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1 Bendroji dalis 

DOKUMENTO PASKIRTIS 

1.1 Tarptautinė projektų vadovų asociacija (IPMA) įgyvendina 4 lygmenų sertifikavimo modelį 

(4-L-C). Šį sertifikavimo modelį nustato IPMA delegatų tarybos patvirtinta tvarka 

(International Project Management Association International Certification Regulations 

(IPMA ICR), 4 versija). Lietuvoje Sertifikavimą įgyvendina Lietuvos projektų vadybos 

asociacijos Sertifikavimo komisija vadovaudamasi ICR reikalavimais.  

1.2 Šis dokumentas yra informacinio pobūdžio ir skirtas suteikti informaciją apie IPMA 4-L-C 

modelį asmenims, siekiantiems sertifikato projektų, programų ar portfelio valdymo srityse. 

1.3 Dokumente vartojamos šios sąvokos ir sutrumpinimai: 

4-L-C 4 lygmenų sertifikavimo modelis 

Apeliacija Kandidato ar pareiškėjo prašymas pakeisti ar persvarstyti SK priimtą 

sprendimą jo atžvilgiu. 

CE Gebėjimų elementas (angl. Competence Element) 

CPD Nuolatinis profesinis tobulėjimas (angl. –Continuous Professional 

Development) 

CVMB Sertifikavimo ir validavimo valdymo taryba (angl. Certification and 

Validation Management Board) 

ICB Asmens gebėjimų sąvadas (angl. Individual Competence Baseline) 

ICR Tarptautiniai sertifikavimo reikalavimai (angl. International Certification 

Regulations) 

IPMA Tarptautinė projektų vadybos asociacija (angl. International Project 

Management Association) 

Kandidatas Asmuo, kuris tenkina pradinius sertifikavimo reikalavimus. 

KCI Pagrindinis gebėjimų rodiklis (angl. Key Competence Indicator) 

LPVA Lietuvos projektų vadybos asociacija 

Pareiškėjas Asmuo, pareiškęs savo pageidavimą pradėti sertifikavimo procesą ir 

pateikęs atitinkamos formos dokumentus sertifikavimo biurui. 

PPP Projektas, programa ir portfelis 

Sertifikavimo 

biuras (arba SB) 

Sertifikavimo komisijos struktūrinis padalinys, vykdantis nuolatinę 

sertifikavimo veiklą pagal SK Reglamentą. 

SK Sertifikavimo komisija 

Vertinimas Kandidato gebėjimų atitikties ICR reikalavimams nustatymo procesas.  

Vertintojas Asmuo, turintis galiojančią sutartį su LPVA dėl asmenų kompetencijų 

vertinimo ir pasirašytą nešališkumo bei konfidencialumo deklaraciją.  

 



Lietuvos projektų vadybos asociacija Sertifikavimo žinynas kandidatui Pusl. 4 iš 24 
K01_Kandidato_sertifikavimo_zinynas  v 1.0, 2019.03.06 

2 Sertifikavimo komisijos misija ir tikslai 

2.1 Sertifikavimo komisijos (SK), (angl. – Certification Body, CB) misija yra „Vykdyti ir plėtoti 

asmenų ir organizacijų sertifikavimą Lietuvoje pagal IPMA nustatytus reglamentus“. 

Sertifikavimo sistemos kūrimas, keitimas, nuolatinis palaikymas, tobulinimas ir (esant 

poreikiui) nutraukimas vyksta pagal IPMA tvarkas, procedūras ir praktiką.  

2.2 SK dokumentuoja asmenų sertifikavimo veiklą ir užtikrina, kad ši veikla atitiktų sertifikavimo 

nešališkumo principus. SK sukuria, palaiko rašytines procedūras ir užtikrina jų atitikimą 

naujausiems IPMA reikalavimams, taip pat yra atsakinga už visų incidentų bei problemų 

fiksavimą, nagrinėjimą ir išsprendimą įdiegiant ir vykdant sertifikavimą.  

2.3 SK veikia nešališkai pareiškėjų, kandidatų ir sertifikuotų asmenų atžvilgiu, užtikrindama, kad 

SK darbuotojai ir vertintojai deklaravo numanomus ar esamus interesų konfliktus. 

2.4 SK nenustato jokių draudimų ar perteklinių reikalavimų, kurie atgrasytų pareiškėjus ar 

kandidatus nuo sertifikavimo, ir užtikrina, kad reikalavimai asmenims ir jų sertifikavimo 

procesai yra visiems vienodi. SK netaiko jokių apribojimų sertifikuotis asmenims, kurie nėra 

LPVA nariai. 

2.5 SK sukuria, dokumentuoja, įdiegia ir palaiko valdymo sistemą, atitinkančią IPMA ICR. SK 

garantuoja nešališkumą ir užtikrina interesų konfliktų sprendimą. 
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3 IPMA sertifikavimo principai 

3.1 Vertinant kandidatus taikomi šie sertifikavimo principai: 

3.1.1 Teisingumo, naudojant standartinius procesus ir elgiantis su kandidatais vienodai. 

3.1.2 Tinkamumo, prašant tik įrodymų, reikalingų kompetencijų vertinimui. 

3.1.3 Patikimumo ir vientisumo, užtikrinant, kad kiekvienas kandidatas gaus tokias pačias 

vertinimo išvadas iš skirtingų vertintojų, ir kad kiekvienas vertintojas taiko tuos pačius 

principus kiekvienam vertinamam kandidatui. 

3.1.4 Grindžiami esamais ir naujausiais įrodymais vertinamam lygmeniui ir sričiai. 

3.1.5 Skaidrumo, kad kiekvienas kandidatas būtų informuotas apie visus taikomus 

vertinimo procesus. 

3.2 Siekdama būti nešališka, SK nedaro poveikio kandidato sprendimui dėl jo dalyvavimo ar 

nedalyvavimo specialiuose sertifikavimo paruošimo mokymuose ar konsultacijose.  

3.3 SK neteikia jokių mokymų ar konsultacijų projektų, programų ir portfelio valdymo srityse ir 

nereikalauja, kad kandidatas tokius mokymus būtų privalomai išklausęs. 

3.4 SK įsipareigoja užtikrinti informacijos saugumą ir konfidencialumą bei asmens duomenų 

apsaugą viso sertifikavimo proceso metu, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus ar tokius 

atvejus, kai su šia informacija turi susipažinti iš anksto nustatyti asmenys. 
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4 IPMA sertifikavimo sistema 4-L-C 

4.1 IPMA, kaip 4-L-C sertifikavimo schemos savininkė, nustato tarptautinės sertifikacijos 

specifikaciją. Ji apima: 

4.1.1 Reikalingus sertifikavimo proceso komponentus kiekvienam lygmeniui ir sričiai, 

įskaitant ir kandidatų tinkamumo kriterijus. 

4.1.2 Gebėjimų elementų (Competence Elements, CEs) rinkinius, pagal kuriuos vyksta 

vertinimas kiekvienoje srityje ir lygmenyje. 

