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Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodika pagal  
Buhalterinės apskaitos (Apskaitos studijų krypties) studijų šaką 

VARTOJAMOS SĄVOKOS 

SĄVOKA APIBRĖŽIMAS 

E  
Ekspertinis personalas – aukštosios mokyklos akademinis ir 

administracinis personalas, organizuo-
jantis ir/ar vykdantis neformaliojo suau-
gusiųjų švietimo sistemoje įgytų kom-
petencijų vertinimą ir pripažinimą atitin-
kamose studijų srityse. 

F  
Formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos 

Respublikos (toliau LR) teisės aktų 
nustatyta tvarka patvirtintas ir įregis-
truotas švietimo programas, kurias bai-
gus įgyjamas pradinis, pagrindinis, 
vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir 
(ar) kvalifikacija arba pripažįstama 
kompetencija, reikalinga įstatymų regla-
mentuojamam darbui ar funkcijai atlikti. 
Formaliojo mokymosi pasiekimai pa-
tvirtinami valstybės pripažįstamais do-
kumentais. 

I  
Išsilavinimas – LR teisės aktų nustatyta tvarka 

pripažįstama asmens tam tikro lygio 
branda, kompetencija, kvalifikacija. 

K  
Kandidatas – asmuo, siekiantis, kad jo pasiekimai, 

įgyti mokantis neformaliuoju ar 
savaiminiu būdu, būtų pripažinti studijų 
rezultatais ir yra pasirašęs su aukštąja 
mokykla pasiekimų vertinimo ir pripa-
žinimo studijų rezultatais sutartį. 
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Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodika pagal  
Buhalterinės apskaitos (Apskaitos studijų krypties) studijų šaką 

SĄVOKA APIBRĖŽIMAS 

Kompetencija – tai žinių, gebėjimų, polinkių (talentų) ir 
vertybinių nuostatų derinys. Tai 
perteikiama daugiafunkcinė žinių, gebė-
jimų, nuostatų visuma, reikalinga visiems 
asmenims, siekiantiems individualaus 
pasitenkinimo ir tobulinimosi visą gyve-
nimą, įsitraukimo į aktyvų pilietinį daly-
vavimą visuomeniniame gyvenime ir 
galimybės gauti paklausų darbą darbo 
rinkoje. Kompetencija yra objektyvus 
studijų ir/ar neformalaus ar savaiminio 
mokymosi rezultatas. 

Kompetencijų 
pripažinimas 

– procedūra, taikoma tiems kandidato 
gebėjimams, kurie yra perkeliami iš 
neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgytų 
į pripažinimą, siekiant įgyti aukštojo 
mokslo ar profesinę kvalifikaciją ir 
gaunant atitinkamos formos patvirtinantį 
dokumentą (diplomą/ pažymėjimą). 

Kompetencijų 
vertinimas 

– procesas, kurio metu kaupiama, 
analizuojama ir sisteminama informacija 
(faktai) apie asmens neformaliojo suau-
gusiųjų švietimo sistemoje įgytas 
kompetencijas, pasibaigiantis šių kom-
petencijų lygio nustatymu (įvertinimu).  

Kompetencijų vertinimo 
metodika 

– kompetencijų vertinimo procedūrų, 
dokumentavimo, vertinimo metodų 
visuma. 

Kompetentingumas – absoliuti galimybė atlikti konkretų 
darbą pagal nustatytus standartus. 
Kompetentingumas (reikiamų įgūdžių, 
gebėjimų, gabumų turėjimas) glaudžiai 
susijęs su patenkinamu nustatytų 
vaidmenų atlikimu ir konkrečių užda-
vinių sprendimu, o kompetentingumo 
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Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodika pagal  
Buhalterinės apskaitos (Apskaitos studijų krypties) studijų šaką 

SĄVOKA APIBRĖŽIMAS 

apibrėžimas apima gebėjimų ir įgūdžių, 
žinių ir gabumų, reikalingų sėkmingai 
konkretiems vaidmenims ir užduotims 
atlikti, derinį. 

Kvalifikacija – LR teisės aktų nustatyta tvarka 
pripažįstama asmens turimų kompe-
tencijų arba profesinės patirties ir turimų 
kompetencijų, reikalingų tam tikrai 
veiklai, visuma. 

L  
Lietuvos kvalifikacijų 
sandara 

– LR nustatytų kvalifikacijų, grindžiamų 
asmens veiklai reikalingomis kompeten-
cijomis, lygių sistema. 

M  
Mokymosi forma – švietimo teikėjo siūlomas ir asmens 

pasirinktas mokymosi organizavimo 
būdas. 

Mokymosi pasiekimų 
aplankas 

– kandidato mokymosi pasiekimų įro-
dymų (pažymėjimų, dokumentų, projektų, 
planų ir kt.), kuriais grindžiami mokymosi 
pasiekimai, ir savaiminio mokymosi būdu 
įgytų kompetencijų (darbdavio atsilie-
pimų, savianalizės ir kt.) rinkinys. 

Mokymosi pasiekimų 
įvertinimo ir dalykų 
įskaitymo kortelė 

– nustatytos formos dokumentas, kuria-
me įrašomi mokymosi pasiekimų ver-
tinimo pagrindu įskaitytų dalykų pava-
dinimai, dalykų apimtis kreditais ir 
vertinimo pažymys. Kortelėje pasirašo 
vertintojas, o tvirtina studijų rezultatų 
įskaitymo koordinatorius.  

Mokymosi pasiekimų 
pripažinimas studijų 
rezultatais 

– kandidato pasiekimų, įgytų mokantis 
neformaliuoju ir savaiminiu būdu, 
pripažinimas atitinkančiais studijų daly-
ko rezultatais. 
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Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodika pagal  
Buhalterinės apskaitos (Apskaitos studijų krypties) studijų šaką 

SĄVOKA APIBRĖŽIMAS 

Mokymosi pasiekimų 
vertinimas 

– procesas, kurio metu vertinami 
kandidato mokymosi pasiekimai ir juos 
pagrindžiantys įrodymai 

N  
Neformalusis 
mokymasis 

– mokymasis pagal neformaliojo 
švietimo programas, kurias išklausius 
gali būti išduodamas mokymosi pasieki-
mus nurodantis pažymėjimas.  

Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo 
poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobu-
linimo, papildomos kompetencijos įgiji-
mo programas, išskyrus formaliojo 
švietimo programas. 

Neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo 
sistemoje įgytų 
kompetencijų vertinimo 
ir pripažinimo modelis 

– aukštojoje mokykloje veikianti 
sistema, užtikrinanti neformaliojo suau-
gusiųjų švietimo sistemoje įgytų kom-
petencijų vertinimo ir pripažinimo 
vykdymą. 

Neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo 
sistemoje įgytų 
kompetencijų vertinimo 
metodika 

– taikomų metodų visuma vertinant 
asmens neformaliojo suaugusiųjų švie-
timo sistemoje įgytas kompetencijas. 

S  
Savaiminis mokymasis – mokymasis visuomeninės, profesinės 

veiklos metu ir laisvalaikiu, iš anksto 
nesuplanuotas, dažniausiai vykdomas ne 
mokymo institucijoje, nepatvirtinamas 
pažymėjimais, diplomais, sertifikatais ir 
pan. 

Savišvieta – savarankiškas mokymasis, kuris 
remiasi asmens iš įvairių šaltinių 
gaunamomis žiniomis ir jo praktine 
patirtimi. 
 

 7



Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodika pagal  
Buhalterinės apskaitos (Apskaitos studijų krypties) studijų šaką 

SĄVOKA APIBRĖŽIMAS 

Studijų krypties ar 
šakos kompetencijų 
aprašas 

– žinių ir gebėjimų, būtinų neformalaus 
ir savaiminio mokymosi pasiekimų 
pripažinimui, visuma bei žinių ir 
gebėjimų nustatymo proceso reglamen-
tavimas. 

Studijų rezultatai – studijų metu įgytos žinios, gebėjimai, 
mokėjimai, vertybinės nuostatos, kurių 
pasiekimų lygis įvertinamas pažymiu. 

Studijų rezultatų 
įskaitymo 
koordinatorius 

– aukštosios mokyklos vadovo paskirtas 
asmuo, atsakingas už atitinkamos studijų 
krypties rezultatų įskaitymą. 

V  
Vertinamasis pokalbis – mokymosi pasiekimų vertinimo būdas, 

kai kandidatas žodžiu vertintojui 
pagrindžia mokymosi pasiekimus ir 
pakomentuoja mokymosi pasiekimų 
aplanke pateiktus įrodymus. Pokalbis 
fiksuojamas nustatytos formos pokalbio 
protokole.  

Vertinimas – tai metodų ir procedūrų, taikomų 
vertinant kandidato mokymosi pasieki-
mus (žinias, mokėjimus, įgūdžius, verty-
bines nuostatas), visuma. 
– tai nuolatinis informacijos apie 
mokinio / studento mokymosi pažangą ir 
pasiekimus kaupimo, interpretavimo ir 
apibendrinimo procesas (MPPVS Moki-
nių pažangos ir pasiekimų vertinimo 
samprata, 2004). 
– tai įvairių faktų apie mokymąsi 
rinkimas, mokymosi rezultatų nustaty-
mas arba matavimas (Gage, Berliner, 
1994). 
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Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodika pagal  
Buhalterinės apskaitos (Apskaitos studijų krypties) studijų šaką 

SĄVOKA APIBRĖŽIMAS 

Vertintojas/ai – studijų dalyko dėstytojas/ai, ver-
tinantys kandidato mokymosi pasie-
kimus ir nustatantis jo atitikmenį studijų 
dalyko rezultatams. Kandidato moky-
mosi pasiekimus gali vertinti ir aukš-
tosios mokyklos vadovo įsakymu suda-
ryta ekspertų grupė.  

Kitos metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos 
Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 93-3975) 
bei kituose norminiuose aktuose, reglamentuojančiuose neformaliu 
ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimą, pateikiamas 
sąvokas. Pagrindiniai iš jų – Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro įsakymas „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose 
mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“ (2010 m. gruodžio 15 d. 
Nr. V-2319), Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 66-1909). 
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Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodika pagal  
Buhalterinės apskaitos (Apskaitos studijų krypties) studijų šaką 

METODIKOS PASKIRTIS 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo 
metodika pagal Buhalterinės apskaitos (Apskaitos studijų krypties) 
studijų šaką apibrėžia buhalterinės apskaitos studijų rezultatus, 
vertinimo procesą, vertinimo formą ir kriterijus. Ši metodika siekia 
įvertinti asmens pasiekimus ir paskatinti jį siekti naujų kvali-
fikacijų. Apskaitininkai, buhalteriai, finansistai ir kt. panašaus 
pobūdžio specialistai, anksčiau neįgiję aukštojo išsilavinimo turi 
turėti galimybių dalyvauti nuoseklaus tęstinio mokymosi ar 
perkvalifikavimo studijose aukštosiose mokyklose, pripažįstant jų 
turimas žinias ir gebėjimus. Tai, ką darbdaviai laiko pakankamais 
kompetencijų įrodymais, gali būti pripažinta studijų programos 
dalies pasiekimais.   

Metodikos tikslas – metodologiškai pagrįsti neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo procedūrą Apskaitos 
studijų kryptyje. 

Uždaviniai: 
1. Nustatyti studijų rezultatus pagal Buhalterinės apskaitos 

studijų šaką.  
2. Pateikti neformaliojo bei savaiminio mokymosi pasiekimų 

vertinimo etapus.  
3. Pateikti vertinimo formos pavyzdžių ir vertinimo kriterijus. 
Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimas 

leidžia pripažinti gyvenimo ir darbo patirties būdu įgytus įgūdžius 
ir žinias dirbant namuose, organizacijose, lankant kursus, įgytas 
pomėgių metu ir panašiai.  

Svarbu, kad [30]: 
1. Pripažinimas leidžia įgyti formalią kvalifikaciją per 

trumpesnį laiką ir mažesniais kaštais.  
2. Pripažinimas reiškia, kad studijų procese nebeteks kartoti 

jau išmoktų žinių ir įgytų įgūdžių bei gebėjimų. 
3. Pripažinimas praplečia karjeros ir studijų galimybes.  
4. Pripažinimas leidžia įgyvendinti teisingumo principą, 

suteikia lygesnes galimybes studijoms ir patekimui į darbo 
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Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodika pagal  
Buhalterinės apskaitos (Apskaitos studijų krypties) studijų šaką 

rinką įvairių socialinių grupių ir socialinės padėties as-
menims.  

Ši metodika taikoma asmens kompetencijoms, įgytoms nefor-
maliojo ir savaiminio mokymosi būdu, vertinti: 

1. Asmeniui, pareiškusiam ketinimą dalyvauti neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 
pripažinimo procedūroje (toliau – kandidatas), siekiant įgyti 
aukštojo mokslo ar profesinę kvalifikaciją. 

2. Kandidatui siekiant neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
būdu įgytų kompetencijų oficialaus patvirtinimo dokumentu 
(toliau – kompetencijų pripažinimas), turint tikslą padidinti 
savo galimybes darbo rinkoje. 

Vertinimu siekiama vertinti ir pripažinti teisę studijuoti pagal 
Buhalterinės apskaitos studijų programą, laikyti eksternu egza-
miną, pripažinti neformalaus ir savaiminio mokymosi pasiekimus, 
įgytus kitoje nei formaliojo švietimo aplinkoje. 

Vertinimo ir pripažinimo procedūros pradedamos, esant patvir-
tintam studijų krypties ar šakos kompetencijų aprašui. Studijų 
krypčių kompetencijų aprašus rengia atitinkamos katedros. Gali 
būti įskaityta iki 75 proc. atitinkamos studijų programos apimties 
studijų kreditais. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 
vertinimo ir pripažinimo pagrindu laikomos buhalterinės apskaitos 
studijų  programoje numatytos kompetencijos – studijų rezultatai. 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo 
metodika pagal Apskaitos studijų kryptį parengtas vadovaujantis: 

 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 
2009, Nr. 93-3975). 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 
„Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 
kompetencijų vertinimo pripažinimo aukštosiose mokyk-
lose rekomendacijų patvirtinimo“ (2010 m. gruodžio 15 d. 
Nr. V – 2319). 

 Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų verti-
nimo ir pripažinimo tvarkos aprašu (Vakarų Lietuvos 
verslo kolegijos Akademinės tarybos 2011 m. gegužės 
25 d. nutarimu Nr. 1.32-10). 
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Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodika pagal  
Buhalterinės apskaitos (Apskaitos studijų krypties) studijų šaką 

 Kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų neformaliai ir savaiminiu 
būdu įgytų kompetencijų vertinimo metodikomis, aprašais 
ir pan. 

Rengiant metodiką taip pat vadovautasi ES ir LR teisiniais ir 
strateginiais dokumentais, norminiais aktais, reglamentuojančiais 
neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir 
pripažinimą: Europos užimtumo strategija (European Strategy for 
Employment) (1997), Bolonijos konvencija (Bologna Convention) 
(1999), Lisabonos konvencija (Lisbon Convention) (2000), Moky-
mosi visą gyvenimą memorandumu (A Memorandum on Lifelong 
Learning) (2001), Kopenhagos deklaracija (Copenhagen Decla-
ration) (2002), Aukštojo mokslo ministrų konferencijos komunikatu 
(Bergenas, 2005), Nacionaline Lisabonos strategijos įgyvendinimo 
programa; Valstybine švietimo strategija 2003 – 2012 metams; 
Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija; LR aukštojo 
mokslo sistemos plėtros 2006 -2012 metų planu; Jungtinių tautų 
Europos ekonomikos komisijos darnaus vystymosi švietimo 
strategija; Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Asam-
blėjos nutarimu ir kt.  
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Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodika pagal  
Buhalterinės apskaitos (Apskaitos studijų krypties) studijų šaką 

I. NEFORMALAUS IR SAVAIMINIO 
MOKYMOSI 

SAMPRATA IR REIKŠMĖ 

Mokytis yra prigimtinė kiekvieno žmogaus teisė. Mokymasis – 
tai asmens, visuomenės ir valstybės ateities kūrimo būdas, 
grindžiamas žmogaus nelygstamos vertės, jo pasirinkimo laisvės, 
dorinės atsakomybės pripažinimu. Besimokydamas žmogus saugo 
ir kuria tautos tapatybę, perduoda vertybes, kurios daro jo gy-
venimą prasmingą, visuomenės gyvenimą – darnų ir solidarų, 
valstybės – pažangų ir saugų.  

Pabrėžtina, kad formaliojo, neformaliojo ir savaiminio moky-
mosi procesai neatsiejami nuo mokymosi visą gyvenimą sam-
pratos, kurioje išryškinamas mokymasis, kompetencijų įgijimas ir 
tobulinimas, neakcentuojant mokymosi formų. Neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas yra 
viena iš priemonių, padedančių įgyvendinti mokymosi visą gyve-
nimą memorandume įkūnytas idėjas – suteikti vertę mokymuisi, 
vykstančiam įvairiose situacijose, bei didinti mokymosi priei-
namumą (Fokienė, 2007). Neformalusis ir savaiminis mokymas 
grindžiamas: nauja ir reikšminga gyvenimiškąja bei profesine 
patirtimi; kaip mažinantis atotrūkį tarp teorijos ir praktikos; 
didinantis organizacijų ir darbuotojų gebėjimą greitai ir efektyviai 
prisitaikyti prie sparčios ir nuolatinės kaitos; skatinantis pusiaus-
vyros palaikymą tarp darbo rinkos pasiūlos ir paklausos; sudarantis 
kompetencijos plėtros ir išlikimo darbo rinkoje prielaidas.  

Formalusis mokymasis vyksta švietimo įstaigose, kai tuo tarpu 
neformalusis mokymasis vyksta šalia formalios švietimo sistemos. 
Savaiminis mokymasis yra natūralus ir kiekvieną dieną vykstantis 
procesas, susijęs su veikla darbe ar laisvalaikiu. Terminai neforma-
lusis mokymasis ir savaiminis mokymasis daugelio autorių dažnai 
vartojami kaip sinonimai. Šie mokymosi būdai daugiausiai yra 
pagrįsti asmenine besimokančiojo patirtimi. 

Taigi neformalusis ir savaiminis mokymasis gali būti apibrėžtas 
kaip greitai prisitaikanti prie suaugusiųjų lavinimosi ir savišvietos 
poreikių švietimo sistemos dalis; programa ir/ar kursai, kuriuos 
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baigus neišduodamas sertifikatas, suteikiantis profesinės veiklos 
galimybę pagal jų (kursų) turinio pakraipą; visas švietimas, 
vykstantis už švietimo institucijų ribų, taip pat ir alternatyviose 
mokymosi vietose; atviras, neplanuotas švietimas svarbiose gyve-
nimo ir darbo situacijose; idėjų pasikeitimo su kitais žmonėmis 
procesas, iš kurio gali kilti naujų idėjų ir žinių.  

Neformalusis ir savaiminis mokymasis leidžia asmeniui įsijung-
ti į mokymosi procesą ir sustiprinti savo tinkamumą darbo rinkoje, 
padidinti žmoniškųjų išteklių vadybos potencialą bei sudaro 
galimybę plėtoti asmeninius ir profesinius gebėjimus įvairiose 
veiklos sferose. 

Į šią sistemą įsitraukę žmonės pradeda labiau rūpintis mo-
kymusi ir tai stiprina jų motyvaciją ir savivertę, o tai yra svarbu 
įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą strategiją. Be to, ši sistema 
nutiesia tiltą tarp formaliojo ir neformaliojo mokymosi, ji trans-
formuoja žmogaus partikuliarinį mokymosi kontekstą į univer-
salesnes žinių ir supratimo formas. 

Cantwell, Scevak (2004) tyrimo rezultatai atspindi, kad tie 
asmenys, kurie įsitraukė į studijas per neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pripažinimo procedūras, geriau save reguliavo nei tie, 
kurie įstojo įprastu būdu. Tai patvirtina neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo aktualumą analiza-
vusių daugelio autorių (Laužacko, Teresevičienės,  Fokienės, 
Stasiūnaitienės, Burkšaitienės, Šliogerienės, Bjornavold ir kt.) 
darbai. Šių autorių nuomone, formalusis mokymasis nepatenkina 
darbo rinkos tikslų. Tokiu būdu kokybiškas neformalusis ir 
savaiminis mokymasis padeda įgyvendinti ne tik kvalifikacijos 
kėlimo ir jos tobulinimo siekius, asmenybės augimą, bet ir bendrą 
šalies kultūrinę, socialinę, politinę ir ekonominę plėtrą eksten-
syvios kaitos sąlygomis.  

Galima teigti, kad neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasie-
kimų vertinimo ir pripažinimo sistema leidžia įvertinti individo 
įgytas žinias ir gebėjimus bei skatina jį siekti naujų kompetencijų. 
Ši sistema patvirtina asmens mokymąsi, pasiekimus bei įgytas 
kompetencijas įvairiose vietose bei mokymosi aplinkose: darbe, 
namuose, laisvalaikio metu, savarankiškai mokantis, lankantis 
įvairiuose kultūriniuose renginiuose (pvz., muziejuose, parodose, 
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teatruose), stažuotėse, kursuose ir pan. Neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo sistema sudaro 
sąlygas darbuotojui įsijungti į aktyvią ir sėkmingą visuomeninę 
veiklą.  

Neformalusis ir savaiminis mokymasis yra reikšmingas spren-
džiant tokias problemas kaip teorijos ir praktikos atotrūkis; orga-
nizacijų gebėjimas greitai, efektyviai prisitaikyti prie nuolatinės ir 
sparčios kaitos; pusiausvyros palaikymas tarp darbo rinkos 
pasiūlos ir paklausos; individo augimas, savirealizacija ir išlikimas 
darbo rinkoje.  
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II. KOMPETENCIJOS IR KVALIFIKACIJOS 
APIBRĖŽTIS 

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, keliami vis naujesni 
reikalavimai tradicinei vadybinei kompetencijos sampratai. 
Šiandien vadovai yra tie žmonės, nuo kurių priklauso organizacijų 
ateitis, nuo kompetentingų jų sprendimų priklauso organizacijos 
valdymo sėkmė. 

Mokslinėje literatūroje vyksta plačios diskusijos dėl kompe-
tencijos sampratos. 

Vertinant neformalaus ir savaiminio mokymosi būdu įgytų 
kompetencijų vertinimą ir pripažinimą, svarbu teisingai suprasti 
kompetencijos ir kvalifikacijos sąvokas.   

Metodikoje sąvoka kompetencija vartojama ir taikoma 
vadovaujantis visuotiniu požiūriu į žmogaus gabumus, kurie leidžia 
jam kompetentingai atlikti veiklą. Pirmiausiai kompetencija 
suvokiama kaip žinojimas ir supratimas, žinojimas kaip elgtis ir 
žinojimas kaip žinias pritaikyti.  

Kompetencija reiškia, kad asmuo, panaudojęs tam tikrą gabumą 
arba gebėjimą ir atlikdamas tam tikrą užduotį, pademons-
truodamas, kad užduotį gali atlikti taip, kad gali būti įvertintas jo 
pasiekimų lygis. Tai reiškia, kad žmonės negali būti vienodai 
išsilavinę ir jų turimos kompetencijos lygis gali skirtis. Taigi įgy-
jamą kompetenciją galima išdėstyti pagal tam tikrą skalę ir 
tobulinti palaipsniui lavinantis. Tai vienas svarbiausių terminų, kai 
kalbama apie žinių visuomenę, šiuolaikines organizacijas ir darnų 
gyvenimą. Jis vartojamas ir tada, kai analizuojama, kodėl žmogus 
mokosi, ką tobulėdamas nori pasiekti. Kompetencijos nauda yra ta, 
kad pripažįsta sudėtingą žmonių, įgūdžių ir technologijų sąveiką, 
kuri skatina pastovų įmonės judėjimą į priekį ir atkreipia dėmesį į 
tam svarbų nuolatinį mokymąsi ir krypties pasirinkimą.  

Analizuojant kompetenciją, aktualus tampa jos ir kvalifikacijos 
santykio nustatymas, t. y. išryškėja kvalifikacijos ir kompetencijos 
sąvokų problematika. Tai susiję su racionalaus švietimo, tenki-
nančio veiklos sistemos poreikius, plėtra ir stiprėjančia įtaka asme-
nybės ugdymo procesams.  
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Kvalifikacijos terminas pagal žodžio kilmę (lot. qualificatio < 
qualis – koks, kokios kokybės + facio – darau) kvalifikacija reiškia 
žmogaus žinias, mokėjimus, įgūdžius, nuostatas, kurie didžiąja 
dalimi įgaunami tam tikru išmokimo būdu; žmogaus tinkamumo, 
pasirengimo tam tikram darbui laipsnį; žmogaus tinkamumo tam 
tikram darbui nustatymą; darbo rūšies charakteristiką, nustatomą 
pagal darbo sudėtingumą, tikslumą, atsakingumą; ko nors kokybės 
nustatymą, ko nors įvertinimą; profesiją ar specialybę (pagal 
Bogušienė, Bendorienė, 2008). Kitaip tariant, kvalifikacija – tai 
darbuotojo turimos žinios, mokėjimai, įgūdžiai, gebėjimai, 
patyrimas, asmeninės savybės, kurie leidžia kokybiškai (kompe-
tentingai) dirbti atitinkamos srities darbą. O kompetencija – 
sudedamoji kvalifikacijos dalis, darbuotojo funkcinis gebėjimas 
tinkamai atlikti tam tikrą darbą.  

Pastebima, kad kvalifikacijos sąvoka vartojama, kai kalbama 
apie tai, ką žmogus įgyja tiesiogiai dalyvaudamas švietimo 
sistemoje. Kompetencijos sąvoka vartojama, apibrėžiant žmogaus 
profesines galias jo praktinėje veikloje. Žmoniškųjų išteklių 
vadybos tyrimai išryškina žmogaus vertybių, požiūrių, asmeninių 
savybių įtaką kompetencijų struktūroje. Anot D. Lepaitės ir P. 
Jucevičienės (2000), prie vertybių ir asmeninių charakteristikų 
pridėjus kvalifikaciją, žmogui sudaroma galimybė tapti kompe-
tentingu. 

Įrodyta, kad šiandien organizacijose darbuotojai ir jų žinios bei 
gebėjimai tampa pagrindiniu konkurenciniu pranašumu. Konku-
rencinis pranašumas remiasi išskirtinėmis darbuotojų kompeten-
cijomis, kitaip tariant, stiprinamos konkurencinės pozicijos kau-
piant individualias ir įvairias darbuotojų kompetencijas. Kompe-
tencijos sąvoka vartojama nusakyti plataus spektro sugebėjimams, 
kurie yra vienaip ar kitaip susiję su patirtimi: meistriškumu, 
specializacija, inteligentiškumu ir t. t. Kompetencija apibrėžiama 
kaip vertybės konstatavimas, priskiriamas kitam asmeniui tam 
tikroje kultūroje ir tam tikroje verslo aplinkoje.  

Šiandien jau neabejojama, kad tik remiantis darbo rinkos ir 
visuomenės poreikių sąlygojamų kompetencijų lygmeniu ir 
spektru, turi būti kuriamos studijų programos, kompetencijos 
įvertinimo metodikos ar tobulinama jų kokybė. Remiantis 
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,,Tuning“ metodologija, yra suformuluota 30 bendrųjų kompe-
tencijų, kurios yra suskirstytos į tris pagrindines grupes (žr. 1 len-
telę). 

1 lentelė  

Bendrosios kompetencijos pagal ,,Tuning“ metodologiją  

Kompetencija Apibendrinimas Elementai 
Padedančiosios 
(instrumentinės) 
kompetencijos 
(angl. 
instrumental 
competencies).  
 

Pažinimo, 
suvokimo arba 
kognityvūs bei 
metodologiniai ir 
lingvistiniai 
gebėjimai 

 gebėjimas atlikti analizę 
ir sintezę; 

 organizavimo ir 
planavimo gebėjimai; 

 pagrindinių bendrųjų 
žinių įgijimas; 

 profesinių bendrųjų 
žinių įgijimas; 

 bendravimas gimtąja 
kalba; 

 bendravimas antrąja 
kalba; 

 skaičiavimo gebėjimai; 
 informacijos valdymo 

gebėjimai; 
 problemų sprendimo 

gebėjimai; 
 sprendimų priėmimo 

gebėjimai. 
Tarpasmeninės 
kompetencijos 
(angl. 
interpersonal 
competencies).  

Individualūs 
bendravimo 
gebėjimai ir 
įgūdžiai 

 kritikos ir savikritikos 
gebėjimai bei kultūra; 

 darbo grupėje įgūdžiai; 
 gebėjimas dirbti tarp 

dalykinėje komandoje; 
 gebėjimas komunikuoti 

su kitų sričių 
specialistais, ekspertais; 

 kultūrinės įvairovės 
supratimas, pripažinimas 
ir pagarba; 
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Kompetencija Apibendrinimas Elementai 
 gebėjimas dirbti 

tarptautiniame 
kontekste; 

 etinis įsipareigojimas ir 
elgsena. 

 gebėjimai taikyti žinias 
praktikoje; 

 mokslinio tyrimo 
įgūdžiai; 

 gebėjimas mokytis, 
tobulėti; 

 kokybės vadybos 
įgūdžiai, rūpinimasis 
veiklos ir aplinkos 
kokybe; 

 gebėjimas prisitaikyti 
naujose situacijose ar 
sąlygose; 

 kūrybingumas ir naujų 
idėjų generavimas; 

 gebėjimas vadovauti 
(angl. leadership); 

 kitų šalių kultūrų ir 
papročių pažinimas bei 
supratimas; 

Sisteminės 
kompetencijos  
(angl. systemic 
competencies).  
 

Padedančiųjų ir 
tarpasmeninių 
kompetencijų 
pagrindu 
suformuoti 
gebėjimai ir 
įgūdžiai pažinti 
visą sistemą, 
visumą 

 gebėjimas dirbti 
nepriklausomai 
(autonomiškai); 

 projektų kūrimo ir 
valdymo įgūdžiai; 

 iniciatyvumas ir 
verslininkiškumas. 

Šaltinis: Lileikienė, Rimkevičienė. Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų  
kompetencijų pripažinimo Ekspertinio personalo rengimo metodika. 

(2012). 
 

Daugelis autorių bendrąsias kompetencijas skirsto į tris grupes:  
 profesinės (puikus savo srities išmanymas); 
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 socialinės (bendravimas ir bendradarbiavimas, komunika-
bilumas, efektyvūs tarpusavio santykiai, siekti tikslų, prisi-
taikyti prie kintančių aplinkos sąlygų ir kt.);  

 asmeninės (atsakingumas, kūrybingumas, savarankiškumas, 
etikos normos ir kt.). 
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III. STUDIJŲ REZULTATAI (ŽINIOS IR 
ĮGŪDŽIAI) IR GALIMŲ ĮSKAITOMŲ DALYKŲ 
IDENTIFIKAVIMAS PAGAL BUHALTERINĖS 

APSKAITOS (APSKAITOS STUDIJŲ KRYPTIES) 
STUDIJŲ ŠAKĄ  

Buhalterio profesionalizacija susijusi su apskaitos sistemos 
funkcijų pokyčiais; informacijos didėjimu; informacijos perdavimo 
greičiu; inovaciniais produktais. Lietuvos buhalterių ir auditorių 
asociacija buhalterio sąvoką apibrėžia: Buhalteris profesionalas yra 
aukščiausio lygio Buhalterinės apskaitos specialistas, turintis 
apskaitos specialisto profesinę kompetenciją ir sugebėjimą koky-
biškai organizuoti bet kokios nuosavybės formos įmonės ar ūkio 
šakos apskaitos tarnybos darbą, taip pat konsultuoti buhalterinės 
apskaitos klausimais bei pasirengęs laikytis profesinės etikos 
normų. 

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-13 nutarimu 
Nr. 1749 patvirtintą Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta 
studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą, Buhalterinės apskaitos 
studijų šaka priskiriama socialinių mokslų studijų sričiai, Verslo ir 
vadybos studijų krypčių grupei, Apskaitos studijų krypčiai (N400). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V-222 „Studijų kryptis 
sudarančių šakų sąrašu“ išskiriamos šios Apskaitos studijų krypties 
šakos: N410 Finansų apskaita ir atskaitomybė; N420 Auditas; 
N430 Viešojo sektoriaus finansų apskaita; N440 Buhalterinė 
apskaita. 

Parengta neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų rezultatų verti-
nimo metodika skirta Apskaitos studijų kryptį (N400) sudaran-
čioms šakoms: N440 Buhalterinė apskaita, taip pat N410 Finansų 
apskaita ir atskaitomybė. 

Siekiant apibrėžti Buhalterinės apskaitos profesijai būdingas 
dalykines (profesines) žinias, jų taikymą studijų ir profesinės 
veiklos srityse, socialinius, asmeninius, specialiuosius gebėjimus ir 
gebėjimus atlikti tyrimus, kurie yra susiję su Apskaitos studijų 
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kryptimi buvo atliekamas profesinės veiklos lauko tyrimas. Šio 
tyrimo metu buvo: 

1. Analizuoti Lietuvos aukštųjų mokyklų Buhalterinės apskai-
tos studijų šakos studijų programų profesinio bakalauro aprašai 
(Atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema 
(AIKOS)). 

