
PATVIRTINTA 
VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo 
centro direktoriaus 
2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr.  B-21-34    

TEISINIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO 
UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS

TVARKA

1. Užsienio  šalių  Pareiškėjas,  siekiantis  eiti  statybos  techninio  reglamento    
STR 1.02.01:2017 „Statybos  dalyvių  atestavimo ir  teisės  pripažinimo tvarkos  aprašas“  
2.1.1-2.1.20  papunkčiuose  nurodytas  Vadovų pareigas,  turi  išlaikyti  teisinių  žinių  egzaminą  
pagal SPSC parengtą  ir  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro  patvirtintą  teisinių  žinių  
egzaminų programą,  kuri  skelbiama  SPSC  tinklalapyje  www.spsc.lt.  Teisinių  žinių  
patikrinimą  ir įvertinimą atlieka SPSC.

2. Registruojantis į teisinių žinių egzaminą užsienio šalių pareiškėjas ar jį atstovaujantis
asmuo  (toliau  –  Pareiškėjas)  privalo  pateikti  prašymą  (1  priedas)  elektroniniu  paštu
atestavimas@spsc.lt.  Prašyme  nurodomi  pareiškėjo  (-ų)  duomenys  (vardas,  pavardė,
atstovaujama  įmonė),  pageidaujama  egzamino  data,  valanda  ir  informacija  ar  Pareiškėjas
egzaminą  pageidauja  laikyti  dalyvaujant  vertėjui.  Vertėją  pasirenka  Pareiškėjas.  Egzaminą
laikant su vertėju, būtina  pridėti patvirtinimą, kad vertėjas atitinka statybos techninio reglamento
STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 48 punkto
reikalavimams.  Pateikiant  prašymą  Pareiškėjas  turi  nurodyti,  kiek  laiko  prireiks  pasirinktam
vertėjui išversti egzamino bilietus raštu į Pareiškėjui priimtiną kalbą. Apie užregistruotą prašymą
Pareiškėjas informuojamas elektroniniu paštu per 1 darbo dieną po prašymo pateikimo.

3. Teisinių  žinių  egzaminą  organizuoja  SPSC  per  5  darbo  dienas  nuo  Pareiškėjo
prašymo  registravimo.  SPSC  įvertina  visas  aplinkybės  ir  pasiūlo  Pareiškėjui  ir  jo  vertėjui
egzamino  datą  ir  laiką.  Tik  gavus  SPSC  patvirtinimą  Pareiškėjas  laikomas  registruotu  į
egzaminą. Išversti raštu egzamino bilietus vertėjas pakviečiamas atvykti suplanuoto egzamino
dieną pieš egzaminą.

4. Teisinių žinių egzaminų klausimai neskelbiami. Pareiškėjo pasirinktas vertėjas, testų
klausimus  raštu į pareiškėjui priimtiną kalbą verčia SPSC nurodytose patalpose, naudodamasis
SPSC kompiuteriu. Vertimo metu vertėjui draudžiama naudotis bet kokiomis ryšio priemonėmis
ir internetu. Vertėjo išversti egzamino klausimai atspausdinami. Vertėjas atspausdintus egzaminų
klausimus  lietuvių  kalba  ir  išverstus  į  pareiškėjo  pasirinktą  kalbą  patvirtina  savo  parašu
pasirašydamas  kiekviename  egzamino  klausimų  lape.  Paskutiniame  egzamino  klausimų  lape
vertėjas užrašo datą ir laiką.

5. Vadovų teisinių žinių patikrinimą ir įvertinimą atlieka SPSC:

5.1. kiekvienam užsienio šalies Pareiškėjui pateikiamas teisinių žinių bilietas su 20 arba 10 
klausimų kartu su Pareiškėjo pasirinkto vertėjo pridėtu raštišku vertimu. Pareiškėjas teisingus
atsakymus žymi lietuviškame biliete;