4.1.3 SK naudojamus vertinimo metodus kiekvienam lygmeniui ir sričiai. 

4.1.4 Kandidato pateiktinų įrodymų mastą ir pobūdį. 

4.1.5 Ribines sertifikavimo reikšmes, kurias turi pasiekti kandidatas. 

4.2 Pripažindama IPMA sertifikacijos tarptautiškumą, SK užtikrina, kad vykdomas lygiavertis 

sertifikavimas lietuvių ar anglų kalbomis kandidato pasirinkimu. Dokumentacija, skirta 

kandidatų sertifikavimui (paraiškos dokumentai, šablonai, egzaminų klausimai) yra vienodai 

prieinami lietuvių ir anglų kalba. 

4.3 SK užtikrina, kad visi kandidatai turi vienodas galimybes, nepriklausomai nuo jų rasės, odos 

spalvos, religijos, lyties, lytinės orientacijos, kilmės šalies, tautybės, etninės grupės, negalios 

ar kitų asmeninių savybių.  

4.4 SK gali patvirtinti protingas vertinimo proceso pataisas, suteikiančias galimybę parodyti 

kandidatams jų žinias, įgūdžius ir gebėjimus, atsižvelgdama į papildomas aplinkybes, 

paaiškėjusias paraiškos pateikimo metu. 

4.5 IPMA 4-L-C sistemoje yra keturi lygmenys – A, B, C ir D. Lygmenų aprašymai sudaryti pagal 

šiuos pagrindinius kriterijus: 

 A lygmenį nusako lyderystė labai sudėtinguose strateginiuose PPP. 

 B lygmenį nusako lyderystė sudėtinguose PPP. 

 C lygmenį nusako vadovavimas vidutinio sudėtingumo projektams taikant teorines 

žinias projektų vadybos gebėjimų srityse. 

 D lygmenį nusako žinios projektų vadybos gebėjimų srityse. 

4.6 IPMA 4-L-C sistemoje yra trys sritys (angl. - domain) – projekto, programos ir portfelio. 

Keturi lygmenys ir trys sritys sudaro aštuonis profilius, kaip parodyta 1 lentelėje. 

Įvertindamas savo gebėjimus pareiškėjas gali pasirinkti bet kurį profilį. Išankstinio 

reikalavimo turėti žemesnio lygmens sertifikatą nėra. 

  SRITIS 

  Projektas Programa Portfelis 

L
Y

G
M

U
O

 

A 
Sertifikuotas projektų 

direktorius 

Sertifikuotas programų 

direktorius 

Sertifikuotas portfelio 

direktorius 

B 
Sertifikuotas vyriausiasis 

projektų vadovas 

Sertifikuotas vyriausiasis 

programų vadovas 

Sertifikuotas vyriausiasis 

portfelio vadovas 

C 
Sertifikuotas projektų 

vadovas 
  

D 
Sertifikuotas projektų 

valdymo specialistas 
  

1 lentelė. Sertifikavimo profiliai. 
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PROFILIAI IR TINKAMUMO KRITERIJAI 

4.7 Su kiekvienu profiliu yra susiję vaidmenų aprašymai ir tinkamumo kriterijai, kurie pateikiami 

žemiau esančioje lentelėje: 

IPMA - A lygmuo 

Visa A lygmens patirtis turi būti įgyta per pastaruosius 12 metų 

Sritis Vaidmens aprašymas Tinkamumo kriterijai 
Projektų 

valdymas 
Sertifikuotas projektų direktorius 

 Strateginio lygmens darbuotojas 

labai sudėtingų projektų aplinkoje. 

 Atsakingas už labai sudėtingus 

projektus, turinčius strateginę įtaką 

organizacijai. 

Kandidatas bent penkerius metus 

vadovavo labai sudėtingiems 

projektams, iš kurių bent 3 metus 

vadovavo strateginio lygio 

projektams 

Programos 

valdymas 
Sertifikuotas programų direktorius 

 Strateginio lygmens darbuotojas 

labai sudėtingų programų 

aplinkoje. 

 Atsakingas už labai sudėtingas 

programas, turinčias strateginę 

įtaką organizacijai. 

Kandidatas bent penkerius metus 

vadovavo labai sudėtingoms strateginio 

lygmens programoms,  

ARBA: 

bent ketverius metus vadovavo labai 

sudėtingoms programoms  

IR bent trejus metus vadovavo labai 

sudėtingiems strateginio lygmens 

projektams. 

Portfelio 

valdymas 
Sertifikuotas portfelio direktorius 

 Strateginio lygmens vadovas labai 

sudėtingo portfelio aplinkoje,  

 Atsakingas už labai sudėtingą 

portfelį, kuris turi strateginę įtaką 

organizacijai 

Kandidatas bent penkerius metus 

vadovavo labai sudėtingam strateginio 

lygmens portfeliui,  

ARBA  

bent ketverius metus vadovavo labai 

sudėtingam portfeliui 

IR bent trejus metus vadovavo labai 

sudėtingiems strateginio lygmens 

projektams ar programoms 

IPMA - B lygmuo 

Visa B lygmens patirtis turi būti įgyta per pastaruosius 8 metus 

Esant pateisinančioms aplinkybėms, įrodymų trukmė gali būti pratęsta papildomai iki 12 metų 

Sritis Vaidmens aprašymas Tinkamumo kriterijai 
Projektų 

valdymas 
Sertifikuotas vyriausiasis projektų 

vadovas 

 Dirba sudėtingų projektų aplinkoje. 

 Atsakingas už sudėtingus 

organizacijos projektus. 

Kandidatas bent penkerius metus 

vadovavo projektams, iš kurių bent 3 

metus vadovavo sudėtingiems 

projektams. 

Programos 

valdymas 
Sertifikuotas vyriausiasis programų 

vadovas 

 Dirba sudėtingų programų 

aplinkoje. 

 Atsakingas už sudėtingas 

organizacijos programas. 

Kandidatas bent penkerius metus 

vadovavo programoms, iš kurių bent 

3 metus vadovavo sudėtingoms 

programoms 

Portfelio 

valdymas 
Sertifikuotas vyriausiasis portfelio 

vadovas 

 Dirba sudėtingo portfelio aplinkoje,  

 Atsakingas už sudėtingą 

organizacijos portfelį. 

Kandidatas bent penkerius metus 

vadovavo portfeliui, iš kurių bent 3 

metus vadovavo sudėtingam 

portfeliui 

IPMA - C lygmuo 
Projektų 

valdymas 
Sertifikuotas projektų vadovas  

 Dirba vidutinio sudėtingumo 

projektų aplinkoje. 

Per paskutinius šešerius metus 

kandidatas bent trejus metus vadovavo 

vidutinio sudėtingumo projektams arba 
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 Atsakingas už vidutinio 

sudėtingumo organizacijos projektų 

valdymą 

turi bent trijų metų patirtį atsakingose 

pareigose kaip sudėtingo projekto 

vadovo asistentas. Įrodymų laikotarpis, 

esant pagrindimui, gali būti pratęstas iki 

10 metų. 

