JUNGTINĖS

VEIKLOS

SUTARTIS

Vilnius, 2019 m. liepos 23 d.
Lietuvos statybos inžinierių sąjunga,
Lietuvos statybininkų asociacija,
Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga,
Asociacija "Lietuvos keliai",
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija,
Lietuvos santechnikų asociacija,
Projektų ekspertizės ir gaisro saugos imonių asociacija,
(toliau kartu - Partneriai),
įgyvendindamos
jungtinės veiklos sutarti (toliau - Sutartis):

2018-03-20

Partnerių pasirašytą Memorandumą,

sudarė šią

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Šia Sutartimi Partneriai, kooperuodami savo darbą ir žinias, vadovaudamiesi Statybos sektoriaus profesiniu
standartu, susitaria bendrai vykdyti šias veiklas (toliau - Veiklos):
1) suteikti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją (toliau - Kvalifikacija) asmenims, neįgijusiems
teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas, t.y. neatestuotiems VĮ Statybos
produkcijos sertifikavimo centras;
2) suteikti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją (toliau - Kvalifikacija) asmenims, įgijusiems
teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas, t.y. atestuoti ems VĮ Statybos
produkcijos sertifikavimo centras;
3) išduoti statybos inžinieriaus korteles (toliau - Kortelė);
4) sudaryti ir tvarkyti statybos inžinierių registrą (toliau - Registras);
5) kaupti Registre informaciją apie statybos inžinierių profesinę patirtį, žinias, gebėjimus lr
tobulinimą.

2. JUNGTINĖS

JŲ

VEIKLOS VALDYMAS

Valdymo komitetas
2.1. Strateginių bendros veiklos klausimų sprendimui Partneriai sudaro Valdymo komitetą.
Valdymo komiteto narių skaičius yra lygus Partnerių skaičiui.
Kiekvienas Partneris deleguoja i Valdymo komitetą po vieną atstovą.
Kiekvienas Partneris gali bet kada atšaukti ir pakeisti savo deleguotą atstovą Valdymo komitete.
2.2. Valdymo komiteto funkcijas bei veiklos organizavimo ir vykdymo tvarką nustato Valdymo komiteto darbo
reglamentas, kuri patvirtino ne mažiau kaip % Partnerių.
Valdymo komiteto reglamentas keičiamas ne mažiau kaip % Partnerių sprendimu.
2.3.Valdymo komitetui vadovauja Partnerių bendru sutarimu paskirtas (išrinktas) pirmininkas, kurio pareigos,
teisės ir atsakomybė nustatyta Valdymo komiteto darbo reglamente.

2.4. Valdymo komiteto sprendimai neturi prieštarauti Sutarties sąlygoms.
Valdymo komiteto sprendimai yra privalomi Partneriams, kaip Sutarties sąlygos.

Darbo komitetas
2.5. Techninių ir organizacinių bendros veiklos klausimų sprendimui sudaromas Darbo komitetas.
Darbo komiteto narius skiria Valdymo komitetas.
Kandidatus į Darbo komiteto narius gali siūlyti Partneriai. Siūlomų kiekvieno Partnerio kandidatų skaičius
neribojarnas,
Darbo komiteto nariui nedraudžiama tuo pačiu būti ir Valdymo komiteto nariu.
2.6. Darbo komiteto funkcijas bei veiklos organizavimo ir vykdymo tvarką nustato Darbo komiteto veiklos
reglamentas, kurį tvirtina Valdymo komitetas.
2.7. Darbo komiteto sprendimai neturi prieštarauti šios Sutarties sąlygoms ir Valdymo komiteto sprendimams.

