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Vadovaudamasi UZsienio kalbq mokèjimo tikrinimo priimant i valstybes tarnautojo
pareigas tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministro 2073 m. geguZes
21 d. isakymu Nr. lV-447 bei siekdama uZtikrinti sklandq asmenrl anglq kalbos lygio nustatymo
organizavim4 ir vykdym4:

l. Tv i rt i nuKalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centro anglq kalbos mokejimo lygio nustatymo tvarkos apraS4 þridedama).2. Pavedu:

2.1. Veiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus informaciniq technologtjq sistemq
administratoriui Jauniui Stankeviðiui 5i isakym4 paskelbti Mokymo centro interneto svetaineje;

2.2. Yeiklos organizavimo ir turto valdymo skyriaus ra5tvedybos inspektorei Daliai
Bei5ienei su Siuo isakymu supaZindinti administraciniq padaliniq vadovus ir Jauniq Stankeviðiq
elektroniniu pa5tu.

Direktore Karolina Vozbutaite
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PATVIRTINTA
Kalêj imq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centrou{irektoriaus , I rr f}
2020m. spalio # ¿. iraLymuNr.\ -"f-þ

KALEJIMV DEPARTAMENTO PRIE LIETWOS RESPUBLIKOS
TEISINGUMO MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO ANGTI¿ KALBOS MOKEJIMO

LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro anglq kalbos mokejimo lygio nustatymo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) reglamentuoja
Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutiniq pareigünq,
karjeros valstybes tarnautojq ir darbuotojq, dirbanðiq pagal darbo sutartis (toliau kartu - darbuotojai)
bei asmenq, siekianöiq jais tapti (toliau kartu - pretendentai), anglq kalbos mokéjimo lygio nustatymo
organizavim4 ir vykdym4 Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centre (toliau - Mokymo centras).

2. Anglq kalbos mokejim4 Mokymo centre gali tikrintis Kalejimq departamento bei jam
pavaldäiq, istaigq darbuotojai bei asmenys, norintys jais tapti, pateikç pra5ym4 Mokymo centrui.

3. Anglq kalbos mokejimas nustatomas Al-Cl lygiais pagal 2018 m. balandZio 18 d.
Europos Parlamento ir Tarybos sprendim4 (ES) Nr. 20181646 dél bendros geresniq paslaugq,
susijusiq su igüdZiais ir kvalifikacijomis, teikimo sistemos (,,Europass").

4. Siame Apra5e vartojamos s4vokos:
4.1. Anglq kalbos moköjimo lygio nustatymas - anglq kalbos mokejimo lygio pagal

Bendruosius Europos kalbq metmenis ivertinimas, kuris atliekamas naudojant anglq kalbos
mokèjimo lygio nustatymo test4 ra5tu ir kalbêjimo gebejimq patikrinim4 ùodùiu.

4.2. Anglq kalbos mokejimo lygio nustatymo testas - testas, kuriuo pagalba yra
nustatomas anglq kalbos mokejimo lygis.

4.3. Anglq kalbos kalbejimo gebejimt¿ patikrinimas - Mokymo centro atsakingo
darbuotojo vykdomas anglq kalbos kalbejimo igudZiq vertinimas pagal Bendrqjq Europos metmenq
i5skirtus kokybinius kalbej imo aspektus.

5. Kitos Apra5e vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibréZtos Lietuvos
Respublikos istatymuose ir kituose teisès aktuose.

II SKYRIUS
DARBUOTOJU ANGLU KALBOS MOKEJIMO LYGIO NUSTATYMAS

6. Anglq kalbos mokejimo lygiui nustatyti naudojamas anglq kalbos testas, numatytas
UZsienio kalbq mokejimo tikrinimo priimant i valstybês tarnautojo pareigas tvarkos apra5u,
patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministro 2013 m. geguZês 21 d. isakymu Nr. 1V-447

,,Döl UZsienio kalbq mokejimo tikrinimo priimant i valstybes tarnautojo pareigas tvarkos apra5o
patvirtinimo".

