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Vienkartinis dalyvio registracijos mokestis apima:  

• Prisijungimą prie e-ORB dalyvio profilio 

• Tarptautinį sertifikatą ir ženkliuką, pasiekus išsikeltus tikslus 
 
 
 
 
 
Pradėdami dalyvauti DofE programoje dalyviai moka vienkartinį 
dalyvio registracijos mokestį už pasirinktą programos lygmenį, t.y., 
bronzos, sidabro ar aukso (nuo 29 Eur).  
 
Šis mokestis atspindi jauno žmogaus asmeninį įsipareigojimą ir 
motyvaciją tobulėti. Tuo pačiu, tai ir dalyvio indėlis, padedantis 
užtikrinti, kad kuo daugiau jaunų žmonių iš visos Lietuvos turėtų 
galimybę dalyvauti DofE programoje.  
 
Mokestis padengia tik labai nedidelę dalį visų su DofE programos 
veikimu Lietuvoje susijusių išlaidų, kurias šiuo metu apmoka Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija bei Lietuvos mokinių neformaliojo 
švietimo centras. Daugiau apie programą Lietuvoje – www.dofe.lt, 
visame pasaulyje – www.intaward.org. 
 
Mokykla, neformaliojo švietimo įstaiga ar kita su jaunimu dirbanti 
organizacija, kuri yra sublicencijuota įgyvendinti DofE programą, gali 
prie vienkartinio dalyvio registracijos mokesčio pridėti papildomą 
administracinį mokestį, tačiau tokiu atveju Jūs būsite iš anksto apie tai 
informuojami.    
 
 
 
 
 
Ne. Tai vienkartinis mokestis už pasirinktą programos lygmenį.  

Pavyzdžiui, jei būdamas 14 m. jaunas žmogus pasirenka siekti bronzos 

ženklelio, tai jo sumokėtas dalyvio registracijos mokestis „galioja“ iki 

momento, kai jis pasiekia visus išsikeltus asmeninio tobulėjimo tikslus 

ir atvykęs į nacionalinę apdovanojimų ceremoniją atsiima tarptautinį 

sertifikatą ir ženklelį, arba iki jo 25-ojo gimtadienio. Bronzos ženklelį 

turinčiam jaunam žmogui apsisprendus siekti sidabro ženklelio, 

pradėdamas dalyvauti kitame lygyje jis sumoka vienkartinį dalyvio 

registracijos mokestį jau už sidabro lygį. Tęsiantiems programą 

nuosekliai – mokestis mažėja. 

 

  

 

Taip. Galite pasirinkti, ar mokėti vienu kartu, ar skaidyti mokėjimą į 2 
dalis. Atkreipiame dėmesį, kad skaidant mokėjimą į dvi dalis, su pirmąja 
įmoka apmokama 50 proc. viso pasirinkto programos lygio mokesčio. 
Nepamirškite šio savo pasirinkimo pažymėti dalyvio sutartyje-tėvų 
sutikime.  
 
Esant poreikiui mokestį skaidyti į 3 dalis (pvz., siekiant aukso ženklelio 
ar kitu atveju), kviečiame asmeniškai susisiekti su DofE Lietuva 
komanda el. paštu dofe@lmnsc.lt. 
 
Daugiau detalios informacijos apie mokėjimą taip pat galite rasti 
sutarties 13 punkte.  

 
 
 
 

Vienkartinį dalyvio registracijos mokestį galima apmokėti internetu 
arba grynaisiais.  

 
 
 
Prisijungę prie savo banko el. bankininkystės sistemos, pasirinkite 
naują mokėjimą. Laukeliuose, kuriuos prašoma užpildyti, nurodykite 
tokią informaciją:  
 
Mokėtojas – BŪTINA mokėjimo paskirties laukelyje nurodyti Jūsų 
sūnaus/dukros vardą ir pavardę. YPAČ jei Jūsų ir sūnaus/dukros 
pavardės skirtingos ar moka kitas asmuo.  
 
Gavėjas – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (Dofe skyrius) 
Gavėjo kodas:  (įmonės kodas) – 302848387 
SEB banko sąskaita: LT127044090101373659 
 
Mokėjimo paskirtis – Jūsų sūnaus/dukros vardas, pavardė, programos 
lygio kodas XXXX (4 skaičiai) 
 

Pasirinkto lygio kodai:  9001 – bronza; 9002 – sidabras; 9003 – auksas 

 
Kiekvieno programos lygio vienkartinio dalyvio registracijos mokesčio 
dydis pateiktas lentelėje: 

 
 
 
Pateikite šią mokėjimo informaciją pasirinkto banko klientų 
aptarnavimo specialistui.   
 
 
 
 
Jei turite daugiau klausimų apie DofE programą – kreipkitės į 
organizacijoje veikiantį DofE programos vadovą/koordinatorių.  
 

Jei turite klausimų apie vienkartinį dalyvio registracijos mokestį, 

kreipkitės į DofE Lietuva komandą: el. p. dofe@lmnsc.lt,  

tel. nr. + 370 606 80469. 

 

Programos lygis 

Dalyvio registracijos mokestis 

tęsiantiems 
dalyvavimą 

naujai 
pradedantiems 

 Bronza - 29 € 

 Sidabras 35 € 44 € 

 Auksas 44 € 73 € 

 

Ar galiu mokėti dalimis? 

Kaip galiu sumokėti? 

 

 

Mokėjimas banko pavedimu 

 

 

Mokėjimas grynais  

Ką suteikia vienkartinis DofE dalyvio 
mokestis? 

Kiek kainuoja dalyvauti tarptautinėje 
DofE programoje? 

Noriu pasitikslinti, ar dalyvio registracijos 
mokestį reikės mokėti kas mėnesį? 

Neradau atsakymo į savo klausimą. Kur kreiptis? 

http://www.dofe.lt/
http://www.intaward.org/
mailto:dofe@lmnsc.lt
mailto:dofe@lmnsc.lt

