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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 8 straipsniu ir
atsižvelgdamas į Martyno Urbiko 2019 m. kovo 18 d. prašymą,
į r a š a u į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą Martyną Urbiką – statybos
techninės veiklos ekspertizė (kvalifikacijos atestatas Nr. 17074, išduotas 2018 m. birželio 18 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 (vandens uostų statiniai), hidrotechnikos
statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje; projekto dalys: sklypo sutvarkymo
(sklypo plano), konstrukcijų, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. Kvalifikacijos
atestatas Nr. 25023, išduotas 2018 m. birželio 29 d., galioja neterminuotai, šiuo atestatu suteikta teisė
eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo
pareigas; statiniai: gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos
(vandens uostų statiniai), hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai,
esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Kvalifikacijos atestatas Nr. 27139, išduotas 2018 m. vasario 12 d., galioja neterminuotai, šiuo atestatu
suteikta teisė eiti ypatingojo statybos techninės priežiūros vadovo pareigas; statiniai: gyvenamieji ir
negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (vandens uostų statiniai), 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. 35737, išduotas 2018 m. vasario 12 d., galioja neterminuotai, šiuo atestatu suteikta teisė eiti
statinio projekto dalies ekspertizės vadovo ir statinio dalies ekspertizės vadovo pareigas. Statiniai:
gyvenamieji ir negyvenamieji namai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys
kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalis:
konstrukcijų. Statinio dalies ekspertizės darbo sritis: konstrukcijų).
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