IPMA - D lygmuo 

Projektų 

valdymas 
Sertifikuotas projektų valdymo 

specialistas  

 Kandidatas turi žinių gebėjimų 

elementuose, susijusiuose su 

projektų valdymu.  

 Turi plačias projektų vadybos 

žinias ir gali dirbti projektų 

komandose 

Nėra reikalaujama turėti patirties, 

vertinamos tik gebėjimų elementų, 

susijusių su projektų vadyba, žinios 

2 lentelė. Vaidmenų aprašymai ir tinkamumo kriterijai 

PROJEKTO, PROGRAMOS IR PORTFELIO SUDĖTINGUMO VERTINIMAS 

4.8 PPP sudėtingumas vertinamas pagal atskirų sertifikavimo lygmenų sudėtingumo 

reikalavimus, remiantis kandidatų pateikiamais įrodymais, tinkamais vertinti pagal 

sudėtingumo kriterijus. PPP sudėtingumo kriterijus sudaro žemiau apibrėžiami rodikliai: 

4.8.1 Gebėjimo rodikliai. 

 Tikslai ir rezultatų vertinimas (išvedinių sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas 

sudėtingumas, kuris kyla iš neaiškių, pernelyg griežtų ir prieštaringų tikslų, uždavinių, 

reikalavimų ir lūkesčių.  

 Procesai, metodai, priemonės ir procedūros (procesų sudėtingumas): šiuo rodikliu 

apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš darbų, prielaidų ir apribojimų gausos bei jų 

tarpusavio priklausomybės; iš procesų ir jų kokybės reikalavimų; iš komandos ir 

komunikacijos struktūros; iš naudojamų paramos metodų, priemonių ir procedūrų.  

 Ištekliai, įskaitant finansinius (įvedinių sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdamas 

sudėtingumas, kuris kyla iš reikiamų biudžetų įgijimo ir lėšų telkimo (galbūt, iš kelių 

šaltinių); iš išteklių įvairovės ir trūkumo (tiek žmonių, tiek kitokių išteklių); iš procesų ir 

darbų, kurių reikia valdyti finansams bei ištekliams, įskaitant pirkimą.  

 Grėsmės ir galimybės (rizikos sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas sudėtingumas, 

kuris kyla iš projekto, programos ar portfelio bei priklausomų iniciatyvų rizikos profilių ir 

neapibrėžtumo lygmenų.  

4.8.2 Aplinkos poveikio rodikliai.  

 Suinteresuotosios šalys ir integravimas (strateginis sudėtingumas): šiuo rodikliu 

apibūdinamas vykdomųjų organizacijų formaliosios strategijos poveikis ir galima standartų, 

reglamentų, neformaliosios strategijos bei politinė įtaka projektui, programai arba portfeliui. 

Kiti galimi veiksniai: rezultatų svarba organizacijai; suinteresuotųjų sutarimo laipsnis; 

projektą, programą ar portfelį supanti neformalioji galia, interesai ir pasipriešinimas; visos 

teisinės normos ir reglamentai.  

 Santykiai su nuolatinėmis organizacijomis (organizacijos sudėtingumas): šiuo rodikliu 

apibūdinama projekto, programos arba portfelio sąsajų apimtis ir susietumas su 

organizacijos sistemomis, struktūromis, ataskaitų sistema ir sprendimų priėmimo procesais.  

 Kultūrinė ir socialinė aplinka (sociokultūrinis sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas 

sudėtingumas, kurį sukelia sociokultūrinės aplinkos kaita. Tai gali būti sąsajos su dalyviais, 

suinteresuotosiomis šalimis ar organizacijomis iš kitokios socialinės ir kultūrinės aplinkos 

arba poreikis bendradarbiauti su globaliomis komandomis.  
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4.8.3 Vadovavimo ir lyderystės sudėtingumo rodikliai.  

 Lyderystė, komandos ugdymas ir sprendimai (komandos valdymo sudėtingumas): šiuo 

rodikliu apibūdinami vidiniai projekto, programos arba portfelio valdymo ar lyderystės 

reikalavimai. Jis apima sudėtingumą, kuris kyla iš santykių su komanda ar komandomis ir 

iš jų brandą atitinkančio poreikio formuoti viziją, vadovauti ir valdyti.  

 Inovatyvumo laipsnis ir bendrosios sąlygos (inovacijų sudėtingumas): šiuo rodikliu 

apibūdinamas sudėtingumas, kuris kyla iš projekto, programos ar portfelio techninio 

inovatyvumo. Šiuo rodikliu gali būti apibūdinamas ir mokymasis bei sumanumas, būtinas 

inovacijoms kurti ar dirbti su neįprastais išvediniais, pagal naujas metodologijas, procesus, 

priemones ar metodus.  

 Koordinavimo poreikis (savarankiškumo sudėtingumas): šiuo rodikliu apibūdinamas 

savarankiškumo ir atsakomybės laipsnis, suteiktas projekto, programos arba portfelio 

vadovui ar savininkui arba jo paties prisiimtas ar demonstruojamas. Šis rodiklis apima 

projekto, programos ar portfelio koordinavimą, komunikaciją, sklaidą ir interesų gynimą.  

4.9 Kandidatas pats įvertina savo valdytų projektų, programų ar portfelio sudėtingumą ir pateikia 

užpildytą lentelę (priedas K07). Sudėtingumas įvertinamas lyginant su panašių projektų, 

programų arba portfelių, atitinkančių sertifikavimo lygmenį ir profilį, sudėtingumu, 

kiekvienam rodikliui suteikiant skaitinę reikšmę. Jei kandidatas aprašo daugiau negu vieną 

projektą, programą arba portfelį, kiekvieną iš jų vertintojas įvertina atskirai, atsižvelgdamas į 

gebėjimų įrodymus tik iš tų projektų, programų arba portfelių, kurie atitinka minimalius 

norimo sertifikuoti lygmens sudėtingumo reikalavimus. 

4.10 Sudėtingumo vertinimui naudojamos šios skaitinės vertės: 

 Nesudėtingas – 1 balas, 

 Vidutiniškai sudėtingas – 2 balai, 

 Sudėtingas – 3 balai, 

 Labai sudėtingas – 4 balai.  

4.11 Balai susumuojami siekiant įvertinti bendrą projekto, programos ar portfelio sudėtingumą. 

Turi būti pasiekiamos šios vertės: 

 C lygmeniui kandidatas turi pateikti pakankamus įrodymus santraukoje, kad surinktų bent 

16 balų. 

 B lygmeniui kandidatas turi pateikti pakankamus įrodymus santraukoje, kad surinktų bent 

25 balus. 

 A lygmeniui kandidatas turi pateikti pakankamus įrodymus santraukoje, kad surinktų bent 

32 balus. 

4.12 Pareiškėjams ir kandidatams rekomenduojama pateikti tinkamus įrodymus, atitinkančius 4.8 

dalyje išvardintus kriterijus. 

4.13 Vertintojai priima įrodymus tik iš tų projektų, programų ir portfelių, kurie atitinka minimalius 

kandidato siekiamo lygmens sudėtingumo kriterijus. 

