
IF-IFA-1 
KAS TAI YRA STATYBININKO KORTELĖ? 

Statybininko kortelė – tai darbdavių pripažįstamas 
dokumentas, įrodantis jūsų gebėjimus. Tai vienoje vietoje 
pateikta darbdaviui reikalinga informacija apie jūsų 
pasiekimus – mokymus, kursus, patirtį, kvalifikaciją ir 
kompetencijas. Tai raktas į jūsų duomenis. 
 

KĄ DUODA STATYBININKO KORTELĖ? 

Patvirtina, jog gebate gerai atlikti keletą skirtingų darbų. 

Visos turimos kompetencijos įrašomos kortelėje.  

Statybininko kortelė padės lengviau užsitikrinti teisingą ir 
jūsų lygį atitinkančią darbo vietą jūsų darbovietėje. 
Statybininko kortelė - tai patvirtinimas, jog iš tiesų esate savo 
srities specialistas. Tai paruoštas CV jūsų darbdaviui.  
 
Padeda tobulėti - tobulinti kvalifikaciją, pasiekimus fiksuojant 

statybininko kortelėje. Pademonstravęs kortelėje esančius 

įrašus, jūs įrodysite, jog esate aukštesnio lygio darbuotojas. 

 

Padeda nustatyti ar pasitikrinti jūsų gebėjimus pagal 

Lietuvoje ir užsienyje pripažįstamą vertinimo sistemą. 

 

Statybininko kortelė - tai jūsų diplomas, parašytas darbdavio 

kalba.  

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.  

Dirbate statybos įmonėje, dėl statybininko kortelės išdavimo  

kreipkitės į įmonės administraciją.  

 
 

Pasitikslinkite savo įmonėje – tikriausiai ji 

organizuoja  statybininko kortelių išdavimą savo 

darbuotojams! 
 
Jei jūsų darbovietė neorganizuoja kortelių išdavimo, tuomet 
ją galite įsigyti individualiai, atlikus vos kelis žingsnius. 
 

Turite užsiregistruoti STATREG portale (statreg.lt 

viršutiniame dešiniajame kampe mygtukas „Registruotis“). 

 

Prisiregistravus turite prisijungti prie savo paskyros 

(viršutiniame dešiniajame kampe mygtukas „Prisijungti“). 

 

Susipažinti ir pasirinkti pageidaujamas kompetencijas, 

registruotis į kompetencijų vertinimo egzaminą (meniu 

Vertinimas/Egzaminai) arba sulaukti pasiūlymo. Po 

registracijos į egzaminą sistemos administratorius su jumis 

susisieks per 2 darbo dienas. 

 

Po sėkmingos registracijos patvirtinimo turite 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 jums bus pristatyta per 5 

darbo dienas! 

KAIP VYKSTA KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS? 

Informaciją apie kompetencijų vertinimo vietą ir laiką pateiks 
įmonės arba STATREG administracija. 
 

Kompetencijų vertinimas susideda iš žinių ir praktinių 
gebėjimų vertinimo.  
 

Kompetencijų vertinimas organizuojamas statybų 
objektuose arba profesinio rengimo įstaigoje. Teorinėje 
dalyje žodžiu atsakinėjama į vertintojų pateiktus klausimus iš 
atitinkamų kompetencijų sričių. Praktinių įgūdžių vertinimas 
atliekamas stebint vertinamo asmens atliekamus darbus. 
Dėmesys kreipiamas į darbų atlikimo technologiją, 
efektyvumą, organizavimo įgūdžių demonstravimą, saugaus 
darbo ir aplinkos apsaugos taisyklių laikymąsi. 
 

KIEK KAINUOJA STATYBININKO KORTELĖ IR 
KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS? 

Statybininko kortelė ir kompetencijų vertinimas statybos 
įmonės darbuotojams dažniausiai nieko nekainuoja, išlaidas 
kompensuoja darbdavys. 

Laikant kompetencijų vertinimo egzaminą individualiai, jo 
kaina gali svyruoti nuo 32 iki 49 € su PVM. Vertinant tam 
tikras kompetencijas, ši kaina gali skirtis. Į šią kainą 
įskaičiuotas vienkartinis kortelės mokestis – 10 € su PVM. 
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! 

https://statreg.lt/lt-lt/register
https://statreg.lt/lt-lt/login
https://statreg.lt/lt-lt/kompetencijos
https://statreg.lt/lt-lt/atestavimai


IF-IFA-1 
KAIP VEIKIA STATYBININKO KORTELĖ? 

Statybininko kortelėje atvaizduojama informacija susijusi su 
jos savininku (vardas, pavardė, gimimo data), bei kortelės 
numeris ir jos galiojimo terminas. 
 

Statybininko kortelė turi NFC lustą ir QR kodą, kuriuos galima 
nuskaityti išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu. 
Nuskaičius kortelę galime matyti registro  duomenis, t.y. 
darbuotojo vardą, pavardę, gimimo datą, nuotrauką, kortelės 
numerį, darbovietę, turimas kompetencijas ir jų lygius, 
darbuotojo kvalifikacijas.  
 

Įmonės darbuotojų kompetencijų vertinimą koordinuojantis 
asmuo, kuriam suteikta tokia teisė, gali matyti tik savo 
atstovaujamos įmonės darbuotojų papildomus duomenis, 
kitų įmonių darbuotojų papildomi duomenys yra 
nepasiekiami.  
 

Koordinuojantis asmuo gali importuoti atstovaujamos 
įmonės darbuotojų duomenis, planuoti ir užsakyti darbininkų 
mokymus ir kompetencijų vertinimus. Esant poreikiui gali 
gauti priminimus apie artėjančius mokymus, kvalifikacijų 
galiojimo pabaigas. Įgyja galimybę generuoti įvairias 
suvestines ir ataskaitas. 
 
Patvirtinus naujas  kompetencijas, statybininko kortelė 
nekeičiama, atnaujinami tik jos elektroniniai duomenys. 
Praradus statybininko kortelę, išduodama kita, su pakeistu 
kortelės numeriu. Prarastos kortelės galiojimas 
anuliuojamas. 

 
 

 

statreg.lt 
 
 

 

TURITE KLAUSIMŲ?  
 

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

 

 
Statybos sektoriaus darbuotojų kompetencijų vertinimą 
atlieka įmonių deleguoti ir STATREG patvirtinti vertintojai. 
Statybininko kortelę išduoda Lietuvos statybininkų asociacija 
- nepriklausoma, nepolitinė, skaidriai statybos verslo 
interesus Lietuvoje atstovaujanti organizacija, vienijanti 146 
statybos sektoriaus įmones bei organizacijas, kartu su 
Lietuvos statybos inžinierių sąjunga ir kitomis inžinierius 
atstovaujančiomis organizacijomis. 
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