2. Analizuotas penkto profesinio išsilavinimo lygmens Bu-
halterinės apskaitos rengimo standartas. (Patvirtintas: Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymu 
Nr. ISAK-1970/A1-279). 

3. Analizuoti Struktūrinių fondų finansuoto projekto Studijų 
pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų sandaros sukūrimas 
dokumentai. Šaltinis: Studijų krypčių aprašų skirtingoms pako-
poms kūrimo metodika (2011). 

4. Analizuotos socialinių partnerių parengtos buhalterių pa-
reiginės instrukcijos. Šaltinis: Verslo įmonių parengtos pareiginės 
instrukcijos. 

Analizuojant Lietuvos aukštųjų mokyklų Buhalterinės apskaitos 
studijų šakos profesinio bakalauro studijų programų aprašus ir 
peržiūrint kitose Lietuvos institucijose vykdomas Buhalterinės 
apskaitos studijų programas nustatyta, kad šiuo metu Lietuvoje 
Buhalterinės apskaitos studijų programas realizuoja 12 kolegijų, 
kuriose buhalterio funkcijas vykdančių specialistų ruošimas 
kolegijose užtrunka 3–4 m. Yra pateikiamos šios Lietuvos kole-
gijos, kuriose vykdoma Buhalterinės apskaitos studijų programa: 

1. Klaipėdos verslo aukštoji mokykla. 
2. Vilniaus kolegija. 
3. Kauno kolegija. 
4. Alytaus kolegija. 
5. Utenos kolegija. 
6. Klaipėdos valstybinė kolegija. 
7. Šiaulių valstybinė kolegija. 
8. Žemaitijos kolegija. 
9. Panevėžio kolegija. 
10. Vilniaus kooperacijos kolegija. 
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11. Marijampolės kolegija. 
12. Vakarų Lietuvos verslo kolegija. 

Vakarų Lietuvos verslo kolegijos ir partnerinių institucijų 
Buhalterinės apskaitos studijų programos kvalifikaciniame apraše 
išskiriami šie gebėjimai / profesinės kompetencijos (2 lentelė):  

 
2 lentelė 

Gebėjimai / Profesinės kompetencijos Lietuvos  
verslo kolegijoje ir partnerių institucijose 

Institucija Gebėjimai /  Profesinės kompetencijos 
Vakarų 
Lietuvos 
verslo 
kolegija 

 apskaityti įmonių turtą, nuosavą kapitalą, 
įsipareigojimus, įforminti ūkines operacijas juridinę 
galią turinčiais dokumentais, kontroliuoti jų 
teisėtumą,  

 parengti finansinę ir mokestinę atskaitomybę, 
ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas. 

Klaipėdos 
valstybinė 
kolegija  

 gebėti tvarkyti apskaitą pagal galiojančius LR 
įstatymus, tarptautinius apskaitos standartus ir ES 
reikalavimus,  

 apskaityti įmonių turtą ir nuosavybę, sudaryti ir 
apdoroti ūkinių procesų apskaitos pirminę ir 
suvestinę dokumentaciją,  

 parengti finansinę atskaitomybę,  
 analizuoti ir vertinti gamybinės ir komercinės 

veiklos ekonominius ir statistinius rodiklius, ūkio 
subjektų procesus, pavaizduoti juos apskaitoje,  

 apskaičiuoti ir kontroliuoti piniginį ūkio subjektų 
turtą,  

 naudotis personaliniu kompiuteriu ir dirbti 
kompiuterizuotos apskaitos programomis,  

 apskaičiuoti ir deklaruoti įmonėje mokamus 
mokesčius; 

 žinoti bendruosius ekonominius principus ir 
elementus, nacionalinio ir tarptautinio ūkio plėtros 
tendencijas, rinkos ypatumus, informacijos šaltinius 
ir technologijas, apskaitos standartus, apskaitą 
reglamentuojančius teisės aktus; 
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Institucija Gebėjimai /  Profesinės kompetencijos 
 mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai 

organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su 
klientais, lanksčiai vertinti reiškinius, būti kruopščiu 
ir sąžiningu.  

Žemaitijos 
kolegija 

 tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal galiojančius LR 
įstatymus, tarptautinius apskaitos standartus ir ES 
direktyvas; 

 tvarkyti gamybinių bei prekybinių įmonių turto, 
nuosavybės, įsipareigojimų, ūkinių ir finansinių 
procesų bei jų rezultatų apskaitą; 

 tvarkyti apskaitą biudžetinėse įstaigose bei žemės 
ūkyje; 

 parengti finansinę, mokestinę ir statistinę 
atskaitomybę; 

 analizuoti ir vertinti ūkinės finansinės veiklos 
rezultatus, teikti informaciją išoriniams ir vidiniams 
vartotojams; 

 tvarkyti apskaitą, naudojant kompiuterizuotos 
apskaitos programas. 

Panevėžio 
kolegija 

 organizuoti įmonės ar įstaigos apskaitos tarnybos 
darbą, tvarkyti finansinę apskaitą pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymus, verslo apskaitos standartus, 
tarptautinius verslo apskaitos standartus įvairiose 
verslo ir kredito įmonėse, įstaigose, organizacijose, 

 rengti finansinę, mokestinę ar kitą atskaitomybę, 
analizuoti finansinės veiklos rezultatus;  

 apskaičiuoti įmonių turtą, nuosavybę, ūkinės 
veiklos rezultatus,  

 rinkti, registruoti, kaupti, sisteminti apskaitos 
informaciją, susijusią su įmonės veikla,  

 planuoti ir sudaryti biudžetą,  
 rengti finansines ataskaitas akcininkams, 

kreditoriams ir mokesčių inspekcijai,  
 skaičiuoti pajamų, socialinio draudimo, pridėtinės 

vertės ir kt. mokesčius. 
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Peržiūrėjus minėtų institucijų programų kvalifikacinius aprašus, 
pastebėta, kad faktiškai visos institucijos išskiria šias pagrindines 
buhalterio veiklos sritis: 

1. Finansinės informacijos teikimas vartotojams: duomenų 
apdorojimas, ataskaitos įmonės administracijai, akcinin-
kams, kreditoriams ir mokesčių inspektoriams, finansinių 
ataskaitų sudarymas. 

2. Apskaitos žinių taikymas praktikoje: vidinė kontrolė, sąmatų 
sudarymas. 

3. Pirminė dokumentacija ir jos pildymo tvarka. 
4. Galiojančių įstatymų ir norminių aktų žinojimas.  
5. Apskaitos registrų tvarkymas: kaštų apskaita; pagrindinių 

sąskaitų sudarymas ir valdymas. 
6. Vidaus audito ir vidaus kontrolės sistemos palaikymas. 
7. Mokesčių apskaičiavimas. 
Šios veiklos sritys kyla iš finansinės ir valdymo apskaitos 

tvarkymo, nes finansinę apskaitą įmonėje vykdo buhalteris, o 
valdymo apskaitą – finansininkas.  

Vykdomų studijų programų analizė rodo, kad visose institu-
cijose, rengiančiose Buhalterinės apskaitos specialistus, nurodomi 
šie kompetentingumai, kuriuos privalo turėti buhalteris atitinka-
mose veiklos srityse (žr. 3 lentelę). 

3 lentelė  

Kompetentingumo atitiktis veiklos sritims 

Veiklos sritys Kompetentingumas 
Ūkio subjektų veiklos 
specifikos ir apskaitos 
reikšmės vertinimas 

Įvertinti ir formuoti apskaitos informacijos 
vaidmenį ūkio subjektų veikloje ir ją formuoti. 
Įvertinti organizacinius ir technologinius ūkio 
subjektų veiklos ypatumus. 
Taikyti savo darbe teisės aktus, reglamentuo-
jančius buhalterinę veiklą. 

Ūkio subjektų 
ekonominės padėties 
atspindėjimas 
apskaitoje. 

Analizuoti, vertinti ir pavaizduoti apskaitoje 
ekonominius ūkio subjektų procesus. 
Atlikti ataskaitinių laikotarpių pabaigos apskai-
tos procedūras. 

Ūkio subjektų turto, 
nuosavybės, ūkinių 

Apskaičiuoti ir kontroliuoti piniginį ūkio 
subjektų turtą. 
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Veiklos sritys Kompetentingumas 
procesų ir veiklos 
rezultatų nustatymas 
ir vertinimas. 

Tvarkyti ilgalaikio turto apskaitą. 
Įvertinti apsirūpinimo atsargomis poreikį ir 
tvarkyti jų apskaitą. 
Tvarkyti darbo ir darbo išteklių apskaitą. 
Tvarkyti pirkimų ir pardavimų apskaitą. 
Tvarkyti kasos operacijas. 
Tvarkyti gamybos išlaidų apskaitą. 
Tvarkyti veiklos išlaidų apskaitą. 
Nustatyti veiklos rezultatus. 
Teikti įmonių savininkams ir vadovams 
pasiūlymus dėl apskaitos vedimo tobulinimo. 

Finansinių, 
mokestinių bei 
statistinių ataskaitų 
rengimas. 

Apibendrinti ir analizuoti apskaitos duomenis. 
Parengti finansines ataskaitas. 
Parengti mokestines ataskaitas. 
Parengti statistines ataskaitas. 
Analizuoti turimą informaciją bei teikti išvadas 
ir pasiūlymus. 

Apskaitos procesų 
organizavimas, 
valdymas ir kontrolė. 

Suprasti ir įvertinti kolegialios veiklos reikšmę. 
Įvertinti profesinės etikos principų reikšmę 
buhalterio darbe. 
Įvertinti laiko reikšmę apskaitoje. 
Įvertinti atsakomybės reikšmę apskaitos 
procesuose. 

Diskutuojant su socialiniais partneriais nustatyta, kad akcen-
tuotini šie pagrindiniai buhalterių bendrieji ir profesiniai gebėjimai 
bei asmenines savybės, pateikti 4 lentelėje. 

4 lentelė 

Buhalterio bendrieji gebėjimai ir profesiniai gebėjimai bei 
asmeninės savybės 

Bendrieji 
gebėjimai 

Profesiniai gebėjimai Asmeninės 
savybės 

1. Gebėjimas 
toliau mokytis.  
2. Gebėjimas 
analizuoti.  
3. Gebėjimas 
prognozuoti.  

1. Gerai išvystyti analitiniai 
gebėjimai (gauti ir apdoroti 
informaciją, vertinti, lyginti, 
naudoti). 
2. Gebėjimas planuoti veiklą ir 
darbą pagal pareigybės 

1. Atsakingumas. 
2. Lankstumas. 
3. Tvarkingumas. 
4. Išvystyta 
intuicija. 
5. Kritiškumas. 
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Bendrieji 
gebėjimai 

Profesiniai gebėjimai Asmeninės 
savybės 

4. Gebėjimas 
vertinti 
problemas.  
5. Gebėjimas 
priimti 
spendimus. 
6. Greita 
orientacija.  
7. Gebėjimas 
bendrauti.  
8. Noras ir 
gebėjimas 
patarnauti 
kitiems.  
9. Realus 
situacijos 
vertinimas. 
10. Gera judesių 
koordinacija.  
11. Gebėjimas 
įtemptai dirbti 
protinį darbą. 
12. Gera 
sveikata.  

nuostatas, prognozuoti ir 
nustatyti rezultatus. 
3. Aukštas mąstymo lygis.  
4. Gebėjimas priimti sprendimus 
neapibrėžtose situacijose.  
5. Savikontrolė. 
6. Organizacijos vystymo 
gebėjimai (tikslo siekimas, 
ryžtingumas, kūrybingumas). 
7. Komunikaciniai gebėjimai 
(tarpusavio santykių kūrimas, 
profesinės kompetencijos, 
verbalinis ir neverbalinis 
bendravimas). 
8. Gebėjimas vadovauti.  
9. Verslumas (perspektyvių 
tikslų numatymas,  padėties 
vertinimas, sprendimų 
priėmimas). 

6. Erudicija. 
7. Energingumas. 
8. Pasitikėjimas 
savimi. 
9. Tikslo 
siekimas. 
10. Reiklumas. 
11. Siekimas 
tobulėti. 
12. Loginis-
matematinis 
mąstymas. 
13. Kruopštumas. 
14. Pedantišku-
mas. 
15. Tikslumas. 
16. Dėmesingu-
mas. 
17. Mokėjimas 
susikaupti. 
18. Atsparumas 
stresui. 

Socialiniai partneriai pateikė informaciją apie specialistų, 
atliekančių buhalterio funkcijas įmonėse pareigybių pavadinimus. 
Nustatytos šios profesinės veiklos pareigybės, susijusios su 
buhalterio veikla: apskaitininkas, buhalteris, buhalteris-sąskaitinin-
kas, vyriausiasis buhalteris. Išnagrinėjus pateiktas verslo partnerių 
Buhalterinės apskaitos specialistų pareigines instrukcijas 
apibendrinti pagrindiniai reikalavimai jų darbui ir atliekamos 
funkcijos (žr. 5 lentelę). 
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5 lentelė 
Buhalterio veiklos specialieji reikalavimai ir funkcijos 

Specialieji reikalavimai Funkcijos 
1. Būti susipažinusiam su Lietuvos 
Respublikos įstatymais, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimais ir 
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 
juridinių asmenų buhalterinę apskaitą. 

1. Vykdyti įmonės finansinių lėšų 
buhalterinę apskaitą ir kontrolę. 
2. Sudaryti buhalterines apyskaitas 
(balansus). 

2. Turėti aukštąjį socialinių mokslų 
studijų srities išsilavinimą.  

3. Ruošti ir pateikti nustatyta tvarka ir 
terminais atitinkamoms institucijoms 
finansines ir statistines ataskaitas; 

3. Mokėti užsienio kalbą (anglų, 
vokiečių arba prancūzų) 
pradedančiojo vartotojo A2 lygiu.  

4. Tvarkyti turto, įsipareigojimų ir 
ūkinių operacijų (pagrindinių lėšų, 
prekinių ir materialinių vertybių, 
ūkinės bei finansinės veiklos rezultatų 
apskaitą; atsiskaitymus su tiekėjais ir 
užsakovais, už suteiktas paslaugas ir 
t.t.) buhalterinę apskaitą. 

4. Mokėti sisteminti, apibendrinti 
informaciją ir rengti išvadas, 
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir 
žodžiu. 

5. Priimti ir kontroliuoti pirminę 
atitinkamų Buhalterinės apskaitos 
krypčių dokumentaciją ir ruošti ją 
apdoroti. 

5. Mokėti dirbti kompiuteriu MS 
Office programiniu paketu. 

6. Rengti dokumentus darbuotojų 
priėmimui į darbą ir jų atleidimui iš 
darbo bei pildyti atitinkamos formos 
pranešimus VSDFV. 

6. Mokėti savarankiškai planuoti ir 
organizuoti savo darbą.  

7. Skaičiuoti ir pervesti mokesčius į 
valstybinį ir vietos biudžetus, 
draudimo įmokas į valstybinius 
nebiudžetinius socialinius fondus, 
darbuotojų darbo užmokesti, atlikti 
mokėjimus į bankus, tiekėjams ir kt. 

7. Būti pareigingam, darbščiam, 
iniciatyviam, sugebėti priimti 
sprendimus, bendrauti, 
bendradarbiauti ir dirbti komandoje. 

8. Dalyvauti inventorizuojant 
pinigines lėšas, prekines ir 
materialines vertybes, atsiskaitymus 
bei mokėjimų įsipareigojimus. 

8. Laiku ir kokybiškai vykdyti 
vadovybės pavedimus. Asmeniškai 
atsakyti už pavestų darbų bei 
pavedimų atlikimą.  

9. Rengti suvestines programų išlaidų 
sąmatas su skaičiavimais ir 
kontroliuoti, kad lėšos būtų 
naudojamos griežtai pagal paskirtį. 
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Socialiniai partneriai buhalterį apibūdina kaip asmenį, gerai 
išmanantį buhalterinę apskaitą, mokesčių sistemą, susipažinusį su 
norminiais aktais, gerai mokantį lietuvių ir bent vieną užsienio 
kalbą, dirbantį su buhalterinėmis kompiuterinėmis programomis ir 
turintį tokių asmeninių savybių kaip darbštumas, tvarkingumas.  

Vykdomų Lietuvoje Buhalterinės apskaitos studijų šakos 
programų paskirtis – ugdyti gilias šiuolaikinės buhalterinės 
apskaitos žinias turinčius ir plačiai mąstančius apskaitos specia-
listus, kurie buhalterinę apskaitą suvoktų kaip vieningą visumą ir 
gebėtų atpažinti bei kritiškai vertinti problemines situacijas; priimti 
teorine argumentacija pagrįstus sprendimus; plėtoti apskaitos 
veiklą kritinėmis ar ribotų išteklių sąlygomis bei savarankiškai 
veikti globaliame versle.  

Vykdomų Lietuvoje Buhalterinės apskaitos studijų šakos pro-
gramų tikslas – parengti kompetentingus ir kvalifikuotus buhalterius, 
turinčius holistinį požiūrį į apskaitą, kaip verslo funkciją, gebančius 
turimas žinias ir išugdytus gebėjimus demonstruoti analizuojant ir 
vertinant organizacijų funkcionavimo bei jose vykstančių procesų ir 
verslo veiklos bei jos aplinkos pažinimo instrumentus, siekiančių 
kūrybiškai taikyti žinias apskaitos srities tyrimams atlikti, pro-
blemoms identifikuoti ir valdymo bei administravimo sprendimams 
priimti, atsižvelgiant į esamus ir numatomus išorinės aplinkos 
poveikius; taip pat išugdyti platų, kūrybinį ir kritinį mąstymą bei 
teigiamą nuostatą nuolatiniam asmenybės bei profesiniam 
tobulėjimui, gebėti skleisti ir panaudoti žinias savarankiškai veiklai 
bei tolimesniam mokymuisi mokantis visą gyvenimą. 

Buhalterinės apskaitos specialistai neformaliu būdu gali būti 
įgiję žinių ir gebėjimų Lietuvos ar užsienio kapitalo, privataus ar 
valstybinio sektoriaus gamybos, paslaugų ir prekybos įmonių, 
įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose; buhalte-
rinės apskaitos tvarkymo paslaugas teikiančiose įmonėse ir agen-
tūrose, verslo bei konsultacijų centruose; kuriant ir plėtojant 
savarankišką verslą, steigiant buhalterinių paslaugų įmonę ar 
teikiant buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse. 

Siekiant užtikrinti Buhalterinės apskaitos studijų šakos pro-
gramų vystymąsi bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministro įsakymu Dėl studijų pakopų aprašo patvirtinimo 
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(2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212), Buhalterinės apskaitos stu-
dijų šakos programų studijų rezultatai suformuluoti įtraukiant 
dalykines žinias, pažintinius, praktinius ir perkeliamuosius gebėji-
mus. Studijų rezultatų formavimo procese aktyviai dalyvavo buhal-
terius praktikus vienijančių asociacijų bei įmonių – socialinių 
partnerių atstovai. Suformuluoti Buhalterinės apskaitos studijų 
programos studijų rezultatai pateikiami 6 lentelėje. 

6 lentelė 

Buhalterinės apskaitos studijų šakos programų studijų 
rezultatai 

 Studijų rezultatai 
1.1. Žino klasikines ir modernias buhalterinės 
apskaitos ir jai artimų sričių mokslų sampratas, 
teorijas, koncepcijas bei dėsningumus, aiškinančias 
apskaitos sistemos funkcionavimo principus bei geba 
juos plėtoti, įtvirtinti bei taikyti buhalterio darbo 
praktikoje. 

1. Apskaitos 
žinios, jų 
taikymas 

1.2. Geba taikyti buhalterinės apskaitos profesinės 
veiklos teorines žinias, būtinas buhalterinės apskaitos 
duomenims rinkti, interpretuoti ir valdyti praktinėje 
veikloje. 
2.1. Geba naudojantis pirminiais ir antriniais 
duomenų šaltiniais rinkti ir interpretuoti apskaitos 
duomenis, kurių reikia atitinkamoms problemoms 
spręsti bei ieškant įrodymų ir/ arba kontrargumentų. 
2.2. Geba taikyti žinomus organizacijų ir verslo 
veiklos apskaitos vedimo ir tyrimo metodus, parodant 
profesionalų požiūrį į darbą bei profesiją bei 
dalyvauti organizacijos plėtroje, argumentuojant ir 
pagrindžiant savo sprendimus bei atliekant į praktiką 
orientuotus tyrimus. 

2. Gebėjimai 
vykdyti apskaitos 
tyrimus 

2.3. Geba rinkti, sisteminti, vertinti ir teikti 
objektyvią ir lyginamąją apskaitos informaciją, 
formuoti ir tvarkyti apskaitos duomenų informacinę 
bazę bei rengti finansinę, mokestinę, statistinę ir kt. 
atskaitomybę, pasitelkiant apskaitos mokslo teorijas, 
tyrimus ir praktiką, integruoti ir kūrybiškai taikyti 
tyrimo rezultatus bei juos adaptuoti įmonės veiklos 
apskaitos sprendimuose, spręsdamas konkrečias 
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 Studijų rezultatai 
apskaitos vedimo problemas, plėtodamas profesinę 
veiklą, diegdamas apskaitos mokslų inovacijas. 
3.1. Geba organizuoti ūkio subjekto apskaitos 
tarnybos darbą, formuoti ir įgyvendinti apskaitos 
politiką, tvarkant ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, 
rengiant finansinę, mokestinę ir kt. atskaitomybę, 
plėtoti ir įtvirtinti buhalterio profesiją bei vertinti, 
lyginti, naudoti apskaitos informaciją pagal 
buhalterio pareiginius nuostatus. 
3.2. Geba prognozuoti ir sudarytis finansinių 
ataskaitų planus, rengti juridinio asmens biudžetus 
bei lyginti faktinius įmonės veiklos rezultatus su 
planiniais bei organizuoti planų įgyvendinimą, 
kontroliuoti jų vykdymą taikant analitinį mąstymą ir 
kūrybiškumą. 

3. Specialieji 
apskaitos 
gebėjimai 

3.3. Geba vadovaudamasis profesinės etikos 
principais praktinėje veikloje, kontroliuoti ūkinių 
operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos 
dokumentais, numatyti apskaitos politikos taikymo 
kontrolės formas ir procedūras bei užtikrinti 
veiksmingą apskaitos politikos vykdymą, diskutuoti 
aktualiais profesiniais klausimais bei dirbti grupėje, 
taikyti vadybinį mąstymą, analitinius ir loginius 
įgūdžius praktinėje veikloje. 
4.1. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis 
žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje 
aplinkoje, lietuvių bei užsienio kalba, vartojant 
lietuvišką ir tarptautinę terminologiją, adaptyvią 
buhalterinės apskaitos praktikai. 

4. Socialiniai 
buhalterio 
gebėjimai 

4.2 Geba analizuoti, apibendrinti, vertinti apskaitos 
informaciją, organizacijoje, versle bei jo aplinkoje 
vykstančius įvykius bei procesus bei naudojantis 
adekvačiais tyrimo metodais identifikuoti verslo 
problemą, apdoroti apskaitos informaciją ir užtikrinti 
jos patikimumą. 

5. Asmeniniai 
buhalterio 
gebėjimai 

5.1. Geba rasti, rinkti, analizuoti ir sisteminti 
informaciją iš skirtingų šaltinių, naudotis 
informacinėmis technologijomis, elgtis su 
konfidencialia informacija bei perteikti apskaitos 
informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus tiek 
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 Studijų rezultatai 
specialistams, tiek ne specialistams, dirbant 
tradicinėse ir virtualiose darbo grupėse bei tarp 
dalykinėje komandoje, organizuoti savo darbą ir 
mokymąsi savarankiškai, taikant įgytas teorines 
žinias praktikoje, siekiant naujovių mokymosi visą 
gyvenimą kontekste bei prisiimant atsakomybę už 
patikėtą užduotį. 
5.2. Geba bendradarbiauti, dirbti komandoje siekiant 
visuminio efekto, kūrybiškai taikant įvairių mokslų, 
naujausiais atradimais grindžiamas profesinės veiklos 
teorines žinias, nustatant ir sprendžiant apskaitos 
problemas bei priimant sprendimus įmonėse ir 
organizacijose bei kritiškai vertinti savo funkcinę 
profesinę veiklą, žinias ir vertybes, reflektuoti savo, 
kaip profesionalo augimą, suvokdamas mokymosi 
visą gyvenimą svarbą. 

 

Apibrėžti Buhalterinės apskaitos studijų šakos programų studijų 
rezultatai reikalauja, kad kandidatas, siekiantis neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu įgytų Buhalterinės apskaitos studijų rezultatų 
vertinimo, būtų sukaupęs gilių apskaitos žinių bei įgijęs gebėjimų 
tiek atskirų studijų dalykų, tiek visos Buhalterinės apskaitos 
studijų šakos lygmeniu.  

Gebėjimas organizuoti ir tvarkyti buhalterinę apskaitą, valdyti ir 
kontroliuoti finansinius procesus įmonėse, įstaigose ir 
organizacijose, identifikuoti apskaitos problemas ir priimti verslo 
sektoriaus specifiką bei situaciją rinkoje atliepiančius sprendimus 
būtinas vykdant buhalterinės apskaitos specialisto funkcijas. 
Įmonės buhalterio pozicija reikalauja sisteminio požiūrio ir 
gebėjimo integruoti įgytas teorines žinias bei praktinius įgūdžius 
bei profesines kompetencijas savarankiškai atlikti asmeninės 
atsakomybės reikalaujantį darbą šiose veiklos srityse:  

1. Ūkio subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymas. 
2. Ūkio subjektų ūkinių procesų apskaitos kontrolė. 
3. Ūkio subjektų finansinės būklės, veiklos rezultatų analizė. 
4. Ūkio subjektų biudžetų rengimas. 
Metodikos rengimo metu buvo išanalizuoti projekte dalyvau-

jančių partnerių Buhalterinės apskaitos studijų programų Studijų 
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pagrindų dalis ir specialioji dalis, siekiant susipažinti ir palyginti, 
kokios disciplinos dėstomos skirtingose mokymosi įstaigose (1 
priedas). Kolpingo kolegija projekte dalyvauja su vykdoma 
Finansų studijų programa. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 
dalyvauja su Uosto ir laivybos Įmonių finansų programa. 

Išanalizavus šias studijų programas, pastebėta, kad kai kurias 
disciplinas apskaitos srityje turi absoliučiai visos mokymosi 
įstaigos (išskyrus LAJM) (7 lentelė). 

 

7 lentelė 
Disciplinos, susijusios su apskaita, Vakarų Lietuvos verslo 

kolegijoje ir partnerių institucijose 

Institucija 
Programos 

pavadinimas 

Studijų pagrindų 
dalis ir Specialioji 

dalis 
Kreditai 

Mokesčiai ir jų 
administravimas 

4 

Auditas 5 
Buhalterinės 
apskaitos pagrindai 

6 

Finansų apskaita ir 
valdymas 

5 

Apskaitos   
informacinės 
sistemos 

9 

Valdymo apskaita 6 

1. Vakarų 
Lietuvos verslo 
kolegija 

Buhalterinė 
apskaita 

Iš viso kreditų: 35 
Apskaitos pagrindai 4 
Finansinė apskaita 11 
Valdymo apskaita 5 
Mokesčiai 6 
Kompiuterizuota 
apskaita 

3 

Auditas 3 

2. Klaipėdos 
valstybinė 
kolegija  

Buhalterinė 
apskaita  

Iš viso kreditų: 32 
Apskaitos  pagrindai 6 
Mokesčiai 5 
Finansinė apskaita 7 

3. Kolpingo 
kolegija 

Finansai 

Valdymo apskaitos 4 
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Institucija 
Studijų pagrindų 

Programos 
Kreditai dalis ir Specialioji 

pavadinimas 
dalis 

pagrindai 
Auditas 5 
Kompiuterinė 
apskaita 

5 

Iš viso kreditų: 32 
Apskaitos pagrindai 8 
Finansinė apskaita 14 
Valdymo apskaita 5 
Kompiuterizuota 
apskaita 

6 

Auditas 4 
Mokesčiai 4 

4. Žemaitijos 
kolegija 

Buhalterinė 
apskaita 

Iš viso kreditų: 41 
Mokesčių politika 3 
Apskaitos pagrindai 4,5 
Finansinė apskaita 4,5 
Auditas 4,5 

5. Lietuvos 
aukštoji 
jūreivystės 
mokykla 

Uosto ir 
laivybos įmonių 
finansai 

Iš viso kreditų: 16,5 
Apskaitos pagrindai  6 
Finansinė apskaita 12 
Valdymo apskaita 6 
Mokesčiai 6 
Kompiuterizuota 
apskaita 

6 

Auditas  3 

6. Panevėžio 
kolegija 

Buhalterinė 
apskaita 

Iš viso kreditų: 39 

Taigi visose institucijose sutampančios disciplinos (išskyrus 
LAJM) yra šios: 

1. Buhalterinės apskaitos pagrindai. 
2. Finansinė apskaita. 
3. Valdymo apskaita. 
4. Kompiuterizuota apskaita. 
5. Mokesčiai. 
6. Auditas. 
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Taip pat šiose institucijose buvo atlikta profesinės veiklos 
praktikų lyginamoji analizė (8 lentelė): 

8 lentelė  

Praktikos VLVK ir partnerių institucijose 

Institucija 
Programos 

pavadinimas 
Praktikų pavadinimas Kreditai 

Pažintinė praktika 6 
Profesinės veiklos praktika 9 
Baigiamoji profesinės 
veiklos praktika 

15 

1. Vakarų 
Lietuvos 
verslo 
kolegija 

Buhalterinė 
apskaita 

Iš viso:  30 
Apskaitos darbo 
organizavimas įmonėje 

3 

Apskaitos tvarkymas nuo 
pirminių dokumentų iki 
atskaitomybės 

11 

Kompiuterizuotos verslo 
valdymo sistemos 

4 

Produkcijos savikainos 
skaičiavimas ir biudžetų 
sudarymas 

3 

Baigiamoji praktika 9 

2. Klaipėdos 
valstybinė 
kolegija  

Buhalterinė 
apskaita  

Iš viso:  30 

Mokomoji praktika – 
Finansų pagrindai 

3 

Mokomoji praktika – 
Apskaitos pagrindai 

6 

Mokomoji praktika - 
Mokesčiai 

3 

Mokomoji praktika – 
Finansų analizė 

6 

Baigiamoji praktika 12 

3. Kolpingo 
kolegija 

Finansai 

Iš viso: 30 
Buhalterinė apskaita 6 4. Žemaitijos 

kolegija 
Buhalterinė 
apskaita Šakos (apskaita žemės 

ūkyje; apskaita 
biudžetinėse įstaigose) 
profesinės veiklos praktika 

6 
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Programos 
Institucija Praktikų pavadinimas Kreditai 

pavadinimas 
Darbas praktinio mokymo 
firmoje 

6 

Baigiamoji praktika 12 
Iš viso: 30 
Uosto ir laivybos verslo 
profesinės veiklos praktika 

9 

Kompiuterizuota apskaitos 
mokomoji praktika 

6 

Mokesčių ir tarptautinių 
atsiskaitymų profesinės 
veiklos praktika 

9 

Ikidiplominė praktika  6 

5. Lietuvos 
aukštoji 
jūreivystės 
mokykla 

Uosto ir 
laivybos 
įmonių 
finansai 

Iš viso: 30 
Verslo organizavimo 
(PMF) 

6 

Apskaitos įmonėse 6 

Buhalterinės apskaitos 
programos 

3 

Pažintinė praktika įmonėje 6 

Baigiamoji praktika 9 

6. Panevėžio 
kolegija 

Buhalterinė 
apskaita 

Iš viso: 30 

Atsižvelgiant į šias atliktas studijų programų analizes, paruošta 
metodika galėtų būti pritaikoma, vertinant kandidatų pasiekimus 
šiose disciplinose: Buhalterinės apskaitos pagrindai, Finansinė 
apskaita, Valdymo apskaita, Kompiuterizuota apskaita, Mokesčiai, 
Auditas ir profesinės veiklos praktikos. Taip pat atsižvelgiant į 
kiekvienos aukštosios mokyklos poreikius, gali būti pritaikoma 
vertinant kandidatų pasiekimus pagal šias disciplinas: Biudžetinių 
įstaigų apskaitą, Ūkinės veiklos analizę, Finansinę analizę ir pan. 

2 priede yra pateikiama lentelė, kurioje nurodomi Buhalterinės 
apskaitos studijų šakos programų studijų rezultatai, studijų dalykų 
rezultatai ir neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų Buhalterinės 
apskaitos studijų rezultatų užskaitomi dalykai. 

Buhalterinės apskaitos studijų šakos studijų programų dalykų 
studijavimo metu ugdomų ir plėtojamų kompetencijų svarbiausi 
komponentai yra studijuojamų disciplinų žinios, jų supratimas; 
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gebėjimas taikyti įgytas žinias tam tikrose situacijose; vertybės ir 
požiūriai. Buhalterio darbas vykdomas trimis lygmenimis mikro 
(asmens), mezo (organizacijos) ir makro (visuomenės).  

Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų studijų rezultatų vertinami 
studijų dalykai (2 priedas) parinkti ir išdėstyti, siekiant sudaryti 
sąlygas kandidatams pademonstruoti dalykines žinias bei galimy-
bes taikyti pagrindines apskaitos teorijas praktinėje bei profesinėje 
veikloje. 

Atsižvelgiant į pasaulinius buhalterio išsilavinimo ir profesijos 
standartus buhalterijos specialistų rengimo programose turi atsi-
spindėti šie elementai: 

1. Buhalterio profesijos teorinė sritis, apimanti apskaitos proble-
mų ir situacijų analizės įvairovę, kritinį mąstymą. 

2. Buhalterio profesijos metodų sritis, apimanti buhalterio darbo 
procesą ir jo sudedamąsias dalis. 

3. Buhalterio darbo tyrimų metodologijos išmanymas ir taiky-
mas. 

4. Buhalterio darbo profesionalo sritis, apimanti kritiškai ana-
lizuojančio ir praktinę veiklą reflektuojančio praktiko parengimą. 
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IV. NEFORMALIUOJU AR SAVAIMINIU 
MOKYMOSI BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ 

PRIPAŽINIMO PRINCIPAI  
IR ĮRODYMAI 

Neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos pripažinimo gali 
siekti kiekvienas asmuo, turintis įgytos kompetencijos įrodymų ir 
siekiantis jų pripažinimo. Tipiniu kandidatu yra laikomas asmuo, 
turintis atitinkamos darbo ar gyvenimo patirties, gebantis ją 
reflektuoti ir pateikti įgytas kompetencijas įrodančią informaciją. 
Sėkmingu kandidatu laikomas asmuo turintis pakankamai patirties 
ir pateikiantis tinkamus tos patirties įrodymus. Kandidatas gali 
pasirinkti pademonstruoti įgytas kompetencijas, atlikdamas atitin-
kamas studijų modulių užduotis, laikydamas tam parengtus testus 
ir pan. 

Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
įsakymu dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose 
rekomendacijų patvirtinimo (2010 m. gruodžio 15 d. Nr. V-2319, 
Vilnius), ši metodika taikoma asmens kompetencijoms, įgytoms 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje, vertinti: 

1. Asmeniui, pareiškusiam ketinimą dalyvauti neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų 
vertinimo ir pripažinimo procedūroje (toliau – kandidatas), 
siekiant įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją. 

2. Kandidatui siekiant neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
sistemoje įgytų kompetencijų oficialaus patvirtinimo 
dokumentu (toliau – kompetencijų pripažinimas), turint 
tikslą padidinti savo galimybes darbo rinkoje. 

Tam, kad kandidatas galėtų pretenduoti į neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimą pagal Apskaitos 
studijų kryptį, jis turi tenkinti šias pagrindines sąlygas: 

1. Kandidatas turi turėti vidurinį išsilavinimą. 
2. Kandidatas turi turėti ne mažesnę nei trejų metų patirtį 

buhalterinės apskaitos srityje. 
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Europiniai neformalaus ir savaiminio mokymosi nustatymo bei 
pripažinimo principai yra paremti šiais fundamentaliais susitari-
mais (Bjornavold, 2009): 

 Pripažinimas turi būti savanoriškas. 
 Turėtų būti gerbiamas asmenų privatumas. 
 Turėtų būti užtikrintos visiems vienodos prieinamumo ir 

taikomos tvarkos sąlygos. 
 Pripažinimo sistemų kūrime turėtų dalyvauti  socialiniai 

dalininkai. 
 Sistemose turėtų būti numatyti asmenų konsultavimo mecha-

nizmai. 
 Sistemos turėtų remtis kokybės užtikrinimo procedūromis. 
 Pripažinimo procesas, procedūros ir kriterijai turi būti 

teisingi, skaidrūs ir remtis kokybės užtikrinimo procedūro-
mis.  

 Sistemos turėtų gerbti teisėtus socialinių dalininkų interesus 
ir siekti subalansuoto dalyvavimo. 

 Pripažinimo procesas turi būti nešališkas ir užkirsti kelią 
interesų konfliktams. 

 Turi būti garantuotas pripažinimo procedūras įgyvendinan-
čių asmenų kompetentingumas. 

Lietuvoje neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 
vertinimas bei pripažinimas vyksta formaliojo švietimo sistemoje 
neatsiejamai nuo mokymosi institucijos veiklos sistemos ir 
grindžiamas šiais principais: 

1. Prieinamumo principas. Kandidatas gali siekti, kad neforma-
liuoju ir savaiminio mokymosi būdu įgytos kompetencijos būtų 
vertinamos ir pripažįstamos, neatsižvelgiant į jų įsigijimo būdą. 
Prieinamumas suprantamas kaip lygių galimybių užtikrinimas, 
vertinimo procedūros kandidatui išaiškinimas ir galimų vertinimo 
rezultatų aptarimas. Kitaip tariant, šis principas reiškia, kad 
prioritetas yra teikiamas ne kompetencijų įgijimo būdui ar formai, 
bet pačios kompetencijos raiškai. Kompetencijų vertinimas yra 
prieinamas visiems kandidatams nepriklausomai nuo jos įgijimo 
būdo. 

2. Lankstumo principas. Vertinimo ir pripažinimo tvarka leidžia 
įvertinti kandidato neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytas 
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kompetencijas, neatsižvelgiant į tai, kur ir kaip jos buvo įgytos, 
sudaromos galimybės kandidatui patekti į aukštojo mokslo sistemą 
iš įvairios aplinkos: praktinės veiklos, institucijos, vykdančios 
neformalųjį švietimą, kitos valstybės, pasirenkant įvairią tolimesnę 
studijų formą. Šis principas sudaro sąlygas įvertinti įgytas 
kompetencijas kandidatui priimtiniausia forma.  

3. Skaidrumo ir objektyvumo principas. Kandidato neformaliuo-
ju ir savaiminio mokymosi būdu įgytos kompetencijos vertinamos 
derinant ir jungiant įvairius vertinimo metodus, taip išvengiant 
ekspertų (vertintojų) subjektyvumo. Kandidatui suteikiama grįžta-
moji informacija apie priimtą sprendimą ir sudaroma galimybė 
teikti apeliaciją. 

4. Prilyginamumo principas. Neformaliuoju ar savaiminio 
mokymosi būdu įgytos kompetencijos vertinamos pagal atitinka-
moje studijų programoje aprašytus studijų rezultatus (studento 
žinias, gebėjimus, jam baigus mokymosi dalyką, modulį). 

5. Savanoriškumo principas. Kandidatas, savanoriškai apsi-
sprendęs dalyvauti vertinimo procese, pateikia dokumentus, liudi-
jančius neformaliuoju ar savaiminiu mokymosi būdu įgytas 
kompetencijas (apie tai plačiau skyrelyje „Neformaliuoju ar 
savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų įrodymai“) ir 
atsako už dokumentų originalumą, yra motyvuotas būti vertinamas, 
pasirengęs vertinimo procedūrai ir, jei siekia įgyti kvalifikaciją, 
sąmoningai planuoja tolesnes studijas aukštojoje mokykloje. 

6. Kokybės užtikrinimo principas reiškia, kad yra sudaromas 
kompetencijų pripažinimo komitetas institucijoje vykdomai nefor-
maliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo stebėsenai.  Komite-
tas sudaromas atitinkamai studijų programai arba artimų programų 
grupei. Jis rengia kompetencijų vertinimo metodikas, koordinuoja 
kompetencijų vertinimą, atsako už nuolatinį neformaliuoju būdu 
įgytų kompetencijų vertinimo proceso atnaujinimą ir tobulinimą ir 
pripažįsta aukštosios mokyklos, įgijusios kvalifikacijas vertinančių 
institucijų statusą. 

Kandidatas gali rinktis, kokius įgytų kompetencijų įrodymus 
pateikti vertinimui. Įrodymai apie neformaliuoju ar savaiminiu 
mokymosi būdu įgytas kompetencijas pagal Apskaitos studijų 
kryptį gali būti pateikti įvairiomis formomis:  
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 Neformalaus mokymosi būdu įgytos kompetencijos (nefor-
malaus mokymosi pažymėjimais). 

 Darbo vietoje įgytos kompetencijos (buvusių ar esamų 
darbdavių rekomendacijoms, pažyma apie darbo stažą 
buhalterinės apskaitos srityje darbo funkcijų aprašais, pa-
reiginėmis instrukcijomis). 

 Gyvenimo patirties būdu įgyti gebėjimai. 
 Atliktų projektų ar darbų pavyzdžiais.  
 Savianalizėmis. 
 Vaizdo ar garso įrašais. 
 Kitais įrodymais.   

Vertintojai užtikrina, kad pripažinimui buvo naudoti autentiški, 
validūs, patikimi ir esamą situaciją atitinkantys bei pakankami 
įrodymai. 

Autentiški įrodymai reiškia, kad informacija ir įrodymai yra 
originalūs ir verti pasitikėjimo.  

Validūs įrodymai reiškia, kad įrodymai atitinka buhalterinės 
apskaitos studijų programos/dalies kompetencijas, kuriai pripažinti 
yra pateikti ir yra pakankami.   

Patikimi įrodymai, reiškia, kad įrodymai yra parengti kruopš-
čiai, yra išsamūs ir pagrindžiantys tas kompetencijas buhalterinės 
apskaitos srityje, kurių pripažinimo siekia kandidatas. Įrodymai 
turi patvirtinti, kad kandidatas yra pajėgus įvykdyti užduotis, 
apibrėžtas Buhalterinės apskaitos studijų programos pasiekimuose, 
nuosekliai ir pastoviai.     

Pakankami įrodymai reiškia, kad yra pateikta pakankama 
apimtis duomenų, leidžiančių įvertinti įgytas kompetencijas. 

Apie įrodymų autentiškumą, validumą, patikimumą ir pakanka-
mumą sprendžia vertintojai Buhalterinės apskaitos studijų 
programoje. 

Neformaliuoju ar savaiminio mokymosi būdu įgytų kompeten-
cijų pripažinimas yra įgytų pasiekimų vertinimo forma. 
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V. BUHALTERINĖS APSKAITOS  (APSKAITOS 
STUDIJŲ KRYPTIES) ŠAKOS NEFORMALIOJO 

IR SAVAIMINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ 
PAGRINDINIAI VERTINIMO PROCEDŪROS 

ETAPAI IR KOKYBINIAI KRITERIJAI 

Svarbiausios vertinimo proceso ypatybės – tai patikimumas ir 
validumas, iš kurių pirmoji matuoja laipsnį, kuriuo vertintojo 
sprendimas tiksliai atspindi asmens kompetencijos lygį; tuo tarpu 
antroji – atspindi vertinimo balų nuoseklumą – t. y. matuoja laips-
nį, kuriuo kandidatas, pristatydamas savo pasiekimų įrodymus, 
gautų tą patį įvertinimą nepriklausomai nuo vertinimo laiko, vietos 
ir vertintojo (Burkšaitienė, Šliogerienė, 2007). 

Anot Bjornavold (2009), mokymosi pasiekimų pripažinimas – 
tai kompetentingos institucijos patvirtinimas, kad individualūs 
formaliojo, neformaliojo ar savaiminio mokymosi aplinkoje įgyti 
mokymosi pasiekimai buvo įvertinti vadovaujantis iš anksto 
numatytais kriterijais.  

Vertinimas – tai metodų ir procedūrų, taikomų vertinti kandi-
dato mokymosi pasiekimus (žinias, mokėjimus, įgūdžius, verty-
bines nuostatas), visuma. Neformalaus ir savaiminio mokymosi 
pasiekimų vertinimas ir pripažinimas aukštojoje mokykloje 
vykdomas tik tuo atveju, jei siekiama tos aukštosios mokyklos 
pagrindinių studijų dalykų pripažinimo. Šiuo atveju kandidatas gali 
rinktis iš dviejų galimybių: 

1. Toliau studijuoti pasirinktos aukštosios mokyklos 
Buhalterinės apskaitos studijų programoje. 

2. Prašyti aukštosios mokyklos pripažinti tik tam tikrus 
Buhalterinės apskaitos programos studijų dalykus. 
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Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo 
procedūra vykdoma nuosekliais žingsniais ir etapais, kurių metu 
atliekamos tam tikros funkcijos ir veiksmai, reikalingi kandidato 
mokymosi pasiekimams nustatyti ir vertinti. Neformalaus ir 
savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo bei pripažinimo 
procedūra ir pripažinimo modelis pateikiamas 11 priede. Vertinimo 
procedūra susideda iš sekančių etapų: informavimo, konsultavimo, 
vertinimo ir sprendimo priėmimo (įvertinimo). Pagrindiniai etapai 
yra pavaizduoti 1 pav.  

1. Informavimo etapas skirtas supažindinti kandidatą su 
vertinimo procedūra, vertinimo principais, kriterijais, galimais 
vertinimo rezultatais (kvalifikacijos pripažinimu, atskirų 
kompetencijų pripažinimu, galimybėmis tęsti aukštojo mokslo 
studijas, kvalifikacijos ar kompetencijos nepripažinimu ir pan.). 
Informavimo etapo procedūra pagal Apskaitos studijų kryptį vyksta 
sekančiais žingsniais:  

1.1. Kandidatas pasirenka Buhalterinės apskaitos studijų pro-
gramą. 

1.2. Kandidatas pateikia prašymą dėl kompetencijų pripa-
žinimo neformaliuoju ar savaiminio mokymosi būdu įgytų kompe-
tencijų aukštosios mokyklos vadovo vardu (4 priedas). 

1.3. Aukštosios mokyklos vadovas nukreipia kandidatą į ati-
tinkamą katedrą, kuruojančią Buhalterinės apskaitos studijų 
programą. 

1.4. Katedros vedėjas informuoja kandidatą apie vertinimo 
procedūras, vertinimo principus, kriterijus, galimus vertinimo 
rezultatus (2 priedas). 

 43



Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodika pagal  
Buhalterinės apskaitos (Apskaitos studijų krypties) studijų šaką 

 

ETAPAI 

1. Informavimas 

3. Vertinimas 

4. Sprendimo priėmimas 
(įvertinimas) 

 Kandidatas supažindinamas su vertinimo principais, procedūra, vertinimo 
sąlygomis, galimais vertinimo rezultatais, individualius poreikius 
atitinkančiomis studijomis.  

 Kandidatas apsisprendžia dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo 
sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje. 

2. Konsultavimas 

 Kandidatas pasirengia vertinimo procedūrai konsultuojamas grupėje arba 
individualiai.  

 Kandidatui detaliai pristatoma kompetencijų vertinimo ir pripažinimo 
procedūra ir paaiškinama, kaip parengti kandidato neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų įrodymų rinkinį 
(aplanką), kaip pasirengti vertinamajam pokalbiui ar kitais metodais 
atliekamam vertinimui. 

 Analizuojami kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje 
įgytų kompetencijų įrodymai ir taikomais įvairiais vertinimo metodais 
nustatoma kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 
kompetencijų ir studijų rezultatų atitiktis bei šios atitikties apimtis. 

 Nustatoma, ar pakanka kandidato pateiktų įrodymų pagrįsti jo įgytas 
kompetencijas ir (arba) kurie studijų dalykai ar moduliai yra įskaitomi.  

 Sprendimą dėl pripažįstamų kandidato kompetencijų ir (arba) įskaitomų 
studijų dalykų ar modulių priima vertintojas ar vertinimo komisija. 

1 pav. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 
kompetencijų vertinimo ir pripažinimo etapai 

Šaltinis: LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-2319. Dėl 
neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo 

ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijų patvirtinimo. 

Informavimo etape laikomasi informacijos prieinamumo, lygių 
galimybių užtikrinimo, aiškumo principų. Informavimo etapo 
kokybiniai kriterijai ir rodikliai atspindėti 9 lentelėje. 
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9 lentelė 

Informavimo etapo kokybiniai kriterijai ir rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Kriterijai Rodikliai 

1. Informacijos prieinamumas Išplėtota informavimo 
sistema: aukštosios 
mokyklos svetainėje, 
socialiniuose tinkluose. 

2. Informacijos sklaida pasiekimų 
vertinimu ir kompetencijų 
pripažinimu suinteresuotoms 
grupėms  

Informavimo sistemoje 
dalyvauja socialiniai 
partneriai, dalininkai. 

3. Geografinė aprėptis  Informacija prieinama 
visuose šalies regionuose. 

4. Lygių galimybių užtikrinimas Užtikrinamos lygios sąlygos 
gauti informaciją pagal lytį, 
amžių ir kt. grupes. 

5. Informacijos struktūra ir 
aiškumas  

Aiškiai apibrėžti vertinimo 
proceso etapai, aiški 
terminologija, ši informacija 
skelbiama viešai. 

Šaltinis: Metodologinės praktinės rekomendacijos neformaliojo 
 ir savaiminio mokymosi pripažinimui. 2009. 

2. Konsultavimas. Kandidatas konsultavimo metu pasirengia 
vertinimo etapui. Konsultantas kandidatui paaiškina, koks yra jo 
indėlis į vertinimo procedūrą, kokiais kriterijais bus vadovaujamasi 
vertinant, kokia pati vertinimo procedūra, ypač akcentuojama 
mokymo pasiekimų įrodymai, analizuojamas jų atitikimas studijų 
rezultatams. 

Konsultavimas gali būti atliekamas individualiai ar grupėje. 
Apsisprendimą dėl vertinimo individualiai ar grupėje kandidatas 
priima, pasirašant sutartį (8 priedas), taip pat tikslinamos ir 
suderinamos konsultavimo ir vertinimo datos.  

Individualios konsultacijos metu konsultantas kandidatui 
suteikia pagalbą, rengiant kompetencijas liudijančių dokumentų, 
įrašų aplanką, mokymosi pasiekimų aplanką, konsultantas pataria, 
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kokia seka sudėti dokumentų, pažymėjimų ir kitų dokumentų 
kopijas, jei reikia paprašo pristatyti papildomus dokumentus. 

Konsultavimo etape laikomasi konsultavimo tikslumo, tikslin-
gumo, aiškumo, konfidencialumo, sistemiškumo principų. Konsul-
tavimo etapo kokybiniai kriterijai ir rodikliai yra pateikiami 10 
lentelėje. 

10 lentelė 

Konsultavimo etapo kokybiniai kriterijai ir rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Kriterijai Rodikliai 

1. Konsultavimo 
tikslingumas ir 
aiškumas 

Suteikiama aiški informacija apie 
pačią vertinimo procedūrą, 
atsižvelgiant į turimus pasiekimų 
įrodymus, t.y. atlikus aplanko 
įvertinimą. 

2. Konsultavimo 
rezultatų 
konfidencialumas 

Konsultacijos vykdomos 
individualiai, ir jokia informacija apie 
kandidatą nėra viešinama. 

3. Konsultavimo eigos ir 
rezultatų sisteminimas 

Informacija apie konsultavimo eigą ir 
rezultatus saugoma dokumentuojant, 
įrašant komentarus ir pan. 

Šaltinis: Metodologinės praktinės rekomendacijos neformaliojo 
 ir savaiminio mokymosi pripažinimui. 2009. 

3. Vertinimo etapas. Šio etapo metu analizuojami kandidato 
mokymosi pasiekimų įrodymai, pateikti mokymosi pasiekimų 
aplanke ir nustatomi, ar / kaip jie atitinka Buhalterinės apskaitos 
studijų programose apibrėžtus studijų rezultatus (2 priedas). 
Vertinant mokymosi pasiekimų aplanko turinį, atsižvelgiama į tai, 
ar pakanka įrodymų norimoms kompetencijoms pagrįsti, ar jie yra 
autentiški, t. y., ar tiksliai atspindi kandidato turimas faktines žinias 
ir gebėjimus. Jeigu mokymosi pasiekimų aplanke pateiktų įrodymų 
nepakanka kandidato norimoms kompetencijoms pagrįsti, vertin-
tojas (-ai) naudoja kitus vertinimo metodus, kurie toliau pateikiami 
šioje metodikoje. Tai gali būti pokalbis su atitinkamos srities 
specialistu (5 priedas), testai (žodžiu, raštu), praktinės užduotys, 
praktinės veiklos stebėjimas, refleksijų analizė ir kt. Vertinimo 
etape vertinimo metodai gali būti įvairūs ir parenkami tokie, kad 
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suteiktų galimybę nustatyti kuo daugiau kandidato mokymosi 
pasiekimų ir susidaryti išsamią jo turimų kompetencijų visumą. 
Vertinimo etape vertintojas (-ai) vadovaujasi objektyvumo, pagrįs-
tumo, patikimumo, praktiškumo, konfidencialumo principais. Ver-
tinimo procesas vyksta tokiais žingsniais: 

 Aukštosios mokyklos vadovo įsakymu sudaroma vertinto-
jų/ekspertų komisija. 

 Vertintojai/ ekspertai analizuoja pateiktų dokumentų turinį. 
 Vertintojai/ ekspertai priima sprendimą, kokius metodus 

taikyti kandidato kompetencijų vertinimui. 
 Vykdomas vertinimas pagal pasirinktus metodus. 
 Nustatomos kandidato kompetencijos ir palyginamos su 

atitinkamais studijų rezultatais. 
 Vertintojai/ ekspertai parengia įvertinimo ataskaitas ir 

informuoja kandidatą apie rezultatus ir komisijos spren-
dimą. 

Vertinimo metu vadovaujamasi kokybiniais kriterijais ir 
apibrėžtais rodikliais (11 lentelė). 

 
11 lentelė 

Vertinimo etapo kokybiniai kriterijai ir rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Kriterijai Rodikliai 

1. Įrodymų 
pakankamumas 

Kandidato pateikti dokumentai, įro-
dantys turimas žinias ir gebėjimus, 
yra tinkami ir pakankami. 

2. Vertinimo priemonių 
pagrįstumas 

Pasirinktos vertinimo priemonės, lei-
džia įvertinti kandidato turimas ži-
nias ir gebėjimus, kurie ir yra ver-
tinami pagal kompetencijas, atspin-
dėtas Buhalterinės apskaitos progra-
mos studijų rezultatuose. 

3. Vertinimo procedūrų 
praktiškumas 

Vertintojų skaičius ir laikas verti-
nimui skiriamas optimalus, įverti-
nant kandidato galimą stresą ir susi-
kaupimui reikalingą laiką. 
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Eil. 
Kriterijai Rodikliai 

Nr. 
4. Vertinimo metodų 

patikimumas 
Atliekant tas pačias užduotis (jei 
testuoja kiti vertintojai), gaunami tie 
patys ar panašūs rezultatai. 

5. Vertinimo 
daugiafunkciškumas 

Kandidato vertinimo rezultatai neko-
reguojami, tačiau numatomos indi-
vidualios galimybės mokytis, suda-
romas individualus mokymosi pla-
nas, aptariamos kelios studijų for-
mos alternatyvos. 

6. Vertinimo aplinkos 
saugumas ir 
komfortabilumas 

Pateikiama kandidatui aiški infor-
macija apie vertinimui skiriamą lai-
ką, vietą, sąlygas, vertinimo meto-
dus. Sukuriama gera vertinimo ap-
linka, mažinanti kandidato galimą 
stresą. 

7. Vertinimo informacijos 
konfidencialumas 

Informacija apie vertinimo rezultatus 
yra konfidenciali ir prieinama tik už 
vertinimą atsakingiems darbuoto-
jams. 

Šaltinis: Metodologinės praktinės rekomendacijos neformaliojo 
 ir savaiminio mokymosi pripažinimui. 2009. 

4. Sprendimo priėmimas – tai baigiamasis vertinimo procedūros 
etapas. Sprendimą apie tai, kokios kandidato kompetencijos yra 
pripažįstamos, priima vertintojas (-ai) ar vertinimo ekspertų 
komisija.  

Nustatytos kompetencijos formalizuojamos atitinkamais doku-
mentais. Pvz., Mokymosi pasiekimų įvertinimo ir dalykų įskaitymo 
kortelė (6 priedas), kurią tvirtina aukštosios mokyklos vadovo 
pavaduotojas akademiniams reikalams.  

Jei kandidatas siekia įgyti daugiau kompetencijų, aukštosios 
mokyklos vadovo įsakymo pagrindu gali būti parengiamas indi-
vidualus mokymosi planas ir kandidatas gali rinktis tik tuos Bu-
halterinės apskaitos studijų programos modulius ar dalykus, kurių 
trūksta norimoms kompetencijoms ar kvalifikacijai įgyti. 

Sprendimo priėmimo etape laikomasi objektyvumo, skaidrumo, 
lygių galimybių principų. Sprendimo priėmimo etapas grindžiamas 
kokybiniais kriterijais ir rodikliais, nurodytais 12 lentelėje. 

 48



Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodika pagal  
Buhalterinės apskaitos (Apskaitos studijų krypties) studijų šaką 

12 lentelė 

Sprendimo priėmimo etapo kokybiniai kriterijai ir rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Kriterijai Rodikliai 

1. Vertinimo rezultatų 
skaidrumas  

Vertinimo rezultatai  aiškiai suprantami 
kandidatui.  

2. Galimybių studijuoti 
užtikrinimas 

Užtikrinama, kad kandidato mokymosi 
pasiekimų įrodymai būtų tiesiogiai 
susiję Buhalterinės apskaitos studijų 
programos rezultatais. Numatytos 
galimybės baigti programą ir pasiekti 
numatytus studijų rezultatus ar 
numatytos individualios mokymosi 
galimybės (sudaromas individualus 
mokymosi planas). 

3. Sprendimo 
objektyvumas 

Objektyvus sprendimas paremtas kelių 
vertintojų (ekspertų komisijos) išvada, 
kuri pagrįsta kandidato pasiekimų 
įrodymais  . 

Šaltinis: Metodologinės praktinės rekomendacijos neformaliojo 
 ir savaiminio mokymosi pripažinimui. 2009. 

Vertinimo komisijai svarbu suteikti grįžtamąją informaciją apie 
galutinį sprendimą. Priėmus sprendimą, kandidatui paaiškinama, 
kas lėmė vienokį ar kitokį ekspertų komisijos vertinimo sprendimą, 
kokias klaidas kandidatas padarė, atlikdamas, pavyzdžiui, praktinę 
užduotį ar teorinių žinių patikrinimo testą. 

Remiantis LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-2319 
„Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompe-
tencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose reko-
mendacijų patvirtinimo“ sprendimas dėl kandidato neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų įvertinimo gali 
būti teigiamas, iš dalies teigiamas ir neigiamas: 

1. Priėmus teigiamą sprendimą, kandidato neformaliojo suau-
gusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos patvirtinamos 
atitinkamu dokumentu, o jei kandidatas siekia įgyti aukštojo 
mokslo kvalifikaciją, suteikiamas tam tikras Buhalterinės apskaitos 
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studijų programos studijų kreditų skaičius ir įskaitomi tam tikri 
studijų dalykai ar moduliai. 

2. Priėmus iš dalies teigiamą sprendimą, kandidatui suteikiama 
galimybė per nustatytą laiką pateikti papildomus kompetencijų 
įrodymus ir (arba) kandidato kompetencijos vertinamos papildo-
mais metodais. 

3. Priėmus neigiamą sprendimą, kandidato neformaliojo suau-
gusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos nėra pripa-
žįstamos lygiavertėmis Buhalterinės apskaitos studijų programos 
reikalavimams. 

Jei kandidatas nesutinka su sprendimu dėl neformaliu ar 
savaiminiu mokymosi būdu įgytų žinių ir gebėjimų vertinimo, jis 
turi teisę pateikti apeliaciją aukštosios mokyklos vadovui, kuris 
kandidato apeliacijai išnagrinėti sudaro apeliacinę komisiją. 

Kandidatų apeliacijos nagrinėjamos laikantis aukštosios mokyk-
los nustatytos apeliacijų nagrinėjimo tvarkos, kurioje be kitų sąly-
gų numatyti kandidatų apeliacijų nagrinėjimo terminai ir kandidatų 
informavimo apie priimtus sprendimus būdai. 
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VI. VERTINIMO METODAI 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo specifiškumą 
sustiprina ir tai, kad vertinimo procese aktyviai dalyvauja visi 
suinteresuotieji. Iš vienos pusės - akademinių kreditų siekiantys 
kandidatai; iš kitos pusės – vertinimo komisijų nariai – ekspertai, 
t. y. studijų dalyko srities dėstytojai, atstovaujantys aukštajai 
mokyklai, kuriame vyksta vertinimas (akademinio-mokslinio pa-
saulio atstovai), esant būtinybei, ekspertai-praktikai, t.y. konkre-
čios srities, iš kurios siekiama akademinių kreditų, specialistai; taip 
pat nepriklausomi ekspertai, t.y. išoriniai vertintojai iš kitų mokslo 
ir švietimo institucijų (Burkšaitienė, 2007). Siekiant užtikrinti 
vertinimo patikimumą, būtina nustatyti, ar kandidato mokymosi 
pasiekimai prilygsta Buhalterinės apskaitos studijų programoje 
numatytiems laukiamiems studijų rezultatams, už kuriuos 
suteikiami akademiniai kreditai. 

Vertinant neformaliu ir savaiminiu būdu įgytas kompetencijas 
turi būti parinkti išsamiausiai kandidato mokymosi pasiekimų 
situaciją atskleidžiantys vertinimo metodai. Konkrečių vertinimo 
metodų pasirinkimą lemia vertinimo strategija. B. Simonaitienė 
(2008) išskiria šias keturias esmines vertinimo strategijas:  

 pasyvaus vertinimo strategija – kurios tikslas yra įvertinti 
kompetenciją pačiam individui aktyviai nedalyvaujant. 
Taikomi testavimo metodai, apklausa. Tačiau šiuo būdu 
nustatomas daugiau turimos kvalifikacijos, o ne kompe-
tencijos lygis; 

 aktyvaus vertinimo strategija – šios strategijos tikslas yra 
įvertinti kompetencijas jį aktyviai įtraukiant į vertinimo 
procesą. Iš pradžių gali būti taikomi kiekybiniai meto-
dai, tačiau vėliau jie derinami su įvairiais kokybiniais 
metodais – refleksija, kompetencijų portfeliu; 

 pasyvaus įvertinimo strategija, kuri grindžiama pasyviu 
individo dalyvavimu kompetencijų vertinimo procese, 
kai vertintojai stebi kandidato praktinę veiklą, o vėliau 
atlieka stebėtos veiklos (atvejo) ir/arba turinio (angl. 
content) analizę; 
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 aktyvaus įvertinimo strategija, kurios atveju vertinamas 
asmuo aktyviai dalyvauja kompetencijų vertinimo pro-
cese, taikomas kompetencijų portfolio faktų metodas, kai 
kandidatas turi įrodyti savo veiklos sėkmingus faktus. 

Būtų galima išskirti šias vertinimo sistemas: sumuojančiojo 
vertinimo sistemas, skirtas mokymosi pasiekimų, įgytų tam tikro 
mokymosi laikotarpiu metu, matavimui ir formuojančiojo pobūdžio 
vertinimu, skirtu pažangos raidos mokymosi procese matavimui. 
Pasaulio ir  Europos šalių aukštosiose mokyklose, kuriuose vyksta 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo, vertinimo ir 
akreditacijos procesai, laikomasi nuostatos, kad vertinimas labiau-
siai efektyvus, kai, priklausomai nuo studijų dalyko specifiškumo, 
vertinimo procesuose naudojami tiek sumuojančiojo, tiek ir 
formuojančiojo pobūdžio metodai bei įvairių sumuojančiojo ir 
formuojančiojo vertinimo metodų kombinacijos (Burkšaitienė, 
2007). 

Daugeliu atvejų vertinimą galima atlikti remiantis iš anksto 
nustatytais kriterijais. Mokymosi pasiekimų vertinimo teorijoje ir 
praktikoje išskiriami du pagrindiniai vertinimo tipai: norminis 
vertinimas ir kriterinis vertinimas. Norminis vertinimas suteikia 
galimybių palyginti besimokančiųjų pasiekimus, todėl vertinimo 
rezultatai priklauso nuo bendrojo besimokančiųjų grupės pasie-
kimų vidurkio. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų 
vertinimo atveju tinkamesnis yra kriterinis vertinimas, nes jam 
būdingas besimokančiojo pasiekimų palyginimas su iš anksto 
nustatytais kriterijais (Fokienė, Sajienė, 2009). 

Fokienė ir kt. (2010) vertinimo metodus skirsto į: kiekybinius 
(egzaminas, testas, užduotys) ir kokybinius (mokymosi pasiekimų 
aplankas, interviu, stebėjimas, rašinys (esė), minčių žemėlapis, 
atvejo studija, simuliacija (imitacija)). 

