
PATVIRTINTA 

Šiaulių profesinio rengimo centro   

                         direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d. 

       įsakymu Nr. V- 137 

 

ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO 

NEFORMALIUOJU IR SAVIŠVIETOS BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ 

KONSULTAVIMO, MOKYMO IR  KOMPETENCIJŲ PRIPAŽINIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių profesinio rengimo centro (toliau – Centro) Neformaliuoju ir savišvietos būdu 

įgytų kompetencijų konsultavimo, mokymo ir pripažinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

parengtas vadovaujantis: 

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

Nr. V-15 patvirtintu Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašu“; 

 Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482; 

 2018 m. liepos 9 d. įsakymu Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 11 d. 

įsakymo Nr. Įsak-72 „Dėl ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo Nr. V-643; 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. Nr. V-1049 

patvirtintu „Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu“; 

 „Profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos 

aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. kovo 

23 d. įsakymu Nr. V-231; 

 Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

įstatymu (1998 m. birželio 30 d. Nr. VIII-822), Lietuvos Respublikos neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo Nr. VIII -822 pakeitimo įstatymo 

(2016 m. spalio 11 d. Nr. XII-2675) suvestine redakcija nuo 2016-10-18. 

2. Šis aprašas reglamentuoja neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų 

konsultavimo, mokymo taikymą, vertinimo ir pripažinimo organizavimą bei procedūras Centre. 

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas Centre vykdomas 

pagal žemiau aprašytą tvarką, numatančią procedūras bei jų dokumentavimą. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. Kandidatas – asmuo, siekiantis, kad jo pasiekimai, įgyti mokantis neformaliai ir 

savišvietos būdu, būtų įvertinti, o jų pagrindu įgyta kvalifikacija formaliai pripažinta. 

3.2. Mokymosi pasiekimai – žinios, įgūdžiai, gebėjimai kuriuos asmuo gali pagrįsti. 

3.3. Neformaliojo mokymosi ir savišvietos pasiekimų vertinimas – procesas, kurio 

metu vertinami kandidato mokymosi pasiekimai ir juos pagrindžiantys įrodymai. 

3.4. Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, 

kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo 

švietimo programas. 

3.5. Neformaliojo mokymosi ir savišvietos pasiekimų pripažinimas – asmens 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų pripažinimas.  

3.6. Savišvieta – natūralus, kiekvieną dieną vykstantis, patirtinis savarankiškas 

mokymasis darbinėje aplinkoje, neapmokamame ir savanoriškame darbe, laisvalaikio metu, kuris 

nėra iš anksto suplanuotas ir apgalvotas, tikslingas ar specialiai organizuotas. 
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3.7. Pokalbis – universalus mokymosi pasiekimų vertinimo metodas, kada bendraujant 

galima gauti informaciją apie įvairius mokymosi aspektus, tiesiogiai nematomus veiklos motyvus, 

išgyvenimus, subjektyvų požiūrį į profesinės veiklos ir /ar gyvenimo reiškinius ir pan. Šio metodo 

esmė – naudojant klausinėjimo techniką ir dialogo kūrimo įgūdžius, atskleisti kandidato 

kompetencijų įrodymą. 

3.8. Kompetencijų vertinimas – asmens anksčiau įgytų kompetencijų (mokantis pagal 

formaliojo, neformaliojo profesinio mokymo programas  ar įgytų darbo veiklos ar savišvietos būdu) 

prilyginimas profesinio mokymo programose numatytiems mokymosi rezultatams. Kompetencijų 

vertinimas susideda iš teorinės dalies žinių vertinimo ir kompetencijų demonstravimo. 

4. Šis aprašas taikomas asmenims, besimokiusiems pagal neformalią profesinio 

mokymo programą ir siekiantiems neformaliojo ir savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų 

vertinimo ir kompetencijų pripažinimo ir formalizavimo arba asmenims, nesimokiusiems pagal 

formalią profesinio mokymo programą, tačiau siekiantiems neformaliojo mokymosi ir savišvietos 

būdu įgytų mokymosi pasiekimų ir kompetencijų formalizavimo. 