GEBĖJIMŲ PAGRINDAS VERTINIMUI 

4.14 Vertinimo proceso metu naudojamas pagrindas yra IPMA ICB ir jo komponentai – gebėjimų 

elementai (CE). Tai yra IPMA standartas ir jis naudojamas kandidatų vertinimui pagal 

kiekvieną CE. 

4.15 IPMA ICB aprašyti gebėjimų elementai, kiekviename iš jų aprašyti pagrindiniai gebėjimų 

rodikliai (Key Competence Indicator - KCI). Kandidatų vertinimas atliekamas CE lygmeniu 

remiantis aprašytais KCI. 

4.16 IPMA ICB apibrėžia asmens gebėjimus kaip žinių ir įgūdžių taikymą, siekiant norimų 
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rezultatų. 

 D lygmens kandidato vertinimas grindžiamas žiniomis, kurias kandidatas demonstruoja 

suprasdamas atitinkamus CE nesudėtinguose projektuose. 

 C lygmens kandidato vertinimas grindžiamas CE taikymo įrodymais vidutinio sudėtingumo 

projektuose. 

 B lygmens kandidato vertinimas grindžiamas CE taikymo įrodymais sudėtinguose 

projektuose, programose ar portfeliuose. 

 A lygmens kandidato vertinimas grindžiamas CE taikymo įrodymais labai sudėtinguose 

projektuose, programose ar portfeliuose. 

4.17 Egzaminų klausimai, interviu klausimai ir simuliacinės užduotys, taikomos A, B ir C 

lygmenims, formuluojamos taip, kad leistų kandidatams pademonstruoti žinių, įgūdžių ir 

gebėjimų taikymą naudojant skirtingus vertinimo metodus. 

4.18 Kad pasiektų A lygmenį, kandidatai privalo pademonstruoti pakankamus įrodymus 80% 

atitinkamos ICB srities gebėjimų elementų labai sudėtingoje aplinkoje. 

4.19 Kad pasiektų B lygmenį, kandidatai privalo pademonstruoti pakankamus įrodymus 80% 

atitinkamos ICB srities gebėjimų elementų sudėtingoje aplinkoje. 

4.20 Kad pasiektų C lygmenį, kandidatai privalo pademonstruoti pakankamus įrodymus 80% ICB 

projektų vadybos srities gebėjimų elementų vidutinio sudėtingumo aplinkoje. 

4.21 Kad pademonstruotų pakankamus įrodymus atskirame gebėjimų elemente, kandidatas turi 

pademonstruoti bent 50% KCI. 

4.22 Kad pasiektų D lygmenį, kandidatai privalo pademonstruoti 80% ICB projektų vadybos srities 

gebėjimų elementų žinių. 
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5 Sertifikavimo procesas 

PRADINIO SERTIFIKAVIMO SCHEMOS 

5.1 Asmenys sertifikuojami laikantis IPMA nustatytų kiekvieno lygmens sertifikavimo kelių. 

Žemiau pateikiami sertifikavimo keliai. 

 Paraiška
 CV pradiniam sertifikavimui
 Ataskaitos santrauka
 Pilnas savęs vertinimas
 Rekomendacijos davėjai

Ataskaita [ ]

Tinkamumo tikrinimas

Archyvas

SERTIFIKATAS

Atsakymas

Praktinė užduotis 
(simuliacija) [ ]

Atsakymas

Dar netinka

Dar nekompetentingas

Tinka

Tinka

Interviu [ ]

Galutinis įvertinimas
Sprendimas

Atsakymas
Dar nekompetentingas

Tinka

Išplėstinis interviu [ ]

 
1 pav. IPMA – A lygmens sertifikavimo kelias 

Pastaba: Ženklas ↻ reiškia, kad nesėkmės atveju žingsnį leidžiama kartoti vieną kartą. 
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 Paraiška
 CV pradiniam sertifikavimui
 Ataskaitos santrauka
 Pilnas savęs vertinimas
 Rekomendacijos davėjai

Egzaminas [ ]

Tinkamumo tikrinimas

Archyvas

SERTIFIKATAS

Atsakymas

Praktinė užduotis 
(simuliacija) [ ]

Atsakymas

Dar netinka

Dar nekompetentingas

Tinka

Tinka

Interviu [ ]

Galutinis įvertinimas
Sprendimas

Atsakymas
Dar nekompetentingas

Tinka

Ataskaita [ ]

Atsakymas

Tinka

Išplėstinis 
interviu [ ]

 
2 pav. IPMA – B lygmens sertifikavimo kelias 
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 Paraiška
 CV pradiniam sertifikavimui
 Ataskaitos santrauka
 Pilnas savęs vertinimas
 Rekomendacijos davėjai

Egzaminas [ ]

Tinkamumo tikrinimas

Archyvas

SERTIFIKATAS

Atsakymas

Praktinė užduotis 
(simuliacija) [ ]

Atsakymas

Dar netinka

Dar nekompetentingas

Tinka

Tinka

Interviu [ ]

Galutinis įvertinimas
Sprendimas

Atsakymas
Dar nekompetentingas

Tinka

Ataskaita [ ]

Atsakymas

Tinka

Išplėstinis 
interviu [ ]

 
3 pav. IPMA – C lygmens sertifikavimo kelias 
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 Paraiška
 Žinių įsivertinimas

Egzaminas [ ]

Tinkamumo tikrinimas

Archyvas

SERTIFIKATAS

Atsakymas
Dar netinka

Tinka

Galutinis įvertinimas
Sprendimas

Atsakymas
Dar nekompetentingas

Tinka

 
4 pav. IPMA – D lygmens sertifikavimo kelias 

 

5.2 Kandidatams leidžiama vieną kartą pakartoti žingsnį, pažymėtą ženklu ↻. Kad gautų 

sertifikatą, kandidatas turi sėkmingai praeiti kiekvieną žingsnį atitinkamame sertifikavimo 

kelyje per 18 mėnesių nuo paraiškos padavimo dienos. 

5.3 A, B ir C lygmenims gali būti parenkamas vienas iš dviejų skirtingų sertifikavimo kelių. Apie 

konkretaus kelio parinkimą SK informuoja kandidatus interneto puslapyje likus ne vėliau, 

kaip 2 savaitėms iki sertifikavimo dienos. Po paskelbimo sertifikavimo kelias nekeičiamas. 
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6 Pradinis sertifikavimas 

6.1 Pradinio sertifikavimo žingsniai pateikiami žemiau esančioje lentelėje. 
 IPMA lygmuo 
 A B C D 

Kelias 1 2 1 2 1 2  

Stadija Žingsnis  

1 

Paraiška ir CV R R R R 
Santrauka R R R Ne 
Pilnas savęs įsivertinimas R R R Ne 
Žinių įsivertinimas Ne Ne Ne R 
Rekomendacijos davėjai R R R Ne 

2 Egzaminas ↻ Ne R R R 

3 Ataskaita ↻ R R R Ne 

4 

Išplėstinis interviu ↻ R Ne R Ne R Ne Ne 
Praktinė užduotis 

(simuliacija) ↻ 
Ne R Ne R Ne R Ne 

Interviu (įprastinis) ↻ Ne R Ne R Ne R Ne 

5 

Galutinis vertinimas R R R R 
Sprendimas R R R R 
Sertifikatas R R R R 
Grįžtamasis ryšys 

kandidatui 
R R R R 

Archyvavimas R R R R 
 Paaiškinimas: 

R – reikalaujama. 

