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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija teikia Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 22 d. nutarimo
Nr. 42 „Dėl 2020 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projektu siūloma padidinti 2020 metais į profesinio mokymo įstaigas priimamų
mokinių preliminarų skaičių (toliau – preliminarus priimamų mokinių skaičius) iki 21 128. Į
profesinio mokymo įstaigas priimamų mokinių preliminarus skaičius, patvirtintas 2020 m. sausio
22 d. nutarimu Nr. 42 „Dėl 2020 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių
preliminaraus skaičiaus patvirtinimo“, buvo 20 610.
Didinti priimamųjų mokytis pagal profesinio mokymo programas skaičių siūlome dėl
to, kad, augant profesinio mokymo populiarumui, profesinį mokymą per šių metų priėmimą
pasirinko daugiau asmenų, nei buvo planuota, todėl buvo ne tik visiškai įvykdytas priėmimo planas
(priimtas planuotas mokinių skaičius – 20 610), bet negalėjome patenkinti per 500 pateiktų asmenų
prašymų mokytis pagal profesinio mokymo programas siekiant kvalifikacijos, kurios yra paklausios
inžinerijos ir inžinerinių profesijų, sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės, transporto paslaugų,
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statybos ir kituose ekonominės veiklos sektoriuose. Šalyje yra akivaizdus šių kvalifikuotų
darbuotojų poreikis.
Profesinio mokymo įstaigos yra pajėgios priimti daugiau mokinių, priėmimas būtų
vykdomas vadovaujantis Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio
mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio
mokymo įstaigą tvarkos aprašu, pavirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2017 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-373 „Dėl Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio
arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba
nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Preliminarus priimamų mokinių skaičius paskirstytas pagal Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatorių, patvirtintą 2007 m. spalio 31 d. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriaus patvirtinimo“.
Papildomų vietų numatyta skirti šioms EVRK sekcijoms: Inžinerijos ir inžinerinių
profesijų (80), informacijos ir ryšio technologijų (80), architektūros ir statybos (80), sveikatos
priežiūros ir socialinės gerovės (158), transporto paslaugų (80) ir Žemės ūkio, miškininkystės ir
žuvininkystės (20) G sekcija – Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir
motociklų remontas (20).
Nutarimo projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės, nes priėmimas
bus vykdomas tik į tų profesinio mokymo programų grupes, kuriose yra vietų ir naujos grupės
nebus sudaromos.
Priėmus Nutarimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.
Nutarimo projekto numatomo teisinio reguliavimo poveikis nevertintas vadovaujantis
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio
vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu.
Nutarimo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai, Europos
Sąjungos teisei. Nutarimo projektas neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų.
Nutarimo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinės
sistemos Projektų registravimo posistemyje. Teisingumo ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai, Finansų ministerijai, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Regioninės plėtros
departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos bei Regionų taryboms Nutarimo projektas
siunčiamas žiniai. Įvertinus tai, kad kvalifikacijos siekti pageidaujančių asmenų prašymai mokytis
pagal profesinio mokymo programas yra pateikti Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrojo
priėmimo sistemoje (LAMA BPO), asmenys būtų priimami į jau sudarytas grupes ir jiems reiks
pasivyti tai, ko buvo mokytasi nuo mokslo metų pradžios, priėmimas turi būti įvykdomas dar šiais
metais ir kuo skubiau siekiant asmenims sklandžiai integruotis į jau vykdomą mokymo procesą bei
sudaryti sąlygas įgyti kvalifikaciją bei netrukdomai integruotis į darbo rinką, Nutarimo projektas
nebuvo teiktas derinti suinteresuotoms institucijoms.
Nutarimo projekto rengimą koordinavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi
visą gyvenimą departamento direktorius Julius Jakučinskas (tel. (8 656 03 011, el.
p. Julius.Jakucinskas@smm.lt), Nutarimo projektą parengė Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji
specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, Joana Aleknavičiūtė (tel. (8 5) 219 1145, el.
p. Joana.Aleknaviciute@smm.lt), Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta
Zabietienė (tel. (8 5) 219 1133, el. p. Jolanta.Zabietiene@smm.lt).
PRIDEDAMA. Nutarimo projektas, 1 lapas.
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