
Pameistrystės modelis Lietuvoje



Apibrėžimas pagal Profesinio mokymo 
įstatymą: 
Pameistrystės profesinio mokymo 
organizavimo forma – profesinio mokymo 
organizavimo būdas, kai mokymas ar jo dalis 
vykdoma darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, 
organizacijoje, ūkininko ūkyje, pas laisvąjį 
mokytoją.

Pameistrystės samprata Lietuvoje 

Pameistrystės tikslas: 

Profesiniame mokyme dalyvaujant 
darbdaviui bei derinant darbo rinkos 
paklausą ir pasiūlą, siekti spartesnės 

ekonominės ir socialinės įtraukties,  didinti 
šalies ūkio ekonominius rezultatus, 

produktyvumą ir konkurencingumą. 



Pagrindiniai dalyviai pameistrystėje

Mokinys

Darbdavys
Profesinio mokymo 

įstaiga

Mokymas pameistrystės forma vykdomas sudarius šias sutartis (sutartį):

Mokinio ir darbdavio pameistrystės sutartis pagal DK. Mokymo įstaiga nedalyvauja. 
Už visą mokymo procesą (teorinę ir praktinę dalį) bei rezultatą atsakingas darbdavys. 

Pameistrystės 
darbo sutartis 

Mokinio, darbdavio pameistrystės sutartis pagal DK ir trišalė mokymo sutartis tarp 
mokinio, darbdavio ir mokymo įstaigos. Mokymas vyksta ir pas darbdavį, ir mokymo 
įstaigoje. Už rezultatą atsakinga mokymo įstaiga ir darbdavys. 

Pameistrystės 
darbo sutartis 

ir mokymo 
sutartis

Mokinio, darbdavio darbo sutartis pagal DK ir trišalė mokymo sutartis tarp mokinio, 
darbdavio ir mokymo įstaigos. Mokymas vyksta ir pas darbdavį, ir mokymo įstaigoje. 
Už rezultatą atsakinga mokymo įstaiga ir darbdavys. 

Darbo sutartis
ir mokymo 

sutartis  

Mokymas darbo 
vietoje/

„On-the-Job
Training“

Dualinis mokymas

Dualinis mokymas



Pameistrystė – viena iš profesinio 
mokymo organizavimo formų

Išskiriamos dvi profesinio mokymo organizavimo formos:

Mokymasis 
mokymo 
įstaigoje

Mokymasis 
realioje 
darbo 
vietoje

Ne mažiau 
70 proc.

Ne daugiau 
30 proc.

Mokymas 
pameistrystės forma

Mokymas 
mokykline forma

Pameistrystės forma organizuojamas mokymas ne mažiau 70 proc. laiko turi 
vykti realioje darbo vietoje  



BKV

Darbas
Darbinė 
veikla

Pameistrystės mokymo forma

Mokyklinė mokymo forma modulinei programai

Mokymas

Mokymas Darbinė 
veikla

Mokymas Darbinė 
veikla

Mokymas BKV

Laikas mokymo įstaigoje (nuo 20% iki 
30%) , kai ji dalyvauja pameistrystėje

Mokymo organizavimas mokykline ir 
pameistrystės forma

TV

Kompetencijos 
įgijimas 

TV

BKV TV- Baigiamasis kompetencijų vertinimas - Tarpinis kompetencijų vertinimas

TV TV
Darbas

Baigiamasis 
modulis pas 
darbdavį

Mokymas Mokymas TV

Kompetencijos 
įgijimas 



Pameistrystė neturėtų būti taikoma nepilnamečiams asmenims, kurie profesijos 
mokosi kartu su pagrindinio ar vidurinio ugdymo programa. 

Pameistrystės organizavimo formą taikyti profesinio mokymo įstaigose 
besimokantiems pilnamečiams asmenims. Šiems asmenims užtikrinti lankstų 
„migravimą“ tarp mokymosi formų.