 

II SKYRIUS 

NEFORMALIUOJU IR SAVIŠVIETOS BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ 

VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Neformaliuoju mokymusi ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir 

pripažinimas vykdomas pagal poreikį. 

6. Pretenduoti dėl neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo 
gali asmenys, atitinkantys bent vieną iš šių sąlygų: 

6.1.  įgiję formalųjį profesinį išsilavinimą kitoje srityje nei toje srityje, kurios 

kompetencijų pripažinimo siekia, ir turintys kompetencijų, įgytų neformaliuoju bei savišvietos būdu 

per vienerius metus; 

6.2. asmenys, įgiję ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą ir turintys ne mažiau kaip 

vienerių metų darbo patirtį toje srityje, kurios kompetencijų pripažinimo siekia, taip pat asmenys, 

atitinkantys 7 punkte numatytus reikalavimus. 

7. Centre gali būti pripažįstami mokymosi pasiekimai, įgyti: 

7.1. dirbant tiesioginį darbą; 

7.2. neapmokestinamoje ar savanoriškoje veikloje; 

7.3. mokantis neformaliuoju būdu; 

7.4. mokantis savišvietos būdu. 

8. Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 

procedūros etapai: 

8.1. Informavimas. Informacija apie neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimą skelbiama Centro internetinėje svetainėje, Užimtumo tarnybos duomenų 

bazėje. Kandidatas, pageidaujantis, kad būtų įvertinti jo neformaliuoju ir savišvietos būdu įgyti 

pasiekimai ir pripažintos kompetencijos, kreipiasi į Centro skyriaus vedėją, kuris informuoja apie 

vertinimo principus, procedūras ir sąlygas bei galimus vertinimo rezultatus. Jei kandidatas 

apsisprendžia dalyvauti neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo procedūroje, asmeniškai arba paštu pateikia: 

 prašymą dėl kompetencijų įvertinimo ir patvirtinimo; 

 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą, 

vairuotojo pažymėjimą), jei nėra Lietuvos Respublikos pilietis, ir leidimą gyventi 

Lietuvoje; 

 registracijos anketą (1 priedas); 

 sutikimo formą dėl asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo (2 priedas). 

Skyriaus vedėjas kartu su atitinkamos profesijos mokytoju, išnagrinėję pateiktus 

dokumentus, su kandidatu suderina kompetencijų vertinimo planą.  
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  Asmens anksčiau įgytų kompetencijų vertinimas vykdomas ne anksčiau kaip per 20 

darbo dienų nuo asmens prašymo registravimo dienos. 

   Jei asmuo pateikia visus reikiamus dokumentus, jis registruojamas į tęstinio mokymo 

grupę, su asmeniu sudaroma kompetencijų vertinimo ir mokymosi sutartis (3 priedas). 

8.2. Pasiekimų vertinimas. Direktoriaus įsakymu skiriama ne mažiau kaip 3 

vertintojų komisija pagal profesinio mokymo programos dalyką vertinti kandidato pasiekimus ir 

paskiriama pasiekimų vertinimo data. Vertintojai analizuoja pateiktą kandidato neformaliojo 

mokymosi ir savišvietos pasiekimų aplanko turinį, vertina pasiekimus ir užpildo neformaliojo 

švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo protokolą (4 priedas). 

8.3. Kompetencijų pripažinimas ir sprendimo priėmimas. Sprendimas 

leisti(neleisti) laikyti kompetencijų vertinimo egzaminą priimamas vadovaujantis neformaliojo 

švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo protokolo (4 priedas) išvadomis. 

8.4. Duomenų į mokinių registrą įvedimas. Profesinio mokymo teikėjas, 

remdamasis Profesinio mokymo sutarties duomenimis arba pateiktu asmens prašymu, įveda 

duomenis į Mokinių registrą apie kompetencijų vertinimą pasirinkusį asmenį nustatyta 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“, tvarka. 

