Suvestinė redakcija nuo 2019-03-23
Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 2-19, i. k. 105301MISAK00D1-641

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.02.09:2005 „TEISĖS ATLIKTI
PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMĄ ĮGIJIMO TVARKOS
APRAŠAS“ PATVIRTINIMO
2005 m. gruodžio 28 d. Nr. D1-641
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 51 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos
statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.17 papunkčiu:
Preambulės pakeitimai:
Nr. D1-835, 2012-10-15, Žin., 2012, Nr. 120-6043 (2012-10-17), i. k. 112301MISAK00D1-835
Nr. D1-159, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04460

1. T v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.02.09:2005 „Teisės atlikti pastatų
energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ (pridedama).
Pastraipos pakeitimai:
Nr. D1-835, 2012-10-15, Žin., 2012, Nr. 120-6043 (2012-10-17), i. k. 112301MISAK00D1-835

2. Į g a l i o j u VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrą atlikti pastatų energinio
naudingumo sertifikavimą prižiūrinčios institucijos funkcijas.
Papildyta punktu:
Nr. D1-835, 2012-10-15, Žin., 2012, Nr. 120-6043 (2012-10-17), i. k. 112301MISAK00D1-835

APLINKOS MINISTRAS

ARŪNAS KUNDROTAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-641
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-972
redakcija)
STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.02.09:2011
TEISĖS ATLIKTI PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMĄ ĮGIJIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-159, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04460

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato reikalavimus, kurie
privalomi siekiant tapti Lietuvos Respublikoje ekspertu, turinčiu teisę atlikti pastatų energinio
naudingumo sertifikavimą pastatų energinio naudingumo sertifikavimo priežiūros tvarką, pastatų
energinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinčios institucijos funkcijas sertifikavimo priežiūros
srityje.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-835, 2012-10-15, Žin., 2012, Nr. 120-6043 (2012-10-17), i. k. 112301MISAK00D1-835

2. Reglamentas privalomas visiems statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo
subjektams, taip pat juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje
nustato Statybos įstatymas [4.1].
3. Reglamentas iš dalies perkelia 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 2010/31/ES.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-835, 2012-10-15, Žin., 2012, Nr. 120-6043 (2012-10-17), i. k. 112301MISAK00D1-835

II SKYRIUS
NUORODOS
4. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:
4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;
4.2. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų
legalizavimo panaikinimo;
4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo Nr. I-240 įgyvendinimo“;
4.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr.
754 „Dėl studijų, baigtų pagal vienpakopę aukštojo mokslo sistemą, prilyginimo atitinkamų pakopų
nuosekliosioms studijoms“;
4.5. statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintą
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos
techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;
4.6. statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.
D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra“ patvirtinimo“;
4.7. statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
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lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“.
Skyriaus pakeitimai:
Nr. D1-159, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04460

III SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-159, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04460

5. Šiame Reglamente vartojamos sąvokos:
5.1. valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė narė, valstybė, pasirašiusi Europos ekonominės
erdvės sutartį, Šveicarijos Konfederacija;
5.2. užsienio valstybė – bet kuri valstybė, išskyrus Lietuvos Respubliką;
5.3. kita valstybė – bet kuri valstybė, išskyrus valstybę narę;
5.4. teisė – statybos inžinierių turima ar įgyta teisė būti Reglamento 5.6 punkte nurodytu
Sertifikavimo ekspertu;
5.5. pastato energinio naudingumo sertifikavimas – reglamentuotas procesas [4.7.], kurio
metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas
priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo
sertifikatas [3.1.];
5.6. ekspertas, turintis teisę atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą (toliau –
Sertifikavimo ekspertas) – asmuo, turintis galiojantį atitinkamą atestatą, nustatyta tvarka
atliekantis sertifikavimą ir išduodantis pastato energinį sertifikatą.
5.7. Atestavimo ekspertas – fizinis asmuo, kurį skiria atestavimą atliekančios organizacijos
vadovas ir kuris atlieka Pareiškėjo vertinimą pagal atestavimą atliekančios organizacijos nustatytą
tvarką.
Papildyta punktu:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

IV SKYRIUS
TEISĖS ATLIKTI PASTATŲ ENERGINĮ SERTIFIKAVIMĄ ĮGIJIMO TVARKA
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-159, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04460

6. Atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą turi teisę pastatų energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertai, turintys galiojančius kvalifikacijos atestatus.
Fizinis asmuo, pageidaujantis gauti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto
kvalifikacijos atestatą, turi atitikti Reglamento V skyriuje nustatytus išsilavinimo ir darbo patirties
kvalifikacinius reikalavimus, baigti mokymo kursus, išlaikyti egzaminą pagal aplinkos ministro
patvirtintą mokymo programą, per Reglamento 31 punkte nustatytą laikotarpį pateikti prašymą dėl
kvalifikacijos atestato galiojimo patvirtinimo.
7. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimą taip pat gali atlikti ir juridinis asmuo, kurio
sertifikavimo darbus atliekantys darbuotojai yra Sertifikavimo ekspertai, tačiau sertifikatą pasirašo
ir už sertifikavimo kokybę atsakingas pats Sertifikavimo ekspertas.
V SKYRIUS
SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ IR ATESTAVIMO EKSPERTŲ KVALIFIKACINIAI
REIKALAVIMAI
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220
Nr. D1-159, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04460

8. Asmuo, norintis įgyti teisę būti Sertifikavimo ekspertu (toliau – Pareiškėjas), privalo turėti
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bet kurią Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pripažįstamą kvalifikaciją (išsilavinimą
ir darbo patirtį), susijusią su statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, patvirtinantį
dokumentą (dokumentus):
8.1. išduotą baigus universitetines studijas Lietuvos Respublikos ar buvusios LTSR
aukštosiose mokyklose [4.4];
8.2. išduotą valstybės narės (išskyrus Lietuvos Respubliką) kompetentingos institucijos, paskirtos
vadovaujantis tos valstybės teisės aktais;
8.3. išduotą valstybėje narėje (išskyrus Lietuvos Respubliką) sėkmingai baigus studijas
valstybėje narėje ir tos valstybės kompetentingos institucijos pripažintą lygiaverčiu;
8.4. išduotą valstybėje narėje (išskyrus Lietuvos Respubliką) ir patvirtinantį, kad:
8.4.1. jo savininkas yra baigęs vidurinę mokyklą ir ne trumpesnes kaip 3 metų dienines ar
atitinkamos trukmės vakarines ar neakivaizdines studijas universitete, aukštojo mokslo ar kitoje
panašaus lygio mokymo įstaigoje, taip pat baigė papildomas profesines studijas, jeigu taip nustato
valstybė narė;
8.4.2. jo savininkas yra įgijęs statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją;
8.4.3. didžioji studijų, kurias baigus išduotas šis dokumentas, dalis vyko valstybėje narėje,
arba tai yra kitoje valstybėje įgytą statybos inžinieriaus kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas,
jeigu jį pripažinusi valstybė narė yra išdavusi jo savininkui dokumentą apie 3 metų profesinę patirtį
valstybėje narėje;
8.5. išduotą kitos valstybės kompetentingos institucijos, paskirtos vadovaujantis tos valstybės
teisės aktais.
9. Pareiškėjas privalo turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo vienoje iš statybos sričių patirtį ir ne
mažiau kaip 3 pastatų energinio naudingumo skaičiavimų patirtį.
10. Pareiškėjas turi būti baigęs pastatų energinio naudingumo sertifikavimo mokymo kursus
pagal aplinkos ministro patvirtintą mokymo programą ir turėti kursų baigimo pažymėjimą.
101. Atestavimo ekspertui nustatomi tokie kvalifikaciniai reikalavimai:
101.1. turi būti Reglamento nustatyta tvarka atestuotas Sertifikavimo ekspertas;
101.2. turi turėti mokslinį laipsnį technologijos mokslų srityje arba ne mažesnę kaip 5 metų
veiklos patirtį pastatų energinio naudingumo sertifikavimo srityje.
101.3. turi būti bešališkas pagal atestavimą atliekančios organizacijos nustatytus kriterijus;
101.4. turi išklausyti atestavimą atliekančios organizacijos mokymus, skirtus Atestavimo
ekspertams.
Papildyta punktu:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

102. Atestavimo eksperto teises ir pareigas, posėdžių organizavimo tvarką, vertinimo kriterijus
ir eigą nustato atestavimą atliekančios organizacijos tvirtinamas darbo reglamentas.
Papildyta punktu:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

VI SKYRIUS
SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ MOKYMAS
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-159, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04460

