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STATYBININKO KORTELĖ

Atmintinė įmonės vadovui
statreg.lt
STATYBININKO KORTELĖ, KAS TAI?
Statybininko kortelė - tai statybos sektoriaus darbininkų
kompetencijas ir kvalifikacijas patvirtinantis dokumentas ir
darbo laiko apskaitos priemonė, bei moderni personalo
valdymo sistema, apjungta su daugiafunkciu darbuotojų
duomenų registru - STATREG.

KORTELĖS NAUDA ĮMONEI
Statybininko kortelė tai puikus ir abejonių nekeliantis būdas,
pademonstruoti, jog statybos rangovas darbus atlieka
samdydamas tik kompetentingus savo srities specialistus, kaip ir
reikalauja LR Statybos įstatymas.
Statybininko kortelės ir STATREG sistema padės greitai ir patogiai
parengti pasiūlymus viešųjų pirkimų konkursams kuriems
taikomas ekonominio naudingumo principas, pateikti visą aktualią
informaciją valstybinėms institucijoms.
Statybininko kortelės teikiami duomenys padės efektyviai skirstyti
turimus darbo jėgos resursus, palengvins darbininkų planavimo užduotį numatytų projektų įgyvendinimui.
Įsigysite moderniausią darbo laiko apskaitos sistemą, susietą su skirtingų prieigos lygių praėjimo kontrole.
Nešališkai ir laikantis vieningo standarto įvertinti darbuotojai nekels abejonių užsakovams Lietuvoje ir už jos ribų.
Skatina darbuotojų norą tobulėti. Darbininkai taps vis labiau suinteresuoti kelti savo kvalifikaciją, kai darbo užmokesčio
skaičiavimo metodiką papildysite įkainių augimu pagal kompetencijų lygį.

STATYBININKO KORTELĖ UŽSAKYMAS ĮMONĖS DARBUOTOJAMS
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Statybininko kortelė išduodama visiems statybos
sektoriaus darbuotojams (statybininkams, vertintojams,
inžinieriams), įvertinus jų kompetencijas ir kvalifikacijas.
Darbininkų kompetencijų vertinimas gali būti atliekamas
statybos objektuose nepertraukiant suplanuotų darbų.
Įmonėms, norinčioms įvertinti savo darbuotojų
kompetencijas ir gauti statybininko kortelę, reikia paskirti
vertinimus koordinuojantį įmonės personalo darbuotoją,
paskirtą darbuotoją užsiregistruoti kaip įmonės atstovą
STATREG portale ir sekti tolimesnėmis nuorodomis.

Statybininko kortelės sistema - tai patogus ir veiksmingas įrankis įmonės valdymui.
STATYBININKO KORTELĖS IR KOMPETENCIJŲ VERTINIMO KAINA
Statybininko kortelės kaina 10 €, ji išduodama penkeriems metams. Atnaujinant kortelę visos iki tol nustatytos
kompetencijos išlieka.
Įmonėms darbininko kompetencijų vertinimo kaina, vertinant Jūsų statybų objekte, svyruoja nuo 32 iki 49 € su PVM,
pateikta kaina galioja vertinant ne daugiau kaip dvi susijusias kompetencijas vienu metu. Į šią kainą įskaičiuotas
vienkartinis kortelės mokestis.
STATREG kompiuterinės sistemos (personalo administravimo įrankiai) naudojimo kaina 120 € metams.
Papildomai galite įsigyti darbo laiko apskaitos įrankį (įmonėje dirbant iki 6 darbininkų - suteikiamas nemokamai),
standartinė kaina asmeniui - 1,3 €/ mėn.

KIEK TRUNKA STATYBININKO KORTELĖS IŠDAVIMAS
Teigiamai įvertintiems darbininkams statybininko kortelė išduodama per 5 darbo dienas. Kortelė pristatoma įmonės
nurodytu adresu.

KAIP TAPTI ĮMONĖS ATSTOVU STATREG?
El. paštu info@statreg.lt turite pranešti, jog pageidaujate tapti įmonės atstovu ir užsiregistruoti STATREG portale. Jūsų
nurodytu el. paštu bus išsiųsta bendradarbiavimo sutartis. Prie savo profilio dokumentų įkėlus pasirašytą sutarties
kopiją jums bus suteiktas „Įmonės atstovo STATREG“ statusas.
Tapus įmonės atstovu ir išklausius darbo su STATREG sistema mokymų programą įgysite galimybę importuoti ir valdyti
savo įmonės darbuotojų duomenis sistemoje, užsakyti kompetencijų vertinimus ir statybininko korteles, bei naudotis
kitais sistemos teikiamais informaciniais resursais ir priemonėmis.
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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.

TURITE KLAUSIMŲ DĖL STATYBININKO KORTELĖS?
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.

LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA

