
 

 

Patvirtinta Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų  

generalinės direktorės Olgos Grigienės 2020 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 03-V-11 

 

 
UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 

SIUNČIAMŲ REGISTRUOTŲ BEDARBIŲ ARBA DARBDAVIO SIUNČIAMŲ, SAVO LĖŠOMIS 

PAGAL FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS BESIMOKANČIŲ ASMENŲ 

ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ, SIEKIANT KVALIFIKACIJOS, VERTINIMO KARANTINO 

LAIKOTARPIU TVARKA 

 

 

1. Užimtumo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siunčiamų registruotų 

bedarbių arba darbdavio siunčiamų, savo lėšomis pagal formaliojo profesinio mokymo 

programas besimokančių asmenų įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimas 

vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 

207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3 papunkčiu, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymo 12 straipsnio 5 dalimi,  Lietuvos Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-574 „Dėl asmens įgytų 

kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu“ 4 punktu. 

2. Asmenų įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo procesas karantino laikotarpiu 

derinamas individualiai su kiekviena profesinio mokymo įstaiga, kuri  teisės aktų nustatyta 

tvarka yra pasirinkusi Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus kaip akredituotą 

kompetencijų vertinimo instituciją (toliau – akredituota KVI). Vertinimo procesas nustatomas 

atsižvelgiant į siekamą įgyti kvalifikaciją, asmens galimybes dalyvauti vertinime nuotoliniu 

būdu bei užtikrinant asmens ir jo duomenų apsaugą.  

3. Teorijos žinių patikrinimas gali būti vykdomas nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis 

arba išvedant teorijos pasiekimų įvertinimo vidurkį. Teorijos pasiekimų vidurkis 

apskaičiuojamas vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengta Atmintine dėl 

asmens įgytų kompetencijų įvertinimo LRV paskelbto karantino laikotarpiu. 

4. Rekomenduojama teorinių žinių patikrinimą atlikti nuotoliniu būdu elektroninėmis 

priemonėmis, kai daugiau nei pusė profesinio mokymo programos įgyvendinta nuotoliniu 

būdu. Pasirinkus žinių patikrinimą vykdyti nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis, 

teorijos pasiekimų įvertinimą fiksuoja ir teorinių žinių patikrinimo protokolą pildo 

Akredituota kompetencijų vertinimo institucija.  

5. Praktikos žinių pasiekimų įvertinimas įskaitomas pagal asmens praktinių pasiekimų 

įvertinimo vidurkį. Atskirais atvejais praktikos žinių pasiekimų įvertinimas gali būti 

vykdomas nuotoliniu būdu arba nevykdomas ir atidedamas iki karantino Lietuvos 

Respublikoje pabaigos.  

 

   