11. Pareiškėjų mokymą vykdo mokymo organizacija pagal aplinkos ministro patvirtintą
pastatų energinio naudingumo sertifikavimo mokymo programą, kurioje turi būti numatyti ne
mažiau kaip 3 bandomieji pastatų energinio naudingumo sertifikavimai.
12. Išklausius mokymo kursą, išduodamas pastatų energinio naudingumo sertifikavimo
mokymo kursų baigimo pažymėjimas.
13. Pasikeitus aplinkos ministro patvirtintai pastatų energinio naudingumo sertifikavimo
mokymo programai, Sertifikavimo ekspertai privalo išklausyti papildomą mokymo kursą pagal
aplinkos ministro patvirtintą mokymo programą.
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14. Per 2 (du) mėnesius po kalendorinių metų pabaigos mokymo organizacija pateikia
ataskaitą Aplinkos ministerijai apie įvykdytus mokymus.
VII SKYRIUS
SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ ATESTAVIMO IR KVALIFIKACIJOS ATESTATŲ
GALIOJIMO PATVIRTINIMO TVARKOS APRAŠAS
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-159, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04460

15. Šio skyriaus nuostatos taikomos, kai asmuo pageidauja, kad jam būtų išduotas naujas,
pratęstas turimas kvalifikacijos atestatas arba būtų patvirtintas turimo kvalifikacijos atestato
galiojimas.
16. Atestavimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau –
atestavimą atliekanti organizacija). Atestuoti ar neatestuoti asmenį pagal pateiktus dokumentus ir
egzaminų rezultatus sprendžia atestavimą atliekanti organizacija atsižvelgiant į pateiktas
Atestavimo eksperto išvadas.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

17. Atestuojamo asmens kvalifikacija turi atitikti V skyriaus reikalavimus.
18. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti naują arba pratęsti turimą kvalifikacijos atestatą,
atestavimą atliekančiai organizacijai pateikia prašymą, nurodydamas:
18.1. Pareiškėjo asmens duomenis (vardą, pavardę, taip pat, jei jie buvo keisti, informaciją
apie ankstesnius vardą ir pavardę);
18.2. pageidaujamos veiklos sritį.
19. Prie prašymo pridedama:
19.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jei buvo keisti vardas ar pavardė ir
Gyventojų registre nėra duomenų apie civilinės būklės fakto pasikeitimą, jų keitimo dokumentų
kopijos. Paskirtajai atestavimo organizacijai pareikalavus – dokumentų originalai;
19.2. diplomas ar kiti atitinkami dokumentai, kaip nurodyta V skyriuje, ir jų kopijos;
19.3. ne mažiau kaip 3 metų darbo vienoje iš statybos sričių patirtį patvirtinantys dokumentai;
19.4. ne senesnio kaip 1 metų mokymo kursų baigimo pažymėjimo kopija ir ne mažiau kaip 3
pastatų energinio naudingumo skaičiavimų patirtį įrodantys dokumentai;
19.5. kiti kvalifikacinį pasirengimą įrodantys dokumentai, kuriuos pareiškėjas norėtų pateikti
savo nuožiūra.
20. Atestavimą atliekanti organizacija, gavusi Pareiškėjo prašymą ir Reglamento 19 punkte
nurodytus dokumentus, juos patikrina, taip pat, jei buvo keisti vardas ar pavardė, patikrina
informaciją Gyventojų registre apie asmens civilinės būklės pakeitimą ir ne vėliau kaip per 10 darbo
dienų:
20.1. įregistruoja prašymą, jei pateikti visi reikiami dokumentai;
20.2. neregistruoja prašymo ir praneša Pareiškėjui apie trūkstamus dokumentus;
20.3. gavus trūkstamus dokumentus, prašymą įregistruoja arba per 10 darbo dienų informuoja
Pareiškėją apie jų trūkumus.
21. Atestavimą atliekanti organizacija per 20 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos
surengia egzaminą Pareiškėjui. Egzamino klausimai sudaromi pagal aplinkos ministro patvirtintas
Sertifikavimo ekspertų mokymo programas. Egzaminų klausimus rengia atestavimą atliekanti
organizacija, suderinusi su Aplinkos ministerija, tvirtina atestavimą atliekančios organizacijos
vadovas. Egzaminų klausimai neskelbiami.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

22. Atestavimą atliekanti organizacija egzamino rezultatus ir visus Pareiškėjo atestavimo
dokumentus perduoda atestavimą atliekančios organizacijos vadovo paskirtiems Atestavimo

5
ekspertams. Atestavimo ekspertai savo darbe vadovaujasi šiuo Reglamentu ir darbo reglamentu,
kurį tvirtina atestavimą atliekanti organizacija.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

23. Atestavimą atliekanti organizacija, vadovaudamasi Atestavimo ekspertų išvada, per 6
darbo dienas priima sprendimą:
23.1. išduoti Pareiškėjui kvalifikacijos atestatą, pratęsti turimo kvalifikacijos atestato
galiojimą;
23.2. atidėti Pareiškėjo atestavimą (papildomai informacijai ar dokumentams gauti, laikyti
egzaminą iš naujo);
23.3. Pareiškėjo neatestuoti (pateikti dokumentus iš naujo ne anksčiau kaip po 6 mėnesių).
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

24. Atestavimo ekspertas/atestavimo ekspertai savo išvadoje turi teisę paprašyti, o atestavimą
atliekanti organizacija turi teisę gauti papildomą informaciją apie Pareiškėją iš valstybės bei
savivaldos institucijų, ūkio subjektų, mokslo studijų institucijų, asociacijų, nepriklausomų
specialistų, statybos ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

25. Atestavimą atliekančiai organizacijai priėmus sprendimą išduoti naują kvalifikacijos
atestatą arba pratęsti turimo kvalifikacijos atestato galiojimą, atestavimą atliekanti organizacija ne
vėliau kaip per 31 darbo dieną nuo prašymo įregistravimo dienos Pareiškėjui išduoda kvalifikacijos
atestatą, kurį pasirašo atestavimą atliekančios organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

26. Atestavimą atliekančiai organizacijai priėmus sprendimą Pareiškėjo neatestuoti arba
atestavimą atidėti, atestavimą atliekanti organizacija ne vėliau kaip per 31 darbo dieną nuo prašymo
įregistravimo dienos apie tai raštu informuoja Pareiškėją nurodydama atestavimą atliekančios
organizacijos sprendimo priežastis.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

27. Pastato energinio naudingumo sertifikavimo eksperto kvalifikacijos atestate nurodoma:
27.1. kvalifikacijos atestato numeris;
27.2. Sertifikavimo eksperto vardas, pavardė, asmens kodas;
27.3. veikla, kurią Pareiškėjui suteikiama teisė vykdyti;
27.4. išdavimo data (išdavimo data laikoma atestavimą atliekančios organizacijos teigiamo
sprendimo priėmimo data);
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

27.5. kvalifikacijos atestato pirmo išdavimo data (tik pratęsiant kvalifikacijos atestato
galiojimą);
27.6. kvalifikacijos atestatą pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas.
28. Kvalifikacijos atestatas išduodamas neribotam laikui ir galioja nuo atestavimą atliekančios
organizacijos teigiamo sprendimo priėmimo dienos.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

29. Visus Pareiškėjo atestavimo dokumentus ir kontrolinę atestato kopiją atestavimą atliekanti
organizacija saugo 10 metų nuo atestavimą atliekančios organizacijos sprendimo priėmimo dienos.
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Punkto pakeitimai:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

30. Ekspertai, turintys kvalifikacijos atestatą, ne rečiau kaip kas 5 metai privalo kelti
kvalifikaciją tobulinimo kursuose išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal Aplinkos
ministerijos patvirtintą programą.
31. Ekspertas, pageidaujantis ir toliau turėti galiojantį kvalifikacijos atestatą, praėjus 5
metams nuo atestato gavimo arba nuo paskutinio atestato galiojimo patvirtinimo, pateikia
atestavimą atliekančiai organizacijai prašymą patvirtinti turimo kvalifikacijos atestato galiojimą,
dokumentus apie kvalifikacijos kėlimą ir per pastaruosius 5 metus atliktų pastatų energinio
naudingumo sertifikavimo darbų sąrašą.
32. Atestavimą atliekanti organizacija patikrina pateiktus dokumentus ir ne vėliau kaip per 10
darbo dienų nuo jų pateikimo:
32.1. įregistruoja prašymą, jei pateikti visi reikiami dokumentai;
32.2. neregistruoja prašymo ir praneša Pareiškėjui apie trūkstamus dokumentus;
32.3. gavus trūkstamus dokumentus, prašymą įregistruoja arba per 10 darbo dienų informuoja
Pareiškėją apie jų trūkumus.
33. Atestavimą atliekanti organizacija surengia egzaminą Pareiškėjui.
34. Pareiškėjui išlaikius egzaminą arba neišlaikius egzamino 2 kartus, atestavimą atliekanti
organizacija visus jo atestavimo dokumentus perduoda Atestavimo ekspertams. Atestavimo
ekspertai, išnagrinėję pateiktus dokumentus, teikia išvadą:
34.1. patvirtinti jau turimo kvalifikacijos atestato galiojimą;
34.2. atidėti turimo kvalifikacijos atestato galiojimo patvirtinimą Pareiškėjui (papildomai
informacijai ar dokumentams gauti, laikyti egzaminą iš naujo);
34.3. sustabdyti Pareiškėjo turimo kvalifikacijos atestato galiojimą.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

35. Atestavimo ekspertų išvados įforminamos raštu. Atestavimo eksperto išvados formą
nustato atestavimą atliekanti organizacija.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