Ne – netaikoma. 

↻ - nesėkmės atveju žingsnį leidžiama kartoti vieną kartą. 

3 lentelė. Pradinio sertifikavimo žingsniai 

KANDIDATO NESĖKMĖ PRADINIO SERTIFIKAVIMO ATVEJU 

6.2 Nesėkmės atveju kandidatui leidžiama vieną kartą pakartoti (↻) pažymėtą žingsnį. Žingsnio 

kartojimui taikomas papildomas mokestis, skelbiamas SK interneto puslapyje. 

6.3 Jei kandidatas kartoja bent vieną iš šių žingsnių:- išplėstinis interviu, įprastinis interviu, 

simuliacija, - SK kitoje sertifikavimo sesijoje šiam kandidatui paskiria bent vieną naują 

vertintoją. 

6.4 Kad gautų atitinkamo lygmens IPMA sertifikatą, kandidatas turi sėkmingai praeiti 

atitinkamus žingsnius per 18 mėnesių nuo paraiškos priėmimo. Sertifikavimo mokestis (ar 

mokesčio dalis) kandidatui negrąžinami. 

6.5 SK gali pasiūlyti kandidatui tęsti sertifikavimo sesiją, net jei vienas iš žingsnių yra 

nesėkmingas. Tokiu atveju kandidatui paaiškinama, kad teigiamą sprendimą bus įmanoma 

priimti tik sėkmingai pakartojus atitinkamą žingsnį. Jei pakartojimas nesėkmingas, kandidatui 

pateikiamas atsakymas „Dar nekompetentingas“. 

6.6 Jei kandidatas neįgijo siekiamo sertifikato (gavo atsakymą „Dar nekompetentingas“), ar 

sėkmingai nepraėjo visų būtinų sertifikavimo žingsnių per 18 mėnesių nuo paraiškos 

priėmimo, jis gali pradėti sertifikavimo procesą nuo pradžių. Jokie papildomi laiko 

apribojimai nėra taikomi, į ankstesnius sėkmingus ar nesėkmingus kandidato žingsnius nėra 

atsižvelgiama. 
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DOKUMENTŲ PATEIKIMAS 

6.7 Pareiškėjas yra atsakingas už savalaikį dokumentų užpildymą ir pateikimą iki termino, 

nurodyto LPVA interneto puslapyje. Jei dokumentai pateikiami pavėluotai, ar pareiškėjas 

nespėja pašalinti trūkumų iki nustatyto termino, jo sertifikavimas Sertifikavimo biuro vadovo 

sprendimu nukeliamas vėlesnei sertifikavimo sesijai. 

6.8 Dokumentai pateikiami sertifikavimo biurui el. paštu certification@lpva.lt. Dokumentai turi 

būti užpildyti ir pateikti tuo formatu, kaip ir originalūs šablonai, taip pat papildomai 

pateikiami tie patys dokumentai, konvertuoti į *.pdf formatą ir pasirašyti pareiškėjo 

Dokumentus galima pasirašyti naudojant elektroninį parašą.  

6.9 Sertifikavimo biuro darbuotojai informuoja pareiškėją el. paštu apie dokumentų priėmimą ne 

vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo jų pateikimo.  

6.10 Pareiškėjas privalo pateikti šiuos dokumentus: 

Dokumentas 

Šablono kodas 

IPMA A 

lygmuo 

IPMA B 

lygmuo 

IPMA C 

lygmuo 

IPMA D 

lygmuo 
Paraiška ir CV K03 K03 K03 K03 
Projekto, 

programos arba 

portfelio santrauka 

K04Pr, arba 

K04Pg, arba 

K04Pf 

K04Pr, arba 

K04Pg, arba 

K04Pf 

K04Pr Neteikiama 

Savęs įsivertinimas K06 K06 K06 K06 
IPMA etikos 

kodeksas 
+ + + + 

Valdytų projektų, 

programų ar 

portfelio 

sudėtingumo 

vertinimas 

K07 K07 K07 Neteikiama 

4 lentelė. Pareiškėjo pateikiami dokumentai 

MOKESČIAI UŽ SERTIFIKAVIMĄ 

6.11 Pareiškėjas moka du mokesčius: paraiškos padavimo mokestį ir sertifikavimo mokestį. 

6.12 Visi mokesčiai skelbiami SK interneto svetainėje. 

6.13 Visi mokesčiai mokami iš anksto.  

6.14 Pateikdamas paraišką pareiškėjas sumoka paraiškos padavimo mokestį. Nesumokėjus šio 

mokesčio, paraiška nėra svarstoma. 

6.15 Gavęs teigiamą paraiškos tinkamumo vertinimą, kandidatas sumoka sertifikavimo mokestį. 

Nesumokėjęs šio mokesčio, kandidatas negali dalyvauti vertinime. 

6.16 Vieno ar kelių sertifikavimo žingsnių nesėkmės atveju kandidatui taikomi papildomi 

atitinkamo žingsnio kartojimo mokesčiai. Kandidatas gali pakartoti žingsnį tik sumokėjęs 

atitinkamą mokestį. 

PARAIŠKA  

6.17 Pareiškėjas pateikia užpildytą paraiškos formą K03, kurioje pateikiami pagrindiniai 

duomenys, leidžiantys identifikuoti pareiškėją, ir nustatyti jo paraiškos tinkamumą 

pageidaujamam lygmeniui.  

6.18 Paraiškoje pateikiama projektų, programų ar portfelių, kuriuos pareiškėjas valdė ar buvo 

dalyviu, trumpa santrauka, kad sertifikavimo biuro darbuotojai ir vertintojai galėtų įvertinti jo 

mailto:certification@lpva.lt
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atitikimą sertifikavimo reikalavimams. 

6.19 Pasirašydamas paraišką pareiškėjas patvirtina, kad sutinka ir įsipareigoja laikytis IPMA 

keturių lygmenų sertifikavimo sistemos (IPMA 4-L-C) sąlygų ir įsipareigojimų, įskaitant: 

6.19.1 Sertifikato nuosavybės ir naudojimo; 

6.19.2 LPVA Sertifikavimo komisijos sertifikavimo procedūrų; 

6.19.3 LPVA Sertifikavimo komisijos finansinių sąlygų ir reikalavimų; 

6.19.4 LPVA etikos kodekso; 

6.19.5 LPVA Sertifikavimo komisijos skundų ir apeliacijų proceso.  

6.20 Pasirašydamas paraišką pareiškėjas pažymi sutikimą, kad LPVA Sertifikavimo komisija:  

6.20.1 Naudos jo asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono nr., el. pašto adresą) ir kitą 

informaciją, susijusią su pareiškėjo sertifikavimu, IPMA validavimo tikslams arba 

auditui; 

6.20.2 Tikrins pareiškėjo pateiktą informaciją per kontaktinius asmenis, pateiktus paraiškoje.  

6.20.3 Perduos jo sertifikate esančius duomenis į IPMA. 

6.21 Pasirašydamas paraišką pareiškėjas pažymi sutikimą, kad informacija, reikalinga 

pakartotiniam sertifikavimui, laikoma IPMA apsaugotoje duomenų bazėje. 

