
Pasirengimo vykdyti formalųjį profesinį mokymą 

vertinimas (ekspertizė)



Pasirengimo vykdyti  formalųjį profesinį mokymą vertinimą (ekspertizę) reglamentuojantys teisės 

aktai

Juridinis ar fizinis asmuo norintis vykdyti formaliojo profesinio mokymo

programą ar jos modulį turi gauti licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą.

Licenciją išduoda, atsisako ją išduoti, sustabdo, panaikina LR Švietimo, mokslo

ir sporto ministerija (ŠMSM), vadovaudamasi Švietimo įstatymu, Profesinio

mokymo įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu ir Formaliojo profesinio

mokymo licencijavimo taisyklėmis.

Ekspertizę organizuoja ir atlieka, ekspertizės aktą išduoda Kvalifikacijų ir

profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC).



Pasirengimo vykdyti  formalųjį profesinį mokymą vertinimą (ekspertizę) reglamentuojantys teisės 

aktai

Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklėse, patvirtintose LR

Vyriausybės 2019 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 591, nauja:

• galimybė gauti licenciją vykdyti mokymą ne tik pagal formaliojo profesinio

mokymo programą, bet ir pagal jos modulį (modulius);

• galimybė papildyti licenciją vadovaujantis formaliojo profesinio mokymo

programų atitikties sąrašu;

• ŠMSM sprendimas dėl licencijos išdavimo/neišdavimo turi būti pateiktas

juridiniam ar fiziniam asmeniui per 20 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo

dienos (į šį terminą įsiskaičiuoja ir KPMPC ekspertizės atlikimo laikas);

• prievolė pateikti dar vieną dokumentą – deklaraciją, kad licenciją gauti

siekiantis juridinis ar fizinis asmuo nevykdo ir nesiverčia įstatymų draudžiama

veikla;

• licencija gali būti panaikinama, jei juridinis ar fizinis asmuo nepradės veiklos

per 2 m. nuo licencijos išdavimo dienos arba nevykdys veiklos ilgiau kaip 2 m.,

taip pat licencija gali būti panaikinama pakartotinio išorinio vertinimo metu

neigiamai įvertinus profesinio mokymo teikėjo veiklą.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b228f880935a11e9ae2e9d61b1f977b3
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Pareiškėjo pasirengimas vykdyti programą ar jos modulį vertinamas pagal

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje

nustatytus reikalavimus:

• profesijos mokytojų arba kandidatų į profesijos mokytojus atitiktis profesinio

mokymo programoje ir jos modulyje ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme

nustatytiems kvalifikaciniams ir kompetencijų reikalavimams planuojamam

profesiniam mokymui vykdyti ir profesinio mokymo kokybei užtikrinti;

• teorinio ir praktinio mokymo vietų atitiktis numatomam mokyti mokinių

skaičiui ir profesinio mokymo programoje ir jos modulyje nustatytiems

reikalavimams;

• teoriniam ir praktiniam mokymui skirtų materialiųjų ir metodinių išteklių

atitiktis numatomam mokyti mokinių skaičiui ir profesinio mokymo programoje

ir jos modulyje nustatytiems reikalavimams;

• Mokymo patalpų, aprūpintų būtinais materialiaisiais ištekliais, turėjimas ir jų

tinkamumas profesinio mokymo kokybei užtikrinti.



Pasirengimo vykdyti  formalųjį profesinį mokymą vertinimas (ekspertizė)
Licencijai gauti ŠMSM teikiami šie dokumentai:

• ŠMSM nustatytos formos paraiška ir laisvos formos deklaracija, kad juridinis ar fizinis

asmuo nevykdo ir nesiverčia įstatymų draudžiama veikla;

• profesijos mokytojų arba kandidatų į profesijos mokytojus išsilavinimą, kvalifikaciją ir

mokymosi pasiekimus patvirtinančių dokumentų, taip pat darbo patirtį, pedagoginio darbo

patirtį patvirtinančių dokumentų kopijos (pasirašytas gyvenimo aprašymas (CV) pagal

standartinę ES formą (EUROPASS CV), kuriame nurodoma išsilavinimas, darbo patirtis,

pedagoginio darbo patirtis; (CV) nurodytų išsilavinimą, kvalifikaciją ir kompetencijas

patvirtinančių dokumentų, taip pat darbo patirtį, pedagoginio darbo patirtį patvirtinančių

dokumentų kopijos (pvz.: diplomai, pažymėjimai));

• teoriniam ir praktiniam mokymui skirtų metodinių ir materialiųjų išteklių valdymo teisėtumą