5.2. Pareiškėjas popieriniame biliete atsakymų dalyje gali daryti pataisymus, jei mano, kad 
suklydo pažymėdamas atsakymą. Šiuo atveju Pareiškėjas turi perbraukti neteisingą atsakymą, iš 
naujo pažymėti jo manymu teisingą (-us) atsakymus ir greta parašyti „teisingas“ arba „Ok“;
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5.3. Pareiškėjas turi pažymėti teisingą atsakymą arba atsakymus kaip nurodyta bilieto viršuje, 
kairėje pusėje. Užsienio šalių piliečiams teisingų atsakymų pažymėjimui yra skiriama: kai testas 
iš 20 klausimų – 45 minutės, kai testas iš 10 klausimų – 25 minutės;

5.4. Pareiškėjui iš 20 klausimų atsakius ne mažiau kaip į 15, o iš 10 klausimų – ne mažiau
kaip į 7, teisinės žinios įvertinamas teigiamai;

5.5. Pareiškėjui teisingai atsakius į mažiau klausimų nei nurodyta 5.4 papunktyje, teisinių
žinių patikrinimo rezultatas yra neigiamas;

5.6. Pareiškėjas,  gavęs  neigiamą  teisinių  žinių  egzamino  įvertinimą,  gali  pakartotinai
laikyti teisinių žinių egzaminą ne anksčiau kaip po 5 dienų nuo egzamino vertinimo dienos ir už
paslaugą  sumokėjus  aplinkos  ministro  nustatytą  įmoką.  Atestavimo  procedūra  atnaujinama
Pareiškėjui išlaikius teisinių žinių egzaminą;

5.7. Teisinių žinių egzamino rezultatai Pareiškėjams pranešami egzamino laikymo dieną. Jei 
Pareiškėjas po egzamino nelaukė, kol bus patikrinti bilietai ir praneštas rezultatas, apie egzaminų 
rezultatus jam pranešama elektroniniu paštu.

5.8. Teisinių žinių egzaminą vienu metu gali laikyti ne daugiau kaip trys užsienio šalių
Pareiškėjai. Egzamine dalyvauja nors vienas SPSC atstovas.

6. Teisinių  žinių  testai  (patikrinimo  klausimai)  yra  neskelbiami  ir  neplatinami
tretiesiems asmenims.

7. Testų  klausimų  vertimo  į  Pareiškėjui  suprantamą  kalbą  vertimo  išlaidas  apmoka
Pareiškėjas.  Testų  negali  versti  Pareiškėjo  atžvilgiu  suinteresuoti  asmenys  (bendradarbiai,
giminaičiai ir pan.).

______________



1 priedas 

Pareiškėjo vardas, pavardė:  

Adresas:  

Atstovaujama įmonė:  

Telefonas kontaktams:  

El. pašto adresas:  

 

VĮ STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRUI 

 

P R A Š Y M A S  

Data: __________ Nr. ______  

DĖL UŽSIENIO ŠALIES PILIEČIŲ REGISTRAVIMO  

Į TEISINIŲ ŽINIŲ EGZAMINĄ 

 

Prašau patvirtinti registraciją į teisinių žinių egzaminą (nurodant kelias pageidaujamas 

egzamino datas): 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

 

Prašau suteikti vertėjui ________________________ val. raštiškam bilieto klausimų vertimui prieš  
 (nurodomas laikas, skiriamas vieno bilieto vertimui) 

egzaminą. 

 

PRIDEDAMA: 

1. Vertėjo patvirtinimas, kad atitinka STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės 

pripažinimo tvarkos aprašas“ 48 punkto reikalavimams. 

 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su VĮ SPSC taikoma asmens duomenų tvarkymo politika, 

kuri skelbiama VĮ SPSC tinklalapyje ir sutinku, kad VĮ SPSC tvarkytų mano asmens duomenis VĮ 

SPSC teikiamų paslaugų tikslais ir apimtimi. Patvirtinu, kad esu informuotas (-a) dėl savo teisių: 

susipažinti su mano tvarkomais asmens duomenimis; esant būtinybei reikalauti ištaisyti, ištrinti 

duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės 

aktuose nustatytos tvarkos; kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais galėtų būti tvarkomi 

tik dėl teisėto intereso. 

___________________________________   _________________ 
(Pareiškėjo arba įgaliotojo asmens vardas, pavardė) (parašas) 
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