
Švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimo sutartys su darbdavių 

organizacijomis atveria naujas galimybes konstruktyviam ir efektyviam dialogui 

Siekdama įtraukti asocijuotas darbdavių struktūras į profesinio mokymo iniciatyvų 

planavimą, įgyvendinimą ir peržiūrą, Švietimo ir mokslo ministerija 2014 m. pasirašė 

bendradarbiavimo sutartis su darbdaviams atstovaujančiomis asociacijomis: Lietuvos viešbučių ir 

restoranų asociacija, Lietuvos aviacija bei Infobalt. Artimiausiu metu Švietimo ir mokslo ministerija 

su darbdaviais planuoja pasirašyti dar 5 bendradarbiavimo sutartis. Asociacijos bendradarbiavimo 

sutartimis įsipareigojo bendradarbiauti sprendžiant klausimus, susijusius su profesinio mokymo 

teisiniu reglamentavimu, profesinio mokymo organizavimu, praktiniu mokymu, profesiniu mokymu 

pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma, teikti ministerijai informaciją apie 

specialistų poreikį ir asmenų, baigusių profesinio mokymo įstaigas, įsidarbinimo galimybes.  

Su Lietuvos aviacijos įmonių asociacija „Lietuvos aviacija“ sutarta bendradarbiauti dėl 

aviacijos mechanikų rengimo. Ministerija ir asociacija bendradarbiaus rengiant šios profesijos 

darbuotojus profesinėse mokyklose.  Profesinių mokyklų mokiniams bus sudaroma galimybė 

įmonėse atlikti praktiką, ketinama organizuoti ir profesinį mokymą pameistrystės mokymo forma. 

Planuojama, kad aviacijos mechanikų rengimas koncentruosis dviejuose miestuose – Vilniuje ir 

Kaune. 

Ministerija ir asociacija „Infobalt“, vienijanti informacinių ir ryšių technologijų įmones bei 

mokslo ir studijų institucijas, įsipareigojo bendradarbiauti rengiant šiuo metu ypač paklausių ir 

populiarių kvalifikacijų specialistus, kurių darbo specifika susijusi su informacinėmis 

technologijomis. Darbdaviai prisidės ir gerinant profesinio mokymo įstaigų – Kauno ryšininkų 

mokyklos ir Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo  centro infrastruktūrą ir aplinką. 

Taip pat pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 2 pažangiomis įmonėmis: bendrove 

„GetJar Networks Ltd“ ir rizikos kapitalo fondu „Nextury Ventures“. Bendrovė „GetJar Networks 

Ltd“ ir rizikos kapitalo fondas „Nextury Ventures“ tiesiogiai prisidės prie informacinių technologijų 

specialistų rengimo profesinėse mokyklose. Abi įmonės ketina tapti Kauno ryšininkų mokyklos 

dalininkėmis. Ši mokykla vadinsis Kauno informacinių technologijų mokykla ir mokiniams rugsėjį 

pasiūlys 3 naujas informacinių technologijų programas. Bendradarbiaujant numatoma kartu gerinti 

profesinio mokymo įstaigų valdymą, planuoti informacinių technologijų (IT) specialistų poreikius ir 

priėmimą, kokybiškai parengti IT srities programas ir kitus teisės aktus.  
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