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Uždaviniai Priemonės Siektini rezultatai Atsakingi padaliniai 

Vykdytojai 

1. Tvarkyti Lietuvos 

kvalifikacijų sistemą. 

1.1. Tvirtinti profesinius standartus. Suorganizuoti parengtų profesinių standartų projektų 

svarstymai atitinkamuose sektoriniuose profesiniuose 

komitetuose. 

Patvirtinta ne mažiau kaip 15 profesinių standartų. 

Kvalifikacijų 

formavimo skyrius 

1.2. Organizuoti sektorinių profesinių komitetų 

veiklą. 

Suorganizuoti ne mažiau kaip 36 sektorinių 

profesinių komitetų posėdžiai. 

Esant poreikiui  atnaujintos sektorinių profesinių 

komitetų sudėtys. 

Kvalifikacijų 

formavimo skyrius 

1.3. Rengti, atnaujinti, vertinti ir registruoti 

modulines formaliojo profesinio mokymo 

programas. 

Suteikta metodinė pagalba profesinio mokymo 

teikėjams dėl modulinių formaliojo profesinio 

mokymo programų rengimo. 

Koordinuotas ne mažiau kaip 10 profesinio mokymo 

teikėjų inicijuotų modulinių profesinio mokymo 

programų rengimas, atliktas jų išorinis vertinimas. 

Bendradarbiaujant su Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija, Užimtumo tarnyba ir kitomis 

suinteresuotomis institucijomis parengti dalykines 

tęstines programas keičiantys moduliai, atliktas jų 

išorinis vertinimas. 

Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre 

įregistruotos parengtos ir atnaujintos modulinės 

formaliojo profesinio mokymo programos, atskiri 

moduliai. 

Profesinio mokymo 

programų rengimo 

skyrius 

1.4. Rengti, vertinti ir registruoti neformaliojo 

profesinio mokymo programas. 

Suteikta metodinė pagalba profesinio mokymo 

teikėjams dėl neformaliojo profesinio mokymo 

programų rengimo. 

Suaugusiųjų švietimo 

skyrius 
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Atliktas visų gautų paraiškų ir neformaliojo 

profesinio mokymo programų vertinimas. 

Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre 

įregistruotos neformaliojo profesinio mokymo 

programos. 

1.5. Kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją 

kvalifikacijų įgyvendinimą ir pameistrystės 

mokymosi apimtis. 

Parengta metinė kvalifikacijų įgyvendinimo 

apžvalga. 

Parengta metinė pameistrystės mokymosi apimčių 

apžvalga. 

Parengta informacija apie pameistrystę Lietuvoje 

Europos profesinio mokymo plėtros centro 

(Cedefop) pameistrystės schemų duomenų bazei. 

Kvalifikacijų 

formavimo skyrius 

 

Metodinės veiklos 

koordinavimo ir 

administravimo skyrius 

1.6. Rengti metodinius instrumentus, skirtus 

Lietuvos kvalifikacijų sistemos tvarkymui, profesinio 

mokymo kreditų sistemai plėtojimui. 

Atnaujinta Profesinių standartų rengimo metodika. 

Atnaujinta Formaliojo profesinio mokymo rengimo 

metodika. 

Parengta Formaliojo profesinio mokymo programų 

įgyvendinimo metodika. 

Parengtos Metodinės rekomendacijos dėl 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų 

rengimo, įteisinimo, taikymo bei suaugusiųjų 

neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir 

pripažinimo. 

Parengti 5 profesinių standartų projektai. 

Atnaujinta 21 ir parengta 51 nauja modulinė 

formaliojo profesinio mokymo programa. 

Parengtos interaktyvios elektroninės mokymosi 

priemonės mokėjimosi mokytis ir verslumo ir 

iniciatyvumo gebėjimams ugdyti.  

ESF lėšomis 

finansuojamo projekto 

„Lietuvos kvalifikacijų 

sistemos plėtra (I 

etapas)“ darbuotojai 

2. Gerinti profesinio 

mokymo kokybę. 

2.1. Vertinti tiekėjų pasirengimą vykdyti formaliojo 

profesinio mokymo programas. 

Atlikta 300 ekspertizių dėl teikėjų pasirengimo 

vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas. 

Ekspertinio vertinimo 

skyrius 

2.2. Vertinti paraiškas dėl teisės vertinti asmens 

įgytas kompetencijas. 

Įvertinta 20 paraiškų dėl institucijų pasirengimo 

vertinti asmens įgytas kompetencijas. 

Ekspertinio vertinimo 

skyrius 

2.3. Pasirengti ir vykdyti profesinio mokymo 

kokybės išorinį vertinimą. 

Parengti profesinio mokymo įstaigų ir profesinio 

mokymo programų įgyvendinimo išorinio vertinimo 

rodikliai ir jų aprašai. 