6.22 Pareiškėjas turi pažymėti, ar leidžia naudoti, saugoti ir viešai skelbti jo vardą, pavardę ir 

sertifikato duomenis LPVA Sertifikavimo komisijos ir IPMA sertifikuotų asmenų duomenų 

bazėje ar IPMA svetainėje. 

6.23 Pareiškėjas turi pažymėti, ar nori gauti el. laiškus iš IPMA, įskaitant siunčiamus tiesioginės 

rinkodaros tikslais. 

SAVĘS VERTINIMAS (VISIEMS LYGMENIMS) 

6.24 Savęs vertinimui pareiškėjas užpildo lentelę (Dokumentas K06) ir ją pateikia sertifikavimo 

biurui. Ši informacija naudojama pareiškėjo tinkamumo vertinimui. 

6.25 A, B ir C lygmenims pareiškėjas turi atlikti pilną savęs vertinimą (žinių, įgūdžių ir gebėjimų)- 

atitinkamos srities visuose gebėjimų elementuose. Pareiškėjas turi atsižvelgti į to elemento 

KCI. 

6.26 D lygmeniui pareiškėjas turi atlikti savo žinių vertinimą visuose gebėjimų elementuose.  

GYVENIMO APRAŠYMAS (CV) –A, B, C LYGMENIMS 

6.27 CV pateikiama kartu su paraiška (bendras dokumentas) 

6.28 CV būtinai turi būti nurodomi tokie duomenys: 

 Pareiškėjo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys 

 Išsilavinimas 

 Profesiniai sertifikatai, kvalifikacijos 

 Projektų, programų ir portfelio mokymai 

 Narystė profesinėse organizacijose (tame tarpe LPVA) 

 Informacija apie valdytus projektus, programas ir portfelį, iš kurios galima būtų nustatyti 

pareiškėjo tinkamumą pageidaujamam lygmeniui ir sričiai. 

6.29 Kadangi prašoma informacija yra pateikiama sertifikavimo paraiškoje, papildomai jos kartoti 

neprivaloma. 

SANTRAUKA (EXECUTIVE SUMMARY REPORT), A, B, C LYGMENYS 

6.30 Pareiškėjas privalo pateikti valdytų projektų, programų ar portfelių santrauką (daugiausiai -

15 pusl.) užpildydamas dokumento formą K04. 
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6.31 Santraukoje nurodoma tokia informacija: 

6.31.1 Informacija apie pareiškėjo organizaciją. 

6.31.2 Suvestinė informacija apie valdytus projektus, programas, portfelius, taip pat jų 

sudėtingumo įverčius. 

6.31.3 Vieno puslapio santrauka apie kiekvieną PPP su tvarkaraščiais, fazėmis ir resursais. 

6.31.4 Pareiškėjo vaidmuo tame projekte (programoje, portfelyje) 

6.31.5 A ir B lygmenims: aprašymas, kaip pareiškėjas vadovavo PPP ir kaip jis atitiko 

atitinkamam lygmeniui keliamus sudėtingumo kriterijus. Ši informacija turės būti 

naudojama ruošiant ataskaitą. 

6.31.6 C lygmeniui: kaip pareiškėjas valdė kiekvieną projektą ir kaip atitiko sudėtingumo 

kriterijus. 

6.32 Santraukoje pareiškėjas privalo nurodyti bent dviejų asmenų, kurie gali suteikti informacijos 

apie pareiškėjo darbinę patirtį, pavardes ir kontaktinius duomenis bei užtikrinti, kad šie 

asmenys būtų davę jam sutikimą SK susisiekti su jais. SK turi kreiptis į nurodytus asmenis 

kad patvirtintų pareiškėjo pateiktą informaciją ir deklaracijas. Jei nurodyti asmenys nepateikia 

prašomos informacijos, SK turi pareikalauti papildomų asmenų kontaktų. Jei papildomi 

asmenys taip pat nepateikia prašomos informacijos, paraiška atmetama. 

SUDĖTINGUMO VERTINIMO LENTELĖ (A, B, C LYGMENIMS) 

6.33 Pareiškėjas privalo pateikti kiekvieno valdyto PPP sudėtingumo vertinimo lentelę. Turi būti 

pateikiami duomenys tik apie PPP, tenkinantys atitinkamo lygmens kriterijus. Šią lentelę 

naudoja vertintojai vertindami PPP. Sudėtingumo vertinimo kriterijai aprašyti 4.8 skirsnyje. 

TINKAMUMO TIKRINIMAS 

6.34 Sertifikavimo biuro darbuotojai atlieka pirminį pateiktų dokumentų tinkamumo tikrinimą. Šio 

tikrinimo tikslas yra nustatyti, ar pareiškėjo pateikta informacija pilna ir atitinka minimalius 

pageidaujamam lygmeniui ir sričiai taikomus kriterijus (pvz. užpildyti visi laukai, pakankama 

darbo patirtis, ir pan.). Tinkamumo tikrinimas atliekamas per 3 darbo dienas nuo paraiškos 

gavimo dienos. 

6.35 Jei iš pateiktų dokumentų negalima spręsti apie pareiškėjo tinkamumą, pareiškėjo gali būti 

prašoma pateikti papildomą informaciją, įrodymus ar dokumentus, nurodant papildomą 2 

darbo dienų terminą. Tokiu atveju tinkamumo tikrinimo terminas atitinkamai pratęsiamas, 2 

darbo dienoms nuo papildomos informacijos suteikimo termino. 

6.36 Jei pareiškėjas neatitinka reikalavimų, jam gali būti pasiūloma teikti paraišką žemesniam 

sertifikavimo lygmeniui. 

6.37 Jei visi dokumentai yra tinkamai užpildyti ir pateikti, bei pirminis tinkamumo tikrinimas yra 

atliktas, sertifikavimo biuro darbuotojas informuoja pareiškėją apie rezultatus ir tolesnius 

vertinimo žingsnius. 

6.38 Jei patikrinus tinkamumą nustatoma, kad pateikti dokumentai atitinka keliamus reikalavimus, 

pareiškėjas tampa kandidatu ir gali būti atliekamas jo gebėjimų vertinimas. 

EGZAMINAS (B, C, D LYGMENYS) 

6.39 Egzamino metu kandidatams draudžiama naudotis bet kokiais užrašais, literatūra ar kita 

informacija.  