Priimant mokytis pameistrystės forma / sudarant pameistrystės darbo sutartį, 
didžiausią prioritetą teikti asmenims, jau turintiems kvalifikaciją (profesinę / 
aukštojo mokslo)

Organizuojant mokymą pameistrystės būdu, 
turi būti laikomasi šių principų:

1

2

3



Pameistrystės nauda suinteresuotoms pusėms

Motyvacija 
mokiniui

Motyvacija 
darbdaviui

Motyvacija 
mokyklai

Motyvacija 
valstybei

Efektyvus profesinio mokymo sistemos valdymas.

Reakcija į technologinius pokyčius.

Lankstesnė profesinio mokymo sistema. 

Švietimas geriau tenkina verslo poreikius.

Teigiamas ekonominis ir socialinis poveikis. Mokymasis ir darbas vienu metu.

Kvalifikacijos įgijimas.

Darbo užmokestis ir stipendija.

Reali darbovietė, tikri įrengimai.

Ankstyvas ir sklandus įsiliejimas į darbo rinką.

Ugdomi darbuotojai pagal poreikius.

Taupomos įdarbinimo / perkvalifikavimo išlaidos.

Dalyvavimas kuriant mokymo turinį ir standartus.

Įmonė – socialiai atsakinga.

Jaučiamas darbo rinkos pulsas.

Programų tobulinimas su darbdaviais. 

Patrauklesnis profesinio mokymo įvaizdis.

Didesnės marketingo galimybės.

Lengviau pritraukti mokinių. 



Dabartinė finansinė pameistrystės nauda suinteresuotoms
pusėms

Nauda 
mokiniui

Nauda 
darbdaviui

Nauda 
mokyklai

Nauda 
valstybei

Darbo užmokestis ir stipendija

40 proc. mažesni darbuotojo kaštai, pagal 
užimtumo tarnybos programą 

Mažesnės praktinio mokymo medžiagų 
sąnaudos

Grįžta didesni mokesčiai per išaugusį vartojimą

Daugiau  su darbo santykiais susijusių mokesčių

Tačiau tiesioginių finansinių paskatų yra 
nepakankamai 

Tačiau tiesioginių finansinių paskatų yra 
nepakankamai 



Esami pameistrystės finansavimo šaltiniai

Pameistrystės formos Finansavimas
mokymo įstaigoms

Finansavimas įmonėms

Įmonės lėšomis, SOCMIN,
EIMIN.

ŠMSM,
SOCMIN, EIMIN, ŽŪM 
ir kt. 

Įmonės lėšomis, SOCMIN, 
EIMIN.

ŠMSM Įmonės lėšomis

9

Pameistrystės 
darbo sutartis 

Pameistrystės 
darbo sutartis 

ir mokymo 
sutartis

Darbo sutartis
ir mokymo 

sutartis  



Reikalinga daugiau pameistrystės skatinimo priemonių: 
profesinėms mokykloms ir darbdaviams 

• Pagal pameistrystės įgyvendinimo rodiklius skirti finansavimą 
profesinio mokymo įstaigoms. 

Reikia 
paskatinti 
profesines 
mokyklas 

Reikia 
paskatinti 

darbdavius 

• Taikyti analogišką visų pameistrių skatinimo būdą kaip ir bedarbių 
užimtumo tarnybos atveju 

arba 
• vadovaujantis gerąja Vokietijos praktika, pagal pameistrystės 

mokymosi sutartį mokamą darbo užmokestį prilyginti 
pameistrystės stipendijai.  



Pameistrystės įgyvendinimo Lietuvoje 
rodikliai

1. Pameistrystės darbo sutartys per metus 

2. Pameistrių skaičius per metus

3. Pameistrystės trukmė dienomis per metus



AČIŪ



P.S.



Kas gali vykdyti mokymą pameistrystės būdu?

