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Statybininko kortelė
KAS TAI?
STATREG (statreg.lt) – tai nauja statybos sektoriaus darbuotojų savanoriško kompetencijų ir kvalifikacijų
vertinimo sistema, informacinis portalas, kompetencijų registras ir darbo poreikio analizės įrankis reikalingas bei
naudingas visiems statybos sektoriaus darbuotojams. Sistemą vysto Lietuvos statybininkų asociacija (LSA).
Statybininko kortelė – STATREG sistemos dalis. Kortelę įsigyti ir tapti STATREG vartotojais gali Lietuvos ir
kitų šalių piliečiai. Tai dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo turi bent vieną įvertintą statybos sektoriaus darbuotojo
kompetenciją. Statybininko kortelė taip pat yra priemonė elektroninei sąsajai su STATREG registru ir asmens
neoficialiam identifikavimui.
KODĖL TAI NAUDINGA?
Jūs, būdamas(-a) STATREG naudotoju ir turėdamas statybininko kortelę, galėsite naudotis teikiamais privalumais
tiek asmeniškai, tiek bendraujant su darbdaviu ar klientu:
-

objektyviai įvertinti savo kompetencijas pagal Lietuvoje ir užsienyje pripažįstamą vertinimo sistemą;

-

greitai ir patogiai įrodyti savo profesinių kompetencijų lygį ir darbinę patirtį;

-

greitai ir patogiai kelti savo kvalifikacijos lygį ir vystyti kompetencijas: patogiai numatyti ir tvarkyti savo
kvalifikacijos tobulinimo planus ir priemones, pasirinkti reikiamus mokymus pagal savo poreikius, praktiką ir
galimybes;

-

naudoti kortelę kaip priemonę kontroliuojamam patekimui į statybvietę (jei įmonė jau naudoja tokią sistemą);

-

naudoti kortelę kaip priemonę darbo priemonių nuomai (jei įmonė jau naudoja tokią sistemą);

-

naudoti kortelę kaip priemonę darbo laiko apskaitai (jei įmonė jau naudoja tokią sistemą).

STATREG padės Jums įrodyti turimus profesinius gebėjimus ir kvalifikacijos lygį, kuris
gali lemti Jūsų darbo atlygį!
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KAIP PRISIJUNGTI PRIE STATREG IR GAUTI STATYBININKO KORTELĘ?
Užsiregistruoti ir naudotis STATREG teikiamomis galimybėmis galite patys, arba jums gali padėti už personalą
atsakingi ir įgalioti asmenys Jūsų darbovietėje.
1. Užsiregistruokite STATREG sistemoje internetu, adresu https://statreg.lt/. Užsiregistravę sistemoje turėsite savo
paskyrą su duomenimis apie Jūsų kompetencijas.
2. Norėdami įsigyti Statybininko kortelę, užpildykite prašymą STATREG sistemoje.
3. Statybininko kortelė išduodama įvertinus Jūsų kompetenciją, todėl užsiregistruokite kompetencijų vertinimui,
pateikdami prašomą informaciją savo paskyroje sistemoje https://statreg.lt/.
4. Atlikus asmens kompetencijų vertinimą ir patvirtinus Jūsų turimas kompetencijas bei sumokėjus kompetencijų
vertinimo ir Statybininko kortelės išdavimo mokesčius, kortelė Jums bus išsiųsta paštu, registracijos metu
STATREG portale nurodytu adresu.
KAIP VYKSTA KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS?
Kompetencijų vertinimas susideda iš teorinės ir praktinės dalies.
Teorinėje dalyje Jums reikės žodžiu atsakyti į keturis klausimus iš atitinkamos kompetencijų srities. Atsakyti
galėsite savais žodžiais, svarbu, kad jie būtų suprantami vertintojui.
Praktinių įgūdžių vertinimas gali būti atliktas Jūsų darbo vietoje arba priskirto profesinio rengimo centro
mokomojoje bazėje.
Užsiregistravę kompetencijų vertinimui, informaciją apie vertinimo vietą, laiką ir procedūrą gausite el. paštu.

KIEK TAI KAINUOJA?

Statybininko kortelės išdavimo kaina – 10€.
Statybininko kortelės atnaujinimo kaina – 10€ (pasibaigus kortelės galiojimo laikui; pasikeitus pagrindiniams ant
kortelės spausdinamiems duomenimis; praradus kortelę ir pateikus prašymą išduoti atnaujintą kortelę).
Statybininko kortelė išduodama 5 metų laikotarpiui. Po 5 metų, išreiškus pageidavimą, išduodama nauja kortelė už
kortelės atnaujinimo kainą (10€).
Įvertinus ir patvirtinus naujas statybininko kompetencijas, Statybininko kortelė nekeičiama, ji lieka galioti, o
naudojantis kortele pasiekiami aktualūs ir atnaujinti duomenys.
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Kompetencijų vertinimo kaina – skirtinga atskirais atvejais, apie tikslią kompetencijų vertinimo kainą Jus
informuos STATREG administracija, įvertinusi Jūsų prašymą kompetencijų vertinimui.

Jūsų kompetencija gali būti įvertinta nemokamai jei jūsų įmonėje dirba STATREG
patvirtintas kompetencijų vertintojas. Pasidomėkite savo įmonės administracijoje.
KAIP TAI VEIKIA?
Ant statybininko kortelės užrašomas Jūsų vardas, pavardė, kortelės numeris, Jūsų gimimo data ir kortelės galiojimo
terminas.
Ant statybininko kortelės yra QR kodas, kurį, Jums leidus, galima nuskaityti išmaniuoju telefonu ar planšetiniu
kompiuteriu ir pasiekti šią informaciją: Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, nuotrauką, kortelės numerį, darbovietę ar
veiklos pobūdį, turimas kompetencijas.
Registruoti STATREG portalo naudotojai, tokie kaip Jūsų darbdavys arba tie, kuriems suteiksite tokią galimybę,
galės pamatyti šią Jūsų profilyje saugomą informaciją: vardą, pavardę, nuotrauką, asmens kodą, pilietybę, telefono
numerį, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, dabartinę darbovietę, užimamas pareigas, darbinę patirtį,
išsilavinimą, įgytas kompetencijas ir tai pagrindžiančius dokumentus.
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
Lietuvos statybininkų asociacija, būdama duomenų valdytoju ir laikydamasi nustatytų reikalavimų, Statybininko
kortelės savininko asmens duomenis saugos tol, kol galios paslaugų sutartis ir 1 mėnesį po paslaugų sutarties
pasibaigimo.
Statybininko kortelės savininkas turi teisę prašyti, kad jam būtų leista susipažinti su savo asmens duomenimis ir
juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, jeigu tam būtų pagrindas, taip pat teisę nesutikti, kad
duomenys būtų tvarkomi, bei teisę į duomenų perkeliamumą, teisę atšaukti sutikimą duomenų tvarkymui.
Tais atvejais, jeigu asmens duomenis gaunantys tretieji asmenys (pvz., potencialūs arba esami darbdaviai, esami ar
potencialūs statybos darbų ir paslaugų klientai) būtų įsisteigę už Europos Sąjungos ribų, duomenys bus perduodami
taikant teisės aktuose numatytas tinkamas apsaugos priemones, pavyzdžiui, standartines duomenų apsaugos sąlygas.
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Daugiau informacijos: el. paštu info@statreg.lt arba telefonu: 8 5 2622553.

