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Vilnius
Projekto rengėjas - Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija).
Projekto tikslas. Pakeisti Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodiką
(toliau – Metodika), kad ji atitiktų pasikeitusią Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarką (toliau –
Tvarka), kuri pradėta taikyti nuo 2022 m. sausio 1 d.
Dabartinė situacija:
 Dabartinė Metodika neatitinka naujos Tvarkos ir nesudaro galimybių padengti visas
kompetencijų vertinimui reikalingas išlaidas.
 Pagal dabartinę Metodiką kompetencijų vertinimo lėšas sudaro kompetencijų vertinimą
organizuojančių darbuotojų darbo užmokestis, prekių ir paslaugų lėšos. Metodika neapima visų
kompetencijų vertinimui reikalingų išlaidų komponentų, kurie numatomi pagal naują Tvarką
(pvz., neapima elektroninio kompetencijų vertinimo sistemos administravimo išlaidų; nėra
detalizuota, kiek lėšų skiriama vertinimui administruoti ir kiek vykdyti ir kt.).
 Apskaičiuojant lėšas vienam asmeniui, neatsižvelgiama į tai, ar vertinamas vienas asmuo, ar
asmenų grupė, nors tai turi reikšmingos įtakos išlaidoms. 2021 m. patvirtintos lėšos vieno asmens
kompetencijoms vertinti yra 7,18 Eur. 2021 m. vertinta: 15 357 valstybės finansuojamų vietų
pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programų mokiniai, 19 eksternų/savamokslių. Iš
valstybės biudžeto tam skirta 129 400 Eur.
Projekto esmė, nauda. Siūloma pakeisti Metodiką ir numatyti, kad asmens kompetencijų
vertinimas, jei asmuo baigė formaliojo profesinio mokymo programą ar įgijo kompetencijas,
mokydamasis pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, formaliojo profesinio mokymo
programos dalį (modulį), darbo patirties arba savišvietos būdu (toliau – kitu būdu), apima žemiau
nurodytas lėšas (išlaidas), kurias sudėjus apskaičiuojamas vieno asmens kompetencijų vertinimo
įkainis:
 elektroninio kompetencijų vertinimo sistemai administruoti – 0,011 Seimo patvirtinto pareiginės
algos bazinio dydžio (BD) (2 Eur); toks dydis atitinka lėšas, būtinas elektroninio testavimo
sistemos TAO (Test Assisté par Ordinateur) administravimo išlaidoms padengti;
 teorinės dalies (žinių) vertinimo testo laikymo eigą prižiūrinčių darbuotojų darbo užmokesčiui
(prižiūrės ne mažiau kaip 2 profesinės mokyklos darbuotojai) – reikalingos lėšos bus
apskaičiuojamos pagal formulę (jei asmuo bus baigęs formaliojo profesinio mokymo programą
apskaičiuotos lėšos šiai vertinimo daliai sudarys 2,75 Eur, jei kompetencijas bus įgijęs kitu būdu
– 8,24 Eur);
 kompetencijų vertinimo komisijos narių darbo užmokesčiui (komisija sudaroma iš ne mažiau
kaip 3 asmenų) – reikalingos lėšos bus apskaičiuojama pagal formulę (jei asmuo bus baigęs
formaliojo profesinio mokymo programą apskaičiuotos lėšos šiai vertinimo daliai sudarys 13,42
Eur, jei kompetencijas bus įgijęs kitu būdu – 187,93 Eur);
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praktinės dalies (gebėjimų) vertinimui administruoti – lėšos bus apskaičiuojama pagal formulę
atsižvelgiant į šią funkciją atliekančių darbuotojų pareigybėms išlaikyti būtinas lėšas; lėšos tokių
pareigybių darbo užmokesčiui bus skaičiuojamos kalendoriniams metams (18,68 Eur);
priemonėms praktinei užduočiai atlikti – lėšos priemonėms praktinei užduočiai atlikti yra
diferencijuojamos pagal švietimo posričius, taikant mokymo priemonių, tenkančių vienam
mokymosi kreditui, brangumo koeficientus (nuo 0,60 iki 5,65 Eur).
Pagal Metodiką apskaičiuotos vienos asmens kompetencijų vertinimo lėšos sudarytų: jei asmuo
baigė formaliojo profesinio mokymo programą – vid. 39,5 Eur; jei asmuo kompetencijas įgijo
mokydamasis kitu būdu – vid. 219,5 Eur.
2022 m. planuojama vertinti apie 20,8 tūkst. asmenų, kurie baigs formaliojo profesinio mokymo
programas valstybės finansuojamose profesinio mokymo vietose, kompetencijas ir tam prireiks
822 tūkst. Eur. Šios lėšos yra numatytos Ministerijos 2022 m. asignavimuose. Tais atvejais, kai
asmenų kompetencijos bus vertinamos sudarius sutartį su Užimtumo tarnyba išlaidos bus
apmokamos iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtintų asignavimų. Už asmenų, kurie
baigė formaliojo profesinio mokymo programas valstybės nefinansuojamose profesinio mokymo
vietose arba kurie įgijo kompetencijas, mokydamiesi pagal neformaliojo profesinio mokymo
programas, formaliojo profesinio mokymo programų dalis (modulius), darbo patirties arba
savišvietos būdu kompetencijų vertinimą bus mokama privačių asmenų ar kitomis lėšomis.

Nauda: pagal pakeistą Metodiką apskaičiuotos asmens kompetencijų vertinimo lėšos leis padengti
realius kompetencijų vertinimo kaštus ir užtikrinti, kad kompetencijų vertinimas būtų atliekamas
profesionaliai. Tai prisidės prie aukštų kokybės standartų plėtojimo profesinio mokymo sistemoje.
Atitiktis Vyriausybės programai. Projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų
neįgyvendina.
Derinimas. Pirminiam Projektui pastabų neturėjo Finansų ministerija, Ekonomikos ir inovacijų
ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros
centras ir Nacionalinė švietimo agentūra. Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos,
Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos pateiktos pastabos buvo įvertintos.
Projektas svarstytas 2022 m. sausio 4 d. tarpinstituciniame pasitarime ir patikslintas pagal
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės tikslinamojo pobūdžio pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
Dėl Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos pastabos,
kurią jos atstovai išsakė tarpinstitucinio pasitarimo metu, Ministerijos argumentai pateikti derinimo
pažymoje (asociacija išsakė pastebėjimą, kad sąnaudos vairuotojų praktinių užduočių atlikimui
didesnės nei numatytos lėšos. Ministerija argumentuoja, kad lėšos asmens kompetencijų vertinimui
ženkliai išauga (nuo 7,18 Eur iki vidutiniškai 39,5 Eur), o siūlomi padidinimai teikiami įvertinus
valstybės finansines galimybes. Lėšos priemonėms praktinei užduočiai atlikti, skaičiuojamos kelių
transporto programoms, yra didžiausios iš visų švietimo posričių. Pagal atnaujintą kompetencijų
vertinimo tvarką mokymo programos nekeičiamos, taip pat nesikeitė ir reikalavimai mokymo bei
praktinio vertinimo įrangai ar bazei ir kt.).
Dalykinio vertinimo išvada. Siūlytina Projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pastabų patikslintam Projektui neturi.
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