36. Atestavimą atliekančiai organizacijai priėmus sprendimą patvirtinti turimo kvalifikacijos
atestato galiojimą, atestavimą atliekanti organizacija ne vėliau kaip per 31 darbo dieną nuo prašymo
įregistravimo dienos registruoja patvirtinimą registre ir informuoja Pareiškėją apie kvalifikacijos
atestato galiojimo patvirtinimą.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

37. Atestavimą atliekančiai organizacijai priėmus sprendimą nepatvirtinti Pareiškėjo turimo
kvalifikacijos atestato galiojimo ir jo galiojimą sustabdyti, atestavimą atliekanti organizacija ne
vėliau kaip per 31 darbo dieną nuo prašymo įregistravimo dienos apie tai raštu informuoja
Pareiškėją nurodydama sprendimo priežastis.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

38. Pareiškėjas, pageidaujantis pakeisti kvalifikacijos atestatą pasikeitus pavardei, turi pateikti
atestavimą atliekančiai organizacijai prašymą dėl naujo kvalifikacijos atestato išdavimo. Perrašytas
kvalifikacijos atestatas turi būti išduotas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo
pateikimo.
39. Jei kvalifikacijos atestato originalas pametamas, sunaikinamas ar kitaip prarandamas,
Pareiškėjas per 30 dienų apie tai privalo informuoti atestavimą atliekančią organizaciją ir pateikti
paaiškinimą raštu. Atestavimą atliekanti organizacija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
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paaiškinimo gavimo dienos interneto tinklalapyje (www.spsc.lt) paskelbia informaciją apie
kvalifikacijos atestato originalo dingimą. Dokumento savininkui išduodamas naujas kvalifikacijos
atestatas nauju numeriu neatliekant šiame skyriuje nustatytų procedūrų.
VIII SKYRIUS
ATESTATŲ REGISTRAS
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-159, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04460

40. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestatų registrą (toliau –
Sertifikavimo ekspertų registras) tvarko atestavimą atliekanti organizacija.
41. Sertifikavimo ekspertų registre saugoma:
41.1. paraiškos registravimo data;
41.2. Sertifikavimo eksperto vardas, pavardė;
41.3. Sertifikavimo eksperto asmens kodas;
41.4. Sertifikavimo eksperto kontaktiniai duomenys;
41.5. kvalifikacijos atestato numeris;
41.6. Atestavimą atliekančios organizacijos sprendimo numeris ir data;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

41.7. kvalifikacijos atestato pirmo išdavimo data;
41.8. Sertifikavimo eksperto naudojamos programinės įrangos atpažinimo kodai;
41.9. kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo data ir laikotarpis;
41.10. įspėjimo arba kvalifikacijos atestato galiojimo panaikinimo data;
41.11. kita atestavimo organizavimui ir Sertifikavimo ekspertų darbo kontrolei reikalinga
informacija.
42. Informacija apie išduotus kvalifikacijos atestatus skelbiama atestavimą atliekančios organizacijos
tinklalapyje. Skelbiama tokia informacija:
42.1. Sertifikavimo eksperto vardas, pavardė;
42.2. kvalifikacijos atestato numeris;
42.3. kvalifikacijos atestato išdavimo data;
42.4. kvalifikacijos atestato pirmo išdavimo data;
42.5. paskutinio kvalifikacijos atestato galiojimo patvirtinimo data arba kito numatomo
patvirtinimo data;
42.6. kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo data ir laikotarpis arba galiojimo
panaikinimo data;
42.7. Sertifikavimo eksperto kontaktiniai duomenys – ekspertui raštiškai sutikus.
43. Skelbiami duomenys atnaujinami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po atestato išdavimo,
galiojimo sustabdymo ar panaikinimo sprendimo dienos.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

IX SKYRIUS
PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO PRIEŽIŪRA (TIKRINIMAS)
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-159, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04460