3. VEIKLŲ VYKDYMO TVARKA
Bendrosios Veiklą VYkdymo nuostatos
3.1. Partneriai susitaria, kad 1.1. punkto 1-5 papunkčiuose paminėtos Veiklos bus vykdomos šia tvarka:
1) dėl Kvalifikacijos suteikimo asmuo (toliau - Pareiškėjas) savo pasirinkimu gali kreiptis į bet kurį
Partnerį. Jeigu Partneris negali suteikti Pareiškėjui paslaugų, ji nukreipia Pareiškėją pas kitą Partnerį;
2) su Pareiškėju sudaroma Sutartis dėl Kvalifikacijos suteikimo (toliau - Sutartis su Pareiškėju).
Partneriai naudos vienodą, Valdymo komiteto patvirtintą, Sutarties su Pareiškėju formą.
Sutarties su Pareiškėju preambulėje be kitos informacijos nurodoma, kad sutartis sudaroma šios
jungtinės veiklos Sutarties pagrindu (išvardinant Partnerius), taip pat, kad Registrą tvarko Lietuvos statybininkų
asociacija (toliau - LSA).
Laikoma, kad Sutarti su Pareiškėju pasirašantis Partneris veikia visų Partnerių vardu;
3) Veikla valdoma per statybos sektoriaus darbuotojų kompetencijų informacinę sistemą STATREG,
kuri yra viešai prieinama interneto tinklapyje statreg.lt.
LSA suteikia Partneriams prisijungimo prie informacinės sistemos STATREG teises ir kodus;
4) Partneris, į kurį kreipiasi Pareiškėjas, suteikia jam išsamią informaciją apie Kvalifikacijos suteikimą;
5) paslaugų įkainius tvirtina Valdymo komitetas;
6) detalią Veiklų organizavimo ir vykdymo tvarką nustato Statybos inžinieriaus profesinės
kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašas, kurį tvirtina Valdymo komitetas ir kuris privaloma visiems
Partneriams.
Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašas neturi prieštarauti šios
Sutarties sąlygoms.

Kvalifikacijos suteikimas
3.2. Partneriai susitaria, kad 1.1. punkto 1 ir 2 papunkčiuose paminėtos Veiklos bus vykdomos šia tvarka:

1) Partneris, pasirasęs Sutarti su Pareiškėju, įvertina jo išsilavinimą,
profesinę patirti, bendrąsias
inžinerines žinias ir gebėjimus (kai siekiama suteikti 1.1. punkto 1 papunktyje paminėtą Kvalifikaciją)
arba
išsilavinimą,
profesinę patirti ir duomenis apie atestavimą (kai siekiama suteikti 1.1. punkto 2 papunktyje
paminėtą K val ifikaciją).
Vertinimas atliekamas vadovaujantis Statybos inžinieriaus projėsinės kvalifikacijos suteikimo tvarkos
aprašu ir bendromis taisyklėmis (tvarkomis, programomis), kurias rengia Darbo komitetas ir tvirtina Valdymo
komitetas. Kvalifikacijos suteikimui taikomi dokumentai neturi prieštarauti šios Sutarties sąlygoms;
2) Partneris, pasirašęs Sutarti su Pareiškėju bendrųjų inžinerinių žinių ir gebėjimų vertinimui pasitelkia
ekspertus iš ekspertų sąrašo.
Kvalifikacinius ir kitus reikalavimus ekspertams nustato Darbo komitetas.
Kandidatus
i ekspertus
gali siūlyti Partneriai.
Siūlomų kiekvieno
Partnerio
kandidatų
skaičius
neribojamas.
Ekspertui nedraudžiama tuo pačiu būti Darbo komiteto nariu, bet draudžiama būti Valdymo komiteto
nariu.
Ekspertų sąrašą tvirtina Valdymo komitetas;
3) Pareiškėjas, siekiantis Kvalifikacijos
pripažinimo,
profesinės etikos kodekso, kuri tvirtina Valdymo komitetas.
Partneriai taiko bendrą, Valdymo komiteto patvirtintą,
4)

Partnerio

pasirinkti

iš

sąrašo

ekspertai,

kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašu, priima sprendimus

privalo

įsipareigoti

Statybos inžinierių

vadovaudamiesi
dėl Kvalifikacijos

5) Pareiškėjo ir trečiųjų šalių skundų dėl Kvalifikacijos
sustabdymas,
panaikinimas ar kitų sankcijų taikymas vykdomas
suteikimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

suteikimo

laikytis
profesinės

Statybos

Statybos
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etikos kodeksą;
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profesinės
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vertinimas,
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kvalifikacijos

Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos

Kortelės išdavimas
3.3. Partneriai susitaria,

kad 1.1. punkto 3 papunktyje

paminėtos

Veiklos bus vykdomos

1) Kortelė išduodama po to, kai Pareiškėjui suteikiama Kvalifikacija.
Kortelė yra:
- dokumentas, patvirtinantis Pareiškėjui suteiktą Kvalifikaciją;
- priemonė elektroninei sąsajai su Registru bei Pareiškėjo identifikavimui.
Pareiškėjas gali leisti savo darbdaviui integruoti su Kortele praėjimo kontrolės,
bei kitas darbdaviui reikalingas funkcijas, jei tai neprieštarauja
informacinės
sistemos
apsaugos ir naudojimo taisyklėms;
2) Valdymo

komitetas

darbo laiko apskaitos
STATREG duomenų

nustato Kortelės rekvizitus;

3) LSA organizuoja Kortelių gamybą ir apskaitą.
Kortelės išdavimo ir Pareiškėjo duomenų įtraukimo
komitetas;
4) informacija
sistemą STATREG;

šia tvarka:

apie Sutarti

su Pareiškėju

i Registrą

bei Kortelės

paslaugos

užsakymas

įkainius

pateikiami

tvirtina

Valdymo

LSA per informacinę

5) atsižvelgiant i tai, kad Kvalifikacija suteikiama, Kortelė išduodama ir Pareiškėjo duomenys i Registrą
įtraukiami pagal vieną Sutarti su Pareiškėju, i Pareiškėjui teikiamų paslaugų kainą turi būti įtrauktas ne tik
Kvalifikacijos
suteikimo paslaugos įkainis, bet ir Kortelės išdavimo bei Pareiškėjo duomenų įtraukimo i
Registrą paslaugos įkainis.

Už Kortelės išdavimą ir duomenų įtraukimą į Registrą Pareiškėjas atsiskaito su Partneriu,
atsiskaito su LSA;

0

Partneris

6) LSA organizuoja Kortelių pristatymą Partneriams. Partneris organizuoja ir(ar) vykdo Kortelės
perdavimą Pareiškėjui;
7) jeigu ši Sutartis nutraukiama, iki Sutarties nutraukimo išduotos Kortelės lieka galioti.

Registro tvarkymas
3.4. Partneriai susitaria, kad 1.1. punkto 4 papunktyje paminėtos Veiklos bus vykdomos šia tvarka:
1) duomenys apie statybos inžinierių Kvalifikaciją ir išduotas Korteles kaupiami Registre.
Registrą tvarko ir jame esančius duomenis saugo LSA;
2) Registre kaupiamų duomenų apie statybos inžinierių struktūrą ir apimtį nustato Darbo komitetas;
3) Registras yra integruojamas į statybos sektoriaus darbuotojų kompetencijų informacinę sistemą
STATREG.
LSA valdoma Statybos sektoriaus darbuotojų kompetencijų informacinė sistema STATREG, taip pat
pavadinimas ir prekinis ženklas STATREG bei interneto tinklapis statreg.lt yra ir išlieka išimtinė LSA
nuosavybė;
4) Registre esančių duomenų teikimas tretiesiems asmenims vykdomas Valdymo komiteto nustatyta
tvarka;
5) jeigu ši jungtinės veiklos Sutartis nutraukiama, kiekvienam Partneriui perduodama Registro duomenų
kopija apie tuos Pareiškėjus, su kuriais atitinkamas Partneris buvo pasirašęs sutartis dėl Kvalifikacijos
suteikimo.