įrodančių dokumentų kopijos (pvz.: turto inventorizacijos išrašai, materialiųjų išteklių nuomos

sutartis, praktinio mokymo sutartis. Sutartyje turi būti nurodyta, kokiu tikslu sutartis sudaryta,

sutarties galiojimo data turi būti ne trumpesnė nei programos ar modulio įgyvendinimo

laikotarpis. Vykdant visą programą svarbu nepamiršti, kad baigiamasis modulis

įgyvendinamas realioje darbo vietoje – pas darbdavį arba sektoriniame praktinio mokymo

centre);

• mokymo patalpų, skirtų programai ar jos moduliui vykdyti, valdymo teisėtumą įrodančių

dokumentų kopijos (pvz.: valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro

centrinio duomenų banko išrašas; patalpų panaudos ar nuomos sutartys. Sutartyje turi būti

nurodyta, kokiu tikslu sutartis sudaryta, sutarties galiojimo data turi būti ne trumpesnė nei

programos ar modulio įgyvendinimo laikotarpis). Kadangi mokymo patalpos turi atitikti turi

atitikti Lietuvos higienos normos HN 102:2011 reikalavimus, pateikiama atitiktį įrodančių

dokumentų kopijos (pvz.: leidimas-higienos pasas; apšvietos, šilumos, triukšmo matavimai).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d0679cc00ad211e6a238c18f7a3f1736


Licencijos gavimo/papildymo procesas 

Juridinis ar fizinis asmuo 

pateikia ŠMSM 

dokumentus licencijai 

gauti/papildyti

ŠMSM išnagrinėja 

dokumentus per 10 d.d.

KPMPC organizuoja 

ir atlieka ekspertizę, 

išduoda ekspertizės 

aktą per 7 d.d.



Ekspertizės atlikimas KPMPC 

Ekspertizę atlieka KPMPC direktoriaus patvirtinta ekspertų komisija.

Ekspertų komisiją sudaro ne mažiau kaip trys nariai.

Esant poreikiui į komisijos sudėtį gali būti įtraukiami atitinkamos srities išorės
ekspertai, turintys mokymo ar praktinės veiklos patirties vertinamos programos
ar jos modulio srityje, ar specialistai, atstovaujantys atitinkamą sritį
reguliuojančiai ministerijai, Vyriausybės įstaigai ar įstaigai prie ministerijos.

Kiekvienas komisijos narys išnagrinėja pareiškėjo pateiktus dokumentus ir
nustato ar jie įrodo, kad pareiškėjas yra pasirengęs vykdyti programą ar jos
modulį.

Komisijai nustačius, kad organizuoti vizitą pareiškėjo nurodytu mokymo vietos
adresu (adresais) būtina, į vizitą vyksta ne mažiau kaip 2 komisijos nariai. Vizito
metu komisijos nariai pagal poreikį įvertina žmogiškųjų, materialiųjų ir metodinių
išteklių tinkamumą vykdyti programą ar jos modulį ir parengia Patikros mokymo
vietoje aktą, su kuriuo pasirašytinai supažindinamas pareiškėjas arba jo
atstovas. Vienas akto egzempliorius atiduodamas pareiškėjui.

Komisija, vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais dokumentais ir Patikros
mokymo vietoje aktu (jei jis yra), parengia ekspertizės aktą su išvada, kad
pareiškėjas yra pasirengęs/nepasirengęs vykdyti formaliojo profesinio mokymo
programą ar jos) modulį. Aktas pateikiamas ŠMSM.



Formaliojo profesinio mokymo programų atitikties sąrašas

Licencijos turėtojas gali papildyti licenciją jam nauja formaliojo profesinio

mokymo programa ar jos moduliu, įrašytais į Švietimo, mokslo ir sporto ministro

2019 m. rugsėjo 23 d. patvirtintą Formaliojo profesinio programų atitikties

sąrašą, nustatantį formaliojo profesinio mokymo programas ir (ar) jų modulius,

kuriuos licencijos turėtojas įgyja teisę vykdyti neatliekant ekspertizės tuo pačiu

mokymo vietos adresu.

Jei licencijos turėtojas nori vykdyti formaliojo profesinio mokymo programą ar

jos modulį nauju mokymo vietos adresu – ekspertizė atliekama.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/84c57cf0ddf211e99681cd81dcdca52c


Informacija KPMPC
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Ačiū!

Rūta Karvelytė

Ekspertinio vertinimo skyriaus vedėja

El. p. ruta.karvelyte@kpmpc.lt

Tel. (8 5) 261 1808 

mailto:ruta.karvelyte@kpmpc.lt