6.40 Egzaminą prižiūrintis asmuo turi identifikuoti kandidatą pagal asmens dokumentą su 

nuotrauka (pvz. ID kortelė, pasas, tarnybinis pažymėjimas, vairuotojo pažymėjimas). 
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B lygmens egzaminas: 

6.41 Formatas. B lygmens egzaminas gali būti žodinis ar raštiškas. Formatą nustato SK 

kiekvienam sertifikavimo ciklui. 

6.42 Klausimų tipai. Atviri klausimai. Klausimai reikalauja iš kandidato pademonstruoti žinių 

taikymą B lygmeniui. 

6.43 Egzamino trukmė. Raštiškas - 3 val., žodinis - 1,5 val. 

C lygmens egzaminas: 

6.44 Formatas. C lygmens egzaminas yra raštiškas. 

6.45 Klausimų tipai. Atviri klausimai. Klausimai reikalauja iš kandidato pademonstruoti žinių 

taikymą C lygmeniui. 

6.46 Egzamino trukmė. Raštiškas - 2 val.  

D lygmens egzaminas: 

6.47 Formatas. D lygmens egzaminas yra raštiškas. 

6.48 Klausimų tipai. Atviri ir uždari klausimai. Uždari klausimai turi būti mažiausiai su keturiais 

galimais atsakymais, iš kurių tik vienas yra teisingas. Uždari klausimai neturi viršyti 50% visų 

CE, vertinamų egzamino metu. 

6.49 Egzamino trukmė. Raštiškas - 3 val. 

Egzamino rezultatų tikrinimas: 

6.50 Egzamino rezultatus turi patikrinti bent vienas vertintojas. Egzamino tikrinimas 

dokumentuojamas, ir vertintojas pateikia rekomendaciją („Išlaikė“ arba „Dar 

nekompetentingas“). 

6.51 Kandidatas vertinamas pagal teisingų atsakymų kiekį. Už neteisingai atsakytus klausimus 

kandidato rezultatai nemažinami. Neatsakyti klausimai ar neteisingai atsakyti klausimai 

traktuojami vienodai.  

6.52 Jei kandidato surinkti balai yra mažesni, negu reikalaujama 5% ir mažiau, egzamino rezultatus 

turi patikrinti antrasis vertintojas. Vertintojai palygina savo vertinimus ir pateikia galutinę 

rekomendaciją, kuri užfiksuojama kandidato vertinimo dokumentuose. 

ATASKAITA (A, B IR C LYGMENYS) 

6.53 A, B ir C lygmens kandidatai turi pateikti ataskaitą, aprašančią PPP, kuriuos aprašė 

santraukoje paraiškos padavimo metu (Dokumentas K05).  

6.54 Ataskaitoje turi būti aprašyta kandidato lyderystė taikant CE atitinkamoje srityje ir 

atitinkamam kandidato pasirinktam lygmeniui. PPP sudėtingumo lygis turi atitikti nurodytą 

paraiškoje. 

6.55 Ataskaitos apimtis ne daugiau kaip 25 puslapiai, priedai ne daugiau kaip 10 pusl. 

6.56 Kandidatas turi pateikti detalų PPP aprašymą, pagrindinius suinteresuotuosius asmenis, 

apimtį, pagrindinius tikslus, PPP organizaciją ir pagrindinius resursus, už kuriuos kandidatas 

buvo atsakingas (ne daugiau kaip 3 puslapiai, įskaitant brėžinius).  

6.57 Kandidatas turi pateikti atitinkamo lygmens vadovavimo iššūkių, susijusių su CE, apžvalgą. 

6.58 Ataskaitoje turi būti nurodyta kandidato patirtis: 

6.58.1 Vadybos ir lyderystės iššūkiai kitų bendradarbių atžvilgiu. 

6.58.2 Kokių veiksmų kandidatas ėmėsi ir kas buvo pasiekta. 

6.58.3 Kaip tai atsispindėjo rezultatuose ir išmoktose pamokose. 

6.59 Kandidatas taiko STAR metodą (angl. - Situation, Task, Action, Result) struktūrizuodamas 

kiekvieną gebėjimų elementą ataskaitoje. 
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6.60 Ataskaitoje turi būti aprašyta ne mažiau kaip 80% visų ICB gebėjimų elementų. 

6.61 Ataskaitoje kandidatas patvirtina tokią formuluotę: „Aš, žemiau pasirašęs, deklaruoju, kad 

šią ataskaitą sudariau pats, be kitų asmenų pagalbos. Ataskaitoje pateikiama tikrovę 

atitinkanti informacija. Aš suprantu, kad šios deklaracijos pažeidimas yra traktuojamas 

kaip etikos pažeidimas, dėl kurio sertifikatas gali būti nesuteiktas.“  

6.62 Paskirti vertintojai įvertina ataskaitoje pateiktų įrodymų atitikimą atitinkamo lygmens 

reikalavimams ir užfiksuoja savo rekomendacijas kandidato vertinimo dokumentuose. 

PRAKTINĖ UŽDUOTIS (SIMULIACIJA), A, B, C LYGMENYS 

6.63 Praktinės užduoties metu kandidatui ar kandidatų grupei pateikiama situacija ir stebint 

vertintojams jie atlieka nurodytas užduotis.  

6.64 Pirminis užduoties tikslas yra įvertinti kandidato socialinius ir asmeninius gebėjimus 

aplinkoje, kurioje kandidatai sąveikauja vienas su kitu. 

6.65 Vertintojai gali parinkti specifines užduotis skirtingiems kandidatams kad galėtų vertinti 

skirtingus jų gebėjimus. 

6.66 Kiekvieno kandidato vertinimas atliekamas individualiai, neatsižvelgiant į grupės rezultatus. 

INTERVIU (A, B, C LYGMENYS) 

6.67 Pirminė interviu paskirtis yra įvertinti vertintojų numatytus kandidato gebėjimus. 

Įprastinis interviu: 

6.68 Interviu vykdo du vertintojai. 

6.69 Interviu maksimali trukmė A ir B lygmens kandidatams -90 min., C lygmens -60 min. 

Išplėstinis interviu: 

6.70 Interviu vykdo du vertintojai. 

6.71 Išplėstinio interviu maksimali trukmė A ir B lygmens kandidatams - 120 min., C lygmens - 

90 min. 

SPRENDIMAS (VISI LYGMENYS) 

6.72 Pagal vertintojų rekomendacijas SK priima sprendimą, ar kandidatas sertifikuotas, ar dar 

nekompetentingas.  

6.73 SK negali suteikti žemesnio lygmens sertifikato, jei kandidatas negauna teigiamo sprendimo 

dėl pageidauto lygmens sertifikato. 

SERTIFIKATAS (VISI LYGMENYS) 

6.74 Sertifikuotam asmeniui įteikiamas sertifikatas anglų kalba. Kandidato prašymu jam gali būti 

išduota sertifikato kopija lietuvių kalba. Visi išduoti sertifikatai registruojami SK ir IPMA 

duomenų bazėse. 