Pažymėtina, jog nors egzistuoja vertinimo formų ir metodų 
įvairovė, mokslininkai sutaria, jog nėra universalių vertinimo 
formų ir metodų, kurie tiktų kiekvienoje situacijoje. Todėl išryš-
kėja tinkamos vertinimo formos ir metodo/metodų pasirinkimo 
svarba. Vertinimo procese taikomi metodai priklauso nuo srities, 
žinių, įgūdžių, gebėjimų ir vertybių, reikalingų tam tikrai kvali-
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fikacijai ar dalykui (moduliui) buhalterinės paskaitos studijų pro-
gramoje. 

Europos neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo 
priemonių apraše (2007) pateikiama kompetencijų nustatymo, 
dokumentavimo ir vertinimo metodų tipologija: testai ir egzami-
nai – neformaliojo ir savaiminio mokymosi nustatymas ir 
pripažinimas taikant egzaminus formalioje sistemoje; deklaratyvūs 
metodai – tai metodai, kurių pagrindas – paties individo kompe-
tencijų nusistatymas ir fiksavimas; paprastai įvertinami ir pasira-
šomi trečiojo asmens; aplanko (portfolio) metodai – metodų 
įvairovė, naudojama dokumentų, skirtingais būdais įrodančių 
asmeninius gebėjimus, rinkiniui parengti; stebėjimas – įrodymų 
apie asmens turimas kompetencijas rinkimas stebint asmenį, 
atliekantį kasdienes darbo užduotis; simuliacija ir įrodymų gavimas 
remiantis darbu – įrodymų apie asmens turimas kompetencijas 
rinkimas simuliacinėse situacijose, atitinkančiose visus realaus 
gyvenimo kriterijus. 

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimui 
dažniausiai naudojami šie vertinimo metodai (Burkšaitienė, 2008):  

 aplankas – trečiosios šalies dokumentais paremto dokumentų 
rinkinys, pateikiamas kaip  

įrodymas, kad kandidato turimi mokymosi pasiekimai atitinka 
akademiniam kreditui keliamus reikalavimus;  

 pokalbis – tai universalus metodas, kurio metu galima gauti ir 
perduoti informaciją; tarp 

vertintojo ir kandidato vykstantis pokalbis leidžia vertintojui 
įvertinti kandidato mokymosi pasiekimų vertingumą ir apimtį; 
apibendrinus pokalbio rezultatus vertintojas gali suteikti kandidatui 
galimybę pristatyti trūkstamus įrodymus siekiamam kreditui gauti;  

 egzaminas – atliekamas žodžiu arba raštu; šio metodo pagalba 
tiesiogiai tikrinamos tam tikros teorinės žinios arba praktiniai jų 
pritaikymo aspektai;   

 atvejo tyrimas – vertinimo metodas, leidžiantis kandidatui 
pademonstruoti turimas kompetencijas arba pritaikyti įgytas žinias 
tam tikrose situacijose; gali būti atliekamas raštu ir žodžiu;  
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 stebėjimas – vertinimo metodas, kurio metu kandidatas 
stebimas jam atliekant tam tikrą veiklą; šis metodas naudojamas 
laikantis tam tikrų griežtai nustatytų taisyklių ir reikalavimų;  

 užduotys – dažnai skiriamos kandidatams kaip papildomas 
darbas, vertintojui nurodžius tam tikrus dažniausiai aplanke 
esančius trūkumus;  

 demonstravimas – trumpas specifinių įgūdžių demonstravimas 
aplinkoje, imituojančioje tam tikrą realią darbo aplinką;  

 testavimas – įvairių testų naudojimas. 
Projekto Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 

nustatymas, įvertinimas ir pripažinimas (IBAK) (2009) rezultatai 
atskleidė, kad Lietuvoje švietimo institucijos, nustatydamos ir 
vertindamos kompetencijas, dažniausiai naudoja šiuos metodus 
(Lukošiūnienė, 2010): 

 individualius ir grupinius interviu,  
 klausimyną,  
 įgūdžių patikrinimą atliekant užduotį,  
 vaidmenų žaidimus,  
 turimų žinių ir gebėjimų savianalizę,  
 testus,  
 tiesioginį stebėjimą veikloje,  
 veiklos ir pasiekimų aprašymą, 
 asmeninių mokymosi tikslų analizę, 
 pasiekimų aplanką. 
Kokius vertinimo metodus taikyti konkrečiu atveju, sprendžia 

patys vertintojai/ekspertai. Svarbu pabrėžti, kad parenkant vertini-
mo metodus bei užduotis, būtina pagalvoti, kokius gebėjimus 
norima matuoti. Toliau šioje metodikoje yra pateikiami trumpi 
vertinimo metodų aprašymai.  

Pokalbis (interviu) – universalus metodas, kai bendraujant 
galima gauti informacijos apie tiesiogiai nematomus veiklos 
motyvus, išgyvenimus, požiūrį į profesinės veiklos reiškinius, jų 
betarpišką vertinimą (Laužackas ir kt., 2005). 

Dažniausiai asmens kompetencijų, įgytų neformaliuoju būdu, 
vertinimas pradedamas dialogu. Tai  pokalbis tarp kandidato ir 
vertintojo/specialisto,  kurio metu  nustatomi kandidato išsilavini-
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mas, pasirengimas atlikti tam tikros kvalifikacijos reikalaujantį 
darbą, darbo patirtis, komunikaciniai įgūdžiai. Pokalbio metu 
įvertinamas teorinių profesijos žinių lygis ir aptariamos kom-
petencijos, kurias kandidatas nori pasitvirtinti. Dažniausiai 
pokalbis vykdomas vertinimo pradžioje ir yra tarsi įžanga tolesnei 
pasiekimų vertinimo eigai. Pokalbio metu dažnai analizuojami 
kandidato veiklą ir pasiekimus atspindintys dokumentai [25]. 

Vertintojas (-ai) kalbasi su kandidatu ir gali pateikti klausimų, 
leidžiančių nustatyti kandidato supratimą apie jo atliekamą veiklą. 
Dar pokalbio metodas gali būti pavadintas profesine diskusija, 
kuria siekiama nustatyti asmens profesines žinias. Šios diskusijos 
metu užduodami klausimai ir kandidatas turi paaiškinti, kaip jis 
elgtųsi vienokioje ar kitokioje darbinėje situacijoje. Tikrinama, 
kaip kandidato įrodymai atitinka numatytus reikalavimus. Pokalbis 
(interviu) gali vykti laisvai pagal iš anksto vertintojo/eksperto 
sudarytą planą arba atsakant į pasiruoštus klausimus, per daug nuo 
jų nenukrypstant. Siekiant objektyvumo, pokalbio (interviu) eiga 
gali būti (jei dokumentuose nėra apibrėžta kitaip) protokoluojama. 
Pokalbio procesas vertinant asmens pasiekimus – gana sudėtingas 
reiškinys, todėl taikant šį metodą neįmanoma pasiekti visiško 
vertinimo patikimumo (Laužackas ir kt., 2005). 

Minčių žemėlapis – taikomas metodas, vertinant, kaip asmuo 
supranta ir taiko žinias praktinėje veikloje (Fokienė ir kt., 2010). 
Metodo tikslas – suteikti vertintojams/ekspertams diagnostinę 
informaciją apie ankstesnį kandidato mokymąsi, yra efektyvi 
priemonė, siekiant identifikuoti ir pavaizduoti ryšius tarp žinių 
elementų.  

Testa ir egzaminai Europos neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pripažinimo priemonių apraše (2007) apibrėžiami kaip 
instrumentai neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimams 
nustatyti ir pripažinti taikant formaliosios sistemos egzaminavimo 
metodiką. Testas - tai specialiai sudaryta užduotis vertinti asmens 
žinias ar gebėjimus (Laužackas ir kt., 2005). Testo, kaip mokymosi 
pasiekimų vertinimo metodo privalumas, yra tas, kad per sąlygiškai 
trumpą laiką, taikant įvairias užduotis, galima nustatyti 
vertinamojo kognityvinio proceso įvairių lygmenų mokymosi 
pasiekimus. Teigiama, jog testas sudaro objektyvaus vertinimo 
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galimybę. Atsižvelgiant į klausimų sudarymo pobūdį, testai skirs-
tomi: 

 veiklos testai; 
 apybraižos pobūdžio atsakymų reikalaujantys testo 

klausimai; 
 trumpų atsakymų testai. 
Didaktiniais testais matuojamos žinios, mokėjimai ir įgūdžiai. 

Tiriant asmens bendruosius gebėjimus, svarbiausia ne išmokimas 
ar įgytos žinios, bet sugebėjimas savarankiškai tiksliai ir greitai 
spręsti iškilusias problemas. Atlikimo testai reikalauja naudoti 
specifines žinias ir įgūdžius, sprendžiant gyvenimo problemas ar 
situacijas. Vertinant neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasie-
kimus pagal Apskaitos studijų kryptį, testai galėtų būti naudojami 
kaip pagalbinė priemonė. 

Atvejo analizė – tai užduotys, kurių sąlygoje apibūdinama tam 
tikra specifinė situacija bei pateikiami klausimai ar nurodymai, ką 
vertinamasis turi atlikti (Darškuvienė ir kt., 2007). 

Savianalizė – savimonės nulemtas savęs pažinimas; mokymosi 
visą gyvenimą kontekste taikytina spontaniškoji savianalizė. 
Spontaniškoji savianalizė palaiko asmenybės vientisumą, padeda 
jai tobulėti – kiekvienas žmogus, atlikdamas tam tikrą veiklą, 
spontaniškai mintyse apžvelgia savo elgesį, jausmus, ketinimus, 
įvertina, derina juos su kitų asmenų nuomone, vertinimu. 
Analizuojant savo mokymosi, profesinę, visuomeninę veiklą, 
savarankiškai arba padedant pedagogui, konsultantui, vertintojui, 
stengiamasi gauti žinių apie save ir savo mokymosi pasiekimus 
(Lukošiūnienė, 2010). 

Refleksija – kandidato gebėjimas kritiškai pažvelgti į praeitį ir 
tikslingai analizuoti bei nuosekliai planuoti. Daugelis autorių 
išskiria tokį mokymosi reflektuojant ciklą: savęs pažinimo 
stiprinimas; situacijų, kuriose asmuo dirbo ar dirba, analizavimas; 
klausimų kėlimas ir iššūkiai; savęs prasmingumo paieškos; 
galimybių ir pasekmių tyrinėjimas, veiklos planų sudarymas. 
Refleksiją autoriai mato kaip procesą, kuriam vykstant profesinė 
patirtis verčiama į mokymąsi, o šis – į profesinį ir asmeninį 
tobulėjimą. Savęs vertinimo forma gali būti laisvos struktūros, 
reflektyvi arba griežtos struktūros, formalesnė. Savianalizė yra 
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reikšminga rengiant mokymosi pasiekimų aplanką, kuriame 
vertinamasis pateikia kritinę analizę apie savo pasiekimus, karjeros 
galimybes. Kadangi kritiškas pažvelgimas į savo veiklą, atliktą 
darbą, jo įvertinimas, stipriųjų ir silpnųjų jo pusių identifikavimas 
įmanomas refleksyviai mąstant, galima teigti, kad refleksija yra 
mokymosi iš patirties sąlyga.  

Vertinant asmens neformaliojo ir savaiminio mokymosi 
pasiekimus, vertinamojo savianalizė ir refleksija integruojama 
kartu su kitais metodais. Savianalizė yra reikšminga rengiant 
mokymosi pasiekimų aplanką, kuriame vertinamasis pateikia 
kritinę analizę apie savo pasiekimus, karjeros galimybes. 
Vertinamojo pokalbio metu taip pat svarbus vertinamojo kritinis 
savęs vertinimas. Testuojant asmens praktinius pasiekimus, kartu 
su vertinamuoju siekiama išanalizuoti užduoties atlikimo eigą, 
aptarti sėkmes ir nesėkmes (Lukošiūnienė, 2010). 

Esė (rašinys) – kūrybinė darbo forma, kurią galima naudoti 
vertinant ankstesnio mokymosi pasiekimus, komunikacines, 
profesines žinias ir gebėjimus. Metodo tikslas – skatinti laisvai 
reikšti nuomonę, atskleisti kūrybiškumą, parodyti kandidato 
mąstymą, žinias ir įgūdžius, gebėjimą komunikuoti gimtąja ir/ar 
užsienio kalba raštu arba žodžiu. Metodas primena retrospektyvinį 
individualios patirties aprašymą ir perteikia subjektyvią kandidato 
nuomonę ir jo gebėjimą ją reikšti bei pagrįsti. Rašinys skatina 
laisvai reikšti nuomonę, atskleisti kūrybiškumą, parodyti autoriaus 
mąstymą, žinias ir įgūdžius. Parašyti rašinį kandidatas gali tuomet, 
jeigu turi daug ir išsamių žinių, gebėjimą struktūruoti medžiagą, 
analizuoti ir plėtoti rašinio turinį, išreikšti pagrįstą nuomonę, 
aiškiai išsakyti mintis, daryti išvadas (Fokienė ir kt. 2010). 

Mokymosi pasiekimų aplankas (portfolio) – neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo kontekste, mokymosi 
pasiekimų aplanką galima pavadinti išsamia ataskaita, 
apibūdinančia ir dokumentais patvirtinančia ankstesnio mokymosi 
(neformaliojo ar savaiminio) pasiekimus (Fokienė, Sajienė, 2009). 
Tai tikslingai sudarytas kandidato darbų rinkinys, iliustruojantis jo 
pastangas, mokymosi pažangą ir per patirtį įgytas kompetencijas. 
Portfolio metodo tikslas – įrodyti, jog asmuo, mokydamasis darbo 
ar kitoje aplinkoje, įgijo kompetencijų, atitinkančių buhalterio 
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profesijai keliamus reikalavimus. Šiame aplanke fiksuojami visi 
formaliojo ir/ar neformaliojo, savaiminio mokymosi proceso etapai 
bei esminiai vertinamajam kandidatui reikšmingi pasiekimai. 
Portfolio yra ypatingai svarbi neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi metu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonė. 
Pagrindiniai portfolio komponentai: mokymo koncepcija, mokymo 
įrodymai, savęs vertinimas (Fokienė ir kt., 2010). Pasiekimų  
aplankas yra ypatingos svarbos neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pripažinimo priemonė. Tai susiję su šio metodo 
teikiamomis galimybėmis pačiam asmeniui aktyviai dalyvauti 
renkant mokymosi įrodymus ir su tuo, kad čia taikoma metodų ir 
formų įvairovė sustiprina šios metodikos pagrįstumą. Tai, kad 
daugelyje šalių pasiekimų aplankas yra laikomas svarbiausiu 
pripažinimo sistemos elementu, tik dar kartą patvirtina jo 
tinkamumą. Literatūros šaltiniuose, kuriuose rašoma apie 
pasiekimų aplanką teigiama, kad pasirinkimo galimybių 
suteikiantis aplanko formavimo procesas skatina vertinti savo 
pasiekimus ir taikyti tam tikrus kokybės kriterijus. Apskritai, 
pastebėta, kad, vertintojų teigimu, gerai paruoštą pasiekimų 
aplanką yra nesunku vertinti dėl to, kad jame pateikiami konkretūs 
mokymosi rezultatų pavyzdžiai. Pasiekimų aplanko ruošimas, 
aplenkiant vertinimo etapą, paprastai prasideda nuo 
„dokumentavimo“. Tačiau netgi ir šiame etape patvirtinantys 
dokumentai yra renkami ir tvarkomi vadovaujantis veikiančiais 
standartais. Dėl šių priežasčių pasiekimų aplankas yra labai svarbi 
priemonė, leidžianti padaryti mokymąsi matomu tiek 
formuojamiesiems, tiek sumuojamiesiems tikslams (Bjornavold, 
2009). Todėl ir šioje metodikoje mokymosi pasiekimų aplankui 
skiriamas ypatingas dėmesys. 

Tai dažniausiai naudojamas vertinimo metodas, kuris 
neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo praktikoje 
sutinkamas tiek kaip atskiras modelis, tiek kaip sudedamoji 
vertinimo modelio dalis. Šio metodo naudojimas suteikia 
suaugusiems galimybę identifikuoti, analizuoti, įvardinti ar 
pademonstruoti bet kokioje aplinkoje vykusį mokymąsi bei už jį 
gauti akademinį kreditą; tokiu būdu, aplanko metodas – tramplynas 
į tolesnį suaugusiojo mokymąsi, sujungiantis tai, ką asmuo jau 

 58



Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodika pagal  
Buhalterinės apskaitos (Apskaitos studijų krypties) studijų šaką 

moka ar gali padaryti su tuo, ką galėtų pasiekti ateityje. Šiuo atveju 
aplanko metodas ir tampa asmens karjeros projektavimo 
instrumentu. Siekiant išvengti interesų konflikto, konsultantas ir 
aplanko vertintojas visada turėtų būti atskiri asmenys.  

Rengiant pasiekimų aplanką (portfolio), pageidautina įvertinti 
galimą sinergiją su Europass dokumentų aplanku (tai vieningų 
visoje Europos Sąjungoje naudojamų dokumentų komplektas, 
padedantis standartizuotai ir išsamiai pateikti informaciją apie 
save, savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompeten-
cijas ir įgūdžius. Europass dokumentų aplanką sudaro: Europass 
CV (Europass CV); Europass kalbų pasas (Europass Language 
passport); Europass mobilumo dokumentas (Europass Mobility); 
Europass diplomo priedėlis (Europass Diploma supplement); 
Europass pažymėjimo priedėlis (Europass Certificate supplement). 

Aplanko struktūra, priklausomai nuo aukštojo mokslo 
institucijos, gali skirtis, tačiau dažniausiai aplankas yra penkių 
dalių  dokumentas, į kurio sudėtį įeina [25]:  

1. Titulinis lapas, kuriame nurodomas vertinamojo vardas, 
pavardė, adresas. 

2. Turinio lapas, kuriame nurodoma  pasiekimų aplanko 
sudedamųjų dalių vieta. 

3. Vertinamojo  CV. 
4. Asmens mokymosi pasiekimų įrodymai, kurie išdėstomi 

atitinkama tvarka, sistematiškai (diplomai, pažymėjimai 
apie baigtas studijas ar kvalifikacijos kursus, asmenines ar 
profesines kompetencijas grindžiantys įrodymai: modelių 
nuotraukos, brėžinių pavyzdžiai ir visa kita į ką 
vertinamasis  norėtų atkreipti dėmesį, kai vertinama jo 
asmeninė patirtis).  

5. Vertinamojo  savianalizė apie savo mokymosi pažangą ir 
turimas kompetencijas. 

Taip pat gali būti pridedami priedai – audio ir video medžiaga, 
kuri pateikiama vertinimui tais atvejais, kai yra dokumentuojami 
tam tikri specifiniai, su užduočių atlikimu susiję suaugusiojo 
įgūdžiai.  

Aplanko sudarymas – ilgas ir sunkus procesas, iš suaugusiojo 
reikalaujantis kognityvinių įgūdžių (sintezės, problemų sprendimo, 
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kritinio mąstymo, įvertinimo) pademonstravimo. Dėl šios 
priežasties daugelis mokymo įstaigų turi aplanko parengimo 
koordinatorių/konsultantą/patarėją; suaugusiems prieinamos aplan-
ko parengimo rekomendacijos ir specialūs, aplanko sudarymo 
paruošimui skirti kursai; vertinimo skaidrumo užtikrinimui suau-
gusiems yra prieinami nacionaliniai ankstesnio mokymosi verti-
nimo ir pripažinimo kriterijai ir kiekvienos mokymo įstaigos su-
kurta apeliavimo sistema.  

Formuojantis vertinimas atliekamas, kai išanalizavus pateiktą 
aplanką, kandidatui suteikiama išsami grįžtamojo ryšio informacija 
apie pakankamą ar nepakankamą mokymosi pasiekimų, kuriuos 
kandidatas siekia formalizuoti, pagrindimą. Mokymosi pasiekimų 
nepripažinimo atveju, formuojantis vertinimas kandidatui suteikia 
galimybę įvertinti, kas padaryta, išanalizuoti klaidas, nulėmusias 
nesėkmę, kritiškai įvertinti įvykusią patirtį ir, papildomai 
pasiruošus, pradėti procedūrą pakartotinai.  

Aplanko bei jame pateiktų įrodymų vertinimas turi būti vyk-
domas pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Pavyzdžiui, naudojami 
įrankiai: struktūrizuotas aplankas; profesijos standartai;  kontrolinis 
sąrašas aplanko įvertinimui; interviu tinklelis. Vertinant raštu ar 
žodžiu pateiktų įrodymų kokybę atsižvelgiama į autentiškumą, 
aktualumą, svarbumą, kiekybę, įrodymų įvairovę. Vertinimo esmė 
– ryšys tarp įrodymų ir kompetencijų.  

Tiesioginis stebėjimas veikloje – šiuo metodu siekiama 
papildyti jau gautą informaciją apie asmens mokymosi pasiekimus 
stebėjimo būdu gautais duomenimis. Stebėjimo tikslas – naudojant 
stebėjimo metu surinktus duomenis papildyti turimą informaciją 
apie kandidato neformaliojo ar/ir savaiminio mokymosi 
pasiekimus. Tinkamai atlikus stebėjimą, galima patobulinti 
mokymo patirtį ir skatinti naujovių pritaikymą. Apdairiai atlikus 
stebėjimą, galima patobulinti mokymo patirtį, padėti keistis gerąja 
patirtimi ir skatinti naujovių pritaikymą. Stebėti galima kandidato 
elgseną, charakterio savybes, susijusias su atliekama veikla, 
užduočių sprendimą ir veiklos rezultatus. Stebėjimo objektas yra 
rodikliai, leidžiantys spręsti apie kandidato įgytus mokymosi 
pasiekimus (Fokienė ir kt., 2010). Stebėjimo procesą sudaro trys 
etapai susitikimas prieš stebėjimą, stebėjimas ir susitikimas 
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rezultatams aptarti ir apibendrinti. Svarbiausias stebėjimo aspektas 
– užtikrinti pozityvią sąveiką tarp stebėtojo ir kandidato, siekiant 
pastarojo pasitikėjimo. Stebėjimas yra tik viena viso vertinimo 
proceso dalis (Lukošiūnienė, 2010). 

Simuliacija (imitacija) – tai asmens žinias ir gebėjimus 
įvertinti sukurta tikroviškos praktinės veiklos kriterijus atitinkanti 
situacija. Fokienė ir kt. (2010) šį metodą apibrėžia kaip „įprastinės 
darbo užduoties ar situacijos imitaciją“. Metodas pasitelkiamas 
siekiant nustatyti tokios užduoties ar realios situacijos 
įgyvendinimo kokybės laipsnį. 

Vertinimas darbo vietoje, tai kai testavimas vyksta darbo 
vietoje arba tokioje vietoje, kur sukurta darbo vietai artima aplinka. 
Praktinių gebėjimų vertinimo darbo vietoje tikslas – nustatyti, ar 
asmuo turi buhalterio profesijai reikalingų kompetencijų. Autoriai 
pateikia šią praktinių įgūdžių vertinimo struktūrą: pasirengimas 
užduočiai; užduoties vykdymo etapas; atliktos užduoties įvertini-
mo/kompetencijų nustatymo etapas (Laužackas ir kt., 2005). 

Užduotys dažniausiai skiriamos kandidatams kaip papildomas 
darbas, vertintojui nurodžius tam tikrus – dažniausiai aplanke 
esančius – trūkumus.  

Apibendrinant galima teigti, kad vertinimo tikslas – lemiamas 
veiksnys pasirenkant reikiamą vertinimo formą ir metodus, tačiau 
priimant sprendimus šiuo klausimu, reikėtų atkreipti dėmesį ir į 
kitus veiksnius, įskaitant studijų dalyko ar modulio specifiškumą, 
studijų metus ir pan. Kadangi kiekvienas vertinimo metodas atlieka 
tam tikrą siaurą vertinimo funkciją, modeliuojant vertinimo 
procesą, veiksminga taikyti trianguliacijos principą, t. y. naudoti 
vertinimo formų ir vertinimo metodų kombinacijas. Tai leistų 
užtikrinti, jog bus įvertintos ne tik teorinės žinios, bet ir 
perkeliamieji įgūdžiai, dar vadinami „minkštaisiais įgūdžiais”, 
įskaitant problemos sprendimo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo, 
darbo grupėje ir kt. įgūdžius, kurių poreikis ypač didelis 
šiuolaikiniame darbo pasaulyje (Burkšaitienė ir kt., 2008).  

3 priede yra pateikiami įvairių vertinimo metodų pavyzdžiai, 
padedantys įvertinti kandidato kompetencijas pagal Apskaitos 
studijų kryptį. 
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VII. VERTINIMO KRITERIJAI 

Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų Buhalterinės apskaitos 
studijų šakos programų studijų rezultatų vertinimo strategija 
susideda iš: 

I. Žinojimo, supratimo ir pritaikymo lygmens. Šiame lygme-
nyje kandidatas sugeba remdamasis atmintimi (žinoti, prisiminti 
faktus, sąvokas, klasifikacijas, kriterijus, metodus, taisykles, 
dėsningumus, atpažinti apibrėžti ir kt.), supranta ir priima tai, kas 
pateikiama, bet nebūtinai panaudoja susiedamas su kita medžiaga 
ar įžvelgdamas prasmę (išversti, pakeisti, pasakyti savais žodžiais, 
interpretuoti, perpasakoti ir kt.). Vertinamas teorinės informacijos 
žinojimas, teorijų, faktų atgaminimas, pateikimas iš atminties, 
supratimas, informacijos atpažinimas, paaiškinimas kitais žodžiais, 
perfrazavimas, pavaizdavimas kita forma ir įgytų žinių, teorijų, 
taisyklių, dėsnių ir pan. taikymas įvairiose naujose situacijose [27]. 

II. Pritaikymo, analizės ir sintezės lygmens. Šiame lygmenyje 
kandidatas sugeba panaudoti abstrakcijas, taisykles, dėsnius, 
vienokiomis ar kitokiomis konkrečiomis situacijomis (apibendrinti, 
parinkti, išrutulioti, suorganizuoti, taikyti, supriešinti, palyginti 
sąvokas, aplinkybes, ir kt.), sugeba suskaidyti visumą į dalis, 
elementus (atskirti, klasifikuoti, priskirti kategorijai, palyginti 
elementus, ryšius, priklausomybes ir kt.). Vertinamas teorinės 
informacijos praktinis pritaikymas realiose situacijose [27]. 

III. Pristatymo, sintezės, analizės ir vertinimo lygmens. 
Šiame lygmenyje kandidatas sugeba kokiu nors būdu derinti, jungti 
ar sudėti gabalus, dalis bei elementus ir suformuoti visumą arba 
sudaryti naują modelį ar struktūrą (sudaryti, papasakoti, perduoti, 
sukurti, suformuluoti planus, hipotezes ir kt.), taip pat sugeba 
kiekybės ir kokybės požiūriu spręsti apie tai, kiek turinys ir 
metodai atitinka kriterijus (susidaryti nuomonę, ginčytis, patvir-
tinti, įvertinti, nutarti ir kt.). Vertinamas sąvokų vartojimas, analizė 
platesniame dalyko kontekste, originalus ir nepriklausomas 
mąstymas, analitiniai ir vertinimo įgūdžiai, įžvalga, raiškos ir 
pristatymo įgūdžiai [27]. 
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Šiems vertinimo lygmenims gali būti pritaikomi tam tikri 
vertinimo metodai., kurie buvo aptarti anksčiau (13 lentelė). 

 
13 lentelė 

Vertinimo metodai ir įrankiai, taikomi kompetencijoms  

Kompetencijų 
lygis 

Kompetencijų 
pobūdis 

Taikomas vertinimo metodas 

I lygis Žinių ir supratimo Trumpų atsakymų 
reikalaujančios užduotys 
(testai) 

II lygis Pritaikymo ir 
analizės 

Apybraižos tipo klausimų testai 

III lygis Sintezės ir 
įvertinimo 

Esė, Refleksija, Atvejo analizė; 
Veiklos stebėjimas. 

Šaltinis: Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo 
metodika (2007).  

 
Toliau metodikoje pateikiami vertinimo kriterijų pagal 

Buhalterinės apskaitos studijų šaką pavyzdžiai. 
I. Žinojimo, supratimo ir pritaikymo lygmens. 
Kandidatas turi:  
1) žinoti klasikines ir modernias finansų analizės mokslo 

sampratas, teorijas, koncepcijas bei dėsningumus; 
2) pasirinkti ir teisingai taikyti finansinės analizės atlikimo 

metodus finansininko darbo praktikoje, pagrindžiant jų naudą bei 
prisiimant atsakomybę už patikėtą užduotį. 

3) apibrėžti vietos mokesčių administratoriaus teises, pareigas ir 
funkcijas, mokesčių mokėtojo teises ir pareigas; 

4) atskleisti mokesčių teorijų žinias; 
5) apibūdinti konkretaus mokesčio pagrindinius elementus; 
6) apibūdinti valstybės mokestinės ir socialinės apsaugos siste-

mos ypatumus; 
7) vertinti mokesčių vaidmenį valstybės finansų sistemoje; 
8) žinoti teisės aktus, reglamentuojančius apskaitą įmonėje, ir 

mokėti juos taikyti praktikoje; 
9) suprasti apskaitinei informacijai keliamus reikalavimus ir 

principus; 
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10) žinoti apskaitos registrus ir sąskaitų korespondencijos 
taisyklę; 

11) suprasti atsargų apskaitos būdus ir metodus; 
12) mokėti taikyti apskaitoje dvejybinio įrašo taisyklę; 
13) mokėti apskaityti įmonės turtą; 
14) atlikti ataskaitinių laikotarpių pabaigos apskaitos proce-

dūras; 
15) suprasti kaštų susidarymą ir įtaką produkcijos savikainai ir 

kt. 
Vertinimas: 
10 (puikiai) Puikios, išskirtinės, visapusiškos žinios ir jų 

taikymas: Savarankiškai studijavo papildomą medžiagą. Puikiai 
supranta ir vartoja sąvokas. Puikiai taiko teorines žinias. 
Nepriekaištinga, išskirtinė atlikimo kokybė. Gerai supranta, ką ir 
kodėl daro. Puikus pasirengimas tolesnėms studijoms. 

9 (labai gerai) Tvirtos, geros, visapusiškos žinios ir jų 
taikymas. Savarankiškai studijavo papildomą medžiagą. Puikiai 
supranta studijuojamą medžiagą, sąvokas vartoja tinkamai. Labai 
gerai taiko teorines žinias. Labai geras pasirengimas tolesnėms 
studijoms. 

8 (gerai) Geresnės nei vidutinės žinios ir jų taikymas. 
Susipažino su privaloma medžiaga. Geba savarankiškai dirbti su 
papildoma medžiaga. Supranta sąvokas ir principus, juos taiko 
tinkamai. Gerai taiko žinias. Geras pasirengimas tolesnėms 
studijoms.  

7 (vidutiniškai) Vidutinės žinios ir gebėjimai, yra neesminių 
klaidų. Susipažino su pagrindine medžiaga. Supranta ir vartoja 
sąvokas ir principus. Žinios taikomos vadovaujantis pateiktais 
pavyzdžiais. Gera atlikimo kokybė. Pakankamas pasirengimas 
tolesnėms studijoms. 

6 (patenkinamai) Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) žemesni nei 
vidutiniai, yra klaidų. Susipažino su pagrindine medžiaga. 
Patenkinamai suvokia sąvokas, geba savais žodžiais apibūdinti 
priimamą informaciją. Žinios taikomos vadovaujantis pateiktais 
pavyzdžiais. Patenkinamas pasirengimas tolesnėms studijoms.  

5 (silpnai) Žinios tenkina minimalius reikalavimus. Paprastas 
įsisavintų sąvokų vardijimas, teksto atpasakojimas. Atsakymas 
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sutelktas į vieną aspektą. Geba veikti pagal analogiją. Minimalus 
pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Nepatenkinamai (4; 3; 2; 1) Netenkinami minimalūs reikala-
vimai. Žinios netenkina minimalių reikalavimų. 

II. Pritaikymo, analizės ir sintezės lygmens. 
Kandidatas turi:  
1) gebėti apskaičiuoti veiklos efektyvumo, mokumo, pelnin-

gumo, nuosavo kapitalo rodiklius; 
2) atlikti finansinę analizę pagal pateiktus įmonės veiklos 

duomenis; 
3) atliktos finansinės analizės pagrindu gautus rodiklius pako-

mentuoti bei pateikti išvadas dėl finansinės veiklos tobulinimo 
galimybių bei įvertinti šių sprendimų poveikį ateities rezultatams; 

4) apskaičiuoti rodiklius, padedančius įvertinti įmonės bankroto 
tikimybę; 

5) nustatyti gautų finansinių rodiklių tarpusavio priklausomybę; 
6) taikyti praktinėje veikloje naujausias finansų analizės atli-

kimo metodikas; 
7) apskaičiuoti pridėtinės vertės, gyventojų pajamų mokesčius, 

valstybinio socialinio draudimo įmokas, pelno mokestį ir kitus 
mokesčius;  

8) užpildyti pateiktas mokestines deklaracijas;  
9) užfiksuoti apskaičiuotus mokesčius apskaitoje; 
10) apskaičiuoti darbo užmokestį, pritaikyti neapmokestinamą 

minimumą; 
11) apskaičiuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimą per vienerius me-

tus; 
12) atlikti sąskaitų koregavimą; 
13) nustatyti pajamas, sąnaudas, apskaičiuoti įmonės veiklos 

rezultatą; 
14) išvesti sąskaitų likučius, sudaryti metinę atskaitomybę; 
15) mokėti paskaičiuoti produkcijos savikainą ir kt. 
Vertinimas: 
10 (puikiai) Puikios, išskirtinės, visapusiškos žinios ir jų 

taikymas sprendžiant sudėtingas praktines problemas. Puikiai 
atlieka sudėtingas nestandartines užduotis. Nepriekaištinga, 
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išskirtinė atlikimo kokybė. Puikus pasirengimas tolesnėms studi-
joms. 

