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Projekto rengėjas - Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija).
Projekto tikslas. Pateikti Vyriausybės išvadą Seimo narių grupės (S. Lengvinienės, E. Rudelienės, M.
Ošmianskienės ir kt.) pateiktam Profesinio mokymo įstatymo (toliau – Įstatymas) Nr. VIII-450 17 ir 36
straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-837 (toliau – Įstatymo projektas), kuriuo siūloma:
įtvirtinti, kad:
- profesinio mokymo įstaigos taryba (toliau – Taryba) nustatytų profesinio mokymo įstaigos (toliau –
PMĮ) darbuotojų etatų normatyvus;
- valstybės biudžeto lėšos būtų skiriamos ne tik ūkiui, susijusiam su profesinio mokymo veikla, bet ir
administravimui.
Įstatymo projekto aiškinamajame rašte Seimo nariai nurodo, kad šiais pakeitimais siekiama
sukurti prielaidas įstaigoms užtikrinti lankstų ir efektyviausią administravimo lėšų panaudojimą, etatų
ir darbo planavimą.
Dabartinė situacija. Šiuo metu Įstatyme:
 nustatyta, kad PMĮ turi turėti kolegialų valdymo organą – Tarybą, taip pat vienasmenį valdymo
organą – direktorių. PMĮ savininkas (dalininkų susirinkimas) tvirtina Tarybos sudėtį iš 9 deleguotų
narių (vienas mokinių atstovas, vienas PMĮ mokytojų atstovas, vienas PMĮ kitų darbuotojų
atstovas, vienas Ministerijos atstovas, 4 socialinių partnerių atstovai, vienas regionų tarybos
atstovas). Tarybai numatytos atitinkamos funkcijos (koordinuoti vidinės profesinio mokymo
kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinamą; svarstyti PMĮ struktūros pertvarkos planus ir teikti
siūlymus PMĮ savininkui (dalininkų susirinkimui); nustatyti PMĮ darbuotojų (išskyrus direktorių)
atrankos ir metinės veiklos vertinimo principus, bendrą mokymosi vietų skaičių ir kt.), tačiau jai
nėra suteikti įgaliojimai nustatyti darbuotojų etatų normatyvus (šiai dienai tokie normatyvai
tvirtinami ministro įsakymu; PMĮ įstatuose nustatyta, kad visuotinis dalininkų susirinkimas tvirtina
įstaigos valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą);
 nustatyta, kad valstybės biudžeto lėšos PMĮ skiriamos ūkiui, susijusiam su profesinio mokymo
veikla, tačiau nėra reglamentuota, kad valstybės biudžeto lėšos skiriamos ir administravimui. Taip
pat nustatyta, kad valstybės biudžeto lėšos PMĮ skiriamos: profesiniam mokymui vykdyti ir
profesinio mokymo kainai valstybės finansuojamose vietose apmokėti; kompetencijų ir (ar)
kvalifikacijų vertinimui ir pripažinimui; socialinėms stipendijoms, mokymosi stipendijoms,
tikslinėms stipendijoms ir kitai paramai ir kt.
Šiai dienia Ministerija 39 PMĮ įgyvendina savininko teises ir pareigas, 17 PMĮ yra viena iš dalininkų.
Priimdama sprendimus dėl PMĮ pareigybių sąrašų tvirtinimo, vadovaujasi Profesinio mokymo įstaigų
etatinių pareigybių normatyvais, patvirtintais ministro įsakymu.
Projekto esmė. Siūloma iš esmės pritarti Įstatymo projekto tikslui keisti reglamentavimą, susijusį su
profesinio mokymo įstaigos etatų normatyvų nustatymu, tačiau nepritarti siūlomoms teisinio
reguliavimo priemonėms ir pasiūlyti jas tobulinti:
 pagal siūlomą reguliavimą Taryba turėtų nustatyti PMĮ darbuotojų etatų normatyvus, tačiau
dabartinė situacija iš esmės nepasikeistų, kadangi pareiga tvirtinti PMĮ pareigybių sąrašą vis tiek
liktų visuotiniam dalininkų susirinkimui. Be to, darbuotojų etatų normatyvų nustatymas
kiekvienoje PMĮ sukurtų papildomą administracinę naštą, nes dabar tokie normatyvai atskirose
PMĮ nėra nustatomi;
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kadangi PMĮ direktorius organizuoja įstaigos veiklą ir tiesiogiai atsako už jos rezultatus, reikėtų
jam suteikti įgaliojimus tvirtinti pareigybių sąrašą. Siekiant, kad sprendimai dėl PMĮ pareigybių
sąrašo nebūtų vienašališki, reikėtų nustatyti, kad Taryba svarsto PMĮ pareigybių sąrašo bei jo
pakeitimo projektus ir teikia siūlymus dėl jų PMĮ direktoriui. Svarstant pareigybių sąrašą, turėtų
būti įtvirtinta pareiga atsižvelgti į PMĮ lėšas darbo užmokesčiui, nes galimybės užpildyti nustatytas
pareigybes tiesiogiai priklauso nuo PMĮ finansinių galimybių;
nepritarti reguliavimui, kuriuo siūloma, kad valstybės biudžeto lėšos yra skiriamos
administravimui, susijusiam su profesinio mokymo veikla, nes siūlomas reglamentavimas būtų
perteklinis, kadangi valstybės biudžeto lėšos, skiriamos PMĮ administruoti, yra įskaitomos į šioms
įstaigoms skiriamas lėšas (profesiniam mokymui vykdyti, ūkiui).

Atitiktis Vyriausybės programai. Tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina, tačiau
siejasi su programos 57 p. numatytais siekiais – „Sieksime efektyvaus profesinių mokyklų valdymo,
veikiančio pagal šiuolaikinius vadybos standartus ir užtikrinančio šiuolaikiškas sąlygas parengti rinkos
poreikius atitinkančius specialistus“.
Derinimas. Projektas svarstytas 2022 m. vasario 1 d. tarpinstituciniame pasitarime, patikslintas pagal
Vyriausybės kanceliarijos Teisės ir Socialinės politikos grupių pateiktas pastabas ir pasiūlymus bei
suderintas su Finansų, Teisingumo ministerijomis.
Dalykinio vertinimo išvada. Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė patikslintam Projektui pastabų
neturi. Siūlytume jį svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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