44. Už išduotų pastatų energinio naudingumo sertifikatų sąrašo (toliau – Sąrašas) tvarkymą,
pastatų energinio naudingumo sertifikatų (toliau – Sertifikatai) numeraciją bei pastatų energinio
naudingumo sertifikavimo priežiūrą atsakinga Aplinkos ministerijos įgaliota sertifikavimą
prižiūrinti institucija (toliau – Sertifikavimą prižiūrinti institucija).
45. Sertifikavimo ekspertas, prieš išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatą
užsakovui, turi pateikti jį įrašymui į išduotų Sertifikatų sąrašą Sertifikavimą prižiūrinčiai
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institucijai ir gauti jos patvirtinimą apie Sertifikato įrašymą į išduotų Sertifikatų sąrašą. Tik
įtrauktas į išduotų Sertifikatų sąrašą Sertifikatas yra galiojantis ir gali būti išduodamas užsakovui.
46. Sertifikavimą prižiūrinti institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos
įstatymu [4.1] ir statybos techniniu reglamentu STR.2.01.09:2005 [4.7], turi patikrinti sertifikavimo
ekspertų išduotų pastatų energinio naudingumo sertifikatų teisėtumą ir atliktų sertifikavimo darbų
kokybę atlikdama preliminarius, išsamius ir atrankinius (ex post) tikrinimus.
47. Sertifikavimo ekspertas, parengęs Sertifikatą, naudodamasis Sertifikavimą prižiūrinčios
institucijos elektroninio sertifikavimo informacinės sistemos jam suteikta prieiga, pateikia
Sertifikavimą prižiūrinčiai institucijai prašymą dėl Sertifikato įrašymo į Sąrašą, taip pat pateikia
sertifikuojamo pastato energinio naudingumo sertifikato duomenų rinkmeną (toliau – Duomenų
rinkmena), kurią sudaro pastato energinio naudingumo sertifikatui išduotų duomenų visuma.
Sertifikavimą prižiūrinti institucija, gavusi Duomenų rinkmeną, atlieka preliminarų tikrinimą
(toliau – Preliminarus tikrinimas) tokia tvarka:
47.1. Sertifikavimą prižiūrinti institucija per 5 darbo dienas nuo Duomenų rinkmenos gavimo
institucijoje dienos, naudodamasi specialia kompiuterine programa, atlieka pastato energinio
naudingumo sertifikatui išduoti naudotų duomenų tikrinimą, atsižvelgiant į tai, ar pakankami ir
teisingi energinio naudingumo skaičiavimams naudoti duomenys (pastato energinio naudingumo
kiekybinis įvertinimas ir pastato būklę apibūdinantys rodikliai, apskaičiuotos suminės energijos
sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto, suteikta pastatų (pastato dalių)
energinio naudingumo klasė ir kita), ar naudota galiojanti skaičiavimo programos versija, ar galioja
sertifikavimo eksperto atestatas, ar pateiktas Sertifikatas (jo forma) atitinka nustatytus reikalavimus
[4.7];
47.2. jei nustatoma, kad energinio naudingumo skaičiavimams naudoti duomenys
nepakankami ar neteisingi, naudota negaliojanti skaičiavimo programos versija, sertifikavimo
ekspertas neatitinka jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ar pateiktas Sertifikatas (jo turinys ir
forma) neatitinka nustatytų reikalavimų [4.7], Sertifikatas neįtraukiamas į išduotų Sertifikatų sąrašą,
jo rinkmena grąžinama sertifikavimo ekspertui nurodant trūkumus.
471. Jei Preliminarus tikrinimas parodo, kad gauti energinio naudingumo skaičiavimų
rezultatai yra klaidingi, pagal statinio paskirtį nustatyta neįprastai aukšta arba žema energinio
naudingumo klasė arba nustatyti energinio naudingumo skaičiavimams naudotų duomenų trūkumai,
darantys esminę ir lemiamą įtaką energinio naudingumo skaičiavimų rezultatams, Sertifikatas
tikrinamas išsamiai:
471.1. išsamaus tikrinimo metu atliekamas Sertifikatui išduoti naudotų duomenų ir energinio
naudingumo sertifikato, įskaitant rekomendacijas, rezultatų tikrinimas, peržiūrimi energinio
naudingumo skaičiavimams naudoti duomenys, tikrinamas energinio naudingumo apskaičiavimo
būdas ir teisingumas, sertifikavimo eksperto atestatas. Sertifikavimą prižiūrinti institucija gali
pareikalauti papildomos informacijos ar duomenų, reikalingų sprendimui dėl Sertifikato teisėtumo
ir techninio pagrįstumo priėmimo;
471.2. jei nustatoma, kad energinio naudingumo skaičiavimams naudoti duomenys
nepakankami ar neteisingi, ar padarytos esminės klaidos energinio naudingumo skaičiavimuose
[4.7], Sertifikatas neįtraukiamas į išduotų Sertifikatų sąrašą, Sertifikato Duomenų rinkmena
grąžinama sertifikavimo ekspertui nurodant trūkumus.
472. Preliminaraus ar išsamaus tikrinimo metu nustatytus trūkumus sertifikavimo ekspertas
pašalina ir pateikia patikslintą Duomenų rinkmeną Sertifikavimą prižiūrinčiai institucijai. Tokiu
atveju laikoma, kad prašymas dėl Sertifikato įrašymo į Sąrašą pateikiamas iš naujo ir Sertifikavimą
prižiūrinti institucija atlieka reglamento 47 ir 471 punktuose nurodytas patikrinimo procedūras.
Kiekvienas prašymas dėl sertifikato registravimo traktuojamas ir apmokestinamas kaip sertifikatų
registro tvarkymas registruojant vieną pastatų energinio naudingumo sertifikatą arba vieną buto
energinio naudingumo sertifikatą.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-159, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04460
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473. Atrankinių patikrinimų metu, per kiekvienus kalendorinius metus iš užregistruotų
Sertifikatų sąrašo atrenkama ir patikrinama ne mažiau kaip 0,1 % užsakovams išduotų Sertifikatų.
Atrankiniam tikrinimui visų pirma atrenkami sertifikavimo ekspertų, kurių 3 ar daugiau Sertifikatus
buvo atsisakyta įtraukti į išduotų Sertifikatų sąrašą dėl preliminaraus ar išsamesnio patikrinimo
metu nustatytų trūkumų, išduoti Sertifikatai ir Sertifikatai, susiję su gautais pranešimais dėl galimų
pažeidimų, atliekant pastato sertifikavimą. Kiti Sertifikatai atrenkami atsitiktinės atrankos būdu.
Atrankiniu būdu patikrintų sertifikatų sąrašas kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje pateikiamas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-159, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04460