9 (labai gerai) Tvirtos, geros, visapusiškos žinios ir jų taikymas 
sprendžiant sudėtingas praktines problemas. Lengvai atlieka 
sudėtingas tipines užduotis. Labai gera atlikimo kokybė. Supranta, 
kokius metodus, technikas taiko ir kodėl. Labai geras pasirengimas 
tolesnėms studijoms. 

8 (gerai) Geresnės nei vidutinės žinios ir jų taikymas 
sprendžiant praktines problemas. Teisingai atlieka vidutinio sudė-
tingumo ir sunkesnes užduotis. Gera atlikimo kokybė. Žino, kokius 
metodus, technikas taikyti. Geras pasirengimas tolesnėms studi-
joms. 

7 (vidutiniškai) Vidutinės žinios ir gebėjimai, yra neesminių 
klaidų. Žinias taiko praktinėms problemoms spręsti. Susipažino su 
pagrindine medžiaga. Gera atlikimo kokybė. Teisingai atlieka 
vidutinio sunkumo užduotis. Pakankami raiškos ir pristatymo 
įgūdžiai. Pakankamas pasirengimas tolesnėms studijoms.  

6 (patenkinamai) Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) žemesni nei 
vidutiniai, yra klaidų. Susipažino su pagrindine medžiaga. 
Patenkinama atlikimo kokybė. Moka veikti pagal analogiją. 
Teisingai atlieka lengvas užduotis, bet nesuvokia sudėtingesnių. 
Patenkinamas pasirengimas tolesnėms studijoms. 

5 (silpnai) Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina minimalius 
reikalavimus. Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms problemoms 
spręsti. Atsakymas sutelktas į vieną aspektą. Minimalūs pakankami 
gebėjimai problemoms spręsti vadovaujantis pavyzdžiais. Geba 
veikti pagal analogiją. Minimalus pasirengimas tolesnėms studi-
joms.  

Nepatenkinamai (4; 3; 2; 1) Netenkinami minimalūs reikala-
vimai. Gebėjimai netenkina minimalių reikalavimų. 

III. Pristatymo, sintezės, analizės ir vertinimo lygmens. 
Kandidatas turi: 
1) atlikti verslo subjekto finansinę analizę, savarankiškai 

pasirinkdamas reikiamus ir tinkamus finansinės analizės atlikimo 
metodus; 
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2) naudoti, vertinti ir lyginti finansinę informaciją savaran-
kiškai, pagal finansininko pareiginius nuostatus; 

3) susisteminti analitinę medžiagą, įvertinti stipriąsias ir silp-
nąsias įmonės veiklos sritis; 

4) atlikus finansinės atskaitomybės finansinę analizę pateikti 
išvadas ir pasiūlymus, numatyti palankias aplinkybes ir galimas 
grėsmes; 

5) atliktos finansinės analizės pagrindu pateikti verslo subjektų 
veiklos lyginamąją analizę; 

6) parengti finansinės analizės aprašą; 
7) reflektuoti teisinę bazę mokesčių administravimo ir jų 

apskaičiavimo bei deklaravimo klausimais; 
8) analizuoti mokesčių sistemą ir joje vyraujančias problemas;  
9) analizuoti subjektų mokamus mokesčius, nustatyti jų įtaką 

subjekto veiklai;  
10) apibendrinti mokesčių svarbą ir jų įtaką ekonominei 

politikai;  
11) išanalizuoti pasirinktos ES šalies mokestinę sistemą ir 

pateikti gerosios patirties pavyzdžius; 
12) mokėti analizuoti produkcijos savikainos elementus, teikti 

pasiūlymus jos mažinimui; 
13) mokėti analizuoti įmonės pelno (nuostolių) ataskaitą, 

nustatyti atskirų pajamų ir sąnaudų straipsnių įtaką įmonės 
rezultatams; 

14) mokėti analizuoti įmonės turto ir įsipareigojimų judėjimą ir 
jų įtaką įmonės veiklos rezultatams ir kt. 

Vertinimas: 
10 (puikiai) Puikios, išskirtinės žinios ir gebėjimai: 

Savarankiškai studijavo papildomą medžiagą. Puikiai supranta ir 
vartoja sąvokas, geba analizuoti jas platesniame dalyko kontekste. 
Originaliai ir nepriklausomai mąsto. Puikūs analitiniai ir vertinimo 
įgūdžiai, įžvalga. Puikūs raiškos ir pristatymo įgūdžiai. Gerai 
supranta, ką ir kodėl daro. Puikus pasirengimas tolesnėms 
studijoms. 
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9 (labai gerai) Tvirtos, geros žinios ir gebėjimai. Savarankiškai 
studijavo papildomą medžiagą. Originaliai ir nepriklausomai 
mąsto. Labai geri analitiniai, vertinimo ir sintezės įgūdžiai. Labai 
geri raiškos ir pristatymo įgūdžiai. Supranta, kokius metodus, 
technikas taiko ir kodėl. Labai geras pasirengimas tolesnėms 
studijoms. 

8 (gerai) Geresnės nei vidutinės žinios ir gebėjimai. Susipažino 
su privaloma medžiaga. Geba savarankiškai dirbti su papildoma 
medžiaga. Gerai argumentuoja ir argumentus pagrindžia faktais. 
Geri raiškos ir pristatymo įgūdžiai. Žino, kokius metodus, 
technikas taikyti. Geras pasirengimas tolesnėms studijoms.  

7 (vidutiniškai) Vidutinės žinios ir gebėjimai, yra neesminių 
klaidų. Susipažino su pagrindine medžiaga. Kelios esminės dalys 
susiejamos į visumą. Pakankamai gerai argumentuoja. Gera 
atlikimo kokybė. Pakankamas pasirengimas tolesnėms studijoms. 

6 (patenkinamai) Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) žemesni nei 
vidutiniai, yra klaidų. Žinias taiko nesudėtingoms praktinėms 
problemoms spręsti. Susipažino su pagrindine medžiaga. Ana-
lizuojant susitelkiama į keletą aspektų, tačiau nesugebama jų 
susieti. Patenkinama atlikimo kokybė. Moka veikti pagal analogiją. 
Patenkinami raiškos ir pristatymo įgūdžiai. Patenkinamas pasi-
rengimas tolesnėms studijoms. 

5 (silpnai) Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina minimalius 
reikalavimus. Atsakymas sutelktas į vieną aspektą. Minimalūs 
pakankami gebėjimai problemoms spręsti vadovaujantis pavyz-
džiais. Geba veikti pagal analogiją. Patenkinami raiškos ir prista-
tymo įgūdžiai. Minimalus pasirengimas tolesnėms studijoms. 

Nepatenkinamai (4; 3; 2; 1) Netenkinami minimalūs reikalavi-
mai. Žinios netenkina minimalių reikalavimų. 

Tarkime, kad kandidatas prašo įvertinti neformaliuoju ir 
savaiminiu būdu įgytus mokymosi pasiekimus ir pripažinti kaip 
Buhalterinės apskaitos pagrindų dalyko studijų rezultatus. 

Remiantis 2 priede pateikta lentele, Buhalterinės apskaitos 
dalyko rezultatai būtų šie (14 lentelė): 
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14 lentelė 

Buhalterinės apskaitos dalyko rezultatai 

Atrinkti dalyko rezultatai (2 priedas) 
1.1.1. Geba identifikuoti buhalterinės (finansų) apskaitos paskirtį, tikslus bei 
specifiką. 
1.1.3. Suvokia įmonių finansinės informacijos pateikimo reikalavimus.  
1.1.4. Žino apskaitos esmę ir jei keliamus tikslus. 
1.2.1. Išmano įmonės apskaitos sistemos sandarą 
1.2.2. Išmano įmonių apskaitos politikos sampratą, sandarą bei svarbą. 
1.2.3. Suvokia apskaitos procesą, jo etapus, nuoseklumą bei finansinių 
ataskaitų paruošimo procesą. 
1.2.4. Suvokia įvairių kategorijų (pajamų, sąnaudų, turto, įsipareigojimų, 
nuosavybės ir pan.) identifikavimo, įvertinimo ir apskaitos reikalavimus. 
1.2.5. Žino koreguojančių įrašų paskirtį ir tipus. 
2.1.1. Taiko apskaitos proceso etapus. 
2.1.2. Žino ir geba pritaikyti praktikoje pardavimų pajamų, parduotų prekių 
savikainos, pirkimų bei PVM apskaitos reikalavimus. 
2.2.1. Geba praktiškai įvykdyti apskaitos proceso etapų reikalavimus ir 
parengti įmonės finansinę atskaitomybę. 
2.2.2. Išmano įmonės trumpalaikio ir ilgalaikio turto sąvokas, jų rūšis bei 
skirstymo kriterijus. 
2.3.2. Nuosekliai taiko finansinių ataskaitų paruošimo procesą. 
2.3.3. Taiko duomenų fiksavimo apskaitoje bei registruose taisykles. 
2.3.4. Pritaiko koreguojančius įrašus apskaitoje. 
2.3.11. Žino darbo užmokesčio apskaitos reikalavimus ir geba praktiškai ap-
skaičiuoti darbo užmokesčio dydį, gyventojų pajamų mokestį, įmokas į VSDF. 
3.1.2. Geba pritaikyti praktiškai įvairių kategorijų (pajamų, sąnaudų, turto, 
įsipareigojimų, nuosavybės ir pan.) identifikavimo, įvertinimo ir apskaitos 
reikalavimus. 
3.1.3. Žino dvejybinio įrašo ir apskaitos lygybės taisykles bei geba jas 
taikyti praktikoje 
3.1.4. Pritaiko apskaitos procedūras ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. 
4.1.1. Išmano apskaitos reglamentavimą tarptautiniame lygmenyje bei 
esamus apskaitos modelius. 
4.1.2. Pateikia finansines ataskaitas bei aiškinamojo rašto pastabas pagal 
rengimo reikalavimus ir numatytą sandarą. 
4.1.3. Suvokti įmonių finansinės informacijos pateikimo reikalavimus, 
vertina įmonių pateiktą informaciją, jos charakteristikas, atitikimą 
reikalavimams. 
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Atrinkti dalyko rezultatai (2 priedas) 
4.2.2. Nuosekliai taiko apskaitos proceso etapus. 
4.2.3. Geba užpildyti finansines ataskaitas bei parengti aiškinamojo rašto 
pastabas. 
5.1.3. Geba užfiksuoti duomenis sąskaitose, perkelti juos į registrus, 
sudaryti bandomąjį balansą, padaryti koreguojančius įrašus bei atlikti 
sąskaitų uždarymą. 
5.1.4. Suvokia įvairių kategorijų (pajamų, sąnaudų, turto, įsipareigojimų, 
nuosavybės ir pan.) identifikavimo, įvertinimo ir apskaitos reikalavimus bei 
pritaiko juos praktiškai. 
5.2.1. Geba praktiškai įvykdyti apskaitos proceso etapų reikalavimus ir 
parengti įmonės finansinę atskaitomybę. 

 

Norint išsiaiškinti, ar kandidatas turi šiuos gebėjimus jam yra 
pateikiamos teorinės ir praktinės užduotys iš 3 priedo (15 ir 16 lentelės). 

 

15 lentelė 

Teorinės užduoties (testo) pavyzdys 

Testo klausimas Atsakymai 
1. Koks 
pagrindinis 
apskaitos 
tikslas? 
 

a) teikti informaciją suinteresuotoms šalims, kad 
jos galėtų įvertinti įmonės finansinę padėtį; 
b) fiksuoti ūkinius faktus, vesti atsiskaitymus su 
tiekėjais ir pirkėjais; 
c) skaičiuoti įmonės pajamas ir išlaidas, teisingai 
mokėti mokesčius biudžetui. 

2. Bendriausi 
reikalavimai 
finansinės 
apskaitos ir 
atskaitomybės 
duomenims yra: 

a) ažūriškumas, optimalumas, informacijos 
kokybinių charakteristikų derinimas, tikros ir 
teisingos padėties atspindėjimas; 
b) pateikimas laiku, viešumas, patikimumas, 
garbingumas ir objektyvumas; 
c) moksliškumas, sąžiningumas ir nepriklausomybė; 
d) visi atsakymai teisingi. 

3. Apskaitos 
informacija – tai: 
 

a) duomenys naudojami valdymui; 
b) duomenys, pateikiami suprantama forma; 
c) duomenys, naudojami valdytojams ateityje; 
d) iš patikimo šaltinio gauti ir tinkamai užfiksuoti 
apskaitos duomenys, kurie naudojami valdymo 
procese arba kurie potencialiai ateityje gali būti 
naudingi valdytojams. 
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4. Įmonių 
atskaitomybė 
pagal paskirtį 
skirstoma į: 
 

a) vidaus vartotojams;  
b) išorės vartotojams;  
c) vienos įmonės ir konsoliduota;  
d) finansinę, valdymo, mokestinę, statistinę, spe-
cialios paskirties. 

5. Apskaitos 
politika yra: 
 

a) Tarptautinio apskaitos komiteto standartų nustatyta 
tvarka; 
b) ES direktyvų nustatyta apskaitos vedimo įmonėse 
politika; 
c) LR Vyriausybės įstatymų ir poįstatyminių aktų 
nustatyta apskaitos vedimo tvarka; 
d) bendrieji apskaitos principai, apskaitos metodai 
ir taisyklės, skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti 
ir finansinei atskaitomybei sudaryti bei pateikti. 

6. Kuri 
operacija, 
įvykusi sausio 
mėnesį, didina 
pajamas: 
 

a) gautas avansas už darbus, kurie bus atlikti vasario 
mėnesį; 
b) pirkėjai apmokėjo įsiskolinimą už prekes, kurios 
buvo gautos gruodžio mėnesį; 
c) pirkėjams skolon parduotos prekės pagal 
išrašytas sąskaitas – faktūras; 
d) į atsiskaitomąją sąskaitą gauta iš banko trumpa-
laikė paskola. 

7. Kuri iš 
pateiktų situacijų 
bus koreguojama 
įrašu, kuriuo 
paskirstomos 
neuždirbtos 
pajamos tiems 
laikotarpiams 
per kuriuos bus 
uždirbtos: 

a) nupirktas automobilis ir apskaičiuojamas jo nusi-
dėvėjimas; 
b) iš anksto gauti pinigai už ateityje pateikiamas 
paslaugas; 
c) už naudojamas patalpas bus apmokėta po kelių 
mėnesių; 
d) pinigai už suteiktas paslaugas bus gauti tik po 
dviejų mėnesių. 

8. Kuris iš 
trumpalaikio 
turto apibrėžimų 
yra teisingas? 
 

a) tai turtas, kuris sunaudojamas per vieną 
ataskaitinį laikotarpį uždirbant pajamas; 
b) tai turtas, kuris įmonėje naudojamas ilgą laiką; 
c) tai turtas, kuris įmonėje naudojamas pagal pa-
tvirtintus normatyvus; 
d) visi atsakymai teisingi. 
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9. Kurie iš duotų 
teiginių teisingi? 
 

 Debetuojama 
sąskaita 

Kredituojama 
sąskaita 

1. Sumokėta 
skola mūsų 
įmonei 

pinigai pirkėjų skola 

2. Sumokėti 
komunaliniai 
mokesčiai 

sąnaudos pinigai 

3. Sumokėti 
telefono 
mokesčiai 

sąnaudos pinigai 

4. Gavome 
skolą iš pirkėjų 

skola tiekėjui pinigai 

a) tiktai 1 ir 2; b) tiktai 1, 2 ir 3; c) tiktai 2, 3 ir 4; d) 
tiktai 1, 2 ir 4. 

10. Akcinė 
bendrovė išleido 
ir pardavė 
akcijas. Dėl 
tokios ūkinės 
operacijos: 
 

a) padidėja turtas ir padidėja savininkų nuo-
savybė; 
b) padidėja finansinės veiklos pajamos ir padidėja 
savininkų nuosavybė; 
c) sumažėja savininkų nuosavybė ir padidėja finan-
sinės veiklos pajamos; 
d) sumažėja turtas ir sumažėja įsipareigojimai;  
e) padidėja turtas ir sumažėja savininkų nuosavybė. 

 

Vertinimas: teorinio testo teisingas atsakymas vertinamas vienu 
balu.  

Toliau pateikiama praktinė užduotis. 
16 lentelė 

Praktinės užduoties pavyzdys 

UAB „Kompiuteriai“ prekiauja 
kompiuteriais. Šios bendrovės 
sąskaitų likučiai 20X8m. vasario 
1 d. buvo tokie: 

1. Baldai 40 000,00 Lt.  
2. Sukaupta baldų nusidėvėjimo 

suma 15 960,00 Lt.  
3. Atsargos 124 400,00 Lt. Iš jų: 
 Kompiuteris  V0 – 20 vnt. 

po 2500,00 Lt; 

Papildoma informacija 
Įmonėje dirba trys darbuotojai: 
Darbuotojui A priskaičiuotas 

darbo užmokestis yra 1500,00 Lt. 
Šis darbuotojas dirba pagrindinėje 
įmonėje ir neturi vaikų. 

Darbuotojui B priskaičiuotas dar-
bo užmokestis yra 1250,00 Lt. Šis 
darbuotojas dirba pagrindinėje įmo-
nėje, augina du vaikus iki 18 metų.  

 72



Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo metodika pagal  
Buhalterinės apskaitos (Apskaitos studijų krypties) studijų šaką 

 Kompiuteris V3 – 12 vnt. 
po 6000,00 Lt; 

 Monitorius K1 – 1 vnt. po 
2400,00.Lt. 

4. Išankstiniai apmokėjimai 36 
200,00 Lt. 

5. Pirkėjų skolos 118 900,00 Lt. 
6. Atsiskaitomoji sąskaita 19 

100,00 Lt. 
7. Kasa 14 200,00 Lt. 
8. Akcinis kapitalas 201 000,00 

Lt. 
9. Mokėtinas darbo užmokestis 

3136,13 Lt. 
10. Mokėtinas gyventojų 

pajamų mokestis 937,87 Lt. 
11. Mokėtinos socialinio 

draudimo įmokos 1427,16 Lt. 
12. Mokėtinos Garantinio fondo 

įmokos 8,40 Lt. 
13. Skola tiekėjams 130 000,00 

Lt. 
14 Skola už komunalines 

paslaugas 330,44 Lt. 
Per vasario mėnesį atliktos 

šios ūkinės operacijos: 
20X8-02-03 Išmokėtas 

atlyginimas už sausio mėnesį 
3136,13 Lt. 

20X8-02-03 Sumokėtas 
mokėtinas gyventojų pajamų 
mokestis 937,87 Lt. 

20X8-02-03 Sumokėtos 
mokėtinos socialinio draudimo 
įmokos 1427,16 Lt. 

20X8-02-03 Sumokėtos mokė-
tinos Garantinio fondo įmokos 
8,40 Lt. 

20X8-02-05 Parduoti du 
kompiuteriai V0 po 3000,00 Lt 
(kaina be PVM). Pirkėjai pinigus 

Darbuotojui C priskaičiuotas 
darbo užmokestis yra 1260,00 Lt. 
Šis darbuotojas dirba pagrindinėje 
įmonėje ir turi 1 vaiką. 

 
Įmonės politika 
UAB „Kompiuteriai“ ilgalaikio 

turto nusidėvėjimą skaičiuoja 
tiesiogiai proporcingu metodu. 
Nusidėvėjimo normatyvas yra 5 
metai, likvidacinė turto vertė 100 Lt.  

Įmonė atsargas apskaito 
konkrečių kainų metodu, nuolat 
registruojamu atsargų būdu. 

 
Reikia atlikti: 
1. Apskaičiuoti ilgalaikio turto 

mėnesinę nusidėvėjimo sumą.  
2. Apskaičiuoti darbo užmokestį 

už vasario mėnesį ir užpildyti darbo 
užmokesčio žiniaraštį.  

3. Užregistruoti ūkines operacijas 
bendrajame žurnale. 

4. Atlikti koreguojančius įrašus:  
- PVM koregavimas. 
- Priskaityti baldų savikainos 

nusidėvėjimą. 
- Nurašyti parduotų prekių 

savikainą 
5. Duomenis perkelti į Didžiosios 

knygos sąskaitas. 
6. Sudaryti darbinę atskaitomybės 

lentelę. 
7. Sudaryti pelno (nuostolių) 

ataskaitą už vasario mėnesį. 
8.  Sudaryti balansą 20X8 m. 

vasario 28 d. 
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pervedė į atsiskaitomąją sąskaitą 
20X8-02-07 Skolon parduotas 

monitorius K1 už 2800,00 Lt 
(kaina be PVM). 

20X8-02-08 Pirkėjai grąžino 
100 000,00 Lt skolą, pinigus 
pervedė į atsiskaitomąją sąskaitą. 

20X8-02-09 Skolon pirktas 
vienas monitorius K1 po 2000,00 
Lt (kaina be PVM). 

20X8-02-12 Iš atsiskaitomosios 
sąskaitos sumokėta skola už ko-
munalines paslaugas 330,44 Lt. 

20X8-02-14 Skolon parduoti 
trys kompiuteriai V3 po 6500,00 
Lt (kaina be PVM). 

20X8-02-15 Iš atsiskaitomosios 
sąskaitos sumokėta skola tiekė-
jams 130 000,00 Lt. 

20X8-02-19 Parduota dešimt 
kompiuteriu V0 po 3000,00 Lt 
(kaina be PVM), pirkėjai pinigus 
pervedė į atsiskaitomąją sąskaitą. 

20X8-02-24 Iš kasos sumokėta 
už reklamą 1000,00 Lt (kaina be 
PVM). 

20X8-02-28 Už vasario mėnesį 
priskaičiuotas darbo užmokestis ir 
visi su juo susiję mokesčiai. 

 
Vertinimas: 
10 (puikiai) Be klaidų atliko užduotį, teisingai paskaičiavo 

darbo užmokestį, užregistravo duomenis apskaitoje ir registruose, 
atliko koreguojančius įrašus, identifikavo pajamas ir sąnaudas, 
parengė įmonės finansinę atskaitomybę. 

9 (labai gerai) Atliko užduotį, teisingai paskaičiavo darbo 
užmokestį, užregistravo duomenis apskaitoje ir registruose, atliko 
koreguojančius įrašus, netiksliai identifikavo pajamas ir sąnaudas, 
parengė įmonės finansinę atskaitomybę. 
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8 (gerai) Atliko užduotį, teisingai paskaičiavo darbo užmokestį, 
padarė nežymių klaidų užregistruojant duomenis apskaitoje ir 
registruose, atliko koreguojančius įrašus, netiksliai identifikavo 
pajamas ir sąnaudas, parengė įmonės finansinę atskaitomybę. 

7 (vidutiniškai) Užduotį atliko vidutiniškai, teisingai paskai-
čiavo darbo užmokestį, padarė klaidų užregistruojant duomenis 
apskaitoje ir registruose, atliko koreguojančius įrašus, netiksliai 
identifikavo pajamas ir sąnaudas, parengė įmonės finansinę at-
skaitomybę. 

6 (patenkinamai) Užduotį atliko patenkinamai, teisingai 
paskaičiavo darbo užmokestį, padarė klaidų užregistruojant duo-
menis apskaitoje ir registruose, padarė klaidų atliekant kore-

guojančius įrašus, netiksliai identifikavo pajamas ir sąnaudas, 
parengė įmonės finansinę atskaitomybę. 

5 (silpnai) Užduotį atliko silpnai, padarė klaidų skaičiuojant 
darbo užmokestį, klaidingai užregistravo duomenis apskaitoje ir 
registruose, padarė klaidų atliekant koreguojančius įrašus, ne-
tiksliai identifikavo pajamas ir sąnaudas, parengė įmonės finansinę 
atskaitomybę. 

Nepatenkinamai (4; 3; 2; 1) Užduoties neatliko, neparengė 
finansinės atskaitomybės. 

Galutinis vertinimas: Galutinį vertinimą sudaro teorinio testo ir 
praktinės užduoties vertinimas pagal formulę (pavyzdys): 0,8 praktinio 
uždavinio + 0,2 teorinio testo. 
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VIII. MOKYMOSI PASIEKIMŲ PRIPAŽINIMO 
STUDIJŲ REZULTATAIS ĮFORMINIMAS 

Užpildyta mokymosi pasiekimų įvertinimo ir dalyko įskaitymo 
kortelė (6 priedas) pristatoma į aukštosios mokyklos studijų skyrių 
tam, kad kandidato duomenys būtų įvesti į duomenų bazę (pvz., 
studentų registrą). 

Visi vertinimo dokumentai (pasiekimų įvertinimo ir dalykų 
įskaitymo kortelė, kandidato mokymosi pasiekimų aplankas, už-
pildyti testai, pokalbio protokolai ir kt.) saugomi aukštosios 
mokyklos nustatytoje vietoje (pvz., VLVK Verslo informaciniame 
centre). 

Duomenys apie įskaitytą studijų dalyką pateikiami akademinėje 
pažymoje ar diplomo priedėlyje (jei kandidatas – aukštosios mo-
kyklos studentas).  

Neformalaus ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir 
pripažinimo paslaugos yra vykdomos pasirašius tarp aukštosios 
mokyklos ir kandidato sutartį, kurioje apibrėžiami abiejų šalių 
įsipareigojimai. Paslaugos yra mokamos, mokesčio dydį nustato 
aukštoji mokykla. 
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1 priedas 

DALYKAI  VLVK IR PARTNERIŲ INSTITUCIJOSE 
 

Institucija 
Programos 

pavadinimas 
Studijų pagrindų dalis ir 

Specialioji dalis 
Kreditai 

Aukštoji matematika 4 
Mikro-makroekonomika 4 
Vadybos pagrindai 4 
Informatika 9 
Ekonominė statistika 6 
Teisės pagrindai 4 
Mokesčiai ir jų 
administravimas 

4 

Įmonių veiklos analizė 4 
Investicijų finansinis 
vertinimas 

4 

Auditas 5 
Bankininkystė 4 
Darbo teisė 4 
Tiriamųjų darbų pagrindai 4 
Buhalterinės apskaitos 
pagrindai 

6 

Finansų apskaita ir 
valdymas 

5 

Apskaitos   informacinės 
sistemos 

9 

Valdymo apskaita 6 
Darbuotojų sauga ir 
sveikata 

3 

1. Vakarų 
Lietuvos 
verslo 
kolegija 

Buhalterinė 
apskaita 

Kursinis darbas 3 
Teisė  3 
Darbo ir civilinė sauga 3 
Mikro-makroekonomika 6 
Taikomoji matematika 6 
Vadyba 6 
Statistika 6 
Informacinės technologijos 5 
Apskaitos pagrindai 4 

2. Klaipė-
dos valsty-
binė kole-
gija  

Buhalterinė 
apskaita  

Taikomųjų tyrimų 
metodologija 

3 
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Institucija 
Programos 

pavadinimas 
Studijų pagrindų dalis ir 

Specialioji dalis 
Kreditai 

Finansai 6 
Rinkodara 4 
Dokumentų valdymas 3 
Profesinė etika 3 
Draudimas 3 
Verslo ekonomika 4 
Finansinė apskaita 11 
Apskaita viešajame 
sektoriuje 

3 

Finansinė analizė 6 
Valdymo apskaita 5 
Mokesčiai 6 
Kompiuterizuota apskaita 3 
Auditas 3 
Verslo matematika 8 
Informacinės technologijos 4 
Verslo statistika 4 
Verslo ir vadybos pagrindai 5 
Apskaitos  pagrindai 6 
Mikroekonomika 4 
Makroekonomika 4 
Finansų pagrindai 6 
Smulkaus ir vidutinio verslo 
planavimas ir 
organizavimas 

4 

Mokesčiai 5 
Finansinė apskaita 7 
Valdymo apskaitos 
pagrindai 

4 

Finansų rinkos 3 
Finansinė analizė 5 
Auditas 5 
Strateginis valdymas 4 
Finansų teisė 3 
Įmonės finansų valdymas 7 

3. Kolpin-
go 
kolegija 

Finansai 

Kompiuterinė apskaita 
 
 

5 



 85

Institucija 
Programos 

pavadinimas 
Studijų pagrindų dalis ir 

Specialioji dalis 
Kreditai 

Informacinės technologijos 6 
Matematika 5 
Statistika 4 
Mikroekonomika ir 
makroekonomika 

6 

Teisės pagrindai 3 
Apskaitos pagrindai 8 
Vadyba 4 
Dokumentų valdymas 3 
Finansai 5 
Įmonių ekonomika 6 
Verslo teisė 3 
Įmonių veiklos analizė 4 
Viešojo sektoriaus apskaitos 
pagrindai 

3 

Finansinė apskaita 14 
Valdymo apskaita 5 
Kompiuterizuota apskaita 6 
Individualių įmonių 
apskaita 

3 

Auditas 4 

4. Žemai-
tijos 
kolegija 

Buhalterinė 
apskaita 

Mokesčiai 4 
Taikomoji matematika 6 
Praktinė informatika 6 
Specialybės kalba ir  
dokumentų valdymas 

6 

Ekonomikos pagrindai 3 
Apskaitos pagrindai  6 
Teisė 6 
Vadybos pagrindai 3 
Verslo ekonomika  6 
Aplinkos ir žmonių sauga 3 
Finansai 3 
Marketingo pagrindai 3 
Kompiuterinis dokumentų 
apdorojimas 

3 

Verslo etika  3 

5. Panevė-
žio kole-
gija 

Buhalterinė 
apskaita 

Statistika 3 



 86

Institucija 
Programos 

pavadinimas 
Studijų pagrindų dalis ir 

Specialioji dalis 
Kreditai 

Finansinė apskaita 12 
Valdymo apskaita 6 
Mokesčiai 6 
Kompiuterizuota apskaita 6 
Auditas  3 
Finansinė analizė 6 
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2 priedas 

BUHALTERINĖS APSKAITOS STUDIJŲ ŠAKOS STUDIJŲ 
PROGRAMŲ STUDIJŲ REZULTATAI, STUDIJŲ DALYKŲ 

REZULTATAI IR NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU 
BŪDU ĮGYTŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS STUDIJŲ 

REZULTATŲ UŽSKAITOMI DALYKAI 
 

Studijų rezultatai Studijų dalykų rezultatai Užskaitomi 
dalykai 

1.1.1. Geba identifikuoti 
buhalterinės (finansų) apskaitos 
paskirtį, tikslus bei specifiką. 
1.1.2. Supranta apskaitos 
reglamentavimą ir jo pokyčių 
pagrindines kryptis bei priežastis. 
1.1.3. Suvokia įmonių finansinės 
informacijos pateikimo 
reikalavimus.  
1.1.4. Žino apskaitos esmę ir jei 
keliamus tikslus. 
1.1.5. Išmano finansinės ir valdymo 
apskaitos sistemos diegimo 
nuoseklumą. 

Apskaitos 
pagrindai; 
Finansinė 
apskaita; 
Apskaitos 
taikomosios 
programos 

1.1.6. Identifikuoja biudžetų tipus, 
įmonės biudžetų sistemos sampratą 
ir sandarą. 
1.1.7. Geba suvokti kaštų apskaitos 
informacijos panaudojimo įmonių 
valdyme galimybes. 
1.1.8. Žino atsakomybės centro 
sąvoką bei kaštų apskaitos pagal 
atsakomybės centrus ypatumus. 

Valdymo 
apskaita 

1.1. Žino klasikines 
ir modernias 
buhalterinės 
apskaitos ir jai 
artimų sričių 
mokslų sampratas, 
teorijas, koncepcijas 
bei dėsningumus, 
aiškinančias 
apskaitos sistemos 
funkcionavimo 
principus bei geba 
juos plėtoti, įtvirtinti 
bei taikyti 
buhalterio darbo 
praktikoje. 

