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Kada bus paskelbtas teorinės 

dalies vertinimo tvarkaraštis?

• Teorinės dalies kompetencijų 

vertinimo tvarkaraštis 

patvirtintas ir paskelbtas 2021 

m. gruodžio 9 d.

• Teorinės ir praktinės dalies 

tvarkaraščiai prieinami viešai -

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/ko

mpetenciju-vertinimo-

tvarkarasciai/

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/kompetenciju-vertinimo-tvarkarasciai/


Numatytos kompetencijų 

vertinimo datos keitimas. Kokia 

tvarka? 

Teorinėje dalyje vertinimo datos 

nekeičiamos, suteikiama 

galimybė tvarkaraštį tik papildyti



Gal planuojama įtraukti mokymo įstaigą KPMPC 

internetiniame puslapyje paskelbtame teorinės dalies 

kompetencijų vertinimo tvarkaraštyje?

Teorinės dalies tvarkaraščiai yra 

nacionaliniai – tvarkaraštyje 

numatytu laiku kompetencijų 

vertinimą atitinkamai 

kvalifikacijai gali vykdyti visi 

profesinio mokymo teikėjai



Tvarkaraštyje paramediko programos dubliuojami kodai 

(tą pačią dieną, tuo pačiu laiku  T43091401, P43091402, 

T43091401) ar čia techninė klaida, ar taip ir turi būti?

• Taip ir turi būti. Tai reiškia, kad 

mokiniai, kurie mokosi pagal 

šias programas gaus tą patį 

testą. 



Medienos apdirbimo staklininko (programos kodai P32072205, 

P31072201 ir T32072202) kvalifikaciniai teorijos egzaminai numatyti vieną 

kartą metuose, t.y. tik 2022 m. kovo 30 d. Kada moksleiviai galės laikyti 

kvalifikacinius egzaminus, jei jie programas baigia 2022 m . gegužės mėn. 

pabaigoje, bei 2022 m. lapkričio mėn. pabaigoje. 

Tokiu atveju mokymo įstaiga gali 

kreiptis į KPMPC dėl 

tvarkaraščio papildymo.



Kaip reikės elgtis, jeigu egzaminų tvarkaraštyje 2022-01-31  

nėra  grupės? Užimtumo tarnybos mokymai (santechnikai 

T32073220); elektrikai (T43071304) -2022-02-07?

Atsižvelgiant į tai, kad yra 

numatytas testavimas 2022-02-

14, kompetencijų vertinimą 

reikėtų planuotis šiomis 

dienomis



Ar teorinės dalies vertinimo testo vykdymo eigos 

priežiūrai gali būti ir ne profesijos mokytojai, t.y. 

administracijos darbuotojai? 

Gali.

Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo vykdymo eigos priežiūrai profesinio 

mokymo teikėjo vadovo įsakymu turi būti skiriami ne mažiau kaip 2 profesinio 

mokymo teikėjo darbuotojai. Jais negali būti skiriami kompetencijų vertinime 

dalyvaujančius asmenis mokę profesijos mokytojai.



Kiek klausimų sudarys Kompetencijų vertinimo teorinį 

egzaminą? Kiek klausimų sudarys Kompetencijų 

vertinimo teorinio egzamino klausimų bazę ?

• II kvalifikacijos lygis

• Bendras testo taškų skaičius 50. Klausimų bankas sudarytas iš ~ 180 užduočių.

• Vertinamų gebėjimų lygio proporcijos 80/20

• III kvalifikacijos lygis

• Bendras testo taškų skaičius 80. Klausimų bankas sudarytas iš ~ 260 užduočių.

• Vertinamų gebėjimų lygio proporcijos 70/30

• IV kvalifikacijos lygis

• Bendras testo taškų skaičius 100. Klausimų bankas sudarytas iš ~ 280 užduočių.

• Vertinamų gebėjimų lygio proporcijos 60/40



Kokiomis kalbomis yra / bus sudaryti Kompetencijų 

vertinimo  teorinio egzamino klausimai ?