474. Atrankinio tikrinimo metu tikrinami pastato energinio naudingumo sertifikatui išduoti
naudoti duomenys, Sertifikate, įskaitant rekomendacijas, nurodyti rezultatai (pastato energinio
naudingumo kiekybinis ir kokybinis įvertinimas ir pastato būklę apibūdinantys rodikliai,
apskaičiuotos suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto,
suteikta pastatų (pastato dalių) energinio naudingumo klasė ir kita). Gavus pastato naudotojo
(savininko) raštišką sutikimą, atliekama pastato, kuriam išduotas Sertifikatas, apžiūra ir įvertinimas
vietoje, siekiant patikrinti, ar pastatas atitinka energinio naudingumo sertifikate pateiktus duomenis
pagal statybos techninį reglamentą STR.2.01.09:2005 [4.7], tikrinami energinio naudingumo
skaičiavimai, apskaičiavimo būdas, eksperto kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Sertifikavimą
prižiūrinti institucija gali pareikalauti ir papildomos informacijos ar duomenų, reikalingų
sprendimui dėl Sertifikato teisėtumo ir techninio pagrįstumo priėmimo.
475. Sertifikavimą prižiūrinti institucija, atrankinio patikrinimo metu nustačiusi nekokybišką
sertifikavimo darbų atlikimą, perduoda gautus dokumentus ir atliktų sertifikavimo darbų kokybės
patikrinimo rezultatus Atestavimo ekspertams, kurie pagal priskirtą kompetenciją teikia išvadas dėl
Sertifikavimo eksperto, nekokybiškai atlikusio sertifikavimo darbus, įspėjimo, kvalifikacijos
atestato galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

476. Sertifikavimą prižiūrinti institucija, atlikdama sertifikavimo priežiūros funkcijas, gali
pasitelkti atestuotas ekspertizės įmones arba atestuotus ekspertus patikrinti atliktų sertifikavimo
darbų kokybę.
477. Sertifikavimo ekspertas, kurio pateiktas sertifikatas yra tikrinamas, kai tai reikalinga, turi
užtikrinti patikrinimų metu reikalingos papildomos informacijos ar duomenų pateikimą ir sudaryti
galimybę Sertifikavimą prižiūrinčios institucijos įgaliotiems asmenims atlikti su sertifikato
tikrinimu susijusius veiksmus.
Skyriaus pakeitimai:
Nr. D1-835, 2012-10-15, Žin., 2012, Nr. 120-6043 (2012-10-17), i. k. 112301MISAK00D1-835