1.1.9. Geba įvardinti tiesioginius ir 
netiesioginius mokesčius ir aptarti 
jų ypatumus. 

Mokesčiai 

1.2.1. Išmano įmonės apskaitos 
sistemos sandarą 

1.2. Geba taikyti 
buhalterinės 
apskaitos profesinės 
veiklos teorines 
žinias, būtinas 

1.2.2. Išmano įmonių apskaitos 
politikos sampratą, sandarą bei 
svarbą. 

Apskaitos 
pagrindai; 
Finansinė 
apskaita; 
Apskaitos 
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Studijų rezultatai Studijų dalykų rezultatai Užskaitomi 
dalykai 

1.2.3. Suvokia apskaitos procesą, jo 
etapus, nuoseklumą bei finansinių 
ataskaitų paruošimo procesą. 
1.2.4. Suvokia įvairių kategorijų 
(pajamų, sąnaudų, turto, 
įsipareigojimų, nuosavybės ir pan.) 
identifikavimo, įvertinimo ir 
apskaitos reikalavimus. 
1.2.5. Žino koreguojančių įrašų 
paskirtį ir tipus. 

taikomosios 
programos 

1.2.6. Geba apibrėžti savikainos, 
kaštų, sąnaudų bei išlaidų 
sampratas, analizuoti jų tipus. 
1.2.7. Suvokia savikainos 
kalkuliavimo etapus, jų nuoseklumą 
ir tarpusavio sąryšį. 
1.2.8. Išmano kaštų apskaitos 
informacijos naudojimo sritis. 

Valdymo 
apskaita,  

1.2.9. Suvokia teorinius 
apmokestinimo principus ir jų 
taikymą formuojant mokesčių 
sistemą. 
1.2.10. Geba apibūdinti valstybės 
mokesčių sistemą. 
1.2.11. Geba įvardinti 
apmokestinimo instrumentarijų. 

Mokesčiai 

1.2.12. Geba apibrėžti finansų 
analizės ir vertinimo metodus ir 
rodiklius. 
1.2.13. Geba apibrėžti finansų 
kontrolės funkcijas ir turinį. 

buhalterinės 
apskaitos 
duomenims rinkti, 
interpretuoti ir 
valdyti praktinėje 
veikloje. 

1.2.14. Geba apibūdinti finansų 
kontrolės formas, metodus, 
konkrečius finansų kontrolės 
vykdytojus ir jų funkcijas 

Auditas 

2.1.1. Taiko apskaitos proceso 
etapus. 

2.1. Geba 
naudojantis 
pirminiais ir 
antriniais duomenų 

2.1.2. Žino ir geba pritaikyti 
praktikoje pardavimų pajamų, 

Apskaitos 
pagrindai; 
Finansinė 
apskaita; 
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Studijų rezultatai Studijų dalykų rezultatai Užskaitomi 
dalykai 

parduotų prekių savikainos, pirkimų 
bei PVM apskaitos reikalavimus. 

Apskaitos 
taikomosios 
programos;  
Mokesčiai. 

2.1.3. Geba identifikuoti ir 
analizuoti įmonių taikomus 
tradicinius ir modernius kaštų 
apskaitos metodus. 
2.1.4. Išmano veikla grįstos kaštų 
apskaitos specifiką, procesą ir geba 
ja naudojantis apskaičiuoti įmonės 
savikainą. 

Valdymo 
apskaita 

šaltiniais rinkti ir 
interpretuoti 
apskaitos duomenis, 
kurių reikia 
atitinkamoms 
problemoms spręsti 
bei ieškant įrodymų 
ir/ arba 
kontrargumentų. 

2.1.5. Geba panaudoti mokesčių 
instrumentarijų atskirų mokesčių 
dydžio nustatymui ir mokesčių 
palyginamajai analizei. 

Mokesčiai 

2.2.1. Geba praktiškai įvykdyti 
apskaitos proceso etapų 
reikalavimus ir parengti įmonės 
finansinę atskaitomybę. 
2.2.2. Išmano įmonės trumpalaikio 
ir ilgalaikio turto sąvokas, jų rūšis 
bei skirstymo kriterijus. 
2.2.3. Geba analizuoti ir vertinti 
alternatyvių apskaitos metodų įtaką 
įmonės finansinei būklei ir veiklos 
rezultatams. 

Apskaitos 
pagrindai; 
Finansinė 
apskaita; 
Apskaitos 
taikomosios 
programos 

2.2.4. Skirti tradicinius ir 
moderniuosius kaštų apskaitos 
metodus, jų ypatumus. 
2.2.5. Žino užsakyminio kaštų 
apskaitos metodo esmę ir geba juo 
naudojantis apskaičiuoti įmonės 
savikainą. 

2.2. Geba taikyti 
žinomus 
organizacijų ir 
verslo veiklos 
apskaitos vedimo ir 
tyrimo metodus, 
parodant 
profesionalų požiūrį 
į darbą bei profesiją 
bei dalyvauti 
organizacijos 
plėtroje, 
argumentuojant ir 
pagrindžiant savo 
sprendimus bei 
atliekant į praktiką 
orientuotus tyrimus 

2.2.6. Žino procesinio kaštų 
apskaitos metodo esmę ir geba juo 
naudojantis apskaičiuoti įmonės 
savikainą. 
 

Valdymo 
apskaita 
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Studijų rezultatai Studijų dalykų rezultatai Užskaitomi 
dalykai 

2.2.7. Geba įvertinti konkrečios 
įmonės esamą situaciją, naudojant 
finansų analizės efektyvumo 
kriterijus. 

Auditas 

2.3.1. Geba susisteminti ūkio 
subjekto apskaitos politiką  
2.3.2. Nuosekliai taiko finansinių 
ataskaitų paruošimo procesą. 
2.3.3. Taiko duomenų fiksavimo 
apskaitoje bei registruose taisykles. 
2.3.4. Pritaiko koreguojančius 
įrašus apskaitoje. 
2.3.5. Žino ir geba pritaikyti 
praktikoje valiutinių operacijų 
apskaitos reikalavimus.  
2.3.6. Išmano ir geba pritaikyti 
praktikoje gautinų sumų ir 
abejotinų gautinų sumų apskaitos 
reikalavimus. 
2.3.7. Žino ir geba pritaikyti 
praktikoje atsargų apskaitos 
reikalavimus. 
2.3.8. Išmano ir geba pritaikyti 
praktikoje ilgalaikio materialaus 
nematerialaus ir finansinio turo 
apskaitos reikalavimus. 
2.3.9. Žino ir geba pritaikyti 
praktikoje operacijų su savininkų 
nuosavybe bei pelno paskirstymo 
apskaitos reikalavimus bei geba 
apskaičiuoti pelno mokestį. 
2.3.10. Išmano įsipareigojimų 
apskaitos alternatyvas, žinoti įvairių 
įsipareigojimų tipų apskaitos 
reikalavimus ir geba juos pritaikyti 
praktiškai. 

2.3. Geba rinkti, 
sisteminti, vertinti ir 
teikti objektyvią ir 
lyginamąją 
apskaitos 
informaciją, 
formuoti ir tvarkyti 
apskaitos duomenų 
informacinę bazę 
bei rengti finansinę, 
mokestinę, statistinę 
ir kt. atskaitomybę, 
pasitelkiant 
apskaitos mokslo 
teorijas, tyrimus ir 
praktiką, integruoti 
ir kūrybiškai taikyti 
tyrimo rezultatus 
bei juos adaptuoti 
įmonės veiklos 
apskaitos 
sprendimuose, 
spręsdamas 
konkrečias 
apskaitos vedimo 
problemas, 
plėtodamas 
profesinę veiklą, 
diegdamas apskaitos 
mokslų inovacijas. 

2.3.11. Žino darbo užmokesčio 
apskaitos reikalavimus ir geba 
praktiškai apskaičiuoti darbo 

Apskaitos 
pagrindai; 
Finansinė 
apskaita; 
Apskaitos 
taikomosios 
programos; 
Mokesčiai. 
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užmokesčio dydį, gyventojų pajamų 
mokestį, įmokas į VSDF. 
2.3.12. Įvertinti konkrečią situaciją, 
priimti kaštų apskaitos diegimo 
sprendimus ir parengti savikainos 
kalkuliavimo algoritmą. 

Valdymo 
apskaita. 

2.3.13. Geba nustatyti gyventojų 
pajamų mokesčio, pelno mokesčio, 
pridėtinės vertės mokesčio dydį, 
remiantis realiai valstybėje 
veikiančiais mokesčių įstatymais. 

Mokesčiai 

3.1.1. Geba pasirinkti bendruosius 
apskaitos principus ir atskleisti jų 
esmę ir svarbą finansinėje 
apskaitoje. 
3.1.2. Geba pritaikyti praktiškai 
įvairių kategorijų (pajamų, sąnaudų, 
turto, įsipareigojimų, nuosavybės ir 
pan.) identifikavimo, įvertinimo ir 
apskaitos reikalavimus. 
3.1.3. Žino dvejybinio įrašo ir 
apskaitos lygybės taisykles bei geba 
jas taikyti praktikoje 
3.1.4. Pritaiko apskaitos procedūras 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. 
3.1.5.Geba pasirinkti alternatyvius 
apskaitos metodus pagal Verslo 
apskaitos standartus 
3.1.6. Geba analizuoti ir vertinti 
alternatyvių apskaitos metodų įtaką 
įmonės finansinės būklės ir veiklos 
rezultatams. 

Apskaitos 
pagrindai; 
Finansinė 
apskaita; 
Apskaitos 
taikomosios 
programos; 
Mokesčiai. 

3.1.7. Geba vertinti pateiktą įmonių 
finansinę informaciją, jos 
charakteristikas, atitikimą 
reikalavimams. 

Auditas 

3.1. Geba 
organizuoti ūkio 
subjekto apskaitos 
tarnybos darbą, 
formuoti ir 
įgyvendinti 
apskaitos politiką, 
tvarkant ūkio 
subjekto buhalterinę 
apskaitą, rengiant 
finansinę, 
mokestinę ir kt. 
atskaitomybę, 
plėtoti ir įtvirtinti 
buhalterio profesiją 
bei vertinti, lyginti, 
naudoti apskaitos 
informaciją pagal 
buhalterio 
pareiginius 
nuostatus. 

3.1.8. Geba Identifikuoti ir 
analizuoti konkrečių įmonių 
taikomus kaštų apskaitos metodus 

Valdymo 
apskaita. 
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3.1.9. Išmano ir geba atlikti kaštų-
apimties-pelno analizę. 
3.2.1. Suvokia kaip ir kodėl įmonės 
finansinėje atskaitomybėje 
atsispindi jos ekonominė padėtis. 
3.2.2. Geba įvertinti, apskaičiuoti 
alternatyvių atsargų apskaitos 
metodų įtaka įmonės būklei ir 
veiklos rezultatams. 
3.2.3. Geba įvertinti tikrosios vertės 
metodo pritaikymo įtaką įmonės 
būklei ir veiklos rezultatams. 
3.2.4. Išmano pinigų srautų tipus ir 
geba parengti pinigų srautų 
ataskaitą bei biudžetą. 
3.2.5. Geba priimti kaštų struktūros 
planavimo ir kitus operatyvinius ir 
taktinius sprendimus. 
3.2.6. Geba apskaičiuoti 
planuojamus gamybos kaštus ir 
savikainą 
3.2.7. Geba nustatyti negamybinius 
kaštus ir komercinę bei pilnąją 
savikainą. 
3.2.8. Žino įmonės biudžetų 
sudarymo tikslus įmonės planavimo 
proceso kontekste. 
3.2.9. Išmano įmonės biudžetų 
sistemą ir biudžetų sudarymo 
principus. 
3.2.10. Išmano biudžetų tipus, jų 
rengimo ir naudojimo įmonėse 
specifiką. 

3.2. Geba 
prognozuoti ir 
sudarytis finansinių 
ataskaitų planus, 
rengti juridinio 
asmens biudžetus 
bei lyginti faktinius 
įmonės veiklos 
rezultatus su 
planiniais bei 
organizuoti planų 
įgyvendinimą, 
kontroliuoti jų 
vykdymą taikant 
analitinį mąstymą ir 
kūrybiškumą. 

3.2.11. Išmano standartų rengimo ir 
naudojimo įmonėje galimybes bei 
apskaičiuoja kaštų standartus. 

Apskaitos 
pagrindai; 
Finansinė 
apskaita; 
Apskaitos 
taikomosios 
programos; 
Valdymo 
apskaita 

3.3. Geba 
vadovaudamasis 
profesinės etikos 

3.3.1. Žino finansinę apskaitą 
reglamentuojančius dokumentus 
Lietuvoje, jų rengimo tvarką, bei 

Apskaitos 
pagrindai; 
Finansinė 
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geba juos analizuoti ir pritaikyti 
praktinėje veikloje. 
3.3.2. Geba taikyti finansų 
apskaitos principus, kontroliuojant 
įmonės finansų apskaitą. 

apskaita; 
Apskaitos 
taikomosios 
programos 

3.3.3. Geba sudaryti biudžetus ir 
kontroliuoti jų vykdymą. 
3.3.4. Išmano kaštų kaupimo 
alternatyvas bei geba identifikuoti 
įmonės naudojamą kaštų apskaitos 
kaupimo būdą. 
3.3.5. Išmano savikainos 
kalkuliavimo sudarymo principus ir 
analizuoja įmonių naudojamus 
algoritmus. 
3.3.6. Geba analizuoti įmonių 
gamybinės ir paslaugų teikimo 
veiklos ypatumus bei kaštų 
apskaitos poreikius. 
3.3.7. Adaptuoja biudžetų sistemą 
konkrečiai situacijai ir parengia 
įmonės biudžetus, 
3.3.8. Geba kontroliuoti biudžetų 
vykdymą naudojant variacijos 
analizę. 

Valdymo 
apskaita 

3.3.9. Moka nustatyti mokesčių 
dydį ir vertinti jų pokyčių įtaką ūkio 
subjektų veiklai. 

Mokesčiai 

principais praktinėje 
veikloje, 
kontroliuoti ūkinių 
operacijų ir įvykių 
pagrindimą 
apskaitos 
dokumentais, 
numatyti apskaitos 
politikos taikymo 
kontrolės formas ir 
procedūras bei 
užtikrinti 
veiksmingą 
apskaitos politikos 
vykdymą, diskutuoti 
aktualiais 
profesiniais 
klausimais bei dirbti 
grupėje, taikyti 
vadybinį mąstymą, 
analitinius ir 
loginius įgūdžius 
praktinėje veikloje. 

3.3.10. Suvokia ir geba analizuoti 
finansų kontrolės turinį bei jos 
efektyvumą. 

Auditas 

4.1.1. Išmano apskaitos 
reglamentavimą tarptautiniame 
lygmenyje bei esamus apskaitos 
modelius. 

4.1. Geba sklandžiai 
ir įtaigiai reikšti 
savo mintis žodžiu 
ir raštu, efektyviai 
komunikuoti 
profesinėje 
aplinkoje, lietuvių 
bei užsienio kalba, 

4.1.2. Pateikia finansines ataskaitas 
bei aiškinamojo rašto pastabas 
pagal rengimo reikalavimus ir 
numatytą sandarą. 

Apskaitos 
pagrindai; 
Finansinė 
apskaita; 
Apskaitos 
taikomosios 
programos; 
Valdymo 
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4.1.3. Suvokti įmonių finansinės 
informacijos pateikimo 
reikalavimus, vertina įmonių 
pateiktą informaciją, jos 
charakteristikas, atitikimą 
reikalavimams. 

vartojant lietuvišką 
ir tarptautinę 
terminologiją, 
adaptyvią 
buhalterinės 
apskaitos praktikai. 

4.2.4. Geba pagal pateiktą užduotį 
aprašyti ūkio subjekto apskaitos 
politiką ir perteikti apskaitos 
informaciją, idėjas, problemas ir 
sprendimus. 

apskaita, 
Mokesčiai. 
Profesinės 
veiklos 
praktika, 
Auditas. 

4.2.1. Išmano finansų, valdymo 
apskaitos ir mokesčių 
reglamentavimo hierarchiją bei 
geba analizuoti ir pritaikyti 
reglamentavimo pokyčius. 
4.2.2. Nuosekliai taiko apskaitos 
proceso etapus. 
4.2.3. Geba užpildyti finansines 
ataskaitas bei parengti aiškinamojo 
rašto pastabas. 
4.2.4. Analizuoja įmonių finansinę 
informaciją bei vertina įmonių 
pateiktą informaciją, jos 
charakteristikas, atitikimą 
reikalavimams. 

Apskaitos 
pagrindai; 
Finansinė 
apskaita; 
Apskaitos 
taikomosios 
programos; 
Valdymo 
apskaita, 
Mokesčiai. 

4.2.5. Geba analizuoti įmonės kaštų 
apskaitos sistemą ir priimti kaštų 
apskaitos sprendimus. 
4.2.6. Geba identifikuoti įmonės 
kaštus savikainos kalkuliavimo 
tikslais. 
4.2.7. Taiko savikainos 
kalkuliavimo proceso etapus. 

4.2 Geba analizuoti, 
apibendrinti, vertinti 
apskaitos 
informaciją, 
organizacijoje, 
versle bei jo 
aplinkoje 
vykstančius įvykius 
bei procesus bei 
naudojantis 
adekvačiais tyrimo 
metodais 
identifikuoti verslo 
problemą, apdoroti 
apskaitos 
informaciją ir 
užtikrinti jos 
patikimumą. 

4.2.8. Geba išanalizuoti įmonės 
situaciją ir parengti jai adaptuotą 
savikainos kalkuliavimo algoritmą. 
 
 

Valdymo 
apskaita 
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5.1.1. Geba analizuoti įmonių 
finansinės informacijos pateikimo 
reikalavimus. 
5.1.2. Išmano apskaitos 
reglamentavimą ir jo pokyčių 
pagrindines kryptis ir priežastis. 
5.1.3. Geba užfiksuoti duomenis 
sąskaitose, perkelti juos į registrus, 
sudaryti bandomąjį balansą, 
padaryti koreguojančius įrašus bei 
atlikti sąskaitų uždarymą. 
5.1.4. Suvokia įvairių kategorijų 
(pajamų, sąnaudų, turto, 
įsipareigojimų, nuosavybės ir pan.) 
identifikavimo, įvertinimo ir 
apskaitos reikalavimus bei pritaiko 
juos praktiškai. 
5.1.5. Geba analizuoti ir vertinti 
informaciją apie įmonės pajamas ir 
sąnaudas, jų sandarą bei jos 
atitikimą reikalavimams. 
5.1.6. Geba analizuoti ir vertinti 
informaciją apie įmonės turtą, 
įsipareigojimus bei nuosavybę, jų 
sandarą bei jos atitikimą 
reikalavimams 

Apskaitos 
pagrindai; 
Finansinė 
apskaita; 
Apskaitos 
taikomosios 
programos; 
Profesinės 
veiklos 
praktika. 

5.1.7. Geba identifikuoti kaštų 
apskaitos informacijos vartotojų 
poreikius ir pateikti jiems 
informaciją. 
5.1.8. Žinoti informacijos 
naudojimo ir vidinių ataskaitų 
rengimo galimybes. 
5.1.9. Geba Skaičiuoti ribinį pelną, 
pardavimų kiekius, 
nenuostolingumo tašką ir naudoti 
juos sprendimų priėmimui. 

5.1. Geba rasti, 
rinkti, analizuoti ir 
sisteminti 
informaciją iš 
skirtingų šaltinių, 
naudotis 
informacinėmis 
technologijomis, 
elgtis su 
konfidencialia 
informacija bei 
perteikti apskaitos 
informaciją, idėjas, 
problemas ir 
sprendimus tiek 
specialistams, tiek 
ne specialistams, 
dirbant tradicinėse 
ir virtualiose darbo 
grupėse bei 
tarpdalykinėje 
komandoje, 
organizuoti savo 
darbą ir mokymąsi 
savarankiškai, 
taikant įgytas 
teorines žinias 
praktikoje, siekiant 
naujovių mokymosi 
visą gyvenimą 
kontekste bei 
prisiimant 
atsakomybę už 
patikėtą užduotį. 

5.1.10. Geba analizuoti įmonių 
kaštų struktūrą, jos įtaką įmonių 

Valdymo 
apskaita; 
Profesinės 
veiklos 
praktika. 
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veiklos rezultatams, siūlyti kaštų 
struktūros pokyčius. 
5.2.11. Geba pagal pateiktą užduotį 
perteikti apskaitos informaciją, 
idėjas, problemas ir sprendimus. 
5.2.12. Geba įvertinti konkrečios 
įmonės finansinę būklę naudojant 
finansinės būklės analizės metodus. 

Auditas 

5.2.1. Geba praktiškai įvykdyti 
apskaitos proceso etapų 
reikalavimus ir parengti įmonės 
finansinę atskaitomybę. 
5.2.2. Išmano tarpinės finansinės 
atskaitomybės, informacijos apie 
susijusius asmenis bei segmentus 
pateikimo reikalavimus ir vertina 
įmonių pateikiamos informacijos 
atitikimą šiems reikalavimams. 
5.2.3. Geba palyginti finansų ir 
valdymo apskaitos skirtumus 
5.2.4. Geba pateikti finansų, 
valdymo apskaitos ir mokesčių 
informaciją vartotojams, 
atsižvelgdamas į jų poreikius. 
5.2.5. Skiria vieneto ir bendrąją 
savikainą ir geba analizuoti jų 
vartojimo privalumus, ribotumus 
bei skirtumus 
5.2.6. Išmano kokia kaštų apskaitos 
informacija turi būti pateikiama 
finansinėje atskaitomybėje ir geba 
ją analizuoti. 

5.2. Geba 
bendradarbiauti, 
dirbti komandoje 
siekiant visuminio 
efekto, kūrybiškai 
taikant įvairių 
mokslų, naujausiais 
atradimais 
grindžiamas 
profesinės veiklos 
teorines žinias, 
nustatant ir 
sprendžiant 
apskaitos problemas 
bei priimant 
sprendimus įmonėse 
ir organizacijose bei 
kritiškai vertinti 
savo funkcinę 
profesinę veiklą, 
žinias ir vertybes, 
reflektuoti savo, 
kaip profesionalo 
augimą, 
suvokdamas 
mokymosi visą 
gyvenimą svarbą. 

5.2.7. Analizuoja kaštų tipus, žino, 
kaip juos pritaikyti, pažinti ir 
naudoti gyvenimiškose situacijose. 

Apskaitos 
pagrindai; 
Finansinė 
apskaita; 
Apskaitos 
taikomosios 
programos; 
Valdymo 
apskaita, 
Mokesčiai. 
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3 priedas 
 

UŽDUOČIŲ PAVYZDŽIAI 
 

1.1.1. Geba identifikuoti buhalterinės (finansų) apskaitos pa-
skirtį, tikslus bei specifiką. 
 
1. Apskaitos informacija – tai: 
a) duomenys naudojami valdymui; 
b) duomenys, pateikiami suprantama forma; 
c) duomenys, naudojami valdytojams ateityje; 
d) iš patikimo šaltinio gauti ir tinkamai užfiksuoti apskaitos 
duomenys, kurie naudojami valdymo procese arba kurie 
potencialiai ateityje gali būti naudingi valdytojams. 
 
2. Koks pagrindinis apskaitos tikslas? 
a) Teikti informaciją suinteresuotoms šalims, kad jos galėtų 
įvertinti įmonės finansinę padėtį. 
b) Fiksuoti ūkinius faktus, vesti atsiskaitymus su tiekėjais ir 
pirkėjais. 
c) Skaičiuoti įmonės pajamas ir išlaidas, teisingai mokėti mokes-
čius biudžetui. 
 
3. LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme reglamentuojami 
bendrieji principai: 
a) įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo; 
b) pastovumo, piniginio mato, kaupimo; 
c) palyginimo, atsargumo, neutralumo; 
d) visi išvardyti.      
 
4. Bendrieji apskaitos principai: 
a) apibrėžia apskaitos tvarkymą; 
b) nurodo, kaip turi būti tvarkoma įmonės valdymo ir finansinė 
apskaita; 
c) nustato reikalavimus apskaitai; 
d) visi teiginiai teisingi.          
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1.1.2. Supranta apskaitos reglamentavimą ir jo pokyčių pagrin-
dines kryptis bei priežastis. 
 
1. LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme reglamentuojami 
šie bendrieji principai: 
a) įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo;  
b) pastovumo, piniginio mato, kaupimo;  
c) palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio svarbos; 
d) visi išvardyti. 
 
2. Apskaitos politika yra: 
a) LR finansų ministerijos nustatyta tvarka; 
b) Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka; 
c) ES direktyvų ir TAS nustatyta apskaitos tvarkymo politika; 
d) bendrieji apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, 
skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinei atskai-
tomybei sudaryti bei pateikti. 
 
1.1.3. Suvokia įmonių finansinės informacijos pateikimo 
reikalavimus. 
 
1. Bendriausi reikalavimai finansinės apskaitos ir atskaitomybės 
duomenims yra: 
a) ažūriškumas, optimalumas, informacijos kokybinių charak-
teristikų derinimas, tikros ir teisingos padėties atspindėjimas; 
b) pateikimas laiku, viešumas, patikimumas, garbingumas ir 
objektyvumas; 
c) moksliškumas, sąžiningumas ir nepriklausomybė; 
d) visi atsakymai teisingi. 
 
2. Kuris iš teiginių neatitinka apskaitos informacijai keliamų 
reikalavimų? 
a) informacija pateikiama laiku; 
b) informacija turi būti išsami ir naudinga vidaus ir išorės 
informacijos vartotojui; 
c) informacijos turi būti daug; 
d) informacija tinkama, objektyvi, palyginama. 
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1.1.4. Žino apskaitos esmę ir jei keliamus tikslus. 
 
1. Fundamentali apskaitos lygybė: 
a) pelnas = pajamos – sąnaudos; 
b) turtas = nuosavas kapitalas + įsipareigojimai; 
c) turtas = akcinis kapitalas + pajamos – sąnaudos; 
d) trumpalaikis turtas = Skolintojų nuosavybė - įsiskolinimai 
tiekėjams. 
 
2. Finansinėje apskaitoje atspindimi objektai matuojami: 
a) išreiškiant juos nekintančia ilgalaikio turto verte; 
b) sutartinių prekių apimtimi;  
c) nacionaline valiuta;  
d) stabilia konvertuojama valiuta. 
 
1.1.5. Išmano finansinės ir valdymo apskaitos sistemos diegimo 
nuoseklumą. 
 
1. Tam, kad valdymo apskaitos duomenys galėtų būti racionaliai 
panaudoti valdymo procese, pirmiausia reikia: 
a) gerai sutvarkytos ir aiškios įmonės valdymo organizacinės 
struktūros; 
b) atskirti tiesiogines ir netiesiogines išlaidas; 
c) gamybą organizuoti taip, kad būtų padengtos bendrosios ir 
administracinės išlaidos; 
d) kiek galima mažinti išlaidas ir kiek galima didinti sąnaudas. 
 
2. Diegiant valdymo apskaitą yra privaloma: 
a) speciali, tik valdymo apskaitai skirta sąskaitų sistema; 
b) dvejybinio įrašo naudojimas; 
c) aiškiai nustatyta įmonės valdymo sistema; 
d) nėra teisingo atsakymo. 
 
3. Apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nustato: 
a) įmonės vadybininkai;  
b) įmonės vadovybė; 
c) akcininkai;  
d) vidaus auditorius. 
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4. Įmonės valdymo apskaitos įdiegimas yra: 
a) privalomas; 
b) neprivalomas; 
c) privalomas AB; 
d) privalomas valstybinėms įmonėms. 
 
1.1.7. Geba suvokti kaštų apskaitos informacijos panaudojimo 
įmonių valdyme galimybes. 
 
1. Valdomi kaštai yra apibūdinami taip: 
a) tai kaštai, kuriuos nusprendžia padaryti vadybininkas 
ataskaitiniais metais, norėdamas įvykdyti visas užduotis, išskyrus 
klientų užsakymų įvykdymą,  
b) kaštai, kurių suma yra skirta atkreipti dėmesį vadybininko, 
kuriam priskirta domėtis šiais kaštais  
c) tai kaštai, kurių suma keičiasi priklausomai nuo pajėgumų 
panaudojimo laipsnio,  
d) kaštai, kurie nepasikeitė, padarius vadybinį sprendimą. 
 
2. Kaštai parodo: 
a) kam, kokių ir kiek išleidžiame pinigų; 
b) ką ir už kiek perkame; 
c) kiek išleidome pinigų praeitais ataskaitiniais laikotarpiais. 
 
1.1.8. Žino atsakomybės centro sąvoką bei kaštų apskaitos 
pagal atsakomybės centrus ypatumus. 
 
1. Kuri iš išvardytų veikų neįvardija nė vienos pagrindinės (iš 
keturių) veikų klasės? 
a) proceso pertvarkymo; 
b) pagrindinio proceso; 
c) išeigos; 
d) administravimo. 
 
1.2.1. Išmano įmonės apskaitos sistemos sandarą. 
 
1. Finansinė apskaita skirta:  
a) vidaus ir išorės vartotojams;  
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b) vertybinių popierių biržai;  
c) statistikai;  
d) nėra teisingo atsakymo. 
 
2. Įmonių atskaitomybė pagal paskirtį skirstoma į: 
a) vidaus vartotojams;  
b) išorės vartotojams;  
c) vienos įmonės ir konsoliduota;  
d) finansinę, valdymo, mokestinę, statistinę, specialios paskir-
ties. 
 
1.2.2. Išmano įmonių apskaitos politikos sampratą, sandarą bei 
svarbą. 
 
1. Apskaitos politika yra: 
a) Tarptautinio apskaitos komiteto standartų nustatyta tvarka; 
b) ES direktyvų nustatyta apskaitos vedimo įmonėse politika; 
c) LR Vyriausybės įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta aps-
kaitos vedimo tvarka; 
d) bendrieji apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, 
skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinei 
atskaitomybei sudaryti bei pateikti. 
 
1.2.3. Suvokia apskaitos procesą, jo etapus, nuoseklumą bei 
finansinių ataskaitų paruošimo procesą. 
 
1. Metinę finansinę atskaitomybę viešai skelbti privalo: 
a) uždarosios akcinės bendrovės;  
b) individualios įmonės;  
c) akcinės bendrovės;  
d) visos išvardytos įmonės. 
 
2. Ką rodo balansas? 
a) rodiklių išdėstymą vienas paskui kitą;  
b) finansinių metų pradžią ir pabaigą;  
c) turtą;  
d) lentelę. 
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3. Apskaitos metodika įmonėse turėtų būti keičiama: 
a) kuo greičiau, t.y. remiantis pažangiausiomis apskaitos meto-
dikomis; 
b) labai apdairiai, kad ilgai išliktų stabili; 
c) tik tada, kai nauja efektyvi apskaitos metodika yra patvirtinta 
Audito ir apskaitos institute; 
d) tik tada, kai ji neprieštarauja TAS. 
 
1.2.4. Suvokia įvairių kategorijų (pajamų, sąnaudų, turto, 
įsipareigojimų, nuosavybės ir pan.) identifikavimo, įvertinimo 
ir apskaitos reikalavimus. 
 
1. Ilgalaikis turtas balanse pateikiamas: 
a) įsigijimo savikaina;  
b) įsigijimo savikaina pridėjus likutinę vertę;  
c) įsigijimo savikaina atėmus nusidėvėjimo sumą;  
d) likvidacine verte. 
 
2. Kas yra trumpalaikis turtas? 
a) keičiamas turtas per vieną gamybos ciklą;  
b) keičiamas turtas per kelis gamybos ciklus;  
c) turtas iš karto paverčiamas pinigais;  
d) likvidus turtas. 
 
3. Įmonė skolon už likutinę vertę perleido savo veikloje naudotus 
įrengimus: 
a) pasikeičia įmonės turto sudėtis;  
b) pasikeičia įmonės nuosavybės sudėtis;  
c) Padidėja apskaitinės lygybės reikšmės;  
d) Sumažėja apskaitinės lygybės reikšmės. 
 
4. Sąnaudos yra: 
a) sunaudotų uždirbant pajamas išteklių dalis; 
b) pajamų ir išlaidų santykis išreikštas tam tikro laikotarpio 
procentais; 
c) išleisti pinigai ar kitas turtas; 
d) pinigai, sumokėti už atsargas, skirtas prekėms gaminti. 
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5. Kuri operacija, įvykusi sausio mėnesį, didina pajamas: 
a) gautas avansas už darbus, kurie bus atlikti vasario mėnesį; 
b) pirkėjai apmokėjo įsiskolinimą už prekes, kurios buvo gautos 
gruodžio mėnesį; 
c) pirkėjams skolon parduotos prekės pagal išrašytas sąskaitas – 
faktūras; 
d) į atsiskaitomąją sąskaitą gauta iš banko trumpalaikė paskola. 
 
6. Pavyzdinio sąskaitų plano penktoji klasė skirta: 
a) uždirbtoms per ataskaitinį laikotarpį pajamoms registruoti; 
b) įmonės nematerialiajam turtui registruoti; 
c) įmonės trumpalaikiam turtui registruoti; 
d) įmonės įsipareigojimams registruoti. 
 
1.2.4. Suvokia įvairių kategorijų (pajamų, sąnaudų, turto, 
įsipareigojimų, nuosavybės ir pan.) identifikavimo, įvertinimo 
ir apskaitos reikalavimus. 
3.1.2. Geba pritaikyti praktiškai įvairių kategorijų (pajamų, 
sąnaudų, turto, įsipareigojimų, nuosavybės ir pan.) identifi-
kavimo, įvertinimo ir apskaitos reikalavimus. 
5.1.5. Geba analizuoti ir vertinti informaciją apie įmonės 
pajamas ir sąnaudas, jų sandarą bei jos atitikimą reikala-
vimams. 
 