Lietuvių kalba



Kokios AKVI funkcijos nuo 2022 m. sausio 1 d.?
13. Akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos:

13.1. vertina (validuoja) teorinės dalies (žinių) vertinimo testų klausimus, teikia išvadas dėl
jų tinkamumo ir atitikties profesinių standartų reikalavimams kvalifikacijų tvarkymo institucijai;

13.2. vertina (validuoja) praktinių gebėjimų demonstravimo užduotis ir jų vertinimo
instrukcijas, teikia išvadas dėl jų tinkamumo ir atitikties profesinių standartų reikalavimams
kvalifikacijų tvarkymo institucijai;

13.3. deleguoja į kompetencijų vertinimo komisijas kompetencijų vertintojus, atitinkančius
Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos tvarkos
apraše, tvirtinamame švietimo, mokslo ir sporto ministro, suderinus su ekonomikos ir inovacijų
ministru, nustatytus reikalavimus, ir apmoka jiems už darbą iš lėšų, apskaičiuojamų
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinama Kompetencijų vertinimo lėšų
skaičiavimo vienam asmeniui metodika;

13.4. dalyvauja vykdant praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo eigos ir kompetencijų vertinimo
komisijos darbo priežiūrą praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo vietoje;

13.5. organizuoja kompetencijų vertinimo apeliacinės komisijos (toliau – Apeliacinė
komisija) veiklą;

13.6. organizuoja vertintojų mokymus, konsultuoja, apmoka mokymus organizuojantiems
darbuotojams už darbą teisės aktų nustatyta tvarka;

13.7. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.



Ar galima į vertinimo komisiją pakviesti darbdavius kaip

anksčiau?

Praktinės dalies (gebėjimų) užduočiai vertinti pasitelktas teikėjas arba

profesinio mokymo teikėjas (atitinkamai kur vykdomas vertinimas) sudaro

vertinimo komisiją iš ne mažiau kaip 3 vertintojų:

34.1. ne daugiau kaip 2 profesijos mokytojų, nemokiusių vertinamų asmenų ir

turinčių ne mažiau kaip 2 metų profesinio mokymo patirties;

34.2. ne mažiau kaip 1 akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos

deleguoto vertintojo.



Ar verslo atstovams bus keliami profesiniai reikalavimai ir kokie? 

Ar užteks kad pvz.: asmuo yra įmonės direktorius ir jis galės 

atstovauti to sektoriaus verslo atstovą? Ar verslo atstovas privalo 

būti įgijęs atitinkamą išsilavinimą? darbo patirtis - metų atžvilgiu? 

ar gali būtį IĮ ar MB atstovas ar būtinai UAB?

Praktinės dalies (gebėjimų) užduočiai vertinti pasitelktas teikėjas arba

profesinio mokymo teikėjas (atitinkamai kur vykdomas vertinimas) sudaro

vertinimo komisiją iš ne mažiau kaip 3 vertintojų:

34.1. ne daugiau kaip 2 profesijos mokytojų, nemokiusių vertinamų asmenų ir

turinčių ne mažiau kaip 2 metų profesinio mokymo patirties;

34.2. ne mažiau kaip 1 akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos

deleguoto vertintojo.



Ar ta pati komisija (tie patys nariai) gali vertinti teorinę ir

praktinę dalis ?

• Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo vykdymo eigos priežiūrai profesinio 

mokymo teikėjo vadovo įsakymu turi būti skiriami ne mažiau kaip 2 

profesinio mokymo teikėjo darbuotojai.

• Praktinės dalies vertinimo vykdymui sudaroma vertinimo komisija.



Ar komisija bus ta pati visiems egzaminams, ar 

kiekvienam skirtinga? Jei egzaminas Biržuose, tai 

komisija iš Kauno (darbdavys) ar iš Biržų? 

Kiekvienai kvalifikacijai vertinti sudaroma atskira vertinimo komisija. Vertinimo 

komisija vienu metu vertina vieną asmenų grupę.



Gal bus pateikta praktinio mokymo pažymių 

konvertavimo lentelė, kad nebūtų interpretacijų 

• Nebus. Praktinio mokymo įvertinimą sudaro kiekvieno kvalifikacijas

sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtų modulių (išskyrus įvadinius ir

baigiamuosius modulius) praktinio mokymo balų vidurkis.



Jei mokinys ateidamas į praktinę dalį turi 4 ir neatvyksta

į praktinę dalį, tai jis bus išlaikęs egzaminą ar ne?

• Nebus. Jei asmens, baigusio formaliojo profesinio mokymo programą,

praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo balas yra žemesnis nei 4 balai, laikoma,

kad jo galutinis praktinės dalies (gebėjimų) vertinimas yra nepatenkinamas.



Ar nenumatytos išimtys kompetencijų vertinimui asmenims, 

kuriems atimta ar apribota laisvė. Ar nebus jokios galimybės 

teorinės dalies vertinimą atlikti naudojant popierinius testus?

