
Profesinio mokymo valdymo pokyčiai 

Priėmus 2011 metų Profesinio mokymo įstatymo pakeitimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

funkcijos, susijusios su žmogiškųjų išteklių plėtra ir profesiniu mokymu, perduotos Ūkio ministerijai. Įteisinta, 

kad Ūkio ministerija dalyvaus kuriant žmogiškųjų išteklių plėtros politiką ir ją vykdys, dalyvaus kuriant ir 

vykdant profesinio mokymo politiką, organizuos žmogiškųjų išteklių paklausos darbo rinkoje prognostinius 

tyrimus ir jų rezultatų sklaidą vykdant profesinį orientavimą. Kartu su Švietimo ir mokslo ministerija Ūkio 

ministerija nustatys profesinių standartų ir profesinio rengimo standartų struktūrą, jų rengimo tvarką ir juos 

tvirtins, reglamentuos kvalifikacijų formavimą bei profesinį mokymą baigusiųjų asmenų kompetencijų 

vertinimą, užtikrindama Lietuvos ūkio interesų atstovavimą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos 

koncentruojamos ties socialinių reikalų ir bedarbių klausimais. 

 

 

Bedarbių mokymo finansavime diegiama “vaučerių” sistema 

Nuo 2012 metų sausio 1 dienos įsigaliojus Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo straipsnių 

pakeitimo įstatymui, keičiasi bedarbių profesinio mokymo organizavimo sąlygos. Profesinis mokymas bus 

organizuojamas pagal trišalėje sutartyje numatytas sąlygas. Trišalės sutartys bus sudaromos tarp teritorinės 

darbo biržos, darbdavio ir bedarbio ir taip pat nustatys bedarbio įdarbinimo į laisvą darbo vietą sąlygas. 

Bedarbiai galės patys pasirinkti profesinio mokymo tiekėjus, o teritorinės darbo biržos įsipareigos sumokėti už 

suteiktą profesinį mokymą. Bedarbių mokymas galės būti organizuojamas tiek mokymo įstaigoje, tiek darbo 

vietoje. Tokia pati finansavimo schema bus taikoma įspėtų apie atleidimą iš darbo mokymo finansavimui. 

 

 

Pradėti įgyvendinti nacionaliniai projektai profesinio mokymo kokybei gerinti 

2011 metų pabaigoje startavo nacionalinis projektas išoriniam profesinio mokymo kokybės vertinimui 

įgyvendinti. Projektą koordinuoja Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, ir projektu siekiama 

pateikti objektyvų, profesionalų ir palyginamą profesinio mokymo kokybės atskirose programose įvertinimą. 

Projektas bus įgyvendinamas iki 2013 metų, jo metu numatoma atlikti išorinį kokybės vertinimą 90 profesinio 

mokymo programų, kurias įgyvendina įvairūs profesinio mokymo teikėjai, ir, remiantis šių vertinimų rezultatais, 

pateikti rekomendacijas profesinio mokymo programoms ir kokybės užtikrinimo sistemai tobulinti. Lygiagrečiai 

pradėtas vidinių kokybės užtikrinimo sistemų profesinio mokymo įstaigose diegimas. 10 profesinio mokymo 

įstaigų konsorciumų gaus nacionalinio biudžeto ir Europos socialinio fondo finansavimą vidinių kokybės 

užtikrinimo sistemų kūrimui ir diegimui. Konsorciumai sudaryti regionų pagrindu ir apima pirminio ir tęstinio 

profesinio mokymo teikėjus, taip pat privačias įmones. Projekto metu bus finansuojamas su kokybės 

klausimais susijusio personalo mokymas, mokymosi iš kolegų ir kolegų vertinimo veiklos tarp skirtingų 

konsorciumų. 

 