• Pagal pameistrystės darbo sutartį mokymą gali vykdyti bet kuris 
darbdavys;

• Pagal neformaliojo profesinio mokymo programą- licencijuotas 
tiekėjas kartu su darbdaviu (darbdavių konsorciumu) arba 
darbdavys (konsorciumas), atitinkantis neformaliojo profesinio 
mokymo programos reikalavimus;

• Pagal formaliąją profesinio mokymo programą – licencijuotas 
tiekėjas (tuo atveju, kai vykdyme dalyvauja mokymo įstaiga-
pameistrystės būdu vykdoma programa įgyvendinama su 
įmone ar įmonių kosorciumu, tenkinančiu nustatytus 
reikalavimus ir turinčiu asocijuotos darbdavių struktūros 
pritarimą).



Kokius reikalavimus turi tenkinti 
pameistrystės teikėjas (darbdavys)*

• Turi darbuotojus, turinčius mokymo programą atitinkančios 
srities kvalifikaciją (ne žemesnę nei IV lygmens pagal 
Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą), atitinkančius 
Švietimo įstatymo 48 straipsnio reikalavimus (toliau –
profesijos meistras);

• Turi mokymui skirtus metodinius ir materialiuosius išteklius;
• Turi mokymui skirtą (-as) darbo vietą (-as) ir reikalingą 

įrangą, atitinkančią mokymo programoje nustatytus 
reikalavimus ir teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos 
ir sveikatos, priešgaisrinius ir visuomenės sveikatos saugos 
reikalavimus;

• Turi pritarimo/ laidavimo raštą iš verslo asocijuotos 
struktūros

* Netaikoma pameistrystės darbo sutarties atveju



1. 2.

3. Kontaktinis asmuo

4. Telefonas

5. Elektroninio pašto adresas

6. Kontaktinio asmens buveinės adresas

DEKLARACIJA APIE KETINIMĄ VYKDYTI PROFESINĮ MOKYMĄ PAMEISTRYSTĖS FORMA

7. - -

(tinkamus langelius pažymėti)

8.1. mokymo programos pobūdį ir reikalavimus atitinkančią veiklą vykdau(-ome) Lietuvos Respublikos teritorijoje

8.2. mokymo programos pobūdį ir reikalavimus atitinkančią veiklą vykdau(-ome) ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, 

tačiau turiu(-ime) sudaręs (-ę) ir /ar vadovaujuosi tarptautinėmis sutartimis, skatinančiose pameistrystės forma organizuojamą profesinį mokymą

8.3. turiu darbuotojus, turinčius mokymo programą atitinkančios srities kvalifikaciją (ne žemesnę nei IV lygmens pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą), išklausiusius 

mokymų kursą pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą programą bei ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį mokymo programos srityje

8.4. turiu mokymui skirtą(-as) darbo vietą(-as) ir reikalingą įrangą, atitinkančią mokymo programoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktuose nustatytus 

darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus

8.5. turiu paskirtą(-us) darbuotoją(-us), atsakingą(-us) už asmens (-ų), kuris (-e) mokosi  pameistrystės mokymo organizavimo 

forma (pameistrio(-ių)) darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimą

8.6. turiu paskirtą(-us) asmenį(-is), atsakingą(-us) už bendradarbiavimą su mokymo įstaiga, kai pameistrystės forma organizuojamas mokymas 

vykdomas pagal formaliojo mokymo programą tuo atveju, kai mokyme dalyvauja mokymo įstaiga

ir ketinu mokyti pagal, šią formalaus/neformalaus (nereikalingą išbraukti ) mokymo programą:
nurodyti programos pavadinimą ir registracijos kodą

ir pridedu tai įrodančius dokumentus:

PAMEISTRYSTĖS FORMA ORGANIZUOJAMO MOKYMO TEIKĖJO PARAIŠKA

Juridinio asmens kodas (-i)

8. Patvirtinu, kad atitinku Pameistrystės forma organizuojamo profesinio mokymo tvarkos aprašo 4 p. reikalavimus:

Darbdavio (darbdavių konsorciumo) pavadinimas (-i) ir teisinė (-s) forma (-os)

Pildymo data

DEKLARACIJOS PAVYZDYS




