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STATYBININKO KORTELĖ 

 

 

Statybos darbininkams 

statreg.lt 

KAS TAI YRA STATYBININKO KORTELĖ? 

Statybininko kortelė – tai darbdavių pripažįstamas dokumentas, 
įrodantis jūsų gebėjimus.  
Tai vienoje vietoje pateikta jūsų informacija ir profesiniai 
pasiekimai. Tai raktas į jūsų duomenis.  
 

KĄ DUODA STATYBININKO KORTELĖ? 

 

Statybininko kortelė  jums padės: 
 
 Gauti geresnį darbą, didesnį atlyginimą. Statybininko kortelė - tai teisingas būdas parodyti, ką iš tikrųjų mokate; 
 Paprasčiau įsidarbinti. Tai paruoštas CV jūsų darbdaviui; 
 Gauti objektų dirbant individualiai. Tai puikus argumentas užsakovui, kodėl turi pasirinkti būtent jus; 
 Parodyti savo patirtį iš užsienio grįžusiems statybininkams. Statybininko kortelė - tai jūsų diplomas, parašytas 

darbdavio kalba; 
 Tobulėti - kelti kvalifikaciją, pasiekimus fiksuojant statybininko kortelėje. Parodę, kad esate aukštesnio lygio 

darbininkas, galite tikėtis geresnių darbo sąlygų;  
 Gauti jūsų kvalifikaciją atitinkantį atlyginimą; 
 Įrodyti, kad esate kelių sričių meistras. Visos turimos kompetencijos įrašomos kortelėje. 

Statybininko kortelė padės įrodyti gebėjimus ir kvalifikaciją, kurie lemia jūsų darbo atlygį! 

 

KAIP ĮSIGYTI STATYBININKO KORTELĘ? 

 

Statybininko kortelė išduodama visiems statybos sektoriaus darbuotojams, įvertinus jų kompetencijas ir kvalifikaciją. 
Kompetencijų vertinimas  gali būti atliekamas įmonės darbuotojams arba individualiai dirbančiam asmeniui.  

Jei dirbate statybos įmonėje, dėl statybininko kortelės išdavimo  kreipkitės į įmonės administraciją.  

Pasitikslinkite savo įmonėje – tikriausiai ji organizuoja  statybininko kortelių išdavimą savo darbuotojams. Jeigu 
įmonė turi įsidiegus statybininko kortelės sistemą, kortelę gausite greitai ir paprastai! 
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Jei statybininko kortelę norite įsigyti individualiai, tuomet reikia: 

 Užsiregistruoti STATREG portale ( statreg.lt viršutiniame 
dešiniajame kampe mygtukas „Registruotis“); 

 Prisijungti prie savo paskyros (užsiregistravus statreg.lt 
viršutiniame dešiniajame kampe mygtukas „Prisijungti“); 

 Susipažinti ir pasirinkti pageidaujamas kompetencijas; 
 Registruotis į kompetencijų vertinimo egzaminą (meniu 

Vertinimas/Egzaminai) arba sulaukti pasiūlymo. Sistemos 
administratorius su jumis susisieks per 2 dienas nuo registracijos 
portale; 

 Apmokėti sąskaitą už kompetencijų vertinimą. Sąskaita bus atsiųsta 
registracijos metu nurodytu el.paštu arba SMS žinute; 

 Atvykti į nurodytą vietą ir išlaikyti kompetencijų vertinimo egzaminą.  
 

Išlaikius kompetencijų vertinimo egzaminą, statybininko kortelė bus pristatyta per 5 dienas. 
 

KAIP VYKSTA KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS? 

Kompetencijų vertinimas susideda iš teorinės ir praktinės dalies.  
Teorinėje dalyje reikia žodžiu atsakyti į klausimus iš atitinkamų kompetencijų sričių. Atsakyti galite savais žodžiais. 
Praktinių įgūdžių vertinimas organizuojamas statybos objekte.  
Jei egzaminą organizuoja statybos įmonė, informaciją apie jo vietą ir laiką pateiks įmonės administracija.  
Jei egzaminą laikote individualiai, apie jo vietą ir laiką  būsite informuoti el. paštu arba SMS žinute po registracijos. 
 

KIEK KAINUOJA STATYBININKO KORTELĖ IR KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS?  

 

Už statybininko kortelę ir kompetencijų vertinimą statybos įmonės 
darbuotojams dažniausiai apmoka pati  įmonė. 

Statybininko kortelės išdavimo kaina individualiai kainuoja 10€ su 
PVM. 
Laikant kompetencijų vertinimo egzaminą individualiai, jo kaina 
gali skirtis. Tai priklauso nuo vertinamų kompetencijų apimties. 
Apie tikslią egzamino kainą būsite informuoti el. paštu arba žinute, 
po registracijos. 

 

Jeigu jūsų įmonėje įdiegta statybininko kortelės sistema, greičiausiai kortelę jums įmonė išduos nemokamai! 

KAIP VEIKIA STATYBININKO KORTELĖ? 
 
Statybininko kortelė turi NFC lustą ir QR kodą, kuruos galima 
nuskaityti išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu.  
Kode įrašytas jūsų vardas, pavardė, gimimo data, nuotrauka, 
kortelės numeris, darbovietė, turimos kompetencijos ir jų lygiai.  
 
Registruoti STATREG portalo naudotojai (pvz. darbdavys) arba 
tie, kuriems suteiksite tokią galimybę, papildomai matys asmens 
kodą, tel. numerį, el. pašto adresą, gyvenamąją vietą, darbovietę, 
užimamas pareigas, darbo patirtį, išsilavinimą, kitur įgytas 
kompetencijas ir jas pagrindžiančius dokumentus.   

 
Ant pačios statybininko kortelės  užrašomas kortelės numeris , 
savininko vardas, pavardė, gimimo data ir kortelės galiojimo 
terminas.  
 
Patvirtinus naujas  kompetencijas, statybininko kortelė nekeičiama, atnaujinami tik jos elektroniniai duomenys. 
Pametus statybininko kortelę, išduodama nauja kortelė su skirtingu numeriu. Pamestos kortelės galiojimas naikinamas.   
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TURITE KLAUSIMŲ DĖL STATYBININKO KORTELĖS? 

 
 
 

Skambinkite: 8 5 2622553 
Rašykite: info@statreg.lt 
Apsilankykite: www.statreg.lt 

 
 
Statybos sektoriaus darbuotojų kompetencijų vertinimą atlieka ir statybininko kortelę išduoda Lietuvos statybininkų 
asociacija - nepriklausoma, nepolitinė, skaidriai statybos verslo interesus Lietuvoje atstovaujanti organizacija, 
vienijanti 146 statybos sektoriaus įmones bei organizacijas. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


