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PAKARTOTINIO ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Pakartotinio asmens įgytų kompetencijų vertinimo organizavimo tvarkos apraše 

(toliau –Apraše) išdėstyta tvarka reglamentuojanti asmenų dalyvavimą pakartotiniame asmens įgytų 

kompetencijų teorinės ir praktinės dalies vertiniame Švenčionių profesinio rengimo centre (toliau – 

Centre). 

2. Aprašas parengtas  vadovaujantis Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu 

Nr. V-15 (galiojanti suvestinė redakcija 2022 m. gegužės 11 d. ), Kompetencijų vertinimo lėšų 

paskirstymo tvarkos aprašu,  patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2022 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Kompetencijų vertinimo lėšų paskirstymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“.  

3. Už pakartotinį kompetencijų vertinimą ir pripažinimą mokama teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

 

II. PAKARTOTINIO ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

4. Asmuo, kurio kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo išvada yra nesuteikti 

kvalifikacijos, gali dalyvauti pakartotiniame kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinime, 

kai pagal kompetencijų vertinimo tvarkaraštį numatytas kitas kompetencijų vertinimas, su tuo 

susijusias išlaidas apmokėdamas savo lėšomis. 

5. Asmuo, norintis dalyvauti pakartotiniame kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, 

vertinime, per 3 darbo dienas nuo kompetencijų vertinimo rezultatų paskelbimo dienos pateikia 

laisvos formos prašymą Centro direktoriui.   

6. Centras, gavęs prašymą, duomenis į Mokinių registrą įveda vadovaudamasis Mokinių 

registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo nuostatuose, patvirtintuose 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. ISAK-353 „Dėl 

Mokinių registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“, nustatyta tvarka.   

Centras įregistruoja asmenį kitam tvarkaraštyje numatytam, tačiau ne ankstesniam nei po 30 dienų, 

asmens pretenduojamos kvalifikacijos kompetencijų vertinimui. 

7. Asmuo, kuris yra pabaigęs pirminio profesinio mokymo programą ir 

pirmajame pakartotiniame kompetencijų vertinime pretenduoja dalyvauti per 60 dienų nuo 

kompetencijų vertinimo rezultatų paskelbimo dienos, neišregistruojamas iš Mokinių registro. 

8. Asmuo, kuris yra pabaigęs tęstinio profesinio mokymo programą ar dalyvavo 

neformaliojo profesinio mokymosi, darbo patirties ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinime, 

gali dalyvauti pakartotiniuose kompetencijų vertinimuose, kai yra atlikti Aprašo 5-6 punktuose 

nustatyti veiksmai, Centras asmenį įregistravo į Mokinių registrą. 

                    



III. PAKARTOTINIO ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO 

ORGANIZAVIMO APMOKĖJIMAS 

9.  Asmuo, užregistruotas pakartotiniam teorinės dalies vertinimui, pagal Centro 

parengtą sąskaitą, savo lėšomis apmoka: 

9.1. elektroninės kompetencijų vertinimo sistemos administravimą (lėšos skirtos 

elektroninį testavimą administruojančiai institucijai); 

9.2. teorinės dalies  vertinimo testo laikymo eigą prižiūrinčių darbuotojų darbo 

užmokestį (įskaitant socialinio draudimo įmokas, įmokas į Ilgalaikio darbo išmokų fondą ir Garantinį 

fondą) skiria institucijoms. 

10. Asmuo, užregistruotas pakartotiniam praktinės  dalies vertinimui, pagal Centro 

parengtą sąskaitą, savo lėšomis apmoka: 

10.1. asmens kompetencijų vertinimo komisijos narių darbo užmokestį (įskaitant 

socialinio draudimo įmokas, įmokas į Ilgalaikio darbo išmokų fondą ir Garantinį fondą); 

10.2. praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo administravimą; 

10.3. už priemones praktinei užduočiai atlikti. 

11. Centras asmeniui parengia sąskaitą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintu Kompetencijų vertinimo lėšų paskirstymo 

tvarkos aprašu ir atsižvelgdamas į šiame apraše nustatytas lėšų sumas, skirtas atitinkamais 

kalendoriniais metais kompetencijų vertinimui organizuoti. 

12. Centro asmeniui parengta sąskaita turi būti apmokėta per 3 darbo dienas nuo 

prašymo dalyvauti pakartotiniame asmens įgytų kompetencijų vertinime pateikimo. 
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