
PATVIRTINTA 

Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus 

2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 1V-132 

PRETENDENTŲ Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ANGLŲ  

KALBOS MOKĖJIMO TIKRINIMO TVARKA 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas anglų kalbos mokėjimo tikrinimo tvarka 

(toliau – Tvarka) reglamentuoja asmenų, priimamų į valstybės tarnautojo, pakaitinio valstybės 

tarnautojo pareigas ir valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės 

tarnautojui anglų kalbų mokėjimo lygio nustatymą. 

2. Anglų kalbos mokėjimas nustatomas A1–C2 lygiais pagal 2004 m. gruodžio 15 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos 

siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6) (toliau – 

Bendrieji Europos kalbų metmenys). 

3. Kėdainių kalbų mokykla Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2016 m. lapkričio 

17 d. raštu Nr. 27D-1884 įtraukta į valstybės tarnautojų užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo 

akredituotų centrų sąrašą. 

II. ANGLŲ KALBOS MOKĖJIMO TIKRINIMAS 

4. Pretendentas į valstybės tarnautojo pareigas (toliau – pretendentas), pageidaujantis 

nusistatyti savo anglų kalbos mokėjimo lygį, pateikia prašymą Kalbų mokyklai – akredituotam 

centrui. 

5. Kalbų mokykla, gavusi ne mažiau kaip dviejų pretendentų prašymus nustatyti anglų kalbos 

mokėjimo lygį, nustato testo laikymo datą ir per 5 darbo dienas informuoja pretendentus raštu apie 

testo laikymo datą, laiką ir mokestį.  

6. Pretendentas iki testo laikymo dienos į Kalbų mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą sumoka 

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. TS-152 patvirtintą 22 eurų 

mokestį už paslaugą. 

7. Pretendentas, atvykęs nusistatyti anglų kalbos mokėjimo lygį, privalo turėti galiojantį 

asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka. Asmenims, nepateikusiems šio 

dokumento, neleidžiama laikyti testo raštu ir dalyvauti patikrinime žodžiu. 

8. Anglų kalbos mokėjimo tikrinimo metu draudžiama naudotis informacijos perdavimo, 

priėmimo ar fiksavimo priemonėmis ar trukdyti kitiems asmenims. Asmuo, kuris nesilaikė šių 

reikalavimų, pašalinamas iš testo raštu ar patikrinimo žodžiu ir jo anglų kalbos mokėjimo tikrinimo 

rezultatai anuliuojami. Tokiu atveju asmuo gali registruotis laikyti testą raštu ir patikrinimui žodžiu 

ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo pašalinimo dienos. 

9. Asmenys turi neatskleisti anglų kalbos mokėjimo tikrinimo turinio. 

10. Anglų kalbos mokėjimo tikrinimas susideda iš dviejų dalių: anglų kalbos mokėjimo 

lygio nustatymo testo (testas raštu) ir kalbėjimo gebėjimų patikrinimo, kurį atlieka Kalbų mokyklos 

užsienio kalbos ekspertas (-ai), turintis (-ys) aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių 

mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą, ne mažesnę kaip 5 metų užsienio kalbos, 

kurios mokėjimas yra tikrinamas, dėstymo patirtį bei ne mažesnę kaip 3 metų užsienio kalbos 

testavimo patirtį. 

11. Anglų kalbos mokėjimo lygis tikrinamas naudojant Oxford Placement Test (online) – 

tikslų ir patikimą tarptautinį bendrinės anglų kalbos testą. 

12. Jeigu pretendentas dėl tam tikrų priežasčių neatliko testo raštu ir jo atsakymų lape 

neužfiksuotas anglų kalbos mokėjimo lygis, jis gali dalyvauti kalbėjimo gebėjimų patikrinime, o testą 

raštu, sumokėjęs 22 Eur mokestį, atlikti su kita testuojamųjų grupe. 



13. Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas užsienio kalbos ekspertas (-ai) įvertina 

pretendento kalbėjimo gebėjimus ir rezultatus užfiksuoja protokole, kuriame nurodo testuojamojo 

vardą, pavardę, užduotis, pokalbio trukmę ir pateikia pretendento anglų kalbos  mokėjimo lygį 

pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.  

14. Pretendentui tą pačią dieną išduodama Mokyklos direktoriaus pasirašyta ir teisės aktų 

nustatyta tvarka užregistruota pažyma (1 priedas). 

15. Visi ginčai, kylantys dėl pretendento anglų kalbos lygio nustatymo, sprendžiami taikiu 

būdu. 

__________________________________________________________________ 

 

  



 
KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLA 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Pirmūnų g. 13A, LT-57214 Kėdainiai, tel. 8 655 07017 

el. p. kalbumokykla@kedainiai.lt, tinklalapis www.kalbumokykla.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191016339 

 

 

PAŽYMA 

APIE NUSTATYTĄ UŽSIENIO KALBOS MOKĖJIMO LYGĮ 

 

________________________ 

(data, registracijos numeris) 

________________________ 

(vieta) 

 

 Pažymima, kad _______________________________________________________ 

(vardas, pavardė, asmens kodas) 

______________________  išlaikė _____________________________________________. 

(data)    (egzamino arba testo pavadinimas) 

 

Bendras užsienio kalbos ______________________ mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos  

   (užsienio kalbos pavadinimas) 

kalbų metmenis yra _____.  

 

 

Išdavusio asmens pareigos (parašas) vardas, pavardė 

 

(Įstaigos antspaudas) 
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