UAB „X“ nupirko prekių iš tiekėjo A skolon už 3800 Lt ir iš tiekėjo 
B už 500 lt, sumokėdama pavedimu. Per mėnesį pirkėjai nupirko 
prekių už 2400 Lt sumokėdami grynais pinigais, ir už 800 lt 
skolon. Nustatykite įmonės pajamas, sąnaudas, įplaukas ir išmokas.  
 
Pajamos____________Sąnaudos______________Įplaukos______
______Išmokos___________ 
 
1.2.5. Žino koreguojančių įrašų paskirtį ir tipus. 
2.3.4. Pritaiko koreguojančius įrašus apskaitoje. 
 
1. Norint, kad metinė finansinė atskaitomybė atspindėtų tikslius 
duomenis apie pajamas ir sąnaudas reikia: 
a) sudaryti darbinę atskaitomybės lentelę;  
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b) sudaryti bandomąjį balansą;  
c) uždaryti pajamų ir sąnaudų sąskaitas;  
d) atlikti koreguojančius įrašus. 
 
2. Kuri iš pateiktų situacijų bus koreguojama įrašu, kuriuo 
paskirstomos neuždirbtos pajamos tiems laikotarpiams per kuriuos 
bus uždirbtos: 
a) nupirktas automobilis ir apskaičiuojamas jo nusidėvėjimas; 
b) iš anksto gauti pinigai už ateityje pateikiamas paslaugas; 
c) už naudojamas patalpas bus apmokėta po kelių mėnesių; 
d) pinigai už suteiktas paslaugas bus gauti tik po dviejų mėnesių. 
 
3. Koreguotas bandomasis balansas – tai:  
a) ataskaita, pildoma laikotarpio pabaigoje;  
b) finansinė ataskaita;  
c) visų sąskaitų ir jų koreguotų likučių sąrašas;  
d) visi atsakymai teisingi. 
 
4. Kuri iš pateiktų situacijų bus koreguojama įrašu, kuriuo 
paskirstomos neuždirbtos pajamos tiems laikotarpiams per kuriuos 
bus uždirbtos: 
a) nupirktas automobilis ir apskaičiuojamas jo nusidėvėjimas; 
b) iš anksto gauti pinigai už ateityje pateikiamas paslaugas; 
c) už naudojamas patalpas bus apmokėta po kelių mėnesių; 
d) pinigai už suteiktas paslaugas bus gauti tik po dviejų mėnesių. 
 
5. Kuri iš pateiktų situacijų bus koreguojama įrašu, kuriuo re-
gistruojamos uždirbtos, bet dar neapmokėtos pajamos: 
a) nupirktas automobilis ir apskaičiuojamas jo nusidėvėjimas;  
b) iš anksto gauti pinigai už ateityje pateikiamas paslaugas;  
c) už naudojamas patalpas bus apmokėta po kelių mėnesių;  
d) pinigai už suteiktas paslaugas bus gauti tik po dviejų 
mėnesių. 
 
6. Įmonė nusipirko įrengimą už 16000 lt. Jis bus naudojamas 5 
metus, likvidacinė vertė 1000. Nustatykite metinę nusidėvėjimo 
sumą: 
a) 3200 lt;  
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b) 3750 lt; 
c) 3000 lt;  
d) nė viena iš šių sumų. 
 
1. Laikotarpio pabaigoje įregistruotas gautinas PVM – 2076 lt, 
mokėtinas PVM – 4376 lt. Atlikite koreguojamąjį įrašą. 
 
2. Uždarykite įmonės sąskaitas: parduotų prekių savikaina 2080 
lt, reklamos sąnaudos 2240 lt, kanceliarinės sąnaudos 2800 lt, 
darbo užmokesčio sąnaudos 44 400 lt, draudimo sąnaudos 1680 lt, 
įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos 550 lt, pelno mokesčio sąnaudos 
5436 lt, suteikta paslaugų už 76400 lt.  
 
3. Prekių likučiai mėnesio 1 dienai: 
Pusvilnė PV1 – 800 m. po 35 Lt 
Vilna V1  – 200 m. po 22 Lt 
Vilna V2  – 600 m. po 35 Lt 
Medvilnė M1 – 700 m. po 14 Lt 
08 d. parduota 500 m pusvilnės PV1 po 43,- Lt/m (+PVM).  
14 d. parduota 250 m vilnos V1 po 54,- Lt/m (+PVM).  
24 d. parduota 250 m vilnos V2 po 60,- Lt/m (+PVM).  
28 d. parduota 250 m medvilnės M1 po 25,- Lt/m (+PVM).. 
Nurašykite parduotų prekių savikainą. 
 
1.2.6. Geba apibrėžti savikainos, kaštų, sąnaudų bei išlaidų 
sampratas, analizuoti jų tipus. 
 
1. Kaštai – tai sąvoka apimanti:  
a) įvairius savikainos rodiklius;  
b) išlaidų ir sąnaudų rodiklius;  
c) išlaidų, sąnaudų ir savikainos rodiklius;  
d) išlaidų, pajamų, sąnaudų ir savikainos rodiklius; 
 
2. Produkto kaštai yra: 
a) tik tie, kuriuos tiesiogiai galima priskirti produkto vienetui;  
b) tie, kurie siejami su produktais, parduotais per ataskaitinį 
laikotarpį;  
c) tie, kurie susiję su produkto dizaino veika;  
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d) visi kaštai, patirti gaminant produktą. 
 
3. Išorinėse ataskaitose visi negamybiniai kaštai yra laikomi 
laikotarpio kaštais. 
a) Teisingas atsakymas;  b) Neteisingas atsakymas. 
 
4. Terminai kaštai ir išlaidos yra lygiareikšmiai.  
a) Teisingas atsakymas; 
b) Neteisingas atsakymas. 
 
1.2.7. Suvokia savikainos kalkuliavimo etapus, jų nuoseklumą 
ir tarpusavio sąryšį. 
 
1. Parduotų produktų pilnoji savikaina apskaičiuojama tokiose 
situacijose: 
a) Metų pabaigoje sudarant išorinės finansinės atskaitomybės 
ataskaitas; 
b) Kas mėnesį tikrinant, kuriuos produktus naudingiausia 
parduoti; 
c) Atliekant lūžio taško analizę ir nustatant nenuostolingos 
gamybos programą. 
d) Visose prieš tai minėtose situacijose. 
 
2. Kurios išlaidos nebus įtrauktos į audinių pilnąją savikainą: 
a) audimo cecho meistrų darbo išlaidos;  
b) pardavimų skyriaus darbo užmokestis;  
c) verpalų sąnaudos;  
d) bus įtraukiami visi. 
 
3. Įmonei taikant dalinį (kintamąjį) produktų savikainos 
kalkuliavimą į gaminių savikainą įskaičiuojamos: 
a) tik kintamosios produktų gamybos išlaidos; 
b) produktų pardavimų išlaidos, kurias galima susieti su 
konkrečiais produktais; 
c) gamybinės ir įmonės valdymo išlaidos; 
d) visi atsakymai teisingi 
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4. Įmonei taikant pilnąjį (bendrąjį) produktų savikainos kalku-
liavimą į gaminių savikainą įskaičiuojamos: 
a) tik kintamosios produktų gamybos išlaidos; 
b) ir kintamos ir pastovios įmonės išlaidos; 
c) tik produktų reklamos ir pardavimų išlaidos; 
d) nėra teisingo atsakymo. 
 
1.2.8. Išmano kaštų apskaitos informacijos naudojimo sritis. 
 
1. Skiriami šie kaštų objektai:  
a) produkcijos bendroji apimtis;  
b) padaliniai arba veika;  
c) laikotarpis;  
d) produkcijos bendroji apimtis, padaliniai (veika) ir laiko-
tarpis;  
e) nėra teisingo atsakymo. 
 
2. Produkto kaštai - tai kaštai, patirti gaminant produktą.  
a) Teisingas atsakymas;  
b) Neteisingas atsakymas. 
 
3. Valdymo apskaita teikia informaciją apie organizacijos produktų 
padalinių, paslaugų ir atskirų veikų kaštus ir pelningumą. 
a) Teisingas atsakymas;  b) Neteisingas atsakymas. 
 
1.2.3. Suvokia apskaitos procesą, jo etapus, nuoseklumą bei 
finansinių ataskaitų paruošimo procesą. 
1.2.4. Suvokia įvairių kategorijų (pajamų, sąnaudų, turto, 
įsipareigojimų, nuosavybės ir pan.) identifikavimo, įvertinimo 
ir apskaitos reikalavimus. 
1.2.5. Žino koreguojančių įrašų paskirtį ir tipus. 
2.1.1. Taiko apskaitos proceso etapus. 
2.1.2. Žino ir geba pritaikyti praktikoje pardavimų pajamų, 
parduotų prekių savikainos, pirkimų bei PVM apskaitos 
reikalavimus. 
2.2.1. Geba praktiškai įvykdyti apskaitos proceso etapų 
reikalavimus ir parengti įmonės finansinę atskaitomybę. 
2.3.2. Nuosekliai taiko finansinių ataskaitų paruošimo procesą. 
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2.3.3. Taiko duomenų fiksavimo apskaitoje bei registruose 
taisykles. 
2.3.4. Pritaiko koreguojančius įrašus apskaitoje. 
2.3.7. Žino ir geba pritaikyti praktikoje atsargų apskaitos 
reikalavimus. 
2.3.8. Išmano ir geba pritaikyti praktikoje ilgalaikio mate-
rialaus nematerialaus ir finansinio turo apskaitos reikalavi-
mus. 
2.3.9. Žino ir geba pritaikyti praktikoje operacijų su savininkų 
nuosavybe bei pelno paskirstymo apskaitos reikalavimus bei 
geba apskaičiuoti pelno mokestį. 
2.3.11. Žino darbo užmokesčio apskaitos reikalavimus ir geba 
praktiškai apskaičiuoti darbo užmokesčio dydį, gyventojų 
pajamų mokestį, įmokas į VSDF. 
3.1.3. Žino dvejybinio įrašo ir apskaitos lygybės taisykles bei 
geba jas taikyti praktikoje. 
3.1.4. Pritaiko apskaitos procedūras ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje. 
4.2.2. Nuosekliai taiko apskaitos proceso etapus. 
4.2.3. Geba užpildyti finansines ataskaitas bei parengti 
aiškinamojo rašto pastabas. 
5.1.3. Geba užfiksuoti duomenis sąskaitose, perkelti juos į 
registrus, sudaryti bandomąjį balansą, padaryti 
koreguojančius įrašus bei atlikti sąskaitų uždarymą. 
5.2.1. Geba praktiškai įvykdyti apskaitos proceso etapų 
reikalavimus ir parengti įmonės finansinę atskaitomybę. 
 

UAB „Kompiuteriai“ prekiauja kompiuteriais. Šios 
bendrovės sąskaitų likučiai 20X8m. vasario 1d. buvo tokie: 

1. Baldai 40 000,00 Lt.  
2. Sukaupta baldų nusidėvėjimo suma 15 960,00 Lt.  
3. Atsargos 124 400,00 Lt. Iš jų: 
 Kompiuteris  V0 – 20 vnt. po 2500,00 Lt; 
 Kompiuteris V3 – 12 vnt. po 6000,00 Lt; 
 Monitorius K1 – 1 vnt. po 2400,00.Lt. 

4. Išankstiniai apmokėjimai 36 200,00 Lt. 
5. Pirkėjų skolos 118 900,00 Lt. 
6. Atsiskaitomoji sąskaita 19 100,00 Lt. 
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7. Kasa 14 200,00 Lt. 
8. Akcinis kapitalas 201 000,00 Lt. 
9. Mokėtinas darbo užmokestis 3136,13 Lt. 
10. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 937,87 Lt. 
11. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 1427,16 Lt. 
12. Mokėtinos Garantinio fondo įmokos 8,40 Lt. 
13. Skola tiekėjams 130 000,00 Lt. 
14 Skola už komunalines paslaugas 330,44 Lt. 
Per vasario mėnesį atliktos šios ūkinės operacijos: 
20X8-02-03 Išmokėtas atlyginimas už sausio mėnesį 3136,13 

Lt. 
20X8-02-03 Sumokėtas mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 

937,87 Lt. 
20X8-02-03 Sumokėtos mokėtinos socialinio draudimo 

įmokos 1427,16 Lt. 
20X8-02-03 Sumokėtos mokėtinos Garantinio fondo įmokos 

8,40 Lt. 
20X8-02-05 Parduoti du kompiuteriai V0 po 3000,00 Lt. 

(kaina be PVM). Pirkėjai pinigus pervedė į atsiskaitomąją sąskaitą 
20X8-02-07 Skolon parduotas monitorius K1 už 2800,00 Lt 

(kaina be PVM). 
20X8-02-08 Pirkėjai grąžino 100 000,00 Lt skolą, pinigus 

pervedė į atsiskaitomąją sąskaitą. 
20X8-02-09 Skolon pirktas vienas monitorius K1 po 2000,00 

Lt (kaina be PVM). 
20X8-02-12 Iš atsiskaitomosios sąskaitos sumokėta skola už 

komunalines paslaugas 330,44Lt. 
20X8-02-14 Skolon parduoti trys kompiuteriai V3 po 6500,00 

Lt. (kaina be PVM). 
20X8-02-15 Iš atsiskaitomosios sąskaitos sumokėta skola 

tiekėjams 130 000,00 Lt. 
20X8-02-19 Parduota dešimt kompiuteriu V0 po 3000,00 Lt. 

(kaina be PVM), pirkėjai pinigus pervedė į atsiskaitomąją sąskaitą. 
20X8-02-24 Iš kasos sumokėta už reklamą 1000,00 Lt. (kaina 

be PVM) 
20X8-02-28 Už vasario mėnesį priskaičiuotas darbo 

užmokestis  ir visi su juo susiję mokesčiai  
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PAPILDOMA INFORMACIJA 
Įmonėje dirba trys darbuotojai: 
Darbuotojui A priskaičiuotas darbo užmokestis yra 1500,00 Lt. 

Šis darbuotojas dirba pagrindinėje įmonėje ir neturi vaikų. 
Darbuotojui B priskaičiuotas darbo užmokestis yra 1250,00 Lt. 

Šis darbuotojas dirba pagrindinėje įmonėje, augina du vaikus iki 18 
metų.  

Darbuotojui C priskaičiuotas darbo užmokestis yra 1260,00 Lt. 
Šis darbuotojas dirba pagrindinėje įmonėje ir turi 1 vaiką. 

 
ĮMONĖS POLITIKA 

UAB „Kompiuteriai“ ilgalaikio turto nusidėvėjimą skaičiuoja 
tiesiogiai proporcingu metodu. Nusidėvėjimo normatyvas yra 5 
metai, likvidacinė turto vertė 100Lt.  

Įmonė atsargas apskaito konkrečių kainų metodu, nuolat 
registruojamu atsargų būdu. 

 
Reikia atlikti: 
1. Apskaičiuoti ilgalaikio turto mėnesinę nusidėvėjimo sumą.  
2. Apskaičiuoti darbo užmokestį už vasario mėnesį ir 

užpildyti darbo užmokesčio žiniaraštį.  
3. Užregistruoti ūkines operacijas bendrajame žurnale. 
4. Atlikti koreguojančius įrašus:  

- PVM koregavimas; 
- Priskaityti baldų savikainos nusidėvėjimą; 
- Nurašyti parduotų prekių savikainą 

5. Duomenis perkelti į Didžiosios knygos sąskaitas. 
6. Sudaryti darbinę atskaitomybės lentelę. 
7. Sudaryti pelno (nuostolių) ataskaitą už vasario mėnesį. 
8.  Sudaryti balansą 20X8 m. vasario 28 d. 

 
2.1.1. Taiko apskaitos proceso etapus. 
2.1.2. Žino ir geba pritaikyti praktikoje pardavimų pajamų, 
parduotų prekių savikainos, pirkimų bei PVM apskaitos 
reikalavimus. 
2.2.1. Geba praktiškai įvykdyti apskaitos proceso etapų 
reikalavimus ir parengti įmonės finansinę atskaitomybę. 
2.3.1. Geba susisteminti ūkio subjekto apskaitos politiką 
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2.3.2. Nuosekliai taiko finansinių ataskaitų paruošimo procesą. 
2.3.3. Taiko duomenų fiksavimo apskaitoje bei registruose 
taisykles. 
2.3.4. Pritaiko koreguojančius įrašus apskaitoje. 
2.3.5. Žino ir geba pritaikyti praktikoje valiutinių operacijų 
apskaitos reikalavimus. 
2.3.6. Išmano ir geba pritaikyti praktikoje gautinų sumų ir 
abejotinų gautinų sumų apskaitos reikalavimus. 
2.3.7. Žino ir geba pritaikyti praktikoje atsargų apskaitos 
reikalavimus. 
2.3.8. Išmano ir geba pritaikyti praktikoje ilgalaikio 
materialaus nematerialaus ir finansinio turo apskaitos 
reikalavimus. 
2.3.9. Žino ir geba pritaikyti praktikoje operacijų su savininkų 
nuosavybe bei pelno paskirstymo apskaitos reikalavimus bei 
geba apskaičiuoti pelno mokestį. 
2.3.10. Išmano įsipareigojimų apskaitos alternatyvas, žinoti 
įvairių įsipareigojimų tipų apskaitos reikalavimus ir geba juos 
pritaikyti praktiškai. 
3.1.2. Geba pritaikyti praktiškai įvairių kategorijų (pajamų, 
sąnaudų, turto, įsipareigojimų, nuosavybės ir pan.) 
identifikavimo, įvertinimo ir apskaitos reikalavimus. 
3.1.3. Žino dvejybinio įrašo ir apskaitos lygybės taisykles bei 
geba jas taikyti praktikoje. 
 
1. Įmonė A užregistruota 2xxx m. birželio 15 d. kaip prekybinė 
įmonė. Prekėms apskaityti įmonė taiko periodiškai apskaitomą 
prekių būdą. Turimi šie sąskaitų likučiai: pinigai 3000 Lt; prekės 
2000 Lt; paprastosios akcijos 5000 Lt. Visi įmonės prekių 
pardavimai atliekami nurodant sąskaitose tokias sąlygas – 2/10, 
n30.  Pirkimo diskontai įmonėje fiksuojami bruto būdu. Per liepos 
mėnesį įvyko šios ūkinės operacijos. Užfiksuokite ūkines 
operacijas bendrajame žurnale, perkelkite duomenis į didžiosios 
knygos sąskaitas, užpildykite darbinę atskaitomybės lentelę ir 
parenkite įmonės pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą. Įmonė yra 
PVM mokėtoja, todėl visais pardavimų ir pirkimų atvejais 
apskaičiuokite ir užregistruokite apskaitoje PVM. 
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07 01 Įmonė gavo 6000 Lt paskolą vieneriems metams iš banko. 
Metinės palūkanos 5 proc. 
07 02 Išleista papildomai paprastųjų akcijų už 5000 Lt už kurias iš 
karto apmokėta. 
07 02 Nupirkta prekių už 3500 Lt iš įmonės B. Mokėjimo sąlygos - 
2/10, n30. 
07 02 Parduota skolon 2000 Lt vertės prekių. 
07 03 Sumokėta 500 Lt už patalpų nuomą už laikotarpį nuo 07 01 
iki 08 31.  
07 05 Įsigyta parduotuvės įrangos už 1000 Lt. Įranga bus nau-
dojama 4 metus, numatyta likvidacinė vertė 200 Lt. Nusidėvėjimas 
turi būti skaičiuojamas nuo liepos 1 d. 
07 08 Gauta 200 Lt už pardavimus grynaisiais. 
07 08 Nupirkta prekių už 2000 Lt iš įmonės C. Mokėjimo sąlygos 
– 2/15, n30. 
07 09 Gauti pinigai už liepos 2d. parduotą produkciją įmonei. 
07 10 Atsiskaityta su įmone B už liepos 2d. įsigytas prekes. 
07 10 Nupirkta prekių už 200 Lt iš įmonės B. Mokėjimo sąlygos – 
n30. 
07 11 Nupirkta prekių už 2000 eurų iš įmonės G. Mokėjimo 
sąlygos - 2/15, n30. Euro kursas 1 euras lygus 3,48 Lt. 
07 15 Parduota skolon 2000 Lt vertės prekių. 
07 15 Nupirkta prekių už 1500 Lt iš įmonės D. Mokėjimo sąlygos - 
2/10, n30. 
07 15 Grąžinta 100 Lt prekių dėl blogos kokybės įmonei C iš 
kurios jos buvo pirktos liepos 8 d. 
07 16 Pirkėjai grąžino 200 Lt vertės prekių dėl blogos kokybės iš 
liepos 15 d. pardavimo. 
07 20 Parduota už grynuosius 3500 Lt vertės prekių. 
07 20 Atsiskaityta pusę sumos su įmone C už liepos 8 d. įsigytas 
prekes. 
07 21 Atsiskaityta pusę sumos su įmone G už liepos 11 d. įsigytas 
prekes. Euro kursas 1 euras lygus 3,25 Lt. 
07 24 Gauta pusę sumos už liepos 15 d. parduotą produkciją 
įmonei. 
07 24 Atsiskaityta su įmone D už liepos 15 d. įsigytas prekes. 
07 26 Parduota skolon 600 Lt vertės prekių. 
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07 26 Nupirkta prekių už 800 Lt iš įmonės B. Mokėjimo sąlygos - 
2/10, n30. 
07 31 Apmokėta 350 Lt sąskaita už prekių atsivežimus į įmonės 
sandėlius. 
 
Koreguojantys įrašai 2xxx m. liepos 31 d.: 
1. Nustatykite sunaudotos nuomos dalį. 2. Apskaičiuokite įrangos 
nusidėvėjimą. 3. Nustatykite susikaupusias banko palūkanas. 
4. Gauta sąskaita iš tiekėjų už komunalines paslaugas 1370 Lt. 
5. Suformuotas 100 Lt beviltiškų skolų atidėjimas. 6. Inventori-
zacijos metu nustatytas prekių likutis 5000 Lt.  
 
 

BENDRASIS ŽURNALAS 
Data Operacijos 

turinys 
Debetas Kreditas Data Operacijos 

turinys 
Debetas Kreditas 
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DIDŽIOJI KNYGA (SĄSKAITOS) 

D K  D K  D K  D K
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Darbinė atskaitomybės lentelė 
Bandomasis 

balansas 
Koregavimai Koreguotas 

bandomasis 
balansas 

Pelno 
ataskaita 

Balansas Sąskaitų 
pavadinimai 

D K D K D K D K D K 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 

Eil. Nr. Straipsniai  
I. PARDAVIMO PAJAMOS   
II. PARDAVIMO SAVIKAINA  
III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  
IV. VEIKLOS SĄNAUDOS  
V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)  
VI. KITA VEIKLA  
 Pajamos   
 Sąnaudos  
VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA  
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 Pajamos   
 Sąnaudos  
VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)  
XII. PELNO MOKESTIS  
XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  

 
BALANSAS 

A. ILGALAIKIS TURTAS  
I. NEMATERIALUSIS TURTAS  
II. MATERIALUSIS TURTAS  

II.1. Žemė  
II.2. Pastatai ir statiniai  
II.3. Mašinos ir įrengimai  
II.4. Transporto priemonės  
II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai  
III. FINANSINIS TURTAS  
B. TRUMPALAIKIS TURTAS  
I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI 

APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI 
SUTARTYS 

 

I.1. Atsargos  
I.2. Išankstiniai apmokėjimai   
I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys  
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS 

SUMOS  
 

II.1. Pirkėjų įsiskolinimas   
II.2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos   
II.3. Kitos gautinos sumos  
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS  
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI  

 TURTAS IŠ VISO:  
C. NUOSAVAS KAPITALAS  
I. KAPITALAS  
II. PERKAINOJIMO REZERVAS 

(REZULTATAI) 
 

III. REZERVAI   
IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS 

(NUOSTOLIAI) 
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D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS  
E. MOKĖTINOS SUMOS IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS 
SUMOS IR ILGALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS 
SUMOS IR TRUMPALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis  
II.2. Finansinės skolos  
II.3. Skolos tiekėjams  
II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai  
II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai  
II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  
II.7. Atidėjimai  
II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 

įsipareigojimai 
 

 NUOSAVAS KAPITALAS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO: 

 

 
2.1.3. Geba identifikuoti ir analizuoti įmonių taikomus 
tradicinius ir modernius kaštų apskaitos metodus. 
 
1. Užsakyminę kaštų apskaitos sistemą apibūdina visi išvardyti 
teiginiai, IŠSKYRUS: 
a) Užsakyminę kaštų apskaitos sistema – tai metodas, naudojamas 
nustatyti produkto kaštams įmonėse, kuriose gaminama keletas 
skirtingų produktų; 
b) Užsakyminę kaštų apskaitos sistema nustato produktų, gami-
namų pagal atskirus vartotojų užsakymus, kaštus; 
c) Užsakyminę kaštų apskaitos sistema padeda nustatyti produkto 
kaštus, kurių pagrindu gali būti priimami kainodaros sprendimai; 
d) Naudojant užsakyminę kaštų apskaitos sistemą, kaštai 
skirstomi į medžiagų (pirminius) ir apdirbimo. 
 
2. Kurie iš išvardytų požymių netinka užsakyminei kaštų apskaitos 
sistemai? 
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a) Kaštai nustatomi nedideliam produktų kiekiui. 
b) Nebaigtos gamybos sąskaitų yra naudojama tiek, kiek yra 
technologinio proceso etapų. 
c) Tiesioginio darbo išlaidos yra svarios. 
d) Gaminama unikali vienetinė produkcija. 
 

3. Kurie iš išvardytų požymių tinka procesinei KAS? 
a) Nebaigtai gamybai įvertinti naudojami ekvivalentiniai vie-
netai; 
b) Kaštai nustatomi nedideliam produktų kiekiui; 
c) Kiekvienam produktui vedama atskira tiesioginių kaštų apskaita; 
d) Kaštai skaičiuojami užsakymui arba gaminių partijai. 
 

2.1.4. Išmano veikla grįstos kaštų apskaitos specifiką, procesą 
ir geba ja naudojantis apskaičiuoti įmonės savikainą. 
 
1. Iš paruošimo proceso pusgaminiai perduodami į pakavimo 
procesą. Kokiose sąskaitose bus parodyta ši operacija? 
a) nebaigta gamyba paruošime - parduotos produkcijos savikaina; 
b) nebaigta gamyba paruošime - nebaigta gamyba pakavime; 
c) tiesioginės medžiagos sandėlyje-faktiškos pridėtinės išlaidos; 
d) nėra teisingo atsakymo. 
 

2.2.2. Išmano įmonės trumpalaikio ir ilgalaikio turto sąvokas, 
jų rūšis bei skirstymo kriterijus. 
 

1. Pagal naudojimo laiką turtas skirstomas į:  
a) piniginį, nepiniginį;  
b) materialųjį, nematerialųjį;  
c) ilgalaikį, trumpalaikį;  
d) žaliavą, nebaigtą gamybą, gatavą produkciją. 
 
2. Kuris iš trumpalaikio turto apibrėžimų yra teisingas? 
a) tai turtas, kuris sunaudojamas per vieną ataskaitinį 
laikotarpį uždirbant pajamas; 
b) tai turtas, kuris įmonėje naudojamas ilgą laiką; 
c) tai turtas, kuris įmonėje naudojamas pagal patvirtintus norma-
tyvus; 
d) visi atsakymai teisingi. 
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3. Kuri iš pateiktų sąskaitų korespondencijų keičia tik turto 
struktūrą: 
a) D Įrengimai K Pinigai;  
b) D Įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos K Įrengimų nusidėvėjimas;  
c) D Skolos tiekėjams K Pinigai;  
d) visos korespondencijos keičia tik turto sudėtį. 
 
4. Kuris iš nematerialaus turto apibrėžimų yra teisingas? 
a) tai turtas, kuris sunaudojamas per vieną ataskaitinį laikotarpį 
uždirbant pajamas; 
b) tai objektai, neturintys materialių savybių, bet turintys ver-
tę, nes teikia naudos ar išskirtinių privilegijų ir teisių įmonei; 
c) tai visa, kas naudojama įmonės ūkinėje veikloje; 
d) visi atsakymai teisingi. 
 
5. Pagal pateiktus duomenis sudarykite bandomąjį balansą gruo-
džio 31 dienai. 

Sąskaitos pavadinimas Suma Sąskaitos 
Nr. 

Turtas Nuosavybė  

Pastatai 62 000    
Žaliavos 6 000    
Pirkėjai 3 700    
Atsiskaitomoji sąskaita banke 3 000    
Kasa 4 300    
Akcinis kapitalas 40 000    
Privalomasis rezervas 4 000    
Trumpalaikiai įsiskolinimai 
kreditinėms įstaigoms 

12 520    

Trumpalaikiai įsiskolinimai 
tiekėjams 

2 200    

Gauti išankstiniai 
apmokėjimai 

7 000    

Mokėtinas darbo užmokestis 5 000    
Mokėtinas socialinio 
draudimo įmokos 

2 380    

Pardavimo pajamos 32 000    
Suteiktų paslaugų pajamos 8 000    
Dividendų pajamos 4 000    
Palūkanų pajamos 200    
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Parduotų prekių savikaina 28 000    
Darbuotojų darbo užmokesčio 
sąnaudos 

7 000    

Draudimo sąnaudos 2170    
Skelbimų ir reklamos 
sąnaudos 

1000    

Remonto sąnaudos 130    
Bandomasis balansas     

Apskaičiuokite: 
1. Koks įmonės ilgalaikis turtas? 

 ............................................................ 
2. Koks įmonės trumpalaikis turtas?

 ............................................................ 
3. Kiek įmonės turto priklauso savininkams?

 ............................................................ 
4. Kiek įmonės turto priklauso skolintojams?

 ............................................................ 
5. Kiek įmonė uždirbo pajamų? 

 ............................................................ 
6. Kiek įmonė patyrė sąnaudų? 

 ............................................................ 
 
2.2.4. Skiria tradicinius ir moderniuosius kaštų apskaitos 
metodus, jų ypatumus. 
 
1. Procesinė kaštų apskaitos sistema tinka visoms įmonėms, 
išskyrus: 
a) chemijos pramonės; 
b) masinė televizorių gamybos; 
c) tekstilės apdailos; 
d) leidinio spausdinimo. 
 
2. Procesinė kaštų apskaitos sistema taikoma įmonėse, kuriose: 
a) gaminama masinė produkcija; 
b) gaminama unikali vienetinė produkcija; 
c) tiesioginio darbo išlaidos svarios; 
d) norima labai tiksliai įvertinti kiekvienos veiklos kaštus. 
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3. Faktiškų užsakymo kaštų apskaitoje naudojami visi išvardyti 
firminiai dokumentai, IŠSKYRUS: 
a) paraiškas žaliavų ir medžiagų sandėliui; 
b) darbo laiko apskaitos žiniaraštį  
c) kokybės kontrolės padalinio ataskaitas; 
d) užsakymo kaštų suvestinę. 
 
4. Kodėl metų gale reikia papildomai perskirstyti pridėtinių gamy-
binių kaštų likučius? 
a) Dėl to, kad nesutampa pridėtinių gamybinių kaštų dydis, 
absorbuotas pagal planines normas, ir to laikotarpio faktiški 
gamybiniai kaštai. 
b) Dėl to, kad ne visa produkcija baigta gaminti. 
c) Dėl to, kad veiklos sąnaudų negalima priskirti savikainai. 
d) Dėl visų aukščiau išvardytų priežasčių. 
 
2.2.5. Žino užsakyminio kaštų apskaitos metodo esmę ir geba 
juo naudojantis apskaičiuoti įmonės savikainą. 
 
1. Užsakyminė produkto kaštų apskaitos sistema tinka visais 
išvardytais atvejais, IŠSKYRUS: 
a) statybų bendrovėse;  
b) siuvimo pramonėje, kai siuvamos unikalios kolekcijos;  
c) atliekant remonto darbus;  
d) masinėje laikrodžių gamyboje. 
 
2. Taikant užsakyminę kaštų apskaitos sistemą, užsakymo 
vykdymui reikalingos medžiagos bei darbas yra apskaitomi 
nebaigtos gamybos sąskaitoje 
a) Teiginys teisingas;  b) Teiginys klaidingas. 
 
3. Taikant užsakyminę kaštų apskaitos sistemą, kiekvienam 
užsakymui vedama atskira tiesioginio darbo apskaita. 
a) Teiginys teisingas;  b) Teiginys klaidingas. 
 
2.2.6. Žino procesinio kaštų apskaitos metodo esmę ir geba juo 
naudojantis apskaičiuoti įmonės savikainą. 
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1. Tiesioginio darbo laiko biudžetas yra 1000 val. Planuojami 
gamybiniai pridėtiniai kaštai sudaro 7000 Lt. Per ataskaitinį 
laikotarpį buvo absorbuota 8000 pridėtinių gamybinių kaštų. Kokia 
yra planinė pridėtinių gamybinių kaštų absorbavimo norma? 
a) 8 Lt/val.;  
b) 15 Lt/val.;  
c) 7 Lt/val.;  
d) nėra teisingo atsakymo. 
 
