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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 8 straipsniu ir
atsižvelgdamas į Nerijaus Beigos 2019 m. rugpjūčio 12 d. prašymą,
į r a š a u į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą Nerijų Beigą – statybos techninės
veiklos ekspertizė (kvalifikacijos atestatas Nr. 30214, išduotas 2018 m. gruodžio 21 d., galioja
neterminuotai, šiuo atestatu suteikta teisė eiti ypatingojo statybos vadovo ir ypatingojo statinio
statybos techninės priežiūros vadovo pareigas; statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai,
susisiekimo komunikacijos (gatvės), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai
statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultūros paveldo vietovėje. Kvalifikacijos atestatas Nr. 32950, išduotas 2019 m. vasario 26 d., galioja
neterminuotai, šiuo atestatu suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir
ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas; statiniai:
gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo),
hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje; darbo sritis: vandentiekio ir
nuotekų šalinimo tinklų tiesinimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų
įrengimas, betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas, statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo
inžinerinių sistemų įrengimas. Kvalifikacijos atestatas Nr. 34513, išduotas 2019 m. vasario 26 d.,
galioja neterminuotai, šiuo atestatu suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas; statiniai: gyvenamieji ir
negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti
inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje; projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos
nustatymas. Kvalifikacijos atestatas Nr. 37680, išduotas 2018 m. spalio 25 d., galioja neterminuotai,
šiuo atestatu suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo priežiūros vadovo pareigas; statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai
tinklai (dujų, išskyrus magistralinius dujotiekius, vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo), taip pat
minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo
vietovėje. Kvalifikacijos atestatas Nr. 38735, išduotas 2019 m. birželio 18 d., galioja neterminuotai,
šiuo atestatu suteikta teisė eiti statinio projekto ekspertizės vadovo ir statinio ekspertizės vadovo
pareigas; statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės),
inžineriniai tinklai (išskyrus magistralinius vandentiekio, šilumos, nuotekų šalinimo), kiti inžineriniai
statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultūros paveldo vietovėje).
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