asmenų, siekiančių kvalifikacijos atestato, sąrašą ir pakviečiamas laikyti egzaminus nustatytu laiku.
Kursų tvarkaraštis, reikiamų dokumentų sąrašas bei formos skelbiami www.lvta.lt tinklapyje.

4.2. Profesinių žinių patikrinimo egzaminas laikomas raštu (testas). Esant reikalui specialistas
kviečiamas pokalbiui.
4.3. Egzaminų apibendrinti rezultatai pranešami iš karto po egzaminų komisijos posėdžio.
4.4. Profesinių žinių patikrinimo rezultatai surašomi į nustatytos formos protokolą, kurį pasirašo
komisijos pirmininkas bei sekretorius, protokolas su specialistų dokumentais pateikiamas SPSC atestato
išdavimo procedūrai užbaigti.
5. Profesinės praktinės veiklos reikalavimai:
5.1. Profesinės veiklos ir kvalifikacijos vertinimo kriterijai yra profesinė praktinė veikla,
kvalifikacijos kėlimas, kurie patvirtinami kartu su prašymu pateikiamais dokumentais.
5.2. Specialistas per atesto galiojimo laiką dirbo ne mažiau 3 (5) metus atestato nurodytoje veiklos
srityje, vadovaudamas atitinkamos statinio grupės objektų projektavimui, statybai arba specialiųjų darbų
vykdymui.
5.3. Žino ir vadovaujasi savo įmonės statybos taisyklėmis.
6 .Kvalifikacijos kėlimo reikalavimai:
6.1. Specialistas atnaujino žinias pagal LVTA parengtas, su SPSC suderintas ir Aplinkos
ministerijos patvirtintas kvalifikacijos kėlimo mokymo programas.
6.2. Specialisto lankytų kvalifikacijos kėlimo priemonių trukmė turėtų būti ne mažiau 20 val. (per 5
metus).
7. Specialisto profesinės praktinės veiklos ir kvalifikacijos kėlimo vertinimas ir išvados:
7.1. LVTA atestavimo komisija išnagrinėjusi atestuojamojo asmens pateiktą medžiagą ir įvertinusi
jo atsakymus į egzaminų komisijos narių pateiktus klausimus iš profesinę veiklą charakterizuojančios
medžiagos:
7.1.1. Atestuojamą specialistą įvertina teigiamai, įformina protokolu ir rekomenduoja suteikti teisę
į profesinės veiklos kvalifikacijos atestatą.
7.1.2. Atestuojamą specialistą įvertina nepatenkinamai, rekomenduoja asmeniui pakartotinai laikyti
profesinių žinių egzaminą ir tik po to sprendžia dėl teisės į pagrindinių statybos sričių vadovų
kvalifikacijos atestatą.
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