
Originalas nebus siunčiamas 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  

DEMOKRATŲ FRAKCIJA „VARDAN LIETUVOS“ 
 

Gedimino pr. 53,  01109 Vilnius    Tel. (8 5)  239 6663   El.p.linas.kukuraitis@lrs.lt  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės                    2022-04-01 

Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei 

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrei 

Jurgitai Šiugždinienei 

     

 

 

DĖL PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 

 

2022 m. kovo 24 d. kai kurios Lietuvos savivaldybės ir jų teritorijoje esančių profesinio 

mokymo įstaigos (toliau – PMĮ) gavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) 

raštą „Dėl Valstybinių profesinių mokymo įstaigų, kuriose švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2022 metų bendrojo plano 

derinimo“, kuriame savivaldybės ir PMĮ informuojamos apie Ministerijos planuojamą PMĮ tinklo 

pertvarką, įsigaliosiančią jau nuo šių metų rugsėjo 1 d., o savivaldybių ir PMĮ atstovai prašomi 

pateikti pastebėjimus bei pasiūlymus iki balandžio 6 d. Reorganizavimo procedūras numatoma 

pradėti ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 30 d.  

Frakcijos vardu prašome atkreipti dėmesį į žemiau išdėstytus argumentus ir atsakyti į 

pateiktus klausimus: 

1. Pagal LR viešojo administravimo įstatymo nuostatas numatytas 15 dienų terminas 

pateikti informaciją nėra pakankamas turint omeny PMĮ tinklo pertvarkos klausimo 

sudėtingumą ir svarbą, todėl raginame Ministeriją pratęsti šį terminą iki balandžio 

20 dienos. Kokios yra Ministerijos galimybės tai tenkinti? Jei tokios galimybės nėra, 

prašome pagrįsti. 

2. Siekiant išvengti skubotumo, laikytis gerosios tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

praktikos ir deramai išdiskutuoti PMĮ tinklo pertvarką su savivalda ir PMĮ, siūlome 

Ministerijai atidėti PMĮ tinklo vystymo bendrojo plano tvirtinimą, o reorganizavimo 

procedūras pradėti ne anksčiau kaip 2023 m. balandžio 30 d., juolab, kad savivaldos 

ir PMĮ atstovų teigimu, dėl šios pertvarkos ŠMSM neorganizavo nė vienos 

diskusijos nei su savivaldos atstovais, nei su PMĮ vadovais. Kokios yra ŠMSM 

galimybės priimti tokį pasiūlymą? Jei tokios galimybės nėra, prašome pagrįsti. 

3. Vadovaujantis LR profesinio mokymo įstatymo 26 straipsniu, ŠMSM formuoja 

profesinio mokymo politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos 

įgyvendinimą. Be to, XVIII Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane 

numatyta peržiūrėti PMĮ tinklą, įvertinant valdomą turtą, nacionalinius ir 

regioninius ūkio raidos ir darbo rinkos poreikius.  
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4. Vadovaujantis LR profesinio mokymo įstatymo 32 straipsniu, Vyriausybės 

strateginės analizės centras (toliau – VSAC): 1) vykdo žmogiškųjų išteklių ir 

profesinio mokymo sistemos stebėseną; 2) rengia žmogiškųjų išteklių ir profesinio 

mokymo būklės analizes ir teikia išvadas dėl žmogiškųjų išteklių ir profesinio 

mokymo sistemos tobulinimo; 3) prognozuoja žmogiškųjų išteklių ir profesinio 

mokymo kvalifikacijų poreikį, rengia analitinę informaciją apie specialistų rengimą 

profesinio mokymo įstaigose; 4) vertina žmogiškųjų išteklių ir profesinio mokymo 

sistemos tendencijas, identifikuoja svarbiausius spręstinus nacionalinio lygio 

iššūkius, rengia strategines įžvalgas. Prašome pateikti informaciją apie VSAC 

profesinio mokymo sistemos stebėsenos rezultatus ir išvadas, profesinio mokymo 

būklės analizės ir tobulinimo išvadas bei strategines įžvalgas. 

5. Valstybinių PMĮ tinklo vystymo 2022 metų bendrojo plano projekto 4.1.-4.3. 

punktuose nurodomos 2018-2021 metais reorganizuotos PMĮ. Prašome pateikti 

informaciją apie tai, kokią įtaką reorganizacija turėjo šių PMĮ veiklos rezultatams ir 

pateikti jų poreorganizacinės veiklos vertinimo rodiklius, taip pat paaiškinti, kaip ši 

informacija buvo pasitelkiama priimant sprendimus dėl 2022 metų tinklo vystymo 

bendrojo plano rengimo.  

6. Vadovaujantis ŠMSM įsakymo Nr. V-271 18.1.2. punktu, PMĮ tinklo vystymo 

bendrojo plano rengimo inicijavimo stadijoje ŠMSM išnagrinėja situaciją darbo 

rinkoje ir atlieka PMĮ tinklo būklės analizę. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad 

valstybinių PMĮ tinklo vystymo 2022 metų bendrojo plano projekto 1 priede 

pateiktoje Tinklo vystymo prielaidų analizėje nėra pateikta jokios informacijos apie 

dabartinius darbo rinkos poreikių ir PMĮ tinklo pajėgumų neatitikimus, todėl 

visiškai neaišku, kokiu pagrindu priimti sprendimai dėl konkrečių PMĮ 

reorganizavimo. Be to, analizėje nėra paaiškinta, kokie yra konkretūs ŠMSM planai 

vietoj planuojamų panaikinti besidubliuojančių PMĮ programų. Prašome paaiškinti, 

kokie identifikuoti darbo rinkos poreikių ir PMĮ tinklo pajėgumų neatitikimai ir kaip 

PMĮ tinklo vystymo 2022 metų bendrajame plane numatoma išspręsti šiuos 

neatitikimus. 

7. Valstybinių PMĮ tinklo vystymo 2022 metų bendrojo plano projekte neaišku, kaip 

buvo pritaikyti pasirinkti keturi kriterijai toms PMĮ, kurias nuspręsta reorganizuoti, 

sujungti ar prijungti. Prašome detalizuoti pasirinktų kriterijų pritaikymą atrinktoms 

pertvarkyti PMĮ.  

8. Taip pat nėra aišku, ar pasirinkti rezultatų vertinimo rodikliai ir jų numatytos 

siektinos reikšmės objektyviai įvertina PMĮ paslaugų kokybės teigiamą pokytį. 

Pavyzdžiui, prašome paaiškinti, kaip rodiklio „PMĮ, įgyvendinančių programas, 

teikiančias aukštą pridėtinę vertę turinčias kvalifikacijas, dalis“ procentinis 

padidėjimas atskleidžia PMĮ paslaugų kokybės padidėjimą per 2022 metus, jei 

numatoma, kad juridinių asmenų skaičius sumažės? 

9. Pagal aukščiau minėto ŠMSM įsakymo Nr. V-271 18.5 punktą PMĮ tinklo 

pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektai viešai skelbiami ŠMSM interneto 

svetainėje. Kodėl minėtas plano projektas iki šiol nėra paskelbtas šioje svetainėje? 

 

Frakcijos seniūnas                                                                                                              Linas Kukuraitis 


