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Veiklos kryptis - kompetencija ir 

darbo kultūra  

 
Tarptautinės Socialinės apsaugos 

asociacijos (International  Social 

security Association, ISSA) 2012 m 

Prahoje įvykusioje Elektros, vandens ir 

dujų Generalinės Asamblėjos sesijoje 

buvo pabrėžta ir akcentuota specialistų 

kompetencijos ir darbo kultūros svarba. 

 Šioje veikloje - teisinė atsakomybė.  



Teisinė atsakomybė 

 teisės subjekto būtinybė atsakyti už 

savo veiką (veikimą arba neveikimą).  



 

Teisinės atsakomybės rūšys 

 

  1. Administracinė 
 

 2.  Baudžiamoji  

 

 3. Civilinė  
 
4. Drausminė 
 
 



Pagrindinės problemos 

1. Teisės aktų tobulinimo problema 

2. Profesinės kompetencijos problema 

3. Atsakomybės ribų tarp subjektų 

veikos diferenciacijos problema 



1. Teisės aktų tobulinimo 

problema 
 1. Kai kurie Lietuvoje galiojantys darbų 

saugos ir elektros įrenginių įrengimą bei 
eksploatavimą reglamentuojantys teisės 
aktai užgožti sovietmečio atgyvenomis 
(įvairaus pobūdžio techninėmis ir 
organizacinėmis normomis) 

 2. Į juos neperkelti daugumos Lietuvos 
galiojančių standartų techninės ir 
organizacinės normos. 

 Techninio pobūdžio norminius aktus turi 
rengti kompetentingi specialistai, o juos 
aprobuoti ekspertai.  



2. Profesinės kompetencijos 

problema 

 
1. Ginčų nagrinėjimo perkėlimas iš 

bendros kompetencijos teismų į 

specializuotus arbitražo teismus. 

2. Specialių žinių, sprendžiant kilusius 

ginčus, panaudojimas. 

3. Skelbiamų konkurso sąlygų 

ekspertizė. 



3. Atsakomybės ribų tarp 

subjektų veikos diferenciacijos 

problema 
1. Projektuotojas → 2. Gamintojas → 3. 

Įrengėjas → 4. Asmuo pripažinęs 
įrengtą įrenginį atitinkantį keliamus 
reikalavimus  → 5. Įrenginio 
eksploatacijos metu jo priežiūrą 
vykdantis asmuo → 6. Įrenginio 
eksploatuotojas. 

  Jų atsakomybės ribos  tarp jų turi 
būti aiškios ir apibrėžtos. 



Tipinis modelis 

 Konkursas → Konkurso sąlygos → 

projektas→ gamyba → įrengimas → 

pripažinimas tinkamu naudoti → 

eksploatacija → nepageidaujamas 

įvykis → pasekmės (sutrikimas, avarija, 

gaisras, nelaimingas atsitikimas ir kt.) → 

teisinė atsakomybė 

 



Materialaus objekto gyvavimo 

ciklas 

 Stadijos       Išraiška  subjektas 

1. Projektavimas → projektas   → projektuotojas 

2. Gamyba  → gaminys   → gamintojas 

3. Įrengimas → įrenginys   → įrengėjas 

4. Patikrinimas → pripaž.tink. → komp. asmuo 

5. Eksploatacija  → ekspl. įreng. → eksploatuot. 

 Kiekvienoje stadijoje pasireiškia atitinkamų 

subjektų veika ir teisinė atsakomybė 

 



Subjektų veika 

Materialaus objekto gyvavimo cikle atskirų 
subjektų (projektuotojo, gamintojo, įrengėjo, 
pripažintojo tinkamu naudoti  veika 
(veikimas, neveikimas) pasireiškia  

per norminių teisės aktų teisės ir techninių 
normų įgyvendinimą bei jų reikalavimų 
vykdymo užtikrinimą. 

Tam būtina atitinkama profesinė kompetencija. 

Teismų praktikoje ji reiškiasi per specialias žinias 

  



Teisės ir techninės normos 

•  Teisės normos reguliuoja tuos žmonių 

santykius, kuriuos galima išoriškai 

kontroliuoti ir kuriuose slypi būtinybė 

užtikrinti paliepimų vykdymą, pavyzdžiui, 

elektrotechninio personalo teisės, pareigos, 

atsakomybė ir jos ribos. 

•  Techninė norma yra techninio ir 

organizacinio reguliavimo priemonė, kurios 

esmę ir turinį lemia objektyvūs gamtos 

dėsniai, pavyzdžiui, standartų normų taikymas.  



Specialios žinios 

• Atitinkamos mokslo srities ir krypties 

išsilavinimo ir specialaus profesinio 

pasirengimo dėka įgytos išsamios mokslo 

žinios, reikalingos ekspertizei atlikti. 

•  Specialių žinių subjektais yra atitinkamų 

ekspertizės rūšių ekspertai įrašyti į Lietuvos 

Respublikos teismo ekspertų sąrašą, o 

ikiteisminio tyrimo metu ir atitinkamos 

kvalifikacijos specialistai.  



Kai kurios problemos teismuose 

nagrinėjant užsakovų ir 

vykdytojų ginčus 
1. Specialistų profesinės kompetencijos 

diferenciacija. 

2. Technologijos mokslų srities (kodas 
T000) Elektros ir elektronikos mokslų 
krypties (kodas 01T) teismo ekspertų  
trūkumas 

3. Teisės ir techninių normų 
kompetencijos ribų painiojimas 

4. Subjektų veikos diferenciacija 

 



Priežastinis ryšys 

 Priežastiniams ryšiams nustatyti 

reikėtų vadovautis  

 aposterioriniu (lot. a posteriori) 

metodu, kuris mokslinėje ir 

ekspertinėje praktikoje yra žinomas, 

kaip “priežasčių medžio”ar  “gedimų 

medžio” principas. 

 



Faktų pagrindimas 

 Būtina įsidėmėti, kad civilinėse bylose 

įrodymus renka ir teismui pateikia šalys. 

 Dokumentai ir daiktiniai įrodymai yra 

objektyvūs įrodymai. 

 Teismo ekspertizė sprendžia pateiktus 

klausimus pateiktos medžiagos ir pateiktų 

daiktinių įrodymų apimtyje ir tik techninių 

normų ribose.  

  

 



Specialių žinių panaudojimo 

įforminimas  
1. Ekspertizės aktas: 

 2.1. Be teismo ekspertizės statuso. 

1. Specialisto išvada 

 2.2. Teismo ekspertizės statuse. 

3. Privačių ekspertų konsultacijos. 

  

Teismo ekspertizės įstatymo 18 str. 2 d. nurodyta: 

 “2. Sutartiniais pagrindais proceso šalis gali 
kviestis privatų ekspertą konsultantu”. 

  



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 

 

Sėkmės Jūsų veikloje. 