Informacijos apie Pareiškėju kvalifikacijos tobulinimą kaupimas Registre
3.5. Partneriai susitaria, kad 1.1. punkto 5 papunktyje paminėtos Veiklos bus vykdomos šia tvarka:
1) Partneris, teikiantis Pareiškėjui Kvalifikacijos suteikimo paslaugą, pasiūlo, kad informacija apie
Pareiškėjo profesinę patirtį, žinias, gebėjimus ir jų tobulinimą būtų kaupiama Registre, iš kur galėtų būti
pasiekiama suinteresuotiems tretiesiems asmenims.
Pareiškėjui sutikus gauti paslaugą, tai Valdymo komiteto nustatyta tvarka pažymima Sutartyje su
Pareiškėju;
2) Partneris, suteikęs Pareiškėjui žinių ir gebėjimų tobulinimo paslaugas, pateikia apie tai duomenis į
Registrą per informacinę sistemą STATREG.

4. FINANSINĖS SĄLYGOS
Bendrosios nuostatos
4.1. Kiekvieno Partnerio inašu į bendrą veiklą yra materiaIios išlaidos (4.2, 4.3 punktai), žinios, patirtis,
reputacija, dalykiniai ryšiai, reikalingi šioje Sutartyje numatytų atitinkamo Partnerio įsipareigojimų vykdymui.
Kitokių materialių įnašų, išskyrus numatytus 4.2 ir 4.3 punktuose, nėra numatoma.

4.2. Kiekvienas Partneris
Pareiškėju vykdymui.

apmoka

išlaidas,

kurios reikalingos

jo įsipareigojimų

pagal šią Sutarti ir Sutarti su

4.3. LSA apmoka Kortelių gamybos ir perdavimo atitinkamam Partneriui išlaidas, Registro
informacinės sistemos ST ATREG ir tinklapio www.statreg.lt palaikymo išlaidas.
4.4. Materialūs

Partnerių

įnašai nėra lygūs ir esant reikalui apskaičiuojami

4.5. Jokie Partnerių įnašai i bendrą veiklą, taip pat iš jungtinės
Partnerių nuosavybe.

tvarkymo

išlaidas,

pagal faktą.

veiklos gautos pajamos netampa

bendrąja daline

Valdymo ir Darbo komitetų narių, ekspertų veiklos finansavimas
4.6. Pagal šią Sutarti nenumatytas

jos atlygis Valdymo ir Darbo komitetų nariams bei ekspertams.

4.7. Valdymo ir Darbo komitetų nariai, ekspertai gali gauti užmokestį iš bet kurio Partnerio (darbo sutarties ar
paslaugų sutarties pagrindu), jeigu su konkrečiu Partneriu taip susitarė.
Už vieno Partnerio prisiimtą įsipareigojimą mokėti užmokestį Valdymo ir Darbo komiteto nariui ar ekspertui
kiti Partneriai neatsako.

Pajamų skirstymas
4.8. Pajamos, kurias kiekvienas Partneris gauna įgyvendindamas
šią Sutarti,
kaip nors perskirstomos, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus.

priklauso

tam Partneriui

ir nėra

4.9. Kiekvienas Partneris pats apskaito pajamas, gautas vykdant šią Sutarti.
Kiekvieno Partnerio pajamos, gautos vykdant šią Sutarti, Partnerių atžvilgiu nėra konfidenciali informacija.
Valdymo komiteto nustatyta tvarka, Partneriai periodiškai teikia informaciją kitiems Partneriams apie šios
sutarties pagrindu vykdy tas Veiklas ir jų rezultatus.
4.10. Jeigu Partnerio gautos pajamos nepadengia
išlaidų tam Partneriui nėra atlyginamas.

veiklos

pagal šią Sutarti

išlaidų,

skirtumas

tarp pajamų

ir

5. ATSAKOMYBĖ
5.1. Kiekvienas Partneris asmeniškai atsako už savo veiksmus prieš trečiuosius asmenis.
Kiekvienas Partneris asmeniškai atsakingas už netinkamą paslaugų suteikimą Pareiškėjams.
Partneriai neatsako už kitų Partnerių veiksmus.
5.2. Kiekvienas
Partneris
padarytus nuostolius.

