Sertifikavimo paslaugų įkainiai
1.

Pagrindinė informacija

Turite klausimų?

Jei Jūs turite klausimų dėl sertifikavimo įkainių, prašome kreiptis elektroniniu paštu: certification@lpva.lt

Nario statutas

Jei Jūs norite pasinaudoti LPVA nariams taikomais įkainiais, Jūs turite būti aktyviu Lietuvos projektų vadybos
asociacijos nariu. Daugiau apie narystę galite sužinoti http://www.ipma.lt/naryste/

Apmokėjimo
terminai



Registracijos mokestis sumokamas iki paraiškos vertinimui pateikimo pradžios.



Sertifikavimo ir kiti mokesčiai sumokami po paraiškos teigiamo įvertinimo ir patvirtinimo, kad galima pateikti
likusius dokumentus.



Kandidatų pasiruošimas sertifikavimui ir sertifikavimas turi būti užbaigti per aštuoniolika (18) mėnesių nuo
dokumentų pateikimo ir patvirtinimo datos.

2.

Paraiškos registracijos ir Sertifikavimo mokesčiai
Paraiškos
pateikimo
mokestis, EUR

Sertifikavimo
standartinis
įkainis, EUR

Sertifikavimo
įkainis LPVA
nariui, EUR

IPMA – A sertifikuotas projektų direktorius (angl. Certified Projects Director)

100

2.200

1.870

IPMA – B sertifikuotas vyriausiasis projektų vadovas (angl. Certified Senior
Project Manager)

70

1.700

1.445

IPMA – C sertifikuotas projektų vadovas (angl. Certified Project Manager)

50

1.200

1.020

IPMA – D sertifikuotas projektų valdymo specialistas (angl. Certified Project
Management Associate)

30

500

425

Lygmuo

3.

Nuolaidos

Teikiant grupinę paraišką, sertifikavimo mokesčiams taikomos nuolaidos:


Grupę turi sudaryti ne mažiau kaip 6 kandidatai, iš kurių 4 IPMA-C lygmens.



Grupę gali sudaryti įvairių lygmenų kandidatai, tačiau egzaminų, pratybų, ataskaitų aptarimų ir interviu datos gali skirtis.

 Paraiškų teikėjai grupėje gali mokėti asmeniškai arba galime pateikti vieną sąskaitą visai sumai.
Norėdami gauti grupėms taikomas nuolaidas, susisiekite su mumis elektroniniu paštu: certification@lpva.lt.

4.

Pakartotinio sertifikavimo (resertifikavimo) mokestis
Standartinis
įkainis, EUR

Įkainis LPVA
nariui, EUR

IPMA – A sertifikuotas projektų direktorius (angl. Certified Projects Director)

450

250

IPMA – B sertifikuotas vyriausiasis projektų vadovas (angl. Certified Senior Project Manager)

450

250

IPMA – C sertifikuotas projektų vadovas (angl. Certified Project Manager)

450

250

IPMA – D sertifikuotas projektų valdymo specialistas (angl. Certified Project Management Associate)

250

150

Lygmuo
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5.

Perlaikymo mokestis
Standartinis
įkainis, EUR

Įkainis LPVA
nariui, EUR

IPMA – A Projekto ataskaitos aptarimas ir interviu

700

630

IPMA – B Egzaminas raštu

450

405

IPMA – B Praktinė užduotis

390

351

IPMA – B Projekto ataskaitos aptarimas ir interviu

400

360

IPMA – C Egzaminas raštu

450

405

IPMA – C Praktinė užduotis

390

351

IPMA – C Projekto ataskaitos aptarimas ir interviu

100

90

IPMA – D Egzaminas raštu

240

216

Lygmuo



Kandidatai, gavę neigiamus įvertinimo etapų rezultatus, turi per trisdešimt (30) dienų po pranešimo apie rezultatus gavimo,
kreiptis į sertifikavimo centrą dėl perlaikymo ir apmokėti perlaikymo mokesčius.



Perlaikymo terminas yra aštuoniolika (18) mėnesių nuo apmokėjimo. Nurodytus sertifikavimo etapus galima pakartoti vieną kartą.

6.

Kiti mokesčiai

Kandidatas siekiantis įgyti IPMA bet kurio lygmens sertifikatą, savo iniciatyvą gali nukelti sertifikavimo datą apie tai informuodamas
Sertifikavimo centrą ir sumokėti papildomus mokesčius.
Standartinis
įkainis, EUR

Įkainis LPVA
nariui, EUR

Likus 15 ir daugiau kalendorinių dienų iki sertifikavimo sesijos datos

Netaikoma

Netaikoma

Likus 14 ir mažiau kalendorinių dienų iki sertifikavimo sesijos datos

225

203

Standartinis
įkainis, EUR

Įkainis LPVA
nariui, EUR

Egzamino įvertinimas

100

100

Praktinė užduotis, ataskaitos aptarimas ir interviu, A, C, B lygmenims

200

200

Lygmuo

7.

Apeliacijų ir skundų pateikimo mokesčiai
Aprašas



8.

Dėl apeliacijų ir skundų pateikimo procedūrų prašome susiekti su mumis elektroniniu paštu: certification@lpva.lt

Apmokėjimas

Įkainiai nariams

Jei norite pasinaudoti įkainiais, taikomais LPVA nariams, prieš pateikdami paraišką dėl sertifikavimo turite tapti
LPVA nariu. Tai galite padaryti prisijungę pagal nuorodą: http://www.ipma.lt/naryste/

Paraiškos,
sertifikavimo ir
kiti mokesčiai

Mokėjimai turi būti atlikti prieš paraiškų ir kitų dokumentų nagrinėjimą. Apmokėtos sumos negrąžinamos.
Rekvizitai apmokėjimui:
Lietuvos projektų vadybos asociacija
Aušros vartų g. 7A, Vilnius
A.s. LT24 7044 0600 0585 9048, bankas AB SEB Bankas
Kodas: 300035068
Mokėjimai atliekami eurais
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