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o 2018 m. vasario mėn. mėn. Valstybinės darbo inspekcijos prašymu pateikti pasiūlymai dėl LR darbo 
kodekso įgyvendinimo. 
Asociacija, atsižvelgdama į narių pateiktas praktines pastabas, siūlo tikslinti kodekso nuostatas 
dėl darbo tarybų, darbo užmokesčio, projektinio darbo ir kt., siekiant darbo santykių lankstumo 
ir biurokratinės naštos mažinimo. 

o 2018 m. sausio mėn. mėn. Seimo Ekonomikos komitetui pateikti pasiūlymai dėl LR viešųjų pirkimų 
įstatymo pakeitimo projekto. 
Asociacija pritarė projekto tikslams, kad viešuosiuose pirkimuose prioritetas būtų teikiamas įmonėms, 
kurios savo darbuotojams moka atlyginimą, ne mažesnį kaip 0,8 sektoriaus vidutinio darbo užmokesčio. 
Kartu asociacija siūlo tobulinti projektą, kad jo nuostatos būtų realiai įgyvendinamos, išvengiant 
piktnaudžiavimo dabar esančiomis jo spragomis. 

o 2018 m. sausio mėn. mėn. Švietimo ir mokslo ministerijai pateikti pasiūlymai dėl kompetencijų 
vertinimo reglamentavimo tobulinimo. 
Asociacija, atsižvelgdama į tai, kad yra priimta nauja LR profesinio mokymo įstatymo redakcija, 
siūlo optimizuoti kompetencijų vertinimo procedūras, daugiau taikyti elektroninius instrumentus, 
taip pat aiškiau reglamentuoti kompetencijų, įgytų mokantis pagal neformaliojo profesinio 
mokymo programas bei savišvietos būdu, vertinimo procedūras. 

o 2017 m. lapkričio mėn. Ūkio ministerijai pateikti pasiūlymai dėl administracinės naštos verslui 
mažinimo priemonių 2018-2019 metais.  
Asociacija siūlo, kad valstybės institucijų turimą informaciją apie tiekėją perkančiosios 
organizacijos viešuosiuose pirkimuose turi susirinkti pačios savo lėšomis, ir iš tiekėjų jos 
nereikalauti. Taip pat kad statybos inžinierių bei ypatingojo statinio statybos rangovų 
atestavimas būtų perduotas savireguliacijai sektorinėms asociacijoms. Taip pat, kad 
savireguliacijai sektorinėms asociacijoms būtų perduota statybos inžinierių atestavimui skirtų 
profesinių žinių egzaminų programų bei atestuotų asmenų kvalifikacijos tobulinimui skirtų 
mokymo programų tvirtinimo funkcija. Taip pat asociacija siūlo didinti statybą leidžiančių 
dokumentų išdavimo metu sukauptų duomenų viešumą (atviri duomenys). Ir kiti siūlymai. 

o 2017 m. lapkričio mėn. Lietuvos standartizacijos departamentui pateikti pasiūlymai dėl 2018 metų 
Lietuvos standartų programos. 
Asociacija, siekdama pažangos statybos sektoriuje, siūlo įtraukti į vertimų sąrašą standartus, 
kurie susiję su statybos sektoriaus skaitmenizavimu, taip pat kitus sektoriui aktualius standartus. 

o 2017 m. birželio mėn. Viešųjų pirkimų tarnybai pateikti pasiūlymai dėl Tiekėjo kvalifikacijos 
reikalavimų nustatymo metodikos projekto.  
Asociacija siūlo įteisinti baigtinius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų sąrašus pagal ūkio sektorių 
ar pirkimo objektų specifiką ir sukurti automatizuotą tiekėjų kvalifikavimo sistemą. Tokiu būdu 
optimizuoti ir skaidrinti viešųjų pirkimų procedūras, eliminuoti žmogiškojo faktoriaus įtaką, 
užkirsti kelią perkančiųjų organizacijų piktnaudžiavimui. 

o 2017 m. gegužės mėn. Valstybinei darbo inspekcijai pateikti pasiūlymai dėl Statybos saugos ir 
sveikatos koordinatorių mokymo ir žinių tikrinimo tvarkos.  
Asociacija atkreipė dėmesį, kad statybos saugos ir sveikatos koordinatorių pažymėjimo galiojimas 
pratęsiamas, jeigu buvo tobulinama kvalifikacija, tačiau kvalifikacijos tobulinimas skaičiuojamas 
ne valandomis, bet kartais. „Kartas“, kaip mato vienetas, neatskleidžia kvalifikacijos tobulinimo 
tikrosios apimties ir kokybės, todėl keistinas į valandas. 

o 2017 m. balandžio mėn. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikti pasiūlymai dėl 
Reikalavimų darbuotojų, prižiūrinčių ar pertvarkančių potencialiai pavojingus įrenginius, ir darbų su 
potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir 
įgūdžiams“  projekto.  
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Asociacija atkreipė dėmesį, kad darbo su potencialiai pavojingu įrenginiu vadovas gali turėti visus 
reikiamus įgūdžius praktiškai taikyti žinias darbo vietoje, todėl jo mokyti nebereikia ir pakanka 
tik įsitikinti įgūdžių buvimu. Atsižvelgiant į tai, greta mokymų turi būti numatyta alternatyva - 
įgūdžių patikrinimas. 

o 2017 m. vasario mėn. Ūkio ministerijai pateikti pasiūlymai dėl Eksporto kredito garantijų teikimo 
nuostatų projekto.  
Asociacija siūlo patikslinti, kad lietuviškos kilmės prekė, kuriai teikiamos eksporto kredito 
garantijos, apima ir statybos produktus. Taip pat patikslinti, kad eksporto kredito garantijos 
teikiamos ne tik tada, kai statybos produktai eksportuojami pagal pirkimo-pardavimo sutartis, 
bet ir tada, kai jie eksportuojami pagal statybos rangos sutartis, t.y. kai statybos produktai yra 
įtraukti į statybos darbų sąmatas.  

o 2017 m. vasario mėn. VGTU Statybos fakultetui pateikti pasiūlymai studijų kokybei gerinti: tobulinti 
praktinius įgūdžius; plėsti statybinės, buhalterinės ir teisinės dokumentacijos tvarkymo žinias; 
tobulinti statybos produktų atitikties dokumentų supratimo gebėjimus; plėsti anglų kalbos žinias 
statybos terminologijos srityje; tobulinti bendruosius komunikavimo įgūdžius; didinti  
sąmoningumą darbų saugos ir aplinkosaugos klausimais; sudaryti darbdaviams galimybę gauti 
informaciją apie įdarbinamo specialisto pažangumą universitete. 