privalo

istatymų

nustatyta

tvarka

atlyginti

kitiems

Partneriams

dėl savo kaltės

6. PRISIJUNGIMAS PRIE SUT ARTIES
6.1. Nauji partneriai gali prisijungti prie šios Sutarties, tapdami šios Sutarties šalimi.
Dėl naujų partnerių prisijungimo sprendžia Partneriai bendru sutarimu (vienbalsiai).
6.2. Prisijungimas prie Sutarties įforrninarnas naujo partnerio pateiktu raštišku patvirtinimu,
su Sutarties sąlygomis bei Valdymo komiteto sprendimais ir įsipareigoja jų laikytis.

kad jis susipažino

7. SUTARTIES GALIOJIMAS
7.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 5 (penkis) metus.
7.2. Jeigu likus 30 dienų iki Sutarties termino pabaigos visi Partneriai nepareiškė noro, kad Sutarties galiojimas
pasibaigtų, Sutartis automatiškai pratęsiama 1 (vienerių) metų laikotarpiui.
Ši Sutarties pratęsimo taisyklė toliau taikoma kiekvienam Sutarties pratęsimo laikotarpiui.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
8.1. Vienas iš Partnerių turi teisę nutraukti šią Sutarti, jeigu bet kuris kitas Partneris ją iš esmės pažeidžia, arba
kai jis pats dėl svarbių priežasčių nebegali šios Sutarties vykdyti.
Įspėjimas apie Sutarties nutraukimą pateikiamas visiems Partneriams ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų
raštu.
8.2. Vienam iš Partnerių Sutarti nutraukus, Sutartis lieka galioti kitiems Partneriams.
8.3. Partneris, nutraukęs Sutarti ne dėl kitų Partnerių kaltės (iskaitant atvejus, kai jis dėl svarbių priežasčių
nebegali šios Sutarties vykdyti), privalo atlyginti kitiems Partneriams dėl Sutarties nutraukimo patirtus
tiesioginius nuostolius.

9. BAIGIAMOJI DALIS
9.1. Iš šios sutarties kylantys ginčai yra sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
9.2. Sutartis yra sudaryta 7 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią - kiekvienai šaliai po vieną
egzempliorių.

10. PARTNERIŲ REKVIZITAI
10.1. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga: kodas 303313380, buveinės adresas Antakalnio g. 54, Vilnius, PVM
mokėtojo kodas LTI 000 10211914.
10.2. Lietuvos statybininkų asociacija: kodas 121895674, buveinės adresas Lukiškių g. 5, Vilnius, PVM
mokėtojo kodas LTI 000 10909917.
10.3. Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga: kodas 290789750,
Universiteto 10-227, Akademija, PVM mokėtojo kodas LT 907897515.

buveinės

adresas

10.4. Asociacija "Lietuvos keliai": kodas 122352489, buveinės adresas S. Konarskio g. 25, Vilnius, PVM
mokėtojo kodas LTI0000I087317.
10.5. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija: kodas-121480450, buveinės adresas Laisvės pr. 117A, Vilnius.
10.6. Lietuvos santechnikų asociacija: kodas 300026902, buveinės adresas Zietelos g.4, Vilnius.
10.7. Projektų ekspertizės ir gaisro saugos imonių asociacija: kodas 124858581, buveinės adresas Kęstučio g.
59, Vilnius.

d\įA~Jz:t _
p~

Lietuvos st~tyljfinkų asociacija

7)
~go~

I"~

e- U0 ir Ccc -s.

j)~'ų-.J.
parašas

vardas,pavardė

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

?rt ų- oIa~~

.iIĮcaau;$

.tkeWj////ųzd

V.

pareigos, vardas, pavardė

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija

t9tU'~
pareigos,vardas,pavardė

Į&;;Ji;Jf%"i ~
(p~-~

Lietuvos santechnikų asociacija
<le.-Z<~~S

~S

pareigos, vardas, pavardė

Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija

{cYph\~j
pareigos, vardas, pavardė