6.75 Sertifikato išdavimo data laikoma ta diena, kai SK informuoja apie tai kandidatą. Sertifikatas 

galioja 5 metus atimant iš datos vieną dieną. 

6.76 Informacija apie sertifikuotus asmenis skelbiama LPVA ir IPMA interneto puslapiuose. Jei 

asmuo raštiškai pageidauja, informacija apie jį neskelbiama. Apie tai asmuo nurodo 

pildydamas paraišką arba bet kuriuo metu vėliau raštiškai informuoja sertifikavimo biurą. 

6.77 Kandidatas informuojamas apie sertifikato galiojimo terminą, po kurio jis gali pratęsti 

sertifikato galiojimą arba kreiptis dėl kito lygmens sertifikavimo. 
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KANDIDATO ATSILIEPIMAS 

6.78 Kandidatai gali užpildyti SK paruoštą klausimyną apie jų patirtį pirminio sertifikavimo metu, 

nepriklausomai nuo to, ar jie sertifikuoti ar ne. 

6.79 Užpildytas klausimynas naudojamas sertifikavimo tobulinimui ir negali būti naudojamas 

kandidato vertinimui. 

GRĮŽTAMASIS RYŠYS KANDIDATUI 

6.80 Jei pareiškėjas nepriimamas kaip kandidatas, ar kandidatas nepraeina pirminio sertifikavimo 

proceso, jis raštu informuojamas apie SK sprendimą ir jo priežastis. Jam pateikiami faktiniai 

įrodymai, dėl kurių jis netenkino pasirinktos srities ir lygmens reikalavimų. 

6.81 Jei kandidato sertifikavimas nesėkmingas, vertintojai pateikia grįžtamojo ryšio informaciją. 

Sertifikavimo biuras ją patikrina ir išsiunčia kandidatui jo nurodytu el. paštu. 
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7 Pakartotinis sertifikavimas (resertifikavimas) 

PAKARTOTINIO SERTIFIKAVIMO KRITERIJAI 

7.1 A-D lygmenų pakartotinis sertifikavimas atliekamas po 5 metų nuo pirminio sertifikato 

išdavimo datos. Sėkmingai resertifikuoti kandidatai gauna pratęstą sertifikatą, kuris galioja 5 

metus nuo pirminio sertifikato galiojimo pabaigos datos. 

7.2 Sertifikuotas asmuo yra atsakingas už paraiškos padavimą pakartotinam sertifikavimui. 

Anksčiausias resertifikavimo paraiškos padavimas galimas likus iki sertifikato galiojimo 

pabaigos ne daugiau kaip 6 mėnesiams, vėliausias - praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams nuo 

sertifikato galiojimo pabaigos. Atskirais atvejais kandidato prašymu SK gali padaryti išimtis 

ir pratęsti vėliausią terminą iki 12 mėnesių.  

7.3 Žemiau pateikiami reikalavimai kandidatams pakartotiniam sertifikavimui. 
 A lygmuo B lygmuo C lygmuo D lygmuo 

Iš pareiškėjo 

reikalaujama 

patirtis 

30 mėnesių praktinio darbo patirtis Netaikoma 

Sudėtingumas Netaikoma 

Lyderystė Vadovavimas Netaikoma 

Mažiausiai 35 val. per metus (iš viso 175 val.) CPD (nuolatinio profesinio 

tobulėjimo) nuo paskutinio sertifikavimo datos 

7.4 Jei kandidatas pavėluoja pateikti prašymą, jis turi praeiti sertifikavimo procesą įprastine 

tvarka. 

7.5 Pakartotinio sertifikavimo rezultatai gali būti tokie: 

7.5.1 To paties lygmens sertifikato atnaujinimas 5 metams be interviu. 

7.5.2 To paties lygmens sertifikato atnaujinimas 5 metams po interviu ar papildomų 

įrodymų pateikimo, tikrinimo ar apeliacijos. 

7.5.3 Sprendimas neatnaujinti sertifikatą dėl nepatenkinamo interviu rezultato ar 

nepakankamų kandidato pateiktų įrodymų. Tokiu atveju kandidatui pateikiamas 

motyvuotas paaiškinimas. 

PAKARTOTINIO SERTIFIKAVIMO KELIAS 

7.6 Pakartotinis sertifikavimas gali būti atliekamas visiems sertifikuotiems asmenims, 

tenkinantiems nurodytus kriterijus, nepriklausomai nuo pradinio sertifikavimo šalies. 

7.7 Kandidatai gali pasirinkti to paties lygmens pakartotinį sertifikavimą ir pasirinkti tą sritį, 

kurioje kandidato patirtis atitinka reikalavimus (projekto, programos ar portfelio sritis). 

7.8 Pakartotinio sertifikavimo kelias pateikiamas žemiau esančiame paveiksle. 
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 Paraiška
 CV
 Pilnas įsivertinimas
 Struktūrizuoti įrodymai
 Kontaktiniai asmenys

Interviu

Tinkamumo tikrinimas

Archyvas

SERTIFIKATAS

Atsakymas
Dar netinka

Tinka

Galutinis įvertinimas
Sprendimas

Atsakymas
Nekompetentingas

Tinka

Jei kyla abejonių

 
5 pav. Pakartotinio sertifikavimo kelias (visiems lygmenims) 

7.9 Kandidatas turi užpildyti paraišką (Dokumentas K03) ir pateikti visus prašomus įrodymus. 

7.10 Kandidato paraišką vertina vienas vertintojas. Jei yra abejonių, vertintojas siūlo surengti 

interviu. Tokiu atveju dalyvauja du vertintojai. Vertintojai taip pat gali kreiptis papildomos 

informacijos į kandidato nurodytus asmenis. 

7.11 Kandidatas paraiškoje turi pateikti įrodymus apie savo dalyvavimą nuolatinio profesinio 

tobulėjimo veikose (CPD): Tai gali būti dalyvavimas PPP išoriniuose bei įmonės 

(darbovietės) mokymuose, konferencijose ir kituose ugdymo renginiuose, bei jų ruošimas ir 

vykdymas. Nurodoma: 

7.11.1 Veikos pavadinimas, 

7.11.2 Veiklos aprašymas 

7.11.3 Datą ir valandų kiekį 

7.11.4 CE, kurie buvo tobulinami 

7.11.5 Bendra apžvalga apie įgytus ar patobulintus gebėjimus. 
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8 Skundai ir apeliacijos  

8.1 Apeliaciją gali pateikti tik pareiškėjas ar kandidatas ir tik dėl SK sprendimų, tiesiogiai 

susijusių su konkrečiu pareiškėju ar kandidatu. Skundą gali pateikti bet kuris sertifikavimo 

proceso dalyvis. Visi skundai ir apeliacijos pateikiami el.paštu certification@lpva.lt 

8.2 Kandidatai ir pareiškėjai gali pateikti apeliaciją per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo 

priėmimo. 

8.3 SK užtikrina, kad visi skundai ir apeliacijos išnagrinėjami per 3 mėnesius nuo jų pateikimo 

datos. 

mailto:certification@lpva.lt

