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NAUJIENOS LIETUVOJE

Prezidentė pasirašė Profesinio
mokymo įstatymą

Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia
Grybauskaitė
pasirašė Profesinio

mokymo, Švietimo, Užimtumo,
Mokslo ir studijų, Viešųjų įstaigų
įstatymų pataisas, kurios atvers kelią
profesinio mokslo pertvarkai.
Prezidentės inicijuotomis pataisomis
bus keičiama mokymo sistema,
profesinio mokymo įstaigų valdymo
bei finansavimo tvarka, bus įvedami
nauji kokybiniai reikalavimai
ugdymui.

SKAITYTI DAUGIAU

Lietuvos darbo rinkos
situacijos apžvalga

Lietuvos darbo birža
informuoja, kad metams
baigiantis, sezoniškumas
darbo rinkoje vis labiau

juntamas – lėtėja visus metus augusi
paklausa. 2017 m. lapkričio mėn.
duomenimis, geriausias įsidarbinimo

NAUJIENOS UŽSIENYJE

ES Įgūdžių panorama ekspertų
komanda padės jums surasti
atsakymus į visus su įgūdžiais
susijusius klausimus

Jei jus esate švietimo
ar darbo rinkos
atstovas, jums tikrai
kyla daug klausimų,

susijusių su įgūdžiais. ES Įgūdžių
panorama (angl. Skills panorama)
ekspertų komanda pateikė
atsakymus į 4 pagrindinius,
dažniausiai užduodamus, klausimus.
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KPMPC NAUJIENOS

Ačiū, kad esate KARTU!!!
Džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir
sėkmingų Naujųjų metų!!!

Ačiū, kad esate KARTU!!!
Dėkojame už sėkmingą
bendradarbiavimą,
parodytą mums
pasitikėjimą, bendrai

pasiektus veiklos rezultatus.
Džiaugiamės dirbdami Jums ir
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galimybes turėjo įvairių transporto
priemonių vairuotojai, reklamos ir
rinkodaros specialistai,
vandentiekininkai ir vamzdynų
montuotojai bei siuvėjai. Taip pat
didėjo pardavėjų, virėjų, pramonės ir
žemės ūkio mašinų mechanikų ir
remontininkų poreikis.
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Naujasis programos „ECVET“
naujienlaiškis – jau internete

Švietimo mainų paramos
fondas informuoja, kad
Europos profesinio

mokymo kreditų sistemos „ECVET“
naujienlaiškis jau skelbiamas
internete. Naujienlaiškyje rasite 2017
m. antrojo pusmečio aktualijas bei
nuorodas į naujausius leidinius ir
video medžiagą.
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Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio mokymosi
įstatymas – anglų kalba!

Nacionalinė „Epale“
komanda pristato
Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo ir tęstinio

mokymosi įstatymo vertimą į anglų
kalbą ir kviečia juo naudotis tam, kad
lengviau ir paprasčiau užsienio
kolegoms bei partneriams
pristatytumėte suaugusiųjų švietimo
situaciją Lietuvoje, įgyvendintumėte
bendras veiklas ir pan.
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TEISĖS AKTAI

tikimės 2018 metais pateisinti Jūsų
lūkesčius ir poreikius savo pasiektais
veiklos rezultatais. Su šilčiausiais
linkėjimais Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centro kolektyvas.
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Naujų praktinio mokymo būdų
išbandymas profesiniame
mokyme ir meistrų rengimas
mokyti darbo vietoje

Įsibėgėja ES Erasmus+
programos projekto
„Naujų praktinio mokymo
būdų išbandymas
profesiniame mokyme ir

meistrų rengimas mokyti darbo
vietoje“ veiklos. 2017 m. lapkričio
mėnesio 29 – 30 ir gruodžio mėnesio
7 dienomis sėkmingai įvyko meistrų,
atsakingų už mokinių mokymo darbo
vietoje organizavimą verslo įmonėse
ir profesinio mokymo institucijose,
mokymas.
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Europos Komisijos atstovų
vizitas

Vilniuje 2017 m. gruodžio
4 d. Kvalifikacijų ir
profesinio mokymo plėtros
centrą ir Švietimo
informacinių technologijų

centrą aplankė Europos Komisijos
atstovai iš Užimtumo, socialinių
reikalų ir įtraukties generalinio
direktorato, atsakingi už Europos
įgūdžių (gebėjimų), kvalifikacijų ir
profesijų klasifikatorių.
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2017 m. gruodžio 14 d.
Lietuvos Respublikos
profesinio mokymo įstatymo
Nr. VIII-450 pakeitimo
įstatymas Nr. XIII-888

Nauja Įstatymo redakcija nustatoma
profesinio mokymo įstaigų valdymo
bei finansavimo tvarka, aiškiau
reglamentuojama profesinių
sektorinių komitetų paskirtis.
Keičiamas reglamentavimas, susijęs
su pameistrystės profesinio mokymo
organizavimo forma. Įtvirtinama
galimybė neformaliuoju būdu įgytas
kompetencijas pripažinti kaip
kvalifikaciją arba kaip jos dalį ir kt.
Įsigalioja 2018-02-01 (atitinkami
Įstatymo straipsniai įsigalioja 2019-
01-01.)
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2017 m. gruodžio 14 d.
Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymo Nr. I-1489 12, 18, 28,
37, 38, 41, 42, 43, 44, 56, 561,
62, 69 straipsnių pakeitimo ir
įstatymo papildymo 391
straipsniu įstatymas Nr. XIII-
889

Įstatymo pakeitimais patikslinta
tęstinio profesinio mokymo
apibrėžtis, profesinio orientavimo
paslaugų teikimo tvarka, nuostatos,
susijusios su mokymo įstaigų išoriniu
vertinimu, profesinio mokymo įstaigų
tinklu, valstybės savivaldos
institucijomis, Studijų, mokymo
programų ir kvalifikacijų registru.
Įstatymas papildytas nuostatomis dėl
kvalifikacijų sistemos paskirties,
sandaros, kvalifikacijų sudarymo ir
tvarkymo, kompetencijų įvertinimo ir
kvalifikacijos suteikimo. Įsigalioja
2018-02-01 (atitinkami Įstatymo
straipsniai įsigalioja 2019-01-01).

PUBLIKACIJOS IR KITI
INFORMACINIAI RESURSAI

Europos Sąjungos gyventojų
viešosios nuomonės tyrimo
profesinio mokymo tema
rezultatų apžvalga

Leidinyje „Europos
Sąjungos gyventojų
viešosios nuomonės
tyrimo profesinio
mokymo tema rezultatų
apžvalga" (angl.
Cedefop opinion survey
on vocational education

and training in Europe) glaustai
pristatyti minėto tyrimo pagrindiniai
aspektai. Apžvalgą parengė Europos
profesinio mokymo plėtros centras
(CEDEFOP).
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Lietuvos ekonominė ir
socialinė raida 2017/10 /
Economic and Social
Development in Lithuania
2017/10

Mėnesiniame leidinyje
pateikiama naujausia
statistinė informacija
apie šalies ekonominę
ir socialinę raidą:
gyventojus, kainų
indeksus, pramonę,

žemės ūkį, vidaus ir užsienio
prekybą, transportą. Skelbiami
ketvirtiniai darbo ir darbo
užmokesčio, pensijų, statybos,
turizmo, investicijų, bendrojo vidaus
produkto ir kiti rodikliai bei metinė
informacija. Leidinyje skelbiami ir
palyginamieji Lietuvos, Latvijos ir
Estijos rodikliai. Pateikiamos rodiklių,
kurie skelbiami leidinyje, apibrėžtys,
taip pat pirmojo statistinės
informacijos skelbimo kalendorius,

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/093a9010eb0b11e7acd7ea182930b17f?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_refernet_lietuva_naujienlaiskis&utm_term=2017-12-28
http://www.kpmpc.lt/refernet/wp-content/uploads/2017/12/8118_en-1.pdf?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kpmpc_refernet_lietuva_naujienlaiskis&utm_term=2017-12-28


SKAITYTI DAUGIAU

Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2017 m.
gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-
1081 „Dėl profesinio mokymo
programų praktinio mokymo
medžiagų lėšų imlumo
koeficientų 2018 metams
patvirtinimo"

Įsakymu patvirtinti Profesinio
mokymo programų praktinio
mokymo medžiagų lėšų imlumo
koeficientai 2018 metams. Įsakymas
įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1
dieną.
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Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2017 m.
gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-
1080 „Dėl profesinio mokymo
lėšų, tenkančių vieno mokinio,
kuris mokosi pagal formaliojo
profesinio mokymo programą,
vienai valandai, 2018 metams
patvirtinimo"

Įsakymu patvirtintos profesinio
mokymo lėšos, tenkančios vieno
mokinio vienai valandai, 2018
metams; mokinių, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių, profesinio
mokymo lėšos, tenkančios vieno
mokinio vienai valandai, 2018
metams; asmenų, kuriems atimta ar
apribota laisvė, profesinio mokymo
lėšos, tenkančios vieno mokinio
vienai valandai, 2018 metams.
Įsakymas įsigalioja nuo 2018 m.
sausio 1 dieną.
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naujausių Lietuvos statistikos
departamento leidinių anotacijos.
Pristatomi strategijos „Europa 2020“
tikslai ir statistiniai rodikliai. Leidinį
rengia Lietuvos statistikos
departamentas.
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Lietuvos statistikos metraštis
2017 / Statistical Yearbook of
Lithuania 2017

Leidinyje pateikiama
2016 ir ankstesnių
metų pagrindinė
statistinė informacija
apie šalies ekonominę
ir socialinę raidą,
demografinius ir

aplinkos procesus, fizinių ir juridinių
asmenų gamybinę, komercinę,
finansinę, investicinę veiklą.
Apžvelgiami įvairių reiškinių pokyčiai,
pateikiama informacija apie atliktų
tyrimų metodus, apibrėžiamos
pagrindinės sąvokos ir rodikliai.
Atskirai pateikiama palyginamoji
Europos Sąjungos valstybių
statistika, kurią rengiant naudotasi
Lietuvos statistikos departamento ir
kitų šalies institucijų bei Europos
Sąjungos statistikos tarnybos
(Eurostato) informacija. Lietuvos
statistikos metraštis išleidžiamas
viena knyga lietuvių ir anglų
kalbomis 1 kartą per metus. Leidinį
rengia Lietuvos statistikos
departamentas.
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NAUDINGOS NUORODOS

Susisiekite su mumis
Atsisakyti
naujienlaiškio

Jūs gavote šį laišką, nes registruojantis sutikote
gauti naujienas el. paštu.
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