2. Pridėtinių gamybinių kaštų buvo absorbuota 2000 Lt per daug. 
Parduotos produkcijos kaštai yra 100 000 Lt. Pagamintos produk-
cijos kaštai yra 150 000 Lt. Greito nurašymo būdu subalansuojant 
pridėtinių gamybinių kaštų likutį: 
a) parduotos produkcijos kaštai bus 98 000 Lt; 
b) parduotos produkcijos kaštai bus 102000 Lt; 
c) pagamintos produkcijos kaštai bus 152 000 Lt; 
d) pagamintos produkcijos kaštai bus 148 000 Lt. 
 
3. Taikant procesinę kaštų apskaitos sistemą, pagrindinė problema 
yra įvertinti kiekvieno proceso etape nebaigtos gamybos likučius. 
a) Teiginys teisingas;  b) Teiginys klaidingas. 
 
4. Kuo didesnis produkcijos apdirbimo laipsnis tam tikrame 
technologiniame etape, tuo apdirbimo kaštų jai bus priskirta 
mažiau. 
a) Teiginys teisingas;  b) Teiginys klaidingas. 
 
5. Taikant procesinę produkto kaštų apskaitos sistemą, nebaigtos 
gamybos sąskaitų naudojama tiek, kiek yra technologinio proceso 
etapų. 
a) Teiginys teisingas;  b) Teiginys klaidingas. 
 
2.3.3. Taiko duomenų fiksavimo apskaitoje bei registruose 
taisykles. 
 
1. Kai įmonė gauna paskolą ir pinigai pervedami į įmonės 
atsiskaitomąją sąskaitą banke, registruojama ūkinė operacija: 
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a) didinanti įmonės turtą ir pinigus; b) didinanti pinigus ir įmonės 
įsipareigojimą; c) mažinanti įmonės turtą ir nuosavą kapitalą; d) 
didinanti įmonės turtą ir nuosavą kapitalą. 
 
2. Kurie iš duotų teiginių teisingi? 
 Debetuojama 

sąskaita 
Kredituojama 
sąskaita 

1. Sumokėta skola 
mūsų įmonei 

pinigai Pirkėjų skola 

2. Sumokėti 
komunaliniai mokesč. 

sąnaudos pinigai 

3. Sumokėti telefono 
mokesč. 

sąnaudos pinigai 

4. gavome skolą iš 
pirkėjų 

Skola tiekėjui Pinigai 

a) tiktai 1 ir 2; b) tiktai 1, 2 ir 3; c) tiktai 2, 3 ir 4; d) tiktai 1, 2 ir 
4. 
 
3. Akcinė bendrovė veiklos pradžioje įsigijo ilgalaikį turtą – 
autobusą. Kuri sąskaitų korespondencija klaidingai atspindi įvyku-
sią operaciją: 
a) D Autobuso įsigijimo savikaina K Pinigai; 
b) D Autobuso įsigijimo savikaina K Kapitalas; 
c) D Autobuso įsigijimo savikaina K Skola tiekėjams.  
 
4. Buhalterinėje apskaitoje pagal duomenų detalumą registrai 
skirstomi į: 
a) sintetinius;  
b) analitinius; 
 c) mišrius;  
d) visi nurodyti atvejai tinka. 
 
5. Bendrasis žurnalas yra:  
a) registras, kuriame operacijos fiksuojamos pagal jų turinį;  
b) pirminis dokumentas;  
c) registras, kuriame operacijos fiksuojamos nuosekliai pagal 
įvykdymo eiliškumą. 
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2.3.9. Žino ir geba pritaikyti praktikoje operacijų su savininkų 
nuosavybe bei pelno paskirstymo apskaitos reikalavimus bei 
geba apskaičiuoti pelno mokestį. 
 
1. Kuri iš pateiktų ūkinių operacijų padidins savininkų nuosavybę? 
a) pelningas paslaugų teikimas;  
b) nuostolingas paslaugų teikimas;  
c) ilgalaikio turto įsigijimas;  
d) ilgalaikio turto perleidimas už likutinę vertę. 
 
2. Įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų straipsniai yra 
tokie: pastatai – 31000 Lt; atsargos – 8000 Lt; kasa – 1000 Lt; 
atsiskaitomoji sąskaita – 20000 Lt; įmonės savininko asmeninis 
automobilis 50000 Lt; skola tiekėjams – 3000 Lt; banko paskola – 
4000 Lt, darbo užmokesčio skola įmonės darbuotojams – 2000 Lt. 
Šios įmonės nuosavas kapitalas Lt sudaro: 
a) 51000 Lt;  
b) 1000 Lt;  
c) 100000 Lt;  
d) 9000 Lt. 
 
3. Savininkų nuosavybę įmonėje mažina:  
a) savininkų įnašai į įmonę; 
b) pelnas;  
c) nuostolis;  
d) gauta paskola. 
 
4. Naudodamiesi šiais duomenimis nustatykite savininko nuosa-
vybės dydį? Pastatai – 20000 Lt; medžiagos 8500 Lt; pinigai 100 
Lt; skola tiekėjams 3000 Lt; skola darbuotojams 4000 Lt. 
a) 21100 Lt;  
b) 21600 Lt;  
c) 32400 Lt;  
d) nei vienas iš pateiktų skaičių. 
 
5. Savininkų nuosavybė balanse rodo:  
a) kiek turto savininkai gali išsimokėti dividendais;  
b) kam savininkai skolingi šiuo momentu;  
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c) įmonės įsipareigojimus savininkams. 
 
6. Akcinė bendrovė išleido ir pardavė akcijas. Dėl tokios ūkinės 
operacijos: 
a) padidėja turtas ir padidėja savininkų nuosavybė; 
b) padidėja finansinės veiklos pajamos ir padidėja savininkų 
nuosavybė; 
c) sumažėja savininkų nuosavybė ir padidėja finansinės veiklos 
pajamos; 
d) sumažėja turtas ir sumažėja įsipareigojimai; e) padidėja turtas ir 
sumažėja savininkų nuosavybė. 
 
7. Kurie iš duotų teiginių teisingi? 
 Debetuojama 

sąskaita 
Kredituojama 
sąskaita 

1. Pirkti ofiso baldai Baldai pinigai 
2. Sumokėta skola 
įmonei 

Pinigai Pirkėjų skola 

3. Savininkai 
formuoja kapitalą 

Savininkų 
nuosavybė 

pinigai 

4. sumokėta skola 
tiekėjui 

Skola tiekėjui Pinigai 

 
a) tiktai 1,2, ir 3; b) tiktai 2, 3 ir 4; c) tiktai 1, 2 ir 4; d) tiktai 1 ir 4. 
 
2.3.10. Išmano įsipareigojimų apskaitos alternatyvas, žinoti 
įvairių įsipareigojimų tipų apskaitos reikalavimus ir geba juos 
pritaikyti praktiškai. 
 
1. Išmokėtas anksčiau apskaičiuotas įmonės darbuotojų darbo 
užmokestis. Kuri sąskaitų korespondencija teisinga?  
a) D Veiklos sąnaudos K Pinigai;  
b) D pinigai K darbo užmokestis;  
c) D Darbo užmokestis K Mokesčiai;  
d) nėra teisingo atsakymo. 
 
2. Sąskaitos “neuždirbtos pajamos” likutis yra pateikiamas: 
a) pelno (nuostolio) ataskaitoje; 
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b) balanse;  
c) iš viso nepateikiama. 
 
3. Kuri iš šių sąskaitų yra skolintojų nuosavybė? 
a) įrengimai;  
b) pinigai banke;  
c) transporto priemonė;  
d) skola už pirktas prekes. 
 
3.1.1. Geba pasirinkti bendruosius apskaitos principus ir at-
skleisti jų esmę ir svarbą finansinėje apskaitoje. 
 
1. Įmonės principu reikalaujama, kad: 
a) į įmonę investuotas savininko turtas apskaitoje būtų trak-
tuojamas kaip visuma su jo asmeniniu turtu; 
b) į įmonę investuotas savininko turtas apskaitoje būtų 
atskirtas nuo jo asmeninio turto; 
c) kasmet įmonės finansinė atskaitomybė būtų audituojama 
nepriklausomo auditoriaus; 
d) įmonės finansinė atskaitomybė būtų patvirtinta visuotinio akci-
ninkų susirinkimo. 
 
2. Operacijos bendrajame žurnale fiksuojamos: 
a) piniginio įkainojimo principu; 
b) periodiškumo principu; 
c) pastovumo principu; 
d) kaupimo principu. 
 
3. Kaupimo principas numato, kad įmonės pajamos būtų laikomos 
uždirbtomis ir fiksuojamos apskaitoje: 
a) pardavus produkciją; b) tik gavus iš pirkėjo pinigus už 
parduotą produkciją; c) gavus iš pirkėjo dokumentus; d) visi 
atsakymai teisingi. 
 
4. Kaupimo principu reikalaujama, kad: 
a) visas įmonės turtas ir veiklos rezultatai apskaitoje būtų įkainoti 
pinigais; 
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b) įmonė sukauptų ir nuolat palaikytų savininkų nustatyto dydžio 
rezervą stichinių nelaimių ir ūkinės veiklos neigiamiems 
padariniams pašalinti; 
c) pelnas būtų pripažintas tik gavus pinigus arba tvirtai garan-
tuojant jų gavimą; 
d) uždirbtos pajamos būtų registruojamos tada, kai jos 
uždirbtos, o patirtos sąnaudos, tada kai jos patirtos. 
 
5. Ataskaitiniu vadinamas laikotarpis: 
a) kuriam rengiama metinė finansinė atskaitomybė ir tarpinės 
finansinės ataskaitos; 
b) kuriuo sudaromos finansinės atskaitomybės ataskaitos; 
c) kuriuo apskaitoje kaupiami duomenys; 
d) bet kuris minėtas. 
 
6. Bendrieji apskaitos principai: 
a) tai nurodymai, kurių privalo laikytis apskaitininkai: 
b) nustato bendriausius visuotinai pripažintus reikalavimus, 
kuriais vadovaujantis formuojama finansinės apskaitos ir 
atskaitomybės informacija; 
c) abu atsakymai klaidingi. 
 
3.1.3. Žino dvejybinio įrašo ir apskaitos lygybės taisykles bei 
geba jas taikyti praktikoje. 
 
1. Turto sąskaitos debetas koresponduoja tik su:  
a) turto arba kapitalo ir įsipareigojimų sąskaitos kreditu;  
b) kapitalo ir įsipareigojimų sąskaitos kreditu;  
c) turto sąskaitos kreditu;  
d) turto sąskaitos debetu. 
 
2. Ūkinė operacija tai: 
a) sąmoninga įmonės darbuotojų veikla keičianti turtą ar 
nuosavybę; 
b) nepriklausomas nuo įmonės darbuotojų valios reiškinys; 
d) sąmoninga žmonių veikla keičianti turtą ar nuosavybę. 
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3. Kai įmonė apskaičiuoja darbuotojams atlyginimus, regis-
truojama ūkinė operacija: 
a) didinanti įmonės turtą ir pinigus; b) didinanti pinigus ir įmonės 
įsipareigojimą; c) mažinanti įmonės turtą ir nuosavą kapitalą; 
d) didinanti įmonės turtą ir nuosavą kapitalą. 
 
4. Kurie iš duotų teiginių neteisingi? 

 Debetuojama 
sąskaita 

Kredituojama 
sąskaita 

1. gauta paskola iš banko pinigai Skola bankui 
2. Grąžinta dalis pirktų baldų Baldai Skola 

tiekėjams 
3. sumokėta dalis skolos Skola tiekėjams pinigai 
4. pirkti įrengimai į skolą Skola tiekėjui įrengimai 
 
a) tiktai 2 ir 4; b) tiktai 3 ir 4; c) tiktai 2 ir 3; d) tiktai 1 ir 3. 
 
5. Kurie iš žemiau pateiktų teiginių teisingi? 
Sąskaitos Pasikeitimas Fiksuojamas 
1. Sąnaudos padidėjimas kredite 
 sumažėjimas debete 
2. pajamos padidėjimas debete 
 sumažėjimas kredite 
3. skolintojų nuosavybė padidėjimas kredite 
 sumažėjimas debete 
 
a) 1 ir 2; b) 2 ir 3; c) 1 ir 3; d) tik 3. 
 
6. Kuri iš šių lygybių neteisinga? 
a) turtas – savininkų nuosavybė = skolintojų nuosavybė; 
b) skolintojų nuosavybė + savininkų nuosavybė = turtas; 
c) skolintojų nuosavybė + turtas = savininkų nuosavybė; 
d) turtas – skolintojų nuosavybė = savininkų nuosavybė. 
 
7. Kuri lygybė teisinga? 
a) įmonės turtas – įmonės skolos = savininkų interesai; 
b) turtas + pajamos – sąnaudos = savininkų nuosavybė; 
c) turtas = savininkų nuosavybė + skolintojų nuosavybė + pajamos 
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3.1.4. Pritaiko apskaitos procedūras ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje. 
 
1. Pajamų ir sąnaudų sąskaitos uždaromos:  
a) kas mėnesį;  
b) kas ketvirtį;  
c) kas pusmetį;  
d) pasibaigus finansiniams metams. 
 
2. Kodėl uždaroma “pajamų ir sąnaudų suvestinės” sąskaita”? 
a) sąskaitoje sukaupiamos tik vieno laikotarpio pajamos ir 
sąnaudos, todėl apskaičiavus rezultatą ji turi būti parengta 
naujo laikotarpio pajamoms ir sąnaudoms kaupti; 
b) sąskaitoje sukaupiamos ne tik pajamos ir sąnaudos, bet ir turto 
bei nuosavybės sumos, todėl per šią sąskaitą uždarius pajamas ir 
sąnaudas, ji turi būti tuščia turto ir nuosavybės sąskaitų uždarymui.  
 
3. Ataskaitinių metų pabaigoje, atlikus koreguojančius įrašus 
sąskaitose, visos pajamų ir sąnaudų sąskaitos uždaromos ir jose: 
a) pradedant nuliniais likučiais, kaupiamos naujo ataskaitinio 
laikotarpio pajamos ir sąnaudos; 
b) pradedant ankstesnio ataskaitinio laikotarpio galutiniu likučiu, 
kaupiamos naujo ataskaitinio laikotarpio pajamos ir sąnaudos; 
c) daugiau neberegistruojami įmonės ūkinės veiklos rezultatai; 
d) vėliau jose atliekami tik reversiniai įrašai. 
 
3.2.1. Suvokia kaip ir kodėl įmonės finansinėje atskaitomybėje 
atsispindi jos ekonominė padėtis. 
 
1. Sąnaudos yra: 
a) pinigai išleisti automobiliui pirkti; 
b) pinigų srautai; 
c) įmonės vadovo alga. 
 
2. Įplaukos nėra: 
a) pinigai ar kitas turtas, gautas už pateiktas prekes;  
b) pinigai ar kitas turtas, gautas už dar nepateiktas prekes;  
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c) pajamos, kol prekės už kurias gautos įplaukos, neperduotos 
pirkėjui;  
d) visi teisingi atsakymai. 
 
3. Kuris iš šių punktų teisingas? 
Poveikis 
 Turtui Nuosavybei 
a) Sumokėta skola 

tiekėjams 
- pinigai - skola tiekėjams 

b) Pirkėjai grąžino skolą + pinigai + skola įmonei 
c)  Gauta banko paskola + pinigai - skola bankui 
d) Pirktos žaliavos į 

skolą 
+ žaliavos + savininko nuosavybė 

 
4. Sąskaita – tai: 
a) buhalterinės apskaitos duomenų vaizdavimas tam tikra tvarka; 
b) duomenų pateikimas tam tikros formos lentele; 
c) supaprastintos formos sąskaita; 
d) informacijos kaupimo ir grupavimo būdas ūkio subjekto 
turtui, nuosavam kapitalui, įsipareigojimams, pajamoms ir 
sąnaudoms nustatyti per ataskaitinį laikotarpį. 
 
5.2.6. Išmano kokia kaštų apskaitos informacija turi būti 
pateikiama finansinėje atskaitomybėje ir geba ją analizuoti. 
 
1. Personalo direktoriui reikalinga informacija apie įmonės sumo-
kėto darbo užmokesčio išlaidas 20X5-20X9 metais. 
a) Tai valdymo apskaitos informacija;   b) Tai finansinės 
apskaitos informacija. 
 
2. Kad ataskaitos orientuotos į dabarties bei ateities rezultatus 
(veiklos planai bei sprendimų pasekmių prognozės būdinga: 
a) Finansinei apskaitai;  b) Valdymo apskaitai. 
 
3. Kad apskaita yra reguliuojama įstatymų, norminių aktų, 
tarptautinių standartų būdinga: 
a) Finansinei apskaitai;  b) Valdymo apskaitai. 
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4. Kad vidiniai informacijos vartotojai: darbininkai, vadybininkai, 
vadovai būdinga; 
a) Finansinei apskaitai;  b) Valdymo apskaitai. 
 
5. Kad ataskaitos atspindi praeities informaciją būdinga: 
a) Finansinei apskaitai; b) Valdymo apskaitai. 
 
6. Kad daug savitų informacijos objektų - pvz. klientų grupės 
būdinga: 
a) Finansinei apskaitai;  b) Valdymo apskaitai. 
 
5.2.7. Analizuoja kaštų tipus, žino, kaip juos pritaikyti, pažinti 
ir naudoti gyvenimiškose situacijose. 
 
1. Gamybos padalinyje sunaudota elektros energija yra produkcijos 
gamybos kaštai. 
a) Teisingas atsakymas; b) Neteisingas atsakymas. 
 
2. Dviračių gamykla. Kaštų objektas – produktas. Kokiai kate-
gorijai priklauso surinkimo linijos įrengimų draudimo kaštai: a) tie-
sioginių medžiagų kaštai; b) tiesioginio darbo kaštai; c) netie-
sioginiai gamybos kaštai; d) negamybiniai kaštai. 
 
3. Gamybinių patalpų apšildymo kaštai yra tiesioginiai kavinės 
patiekalų kaštai: 
a) Teisingas atsakymas;  b) Neteisingas atsakymas. 
 
4. Tiesioginiai kaštai gamybinėje įmonėje yra tie, kuriuos nesunkiai 
galima priskirti galutiniam produktui. 
a) Teisingas atsakymas;  b) Neteisingas atsakymas. 
 
5. Periodo kaštai yra tie, kurie: a) patiriami gaminant produktą tam 
tikrą laikotarpį; b) aiškiai siejami su ataskaitiniu laikotarpiu, bet 
patiriami ne dėl produktų gamybos per tą laikotarpį; c) tie-
siogiai priskiriami konkrečiam produktui; d) yra periodiškai 
pasikartojančios išlaidos. 
 



 132

6. Pastovūs kaštai –tai kaštai, kurių: a) kitimas tiesiogiai priklauso 
nuo gamybos apimties pasikeitimo; b) kitimas beveik arba visiš-
kai nepriklauso nuo gamybos apimties pasikeitimo; c) kitimas 
atvirkščiai proporcingas gamybos apimties pasikeitimui; d) Nėra 
teisingo atsakymo. 
 
7. Kintamieji kaštai yra apibūdinami taip:  
a) tai visi kaštai, susiję su rinkodara, prekių išvežimu, sandėliavimu 
ir sąskaitų klientams rašymu; b) tai kaštai, kurių bendra suma per 
tam tikrą laikotarpį nesikeičia, bet perskaičiavus vienam vienetui 
(prekei, paslaugai) progresyviai mažėja, didėjant vienetų skaičiui, 
c) tai visi pagamintų gaminių gamybos kaštai, d) tai visi kaštai, 
kurių suma keičiasi priklausomai nuo pajėgumų panaudojimo 
laipsnio. 
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4 priedas 

   

 (Vardas ir pavardė, asmens kodas)  

   

 (Gyvenamoji vieta)  

   

 (Tel. numeris, el. paštas)  

Jei kandidatas studijuoja   
(Fakultetas) 

   

(Programos pavadinimas)  

Nuolatinė, ištęstinė forma 
(Pabraukti) 

   

(Kursas, studento pažymėjimo numeris) 
 
Lietuvos verslo kolegijos 
Direktorei 

PRAŠYMAS 
.......................................... 

(Data) 
 

Prašau įvertinti neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytus mokymosi 
pasiekimus ir pripažinti kaip atitinkančius studijų dalyko studijų 
rezultatus: 
Eil. 
Nr. 

Studijų rezultatai Įskaitomo dalyko 
pavadinimas 

Kreditai 

  

  

  

  

  

Pareiškiu, kad esu susipažinęs (-usi) su neformalaus ir savaiminio 
mokymosi pasiekimų vertinimo bei pripažinimo procedūra ir patvirtinu, 
kad visi pateikti duomenys yra teisingi. 

................................................................................................. 
(Parašas)                      (Vardas ir pavardė) 
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5 priedas 

 
NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU BŪDU ĮGYTŲ 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMAS  
REGISTRACIJOS FORMA (ELEKTRONINIU BŪDU) 

 
Vardas  
Pavardė  
Adresas  
Miestas  Indeksas LT- 
Valstybė  Tel.   
El. paštas  Faksas  
Šiuo metu jūs: 
(pažymėkite x) 

 Dirbate 
 Studijuojate 
 Nedirbate 

Įgytas išsilavinimas 
Data Kvalifikacija Valstybė Įstaigos, 

kurioje įgytas 
išsilavinimas 

    
    
    
    
Darbo patirtis 

Data 
(nuo-iki) 

Darbovietės 
pavadinimas 

Profesija 
arba 

pareigos 

Veiklos 
pobūdis, 

atsakomybė 

Darbovietės 
veiklos 

sritis arba 
ūkio šaka 

     
     
     

 

Studijų programa/studijų 
dalykas, kurio įskaitymo 
sieksite 
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6 priedas 
 

NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIU BŪDU ĮGYTŲ 
MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO 

POKALBIO PROTOKOLAS 
 

Pokalbyje dalyvavo: 
Kandidatas  _______________________________________________ 

(Vardas ir pavardė) 

__________________________________________________________ 
(Studijų programa, fakultetas/asmens kodas, jei kandidatas nestudijuoja LTVK) 

Vertintojas _________________________________________________ 
(Pedagoginis, mokslo l., pareigos, vardas ir pavardė, darbovietė) 

Vertintojas _________________________________________________ 
(Pedagoginis, mokslo l., pareigos, vardas ir pavardė, darbovietė) 

Vertintojas _________________________________________________ 
(Pedagoginis, mokslo l., pareigos, vardas ir pavardė, darbovietė) 

 

Pokalbio turinys 
Studijų dalyko pavadinimas, su kuriuo siejami kandidato mokymosi 
pasekimai 
 

 
Pokalbio metu nagrinėti klausimai 
 

 
Išvada 
 

 
 
Patvirtiname, kad aukščiau pateikta informacija tikra: 
 

Kandidatas    
 (Vardas ir pavardė, parašas)  (Data) 

    
Vertintojas    
 (Pedagoginis, mokslo l., pareigos, vardas ir 

pavardė, parašas) 
 (Data) 

    
Vertintojas    
 (Pedagoginis, mokslo l., pareigos, vardas ir 

pavardė, parašas) 
 (Data) 

    
Vertintojas    
 (Pedagoginis, mokslo l., pareigos, vardas ir 

pavardė, parašas) 
 (Data) 



 136

7 priedas 
 

SUTARTIS DĖL NEFORMALAUS IR SAVAIMINIU BŪDU 
ĮGYTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ (MP) VERTINIMO IR 

PRIPAŽINIMO PROCEDŪROS 
 

VšĮ Lietuvos verslo kolegija, atstovaujama Direktorės iš vienos pusės ir 
(vardas, pavardė) (toliau – kandidatas) sudaro šią sutartį, neformaliai ir savaiminiu 
būdu įgytų MP vertinimui, siekiant jų pripažinimo. 

Šalių įsipareigojimai 
Kolegija: 
1. Įsipareigoja pateikti kandidatui visus būtinus dokumentus ir informaciją 

apie neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų MP vertinimo procedūrą; 
2. Įsipareigoja informuoti kandidatą apie vertinimo laiką ir sąlygas bei 

apmokėjimo sąlygas; 
3. Įsipareigoja patvirtinti vidurinio išsilavinimo atestato autentiškumą bei 

legalumą; 
4. Įsipareigoja įgyvendinti neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų MP 

vertinimo procedūrą per su kandidatu suderintą laikotarpį, kuris pažymimas šios 
sutarties priede patvirtintame tvarkaraštyje. 

5. Kandidatui, sėkmingai įgyvendinus MP vertinimo procedūrą, Kolegija 
įsipareigoja pripažinti neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų MP pagal kandidato 
pageidavimus ir dviejų savaičių laikotarpyje priimti sprendimą dėl leidimo tęsti 
studijas kandidato nurodytoje studijų programoje. 

6. Kolegija neatsako (nei finansiškai, nei etiškai, nei legaliai) jei MP 
procedūra kandidatui buvo nesėkminga. 

Kandidatas įsipareigoja: 
1. Pateikti teisingą informaciją apie savo išsilavinimą ir patirtį įgytą 

neformaliu ir savaiminiu būdu. 
2. Kandidatas turi pasirinkimo galimybę vertinimo procedūrą rinktis 

individualią arba grupėje. Už individualų vertinimą kandidatas per 15 dienų nuo 
sutarties pasirašymo dienos turi pervesti į Kolegijos sąskaitą ___________ Lt., už 
vertinimą grupėje kandidatas per 15 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos turi 
pervesti _____________ Lt. vertinimo procedūros tikslas ir pobūdis nurodomi 
šios sutarties priede. 

Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Kolegijoje. 
 

Šalių rekvizitai: 
 

VšĮ Lietuvos verslo kolegijos            Kandidatas 
Direktorė 
Doc. dr. Angelė Lileikienė  ________________________________ 
         (vardas ir pavardė) 
A.V. 
______________________  _________________________________ 
                 (Parašas)                                                           (Parašas) 
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PRIEDAS PRIE SUTARTIES DĖL NEFORMALAUS IR 
SAVAIMINIU BŪDU ĮGYTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ 
(MP) VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO PROCEDŪROS 

 
Šis priedas yra sudėtinė sutarties dalis ir jo nuostatai yra teisiškai 

įpareigojančio pobūdžio. 
  

Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų MP vertinimu siekiama 
(Pažymėti tinkamą) 
1. Toliau studijuoti nurodytoje 
studijų programoje, įvertinus 
nurodyto dalyko ar dalykų 
kompetencijas ir taip sutrumpinus 
studijų laikotarpį. 

1. Toliau nestudijuoti, tačiau gauti 
pažymėjimą apie kompetencijų 
lygmenį ir atitikimą. 

 
(kandidato vardas ir pavardė, parašas) 

 
(kandidato vardas ir pavardė, parašas) 

 
Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų MP vertinimo pobūdį (pažymėti 

tinkamus) 
Individualus Grupinė (laukiama, kol susirinks 

15 žmonių grupė) 
 
(kandidato vardas ir pavardė, parašas) 

 
(kandidato vardas ir pavardė, parašas) 

 
Konsultacijų datos: 
20____ m. ______________________ mėn. ____d. 
20____ m. ______________________ mėn. ____d. 
20____ m. ______________________ mėn. ____d. 
20____ m. ______________________ mėn. ____d. 
20____ m. ______________________ mėn. ____d. 
20____ m. ______________________ mėn. ____d. 
20____ m. ______________________ mėn. ____d. 
 
Vertinimo ir pripažinimo data: 
20____ m. ______________________ mėn. ____d. 
 
 
Kandidatas  
________________________________________________________ 
 (vardas ir pavardė, parašas) 
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8 priedas 

 
VšĮ LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA  

NEFORMALIU IR SAVAIMINIU MOKYMOSI BŪDU 
ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ 

VERTINIMAS 
 
LIUDYTOJO PARODYMAI 
 
KANDIDATO PAVARDĖ, VARDAS                         DATA 
 
NPK                                                                                 LYGIS 
 
 

PAVARDĖ VAIDMUO 
DARBE 

SANTYKIS SU 
KANDIDATU 

KONTAKTI-
NĖS DETALĖS

PARAŠAS 
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9 priedas 

 
KANDIDATO APLANKO VERTINIMO FORMA 

 
Data: aplankas gautas       ____________________ 
Data: aplankas įvertintas  ____________________ 
 
1. Aplanko struktūra aiški ir logiška.                               □  Taip         □ Ne 
2. Aplanke pateikti įvairiose aplinkose įgytų mokymosi pasiekimų 
įrodymai.                     □  Taip        □ Ne 
3. Aplanke pateikti neformaliu mokymosi būdu įgyti pasiekimų įrodymai.  

   □  Taip        □ Ne 
4. Aplanke pateikti savaiminiu būdu įgyti pasiekimų įrodymai.                                   

□  Taip        □ Ne 
5. Pateikti mokymosi pasiekimai atspindi teorinius studijų dalyko 
aspektus (ne mažiau kaip 60 proc.).   

 □  Taip       □ Ne 
6. Pateikti mokymosi pasiekimai atspindi praktinius studijų dalyko      
aspektus (ne mažiau kaip 60 proc.) 

□  Taip        □ Ne 
7. Pateikti mokymosi pasiekimų įrodymai atitinka studijų dalyko    
programoje numatytus studijų rezultatus (ne mažiau nei 60 proc.) 

□  Taip        □ Ne 
8. Mokymosi pasiekimams aprašyti naudojamos kalbos diskursas     
atitinka aukštojo mokslo lygio kalbų reikalavimus.                                                  

□  Taip       □ Ne 
 
Jeigu į kurį nors klausimą atsakyta „Ne“, būtina paaiškinti išsamiau (jei 
būtina, atskirame lape). 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Jeigu studijų kreditų suteikti nerekomenduojama, kandidatui siūloma: 

 Pateikti papildomus įrodymus (nurodyti kokius) ____________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 Parengti pristatymą (nurodyti temą) ______________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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 Pasirengti pokalbiui (nurodyti pokalbio temą) ______________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 Atlikti papildomas užduotis (testus, parengti verslo planus, 

padėties analizę, situacijos imitaciją ir pan.) _______________ 
______________________________________________________ 
 
Galutinės pastabos ir rekomendacijos kandidatui: ______________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
Aplanko vertinimą atlikęs ekspertas 
 
_____________________________________ 
 (vardas ir pavardė, parašas) 
_____________________________________ 
 (pareigos) 
_____________________________________ 
 (katedra) 
_____________________________________ 
 (data) 
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10 priedas 

 

TVIRTINU: 

ĮSKAITYTI 

NEĮSKAITYTI 

 
LTVK studijų rezultatų įskaitymo koordinatorius 

________________________________________ 
                                       (vardas ir pavardė, parašas, data) 

 
______________________________________________________ 
 (vardas ir pavardė) 
______________________________________________________ 
(Studijų programos pavadinimas/asmens kodas, jei nestudijuoja LTVK) 
 
Mokymosi pasiekimų įvertinimo ir dalykų įskaitymo kortelė 
 

Vertintojai/ Ekspertai Įskaitomas studijų 
dalykas 

Kreditai Įvertinimas 
Vardas ir 
pavardė 

Parašas 
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11 priedas 

NEFORMALAUS IR SAVAIMINIO MOKYMOSI 
PASIEKIMŲ VERTINIMO BEI PRIPAŽINIMO 

PROCEDŪRA IR PRIPAŽINIMO MODELIS 
 

Procedūros 
pabaiga

Kandidato priėmimas, prašymo registravimas

Kandidato informavimas

Mokymosi pasiekimų aplanko (I dalis) rengimas

Mokymosi pasiekimų aplanko I 
dalies analizė ir vertinimas

Mokymosi pasiekimų aplanko II dalies rengimas, 
kandidato konsultavimas

Prašymo tenkinimas

Aplanko II dalies analizė ir 
vertinimas

Komisijos posėdis ir pokalbis su kandidatu

Komisijos sprendimas ir 
kandidatų informavimas

Mokymosi pasiekimų 
nepripažinimas

Mokymosi pasiekimų 
pripažinimas (pilnas)

Diplomo išdavimas

Pasiekimų aplanko I dalies 
duomenų papildymas, 

patikslinimas

Procedūros pabaiga

Aplanko II dalies duomenų 
papildymas, patikslinimas

Mokymosi pasiekimų pripažinimas (dalinis)

Nukreipimas į tam tikrus modulius

Studijos ir egzaminas

Komisijos sprendimas 

Diplomo išdavimas, papildomas rengimasis 
egzaminui

Ne

(Kandidato įforminimas)

(Kandidato įforminimas) Taip

Ne

(Kandidato įforminimas)

Taip

Ne

(Kandidato įforminimas)

Taip(Kandidato įforminimas)

Taip

Ne

 



 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaipėdos universiteto leidykla 
 
 
NEFORMALIOJO IR SAVAIMINIO MOKYMOSI PASIEKIMŲ 
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Klaipėda, 2012  
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