8.5. Kompetencijų vertinimo egzaminas. Kompetencijų vertinimo egzaminas 

kandidatui organizuojamas kartu su artimiausiu metu mokslą pagal pasirinktą specialybę baigiančia 

mokinių grupe. Egzaminas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-15 patvirtintu Asmens įgytų kompetencijų vertinimo 

tvarkos aprašu“ 

 

III. KOMPETENCIJŲ VERTINIMO REZULTATŲ FORMALIZAVIMAS 

 

9. Asmens anksčiau įgytų kompetencijų vertinimo užduočių atlikimą vertina Komisija. 

Vertinamos visos pagrindinės kompetencijos siekiamai kvalifikacijai įgyti. 

10.  Asmens anksčiau įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai fiksuojami kompetencijų 

vertinimo protokole (priedas 5). Kompetencijų vertinimo rezultatas balais nuo 4 (keturių) iki 10 

(dešimt) balų, laikomas teigiamu įvertinimu. Teigiamas įvertinimas patvirtina, kad asmuo turi 

atitinkamai kvalifikacijai įgyti reikalingas kompetencijas. 

11.  Asmeniui, įgyjusiam kompetencijas darbo veiklos ar savišvietos budu ar baigusiam 

neformaliojo profesinio mokymo programą ir teigiamai įvertintam Komisijos, išduodamas 

profesinio mokymo diplomas (kodas 4101). Diplomo 2-jojo lapo 2-oje pusėje išspausdinamas vienas 

šių įrašų: „įgijo kompetencijas darbo veiklos būdu“, įgijo kompetencijas savišvietos būdu“, baigė 

neformaliojo profesinio mokymo programą“. Asmenims, kurių patvirtinamos anksčiau įgytos 

kompetencijos,  profesinio mokymo diplomas „SU PAGYRIMU“ neišduodamas. 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12.  Kompetencijų vertinimo, atsiskaitymo už mokomuosius dalykus, kvalifikacijos 

įgijimo išlaidas apmoka asmuo, pageidaujantis įsivertinti kompetencijas, įmonė arba darbdavys, 

siunčiantis savo darbuotoją įsivertinti kompetencijas.  

13.  Vertinant valstybės institucijų ar jų įgaliotų įstaigų reguliavimo srities profesijų 

kompetencijas ar kompetencijas kvalifikacijai įgyti, kurioms valstybė yra nustačiusi specialius 

reikalavimus, gali būti taikomi ir kiti atitinkamą sritį reguliuojantys teisės aktai.  

14.  Kilus ginčams dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo procedūrų ir tvarkos 

raštiškus apeliacinius prašymus priima ir nagrinėja Institucijos sudaryta Apeliacinė komisija. 

Apeliacinė komisija, esant ginčams dėl vertinimo procedūrų ir tvarkos pažeidimų, per 10 dienų nuo 

prašymo pateikimo dienos priima sprendimą dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo procedūrų ir 
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tvarkos pažeidimų. Apeliacinį prašymą asmuo, dalyvavęs asmens įgytų kompetencijų vertinimo 

procedūroje, gali teikti ne vėliau kaip praėjus 2 dienoms po kompetencijų vertinimo rezultatų 

paskelbimo dienos. 

 

 

_________________________________ 
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1 priedas 

 

ANKSČIAU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR PATVIRTINIMO KANDIDATO 

REGISTRACIJOS ANKETA 

 

Vardas  

Pavardė  

Adresas  

Miestas,valstybė  

Kontaktinis tel.  

E. paštas  

 

 

 

 

 

 

Faksas 

Šiuo metu Jūs: 

(pažymėkite x) 

o Dirbate ☐                          

o Studijuojate ☐ 

o Nedirbate  ☐ 

Įgytas išsilavinimas  

Data Kvalifikacija Valstybė 
Įstaigos, kurioje įgytas 

išsilavinimas, 

pavadinimas     

    

    

    

Darbo patirtis 

Data 

(nuo-iki) 

Darbovietės 

pavadinimas 

 

 

 

 

 

Profesija arba 

pareigos 

 

 

 

Veiklos 

pobūdis, 

atsakomybė 

Darbovietės veiklos 

sritis arba ūkio šaka 

   

 

 

  

     

     

 

Su anksčiau įgytų kompetencijų vertinimo tvarka Centre kandidatas yra supažindintas. 

 

 

Parašas, data 
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2 priedas 

 

 

 

SUTIKIMAS 

DĖL MOKINIO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR 

NAUDOJIMO  

 

 

20  m.  mėn.  d. 

 

 

Aš__________________________________________________________________ 

patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su ....................................................... centro Mokinio asmens 

duomenų tvarkymo ...................................................... centre taisyklėmis, patvirtintomis 

direktoriaus ................................................... . 

 

Sutinku, kad mano asmens duomenis Centras tvarkytų ir naudotų šiose taisyklėse 

nurodytais tikslais. 

 

Patvirtinu, kad esu informuotas apie savo teisę susipažinti su 

..............................................centro tvarkomais mano asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, 

sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys 

tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens 

duomenys, apie tai informuojant Mokyklos administraciją el. paštu: ........................................ 

 

 

 

 

 

................................................. ...................................................... 

(mokinio/kandidato vardas ir pavardė) (parašas) 
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3 priedas 

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR MOKYMOSI 

SUTARTIS 

 

 

20___ m. _____ ___ d. Nr. ______ 

Šiauliai 

 

 

 

SUTARTIES ŠALYS 

 .........................................................................centras, kodas ................, adresas:......., 

tel. ......., el. p. .....................,  a. s. Nr. ............,  bankas: .........,  įregistruota Juridinių asmenų registre   

(toliau – Profesinio mokymo teikėjas), atstovaujamas  

..............................................................................  atstovavimo pagrindas  – 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..............................................................., ir prašymą pateikęs asmuo (toliau – Kandidatas): 

................................................................................................................................................... 

(vardas, pavardė, gim. data, adresas, tel. nr.) 

kita šalis, sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis). 

            Sutartis sudaryta vadovaujantis Reikalavimų profesinio mokymo sutartims ir jų registravimo 

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

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-512/A1-142 (Žin., 2010, 

Nr. 44-2141) ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 

V-15 patvirtintu „Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašu“. 

 

I. SUTARTIES DALYKAS 

1. Kompetencijų, įgytų mokantis pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas 

arba darbo veiklos ar savišvietos būdu, įvertinimas ir mokymasis pagal programą: 

................................................................ mokymo programa 

(programos pavadinimas) 

kodas ............... (... sav./... val.) 

 

II. SUTARTIES DALYKO KAINA 

2. Užsakovo mokymo kaina pagal ................................................................ mokymo programą 

(programos pavadinimas) kodas ............... (... sav./... val.)– ___,___ Eur. (suma žodžiais).  

 

III. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

1. Profesinio mokymo teikėjas įsipareigoja: 

 1.1. supažindinti Kandidatą su Sutarties I skyriuje nurodoma profesinio mokymo programa ir 

asmens kompetencijų, įgytų mokantis pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo 

programas arba darbo veiklos ar savišvietos būdu, vertinimo ir patvirtinimo tvarkos aprašu;  

 1.2. organizuoti Kandidato kompetencijų, įgytų mokantis pagal formaliojo ir neformaliojo 

profesinio mokymo programas arba darbo veiklos ar savišvietos būdu, vertinimą: 

1.2.1. sudaryti sąlygas Kandidatui mokytis pagal individualų mokymo planą ir Sutarties I 

skyriuje nurodomos mokymo programos reikalavimus; 