ESF lėšomis 

finansuojamas 

projektas „Profesinio 



Atliktas bandomasis 10 profesinio mokymo teikėjų ir 

jų įgyvendinamų profesinio mokymo programų 

išorinis vertinimas. 

Suorganizuoti mokymai, skirti profesinio mokymo 

teikėjų gebėjimams vykdyti savianalizę stiprinti. 

mokymo kokybės 

užtikrinimo sistemų ir 

procesų stiprinimas“ 

2.4. Plėtoti asmens įgytų kompetencijų vertinimą 

siekiant kvalifikacijos. 

Parengtos Metodinės rekomendacijos kompetencijų 

(teorinių žinių) vertinimo užduočių rengimui.  

Atliktas bandomasis kompetencijų (teorinės dalies) 

vertinimas. 

Suorganizuoti mokymai asmens įgytų kompetencijų 

vertinimo ekspertų gebėjimams stiprinti.  

 

ESF lėšomis 

finansuojamas 

projektas „Įvairiais 

būdais įgytų 

kompetencijų ir 

kvalifikacijų vertinimo 

ir pripažinimo sistemos 

tobulinimas“ 

2.5. Vykdyti profesinio mokymo metodinę veiklą, 

koordinuoti profesinio mokymo komisijų veiklą. 

Parengtas Profesinio mokymo metodinės komisijos 

veiklos aprašas.  

Sudarytos naujos sudėties profesinio mokymo 

metodinės komisijos, suorganizuoti pirmieji jų 

posėdžiai. 

Metodinės veiklos 

koordinavimo ir 

administravimo skyrius 

2.6. Vykdyti profesinio meistriškumo konkursų 

stebėseną ir (arba) dalyvauti jų organizavime. 

Parengta Profesinio meistriškumo konkursų 

stebėsenos ataskaita, pagal galimybes dalyvauta 

nacionaliniuose meistriškumo konkursuose. 

Metodinės veiklos 

koordinavimo ir 

administravimo skyrius 

2.7. Bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio 

profesinio mokymo dalyviais ir kitais socialiniais 

partneriais, įgyvendinti tarptautinius projektus. 

Pagal projektų įgyvendinimo planus, laiku 

įgyvendintos veiklos šiuose projektuose: 

 „Lietuvos EKS nacionalinio koordinavimo 

punkto darbo programa 2018-2020“; 

 „Pramonės iššūkis 4.0: Metalo apdirbimo 

darbuotojų įgalinimas dirbti ateities įmonėse“; 

 „Proveržis: įgūdžiai reikalingi plastiko įmonių 

skaitmeninei ateičiai“; 

 „Europos profesinio mokymo kokybės 

užtikrinimo nacionalinių orientacinių punktų 

veiklos programa“; 

 2019 m. ReferNet Lietuva veiklos programa; 

 „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas 

profesiniame mokyme ir meistrų rengimas 

Metodinės veiklos 

koordinavimo ir 

administravimo skyrius 



mokyti darbo vietoje“; 

 Erasmus+ KA2 Baltijos šalių pameistrystės 

viešinimo projektas; 

 „ICARO – Inovatyvios kvalifikacijos 

technologinėms ir organizacinėms inovacijoms 

statybų sektoriuje“. 

3. Plėtoti suaugusiųjų 

švietimo sistemą. 

3.1. Teikti metodinę pagalbą savivaldybių 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriams. 

 

Suteikta metodinė pagalba koordinatoriams nustatant 

suaugusiųjų mokymosi poreikius ir jų tenkinimo 

priemones. 

Pateikta informacija apie ES ir kitą paramą 

suaugusiųjų neformaliajam švietimui. 

Suteiktos konsultacijos dėl Neformaliojo švietimo 

programų rengimo ir vykdymo. 

Suaugusiųjų švietimo 

skyrius 

3.2. Vykdyti suaugusiųjų švietimo tyrimus. Pasirengta PIAAC bandomojo tyrimo atlikimui. 

Dalyvauta darbiniuose susitikimuose su Lietuvos 

statistikos departamento specialistais tobulinant 

Eurostat tyrimo klausimyną. 

Suaugusiųjų švietimo 

skyrius 

3.3. Plėtoti skaitmeninio turinio suaugusiųjų 

savarankiškam mokymuisi bazę (SMIS), didinti jos 

prieinamumą. 

Sukurtas aktualus skaitmeninis turinys suaugusiųjų 

savarankiškam mokymuisi (5 naujos programos). 

Vykdyta SMIS sklaida, kuria padindintas sistemos 

registruotų vartotojų skaičius 1000 asmenų. 

Suaugusiųjų švietimo 

skyrius 

4. Vykdyti profesinio 

ir suaugusiųjų 

mokymo dalyvių 

kvalifikacijos 

tobulinimą. 

