Paslaugų teikimo darbo ieškantiems
asmenims tvarkos aprašo
10 priedas
(Rašytinio patvirtinimo dėl profesinio mokymo teikėjo pasirinkimo forma)

_________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, asmens registracijos numeris)

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
Užimtumo tarnyba)
_________________________ klientų aptarnavimo departamento
_____________________________ skyriui
RAŠYTINIS PATVIRTINIMAS
DĖL PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJO PASIRINKIMO
20__ m. _________________ __ d.
____________
(vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi:
1. buvau supažindinta(s) su teise pasirinkti profesinio mokymo teikėją iš Užimtumo tarnybos patvirtinto
Profesinio
mokymo
teikėjų
ir
profesinio
mokymo
programų
sąrašo
(http://uzt.lt/prof_mokymas/formaliojo-mokymo-programu-sarasas/;
http://uzt.lt/prof_mokymas/neformaliojo-mokymo-programu-sarasas/)
2. ir patvirtinu, kad savarankiškai pasirinkau:
Profesinio mokymo teikėjo
pavadinimas

Planuojamo
profesinio
mokymo vietos
adresas

3. Mano pasirinkimą lėmė:
 atsiliepimai viešoje erdvėje;
 pažįstamų, artimųjų, buvusių kolegų
rekomendacijos;
 Užimtumo tarnybos specialisto pasiūlymas;

Profesinio
mokymo
programos kodas

Profesinio
mokymo
programos
pavadinimas

Planuojama
profesinio
mokymo
pradžia

 asmeninė patirtis;
 darbdavio rekomendacijos;
 kita _________________.

4. esu supažindinta(s), kad pasirinkus profesinio mokymo teikėją:
4.1. kurio programos kaina yra didesnė nei kompensuojama suma1, likusią dalį padengsiu savarankiškai;
4.2. ne toje pačioje vietovėje nei mano gyvenamoji vieta, kelionės išlaidos bus kompensuojamos iki
artimiausio, pasirinktą programą organizuojančio, profesinio mokymo teikėjo;
4.3. ne toje pačioje vietovėje nei mano gyvenamoji vieta, apgyvendinimo išlaidos bus kompensuojamos, kai
į mokymo įstaigą vyksiu ne dažniau kaip vieną kartą per darbo savaitę.
____________

____________________

(asmens parašas)

(vardas pavardė)

Mokymo teikėjo pasirinkimas suderintas su darbdaviu (pildoma Trišalės sutarties atveju):
________________________
_______________________
(darbdavio pavadinimas)

1

( atstovo pareigos, vardas, pavardė)

A.V.

___________________
(parašas)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 37 straipsnio 6 dalimi, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
kompensuojama suma negali viršyti 4,65 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (toliau - MMA) dydžių kvalifikacijai įgyti, ar 2,33
MMA dydžių kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti, kai neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos trukmė 51 ir daugiau valandų, ar (ir) 1,16 MMA dydžių, kai
neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos trukmė neviršija 50 valandų.