1.2.2. pagal individualų planą suteikti Kandidatui teorinių žinių, išugdyti jo 
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kompetencijas, išvardintas Sutarties I skyriuje nurodomoje profesinio mokymo programoje; 

1.2.3. pagal individualų planą organizuoti Kandidato praktinį mokymą Kandidato 

pasirinktoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kuriai profesinis mokymas nėra pagrindinė veikla, ar 

ūkininko ūkyje sudarant trišalę sutartį tarp Profesinio mokymo teikėjo, Kandidato ir įmonės, įstaigos, 

organizacijos ar ūkininko ūkio;  

 1.3. užtikrinti Kandidato mokymosi vietos atitiktį saugos, sveikatos, priešgaisriniams ir 

higienos reikalavimams; 

 1.4. pasirašytinai supažindinti Kandidatą su Profesinio mokymo teikėjo įstaigos vidaus tvarką 

reglamentuojančiais dokumentais; 

 1.5. teikti Kandidatui konsultacijas mokymosi ir mokymosi pasiekimų vertinimo ir anksčiau 

įgytų kompetencijų vertinimo klausimais; 

 1.6. užtikrinti Kandidato mokymosi pasiekimų ir įgytų kompetencijų nešališką įvertinimą;  

 1.7. išduoti įgytų kompetencijų vertinimo ir kvalifikacijos dokumentus, vadovaujantis 

„Profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. kovo 23 d. Įsakymu Nr. V-231,; 

2. Kandidatas įsipareigoja: 

 2.1. .......................... skyriui pateikti papildomus dokumentus, reikalingus įgytų kompetencijų 

vertinimui; 

 2.2. mokytis pagal individualų mokymo planą ir Sutarties I skyriuje nurodytos profesinio 

mokymo programos reikalavimus; 

 2.2. laikytis Profesinio mokymo teikėjo saugos, sveikatos, priešgaisrinių ir higienos 

reikalavimų; 

 2.3. laikytis Profesinio mokymo teikėjo įstaigos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų 

nuostatų; 

 2.4. nedelsiant informuoti Profesinio mokymo teikėją apie užsiėmimų nelankymą ir pateikti 

nelankymo priežastis pateisinančius dokumentus; 

 2.5. vykdyti Profesinio mokymo teikėjo administracijos ir profesijos mokytojų pavedimus, 

jeigu jie neprieštarauja teisės aktams; 

 2.6. atlyginti Profesinio mokymo teikėjui kaltais veiksmais padarytą žalą; 

 2.7. atlyginti Profesinio mokymo teikėjui mokymo ir kompetencijų vertinimo išlaidas, jei dėl 

mokinio kaltės neįvykdyti Sutarties 2 punkte numatyti įsipareigojimai. 

 2.8. už profesinį mokymą ir kompetencijų vertinimą sumokėti:  

2.8.1. per 3 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos visą sumą arba 

2.8.2. per 3 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos sumokėti 50 proc. paskaičiuotos sumos 

už mokymąsi ir kompetencijų įvertinimą, o kitą dalį sumokėti iki egzamino dienos. 

 IV. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

3. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja:  

 nuo ...  iki ..., t. y. ... d. d. 

4. Sutartis keičiama, jei: 

 4.1. Kandidatas keičia profesinio mokymo programą;  

 4.2. keičiasi šalių įsipareigojimai. 

5. Sutartis gali būti nutraukta: 

 5.1. šalių susitarimu; 

 5.2. jei šalys nevykdo savo įsipareigojimų, įspėjus kitą šalį prieš 10 kalendorinių dienų; 

 5.3. Kandidatui raštu pareiškus norą nutraukti Sutartį, Kandidatui esant nepažangiam, 

įsigaliojus teismo nuosprendžiui, šiurkščiai pažeidus Profesinio mokymo teikėjo vidaus tvarką 

reglamentuojančių dokumentų nuostatas; 

 5.4. jei Kandidatas be svarbios priežasties nelankė užsiėmimų ir nepateikė užsiėmimų 

nelankymą pateisinančių dokumentų; 

 5.5. kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais pagrindais. 
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 V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

6. Ginčai dėl Sutarties sąlygų ir šalių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. 

7. Sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

nuostatomis. 