7. Darbuotojas ar pretendentas i laisv4 darbuotojo viet4, jei pagal pateiktus dokumentus
asmuo atitinka laisvai pareigybei keliamus reikalavimus, registruojasi anglq kalbos testui
pateikdamas laisvos formos pra5ym4 Mokymo centrui ir derina anglq kalbos lygio nustatymo dat4.
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8. Anglq kalbos mokejimo lygio nustatymas susideda i5 dviejr¿ daliq: anglq kalbos
mokèjimo lygio nustatymo testo atlikimo raðtu (toliau - testas ra5tu) ir kalbejimo gebejimq
patikrinimo Lodíiu (toliau - patikrinimas ZodZiu).

9. Anglq kalbos mokejimo lygis nustatomas ivertinus bendrus testo ra5tu ir patikrinimo
ùodùiu rezultatus, remiantis tarptautiniq uZsienio kalbq mokejimo lygio nustatymo testq vertinimo
metodikomis.

10. Anglq kalbos mokejimo lygio nustatym4 vykdo Mokymo centro darbuotojas, turintis
angh¿ kalbos auk5taji ar jarn prilygint4 humanitariniq mokslq studijq srities filologijos krypties
iSsilavinim4, ne maZesnç kaip 5 metq anglq kalbos destymo patirti (toliau - mokytojas).

11. Asmenys, atvykdami nustatyti anghl kalbos mokejimo lygio, privalo tureti galiojanti
asmens tapatybç patvirtinanti dokument4.

12. Jeigu del techniniq kliüöiq nera galimybes atlikti testo ra5tu iki galo, rezultatas
anuliuojamas, o testas ra5tu atliekamas i5 naujo.

13. Nustaöius anglq kalbos moköjimo lygi yra i5duodama paàyma (priedas). PaZymoje
nurodomas asmens, laikiusio anglq kalbos mokejimo lygio nustatymo test4, vardas ir pavarde, laikyto
testo pavadinimas, anglq kalbos mokèjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbq metmenis,
Mokymo centro rckvizitai, pùymq i5davusio asmens pareigos, vardas, pavarde, para5as ir Mokymo
centro antspaudas,taipat paZymos i5davimo datair vieta.

14. Mokymo centro i5duota paùyma apie asmens anglq kalbos mokejimo lygi galioja 3

(trejus) metus nuo jos i5davimo dienos.
15. Asmenims, pageidaujantiems pakartotinai nustat¡rti anglq kalbos mokejimo lygi,

leidZiama tikrintis ne anksðiau kaip po 6 menesiq nuo anglq kalbos mokejimo lygio nustatymo dienos.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Anglq kalbos mokejimo lygio nustatymo metu draudZiama naudotis informacijos
perdavimo, priemimo ar fiksavimo priemonemis. Darbuotojas ar pretendentas, nesilakçs Sir¿

reikalavimq, paðalinamas i5 testo ra5tu ar patikrinimo Lodùiu ir jo anglq kalbos moköjimo tikrinimo
rezultatai anuliuojami. Tokiu atveju darbuotojas ar pretendentas gali registruotis laikyti test4 raõtu ir
patikrinimuí Lodùíu ne anksðiau kaip po 6 menesiq nuo pa5alinimo dienos.

17. Darbuotojq ar pretendentq anglq kalbos mokejimo lygis nustatomas pagal Mokymo
centre parengt4 grafikq, atsiävelgiant ! Mokymo centro Zmogiðkuosius ir materialinius i5teklius.
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Mokymo centro anglq kalbos mokejimo
lygio nustatymo tvarkos apra5o priedas

(Paåymos apie nustatyt4 anglq kalbos mokèjimo lyg! forma)

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO

PAZYMA
APIE NUSTATYT,{ AMNGLV KALBOS MOKEJIMO LYGI

(data)

(vieta)

PaZvmima. kad
(vordas ir pavardè)

iðlaikè
(data) (egzamino ørba testo povødinimøs)

kalbos mokèjimo lygis yra
(uZsienio kalb os pavadinimøs)

Direktorius

fstaigos antspaudas

(jraiyti lygi nuo AI iki Cl)

(paraías) (vardøs ir povarde)
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