X SKYRIUS
POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS
48. Sertifikavimo ekspertams, turintiems Reglamento nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos
atestatą, atestavimą atliekančios organizacijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis
Atestavimo ekspertų išvada, taiko poveikio priemones:
48.1. gali sustabdyti kvalifikacijos atestato galiojimą 6 mėnesiams Statybos įstatymo [4.1] 51
straipsnio 13 dalyje nurodytais atvejais;
48.2. gali panaikinti kvalifikacijos atestato galiojimą Statybos įstatymo [4.1] 51 straipsnio 14
dalyje nurodytais atvejais;
48.3. gali pareikšti įspėjimą Statybos įstatymo [4.1] 51 straipsnio 16 dalyje nurodytais
atvejais.
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49. Jeigu kvalifikacijos atestato galiojimas buvo panaikintas, prašymas dėl naujo
kvalifikacijos atestato išdavimo gali būti teikiamas atestavimą atliekančiai organizacijai ne anksčiau
kaip po Statybos įstatymo [4.1] 51 straipsnio 15 dalyje nurodyto laikotarpio, išskyrus Statybos
įstatymo [4.1] 51 straipsnio 14 dalies 3 punkte nurodytą atvejį.
50. Atestavimą atliekančios organizacijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens informacija dėl
poveikio priemonių taikymo asmenims, turintiems šio Reglamento nustatyta tvarka išduotą
kvalifikacijos atestatą, skelbiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
51. Informacija dėl poveikio priemonių taikymo asmenims, turintiems šio Reglamento
nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą skelbiami valstybės įmonės Statybos produkcijos
sertifikavimo centro interneto svetainėje www.spsc.lt, skelbime nurodoma:
51.1 sertifikavimo eksperto vardas, pavardė,
51.2. atestato numeris,
51.3. datos,
51.4. pritaikyta poveikio priemonė.
Skyriaus pakeitimai:
Nr. D1-159, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04460

XI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-159, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04460

52. Asmuo, pageidaujantis gauti, pratęsti ar pakeisti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę
būti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertu, už atestavimą pirmą kartą, už atestavimą
pakartotinai, už kvalifikacijos atestato pratęsimą, už kvalifikacijos atestato galiojimo patvirtinimą,
už naujo Kvalifikacijos atestato išdavimą, kai šis prarandamas, už išrašo iš Registro apie
Kvalifikacijos galiojimą išdavimą, už sertifikuojamų pastatų duomenų bazės ir išduotų sertifikatų
registro tvarkymą turi sumokėti atestavimą atliekančiai organizacijai Aplinkos ministerijos
patvirtintą įmoką per 5 darbo dienas po išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo.
53. Už pastatų energinio naudingumo sertifikavimo mokymo kursus Pareiškėjas apmoka
kursus organizuojančiai mokymo organizacijai iki mokymo kursų pradžios.
54. Sertifikatų registro organizacija atestato galiojimo laikotarpiu prižiūri Sertifikavimo
eksperto darbą, tačiau už sertifikavimo kokybę atsakingas pats Sertifikavimo ekspertas.
55. Neteko galios nuo 2019-03-23
Punkto naikinimas:
Nr. D1-159, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04460
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220
56. Neteko galios nuo 2019-03-23
Punkto naikinimas:
Nr. D1-159, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04460

57. Atestavimą atliekančios organizacijos sprendimai dėl atestato neišdavimo, jo galiojimo
sustabdymo ar paskelbimo netekusiu galios priėmimo dienos gali būti skundžiami Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-159, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04460

58. Atestavimo ekspertas atsako už Pareiškėjo vertinimo teisingumą ir objektyvumą, išvados
atitiktį teisės aktų reikalavimams.
Papildyta punktu:
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220

_________________
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Priedo pakeitimai:
Nr. D1-972, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 157-7448 (2011-12-23), i. k. 111301MISAK00D1-972

Pakeitimai:
1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-453, 2006-10-10, Žin., 2006, Nr. 111-4244 (2006-10-19), i. k. 106301MISAK00D1-453
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-641 "Dėl statybos techninio
reglamento STR 1.02.09:2005 "Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas"
patvirtinimo" pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-717, 2009-11-27, Žin., 2009, Nr. 143-6324 (2009-12-02), i. k. 109301MISAK00D1-717
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-641 "Dėl statybos techninio
reglamento STR 1.02.09:2005 "Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas"
patvirtinimo" pakeitimo
3.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-972, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 157-7448 (2011-12-23), i. k. 111301MISAK00D1-972
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-641 "Dėl statybos techninio
reglamento STR 1.02.09:2005 "Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas"
patvirtinimo" pakeitimo
4.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-835, 2012-10-15, Žin., 2012, Nr. 120-6043 (2012-10-17), i. k. 112301MISAK00D1-835
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-641 "Dėl statybos techninio
reglamento STR 1.02.09:2005 "Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas"
patvirtinimo" pakeitimo
5.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-334, 2015-04-24, paskelbta TAR 2015-04-24, i. k. 2015-06220
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-641 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“
patvirtinimo“ pakeitimo
6.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-159, 2019-03-21, paskelbta TAR 2019-03-22, i. k. 2019-04460
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-641 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 1.02.09:2005 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“
patvirtinimo“ pakeitimo