8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai 

šaliai). 

Sutarties šalių parašai: 

............................     .................................. 

   (parašas)          (vardas, pavardė) 

Kandidatas     .................................. 

   (parašas)         (vardas, pavardė) 
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4 priedas 

 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO IR SAVIŠVIETOS BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ 

PRIPAŽINIMO 

PROTOKOLAS 

 

20___ m. ___________ _____ d. Nr. ___________________ 
(data)                                    (registracijos numeris) 

Asmuo, siekiantis 

mokymosi pasiekimų 

įskaitymo 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________ 

(vardas ir pavardė, asmens kodas) 

Vertinimo 

objektas 

 

 

Asmens deklaruojamos kompetencijos, įgytos: (pabraukti ir įrašyti) 

 baigus formaliojo profesinio mokymo programą 

________________________________________________________

__________________ 
(formaliojo profesinio mokymo programos pavadinimas, valstybinis kodas, profesinio mokymo teikėjo 

pavadinimas) 

 baigus neformaliojo profesinio mokymo programą 

________________________________________________________

__________________ 
(neformaliojo profesinio mokymo programos pavadinimas, valstybinis kodas (jei jis yra), profesinio 

mokymo teikėjo pavadinimas) 

 savišvietos būdu  

 darbo patirties būdu  

IŠVADA  

(užpildoma tik viena išvada, kairėje pusėje esantį langelį pažymint taip: █ ) 

 

 

Atitinka visas___________________________________kvalifikacijos kompetencijas: 

Kompetencijos: 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

6. ______________________________ 

7. ______________________________ 

 

 

Atitinka __________________________________________________ modulio 

kompetencijas: 

Kompetencijos: 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 

 

 

Atitinka__________________________________________________ kvalifikacijos, 

modulio dalies kompetencijas: 

Kompetencijos: 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

X

X

X
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3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 

 

 Nebuvo pripažinta nė viena kompetencija 

SIŪLOMA  

Mokytis 

_____________________________________________________________________ profesinio 

mokymo programoje. 
(profesinio mokymo programos pavadinimas, valstybinis kodas) 

Kita______________________________________________________________________________________________________________

____________ . 

 

Profesinio mokymo teikėjo vadovas 

________________________________________________ 
(profesinio mokymo teikėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas) 

______________________________                                         __________________                       

__________________ 

(profesinio mokymo teikėjo vadovo ar jo    

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                                                                                             (parašas)                                                                                                     

(vardas ir pavardė) 

_________________________ 

 

X
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5 priedas 

 

KOMPETENCIJŲ VERTINIMO PROTOKOLAS 

Kandidatas ______________________________ 

 

Komisijos pirmininkas:  

(vardas, pavardė, pareigos)   

Vertinimo komisijos nariai:   

(vardas, pavardė, pareigos)  

  

Vertinimo protokolo Nr.  _____ 

Vertinamos kompetencijos/ 

profesinio mokymo programos 

moduliai/dalys 

Vertinimo 

rezultatai 

Apimtis val. Vertinimo 

datos 

TEORINĖS DALIES (ŽINIŲ) VERTINIMO TESTO REZULTATAI 

    

    

    

PRAKTINĖS DALIES (GEBĖJIMŲ) VERTINIMO UŽDUOČIŲ REZULTATAI 

    

    

    

Galutinės testavimo išvados: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Kandidatas  ______________________________________________________________________  

(parašas, pavardė, vardas) 

Vertinimo komisijos pirmininkas _____________________________________________________  

(parašas, pavardė, vardas) 

Vertinimo komisijos nariai  _________________________________________________________  

(parašas, pavardė, vardas) 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  

(parašas, pavardė, vardas) 

 

 