Nenumatytos, kompetencijų vertinimo teorinės dalies testavimas vyks tik 

elektroniniu būdu



Ar bus ilginamas teorinio egzamino laikas, jei laikantys 

asmenys naudosis vertėjo paslaugomis, nes taip laikant 

užtruks daugiau laiko klausimo pateikimui?

Nebus



Kaip bus organizuojamas savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 

vertinimas, bei kam turi pateikti prašymą norintys įsivertinti tokias 

kompetencijas?
• Kompetencijų vertinimas siekiant kvalifikacijos organizuojamas remiantis Asmens įgytų

kompetencijų vertinimo tvarkos aprašu.

Pagal Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašą, pasitelktas teikėjas organizuoja
asmenų, kurie kvalifikaciją sudarančias kompetencijas įgijo nesimokę pagal formaliojo
profesinio mokymo programą, teorinės dalies (žinių) ir praktinės dalies (gebėjimų) vertinimą,
todėl:

• Asmuo, norintis dalyvauti kompetencijų siekiant kvalifikacijos vertinime, pirmiausiai
turi kreiptis į atitinkamo sektoriaus pasitelktą teikėją, kuris įvertinęs asmens poreikius,
gyvenamąją vietą ir kt. svarbius aspektus sprendžia dėl kompetencijų vertinimo vietos
(pasitelktas teikėjo vieta ar kita profesinio mokymo įstaiga).

• Atsižvelgiant į kompetencijų vertinime norinčio dalyvauti asmens gyvenamąją vietą ir kitus
svarbius aspektus, pasitelktas teikėjas gali asmeniui pasiūlyti kompetencijų vertinimą
atlikti kitoje profesinio mokymo įstaigoje, su kuria pasitelktas teikėjas iš anksto yra
susitaręs dėl tokio vertinimo galimybių. Tokiu atveju mokinys nukreipiamas ir jo
kompetencijų vertinimo prašymas toliau nagrinėjamas kitoje profesinio mokymo įstaigoje.



Klausimai apie finansavimą

Kompetencijų vertinimo lėšų apskaičiavimo 1 mokiniui metodikos projektas 

skelbiamas viešai. Galite susipažinti viešai skelbiamoje LRS TAIS e. svetainėje, 

nuoroda:  

https://tais.lrs.lt/tais/actDHSDocumentShow?docOid=a8e0d8f0569011ec86bdcb

0a6d573b32

https://tais.lrs.lt/tais/actDHSDocumentShow?docOid=a8e0d8f0569011ec86bdcb0a6d573b32


Informacija apie kompetencijų vertinimą

• Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas - https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/247f70c2035411ebbedbd456d2fb030d?jfwid=-eiiqbycs4

• Teorinės ir praktinės dalies tvarkaraščiai - https://www.kpmpc.lt/kpmpc/kompetenciju-vertinimo-
tvarkarasciai

• Metodinės priemonės, kuriomis remiantis rengiamos kompetencijų vertinimo užduotys, informacija apie 
kompetencijų vertinimo užduočių validavimą, rekomendacijos praktinės dalies gebėjimų vertinimui 
atlikti, praktinės dalies vertinimo protokolų pavyzdžiai - https://www.kpmpc.lt/kpmpc/metodines-
priemones-ir-aktuali-informacija/

• Pasitelkti teikėjai ir jų kontaktai - https://www.kpmpc.lt/kpmpc/pasitelkti-teikejai/

• Teorinės dalies vertinimo testų specifikacijos - https://www.kpmpc.lt/kpmpc/teorines-dalies-testu-
specifikacijos/

• 2021 m. gruodžio 1 d. informacinio renginio apie kompetencijų vertinimą medžiaga (kartu su susitikimo 
įrašu) - https://www.kpmpc.lt/kpmpc/skelbiama-informacinio-renginio-apie-kompetenciju-vertinima-
medziaga/

• Kontaktai, kuriais galima kreiptis dėl kompetencijų vertinimo vykdymo, dėl darbo su mokinių registru, 
dėl duomenų perdavimo sistemos KELTAS - https://www.kpmpc.lt/kpmpc/skelbiama-informacinio-
renginio-apie-kompetenciju-vertinima-medziaga/

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/247f70c2035411ebbedbd456d2fb030d?jfwid=-eiiqbycs4
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/kompetenciju-vertinimo-tvarkarasciai
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/metodines-priemones-ir-aktuali-informacija/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/pasitelkti-teikejai/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/teorines-dalies-testu-specifikacijos/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/skelbiama-informacinio-renginio-apie-kompetenciju-vertinima-medziaga/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/skelbiama-informacinio-renginio-apie-kompetenciju-vertinima-medziaga/