4.1. Vykdyti profesijos mokytojų ir andragogų 

kvalifikacijos tobulinimą. 

Pagal poreikį vykdytas kvalifikacijos tobulinimo 

programų vertinimas ir akreditavimas, kvalifikacijos 

tobulinimo renginių organziavimas. 

Metodinės veiklos 

koordinavimo ir 

administravimo skyrius 

4.2. Įgyvendinti profesinio mokymo ir suaugusiųjų 

švietimo įstaigų mokytojų, bendrųjų, profesinių ir 

specialiųjų kompetencijų tobulinimo programas. 

Įvykdyti profesinių mokymo įstaigų pedagogų 

mokymai tema „Specialių poreikių mokinių 

profesinis rengimas“ 13 grupių. Planuojama 

apmokyti 208 asmenis. 

Įvykdyti profesinių mokymo įstaigų pedagogų 

mokymai tema „Bendravimas ir bendradarbiavimas“ 

9 grupių. Planuojama apmokyti 144 asmenis. 

Įvykdyti profesinių mokymo įstaigų pedagogų 

mokymai tema „Darbo kultūra“ 7 grupių. 

Planuojama apmokyti 112 asmenų. 

ESF lėšomis 

finansuojamas 

projektas „Profesijos ir 

suaugusiųjų mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo sistemos 

plėtra“ 

4.3. Įgyvendinti bendrųjų kompetencijų ugdymo Surengta 12 suaugusiųjų bendrųjų ir pagrindinių ESF lėšomis 



programas suaugusiems savivaldybėse. kompetencijų mokymų 7-ose savivaldybėse 

temomis: Tėvų švietimas (24 akad. val.); Pilietinis 

švietimas (24 akad. val.); Švietimas media formomis 

(40 akad. val.). Planuojama apmokyti 240 asmenų. 

Surengta 30 suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų ugdymo 

mokymų, nukreiptų į suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo kokybės gerinimą šiomis temomis: (1) 

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio 

mokymosi planavimo mokymai savivaldybėse (16 

akad. val.); (2) Suaugusiųjų neformaliojo švietimo 

projektų rengimo ir įgyvendinimo (16 akad. val.) 

mokymai. Planuojama apmokyti 300 asmenų. 

finansuojamas 

projektas „Suaugusiųjų 

švietimo sistemos 

plėtra suteikiant 

besimokantiems 

asmenims bendrąsias ir 

pagrindines 

kompetencijas“ 

4.4. Vykdyti suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą 

motyvacijos ir profesinio mokymo patrauklumo 

didinimo populiarinimo kampanijas žiniasklaidos ir 

kitose priemonėse. 

Organizuotas ir viešintas grožio paslaugų sektoriaus 

profesinio meistriškumo konkursas  per nacionalinę 

televiziją (1 vaizdo klipas, 2 televizijos siužetai).  

Viešinti 4 profesinio meistriškumo konkursai vaizdo 

klipais nacionalinės aprėpties televizijose.  

Sukurtos ir ištransliuotos 3 radijo reklamos, skirtos 

populiarinti suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą ir 

profesinį mokymą, nacionalinės aprėpties radijo 

stotyse. 

Organizuotas profesinio mokymo populiarinimo 

konkursas socialiniuose tinkluose.  

Organizuoti 3 profesinio mokymo populiarinimo 

renginiai bendrojo ugdymo mokyklose.  

Organizuoti grupiniai renginiai ir individualizuotos 

mokomosios konsultacijos 40 mokymo institucijų 

organizacijos įvaizdžio stiprinimo klausimais.  

Sukurtos ir ištransliuotos 6 televizijos laidos, skirtos 

populiarinti mokymąsi visą gyvenimą. 

Sukurtas ir ištransliuotas 10 radijo laidų ciklas, 

skirtas didinti mokymosi visą gyvenimą motyvaciją. 

ESF lėšomis 

finansuojamas 

projektas „Profesinio 

mokymo ir mokymosi 

visą gyvenimą 

populiarinimas 

Lietuvoje“ 

4.5. Didinti profesinio mokymo ir suaugusiųjų 

švietimo sistemos tarptautiškumą ir jos dalyvių 

tarptautinį judumą. 

Įvykdytos 4 suaugusiųjų švietimo įstaigų 

pedagoginio ir nepedagoginio personalo 

kvalifikacijos tobulinimo stažuotės užsienyje (Estija, 

ESF lėšomis 

finansuojamas 

projektas „Profesinio 



Portugalija, Nyderlandai/Vokietija, Airija/Malta) (40 

asmenų). 

Parengta Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų 

švietimo tarptautiškumo plėtros strategijos ir 

priemonių plano projektas. 

mokymo ir suaugusiųjų 

švietimo sistemos 

tarptautiškumo plėtra“ 
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