LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-305
„DĖL VALSTYBINIŲ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ, KURIOSE ŠVIETIMO IR
MOKSLO MINISTERIJA ĮGYVENDINA SAVININKO (DALININKO) TEISES IR
PAREIGAS, TINKLO VYSTYMO 2018–2020 METŲ BENDROJO PLANO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. balandžio 12 d. Nr. V-403
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 29 d.
įsakymą Nr. V-305 „Dėl Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo ir mokslo
ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018‒2020 metų
bendrojo plano patvirtinimo“:
1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Valstybinių profesinio
mokymo įstaigų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir
pareigas, tinklo vystymo 2018‒2020 metų bendrasis planas nauja redakcija nedėstomas):
„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINIŲ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ, KURIOSE ŠVIETIMO,
MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA ĮGYVENDINA SAVININKO (DALININKO)
TEISES IR PAREIGAS, TINKLO VYSTYMO 2018–2020 METŲ BENDROJO PLANO
PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Profesinio mokymo įstaigų tinklo vystymo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-271 „Dėl
Profesinio mokymo įstaigų tinklo vystymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 18.3 papunkčiu,
t v i r t i n u Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų
bendrąjį planą (pridedama).“
2. Pakeičiu Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija
įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018‒2020 metų bendrąjį planą:
2.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„VALSTYBINIŲ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ, KURIOSE ŠVIETIMO, MOKSLO IR
SPORTO MINISTERIJA ĮGYVENDINA SAVININKO (DALININKO) TEISES IR
PAREIGAS, TINKLO VYSTYMO 2018–2020 METŲ BENDRASIS PLANAS“
2.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
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„1. Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų bendrasis planas
(toliau − Planas) numato valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo (toliau – Tinklas) tvarkymą ir
vystymą 2018–2020 metais, jo tikslą, uždavinius, prioritetus, vertinimo kriterijus, valstybinių
profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko
(dalininko) teises ir pareigas, steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūros
pertvarkos planą.“
2.3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2014 metais savininko (dalininko) teises ir
pareigas įgyvendino 74 profesinio mokymo įstaigose, iš jų 70 teikiančiose pirminį profesinį mokymą,
2018 metų rugsėjo 1 d. – 70 profesinio mokymo įstaigų, iš jų 2017–2018 mokslo metais 69 teikia
pirminį profesinį mokymą.“
2.4. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21. Numatomas Tinklo pertvarkos rezultatų vertinimas kriterijais pateikiamas šioje
lentelėje:
„Kriterijus
Pagrindiniai rezultatų rodikliai
2018.01.01
2020.12.31
0
Reorganizuojamų,
likviduojamų, dalyvaujančių
reorganizavime, struktūros
pertvarkoje, pertvarkomų,
profesinio mokymo įstaigų
Optimizuotas valstybinių
skaičius
profesinio mokymo įstaigų,
55
kuriose Švietimo, mokslo ir
Juridinių asmenų skaičius Juridinių asmenų skaičius –
sporto ministerija įgyvendina 70
65
savininko (dalininko) teises ir
pareigas, tinklas
Biudžetinių profesinio
Biudžetinių profesinio
mokymo įstaigų skaičius –
mokymo įstaigų skaičius
44 (63 proc.)
(proc.) – 0 (0 proc.)
Viešųjų profesinio mokymo
Viešųjų profesinio mokymo
įstaigų skaičius (proc.) – 26
įstaigų skaičius proc. – 65
(37 proc.)
(100 proc.)
Optimizuota vykdomų
Profesinio mokymo įstaigų,
Profesinio mokymo
profesinio mokymo
esančių toje pačioje
įstaigose, esančiose toje
programų, skirtų pirmai
gyvenamoje vietovėje, 26
pačioje gyvenamoje
kvalifikacijai įgyti, pasiūla
proc. vykdomų pirminio
vietovėje, panaikinama ne
teritoriniu principu
profesinio mokymo
mažiau kaip 50 proc.
programų dubliuojasi
dubliuojamų profesinio
mokymo programų
Socialinius pedagogus turi 87 Socialinius pedagogus turės
proc. profesinio mokymo
ne mažiau kaip 98 proc.
Švietimo pagalbos teikimo
įstaigų
profesinio mokymo įstaigų
prieinamumo užtikrinimas
profesinio mokymo įstaigose Psichologus turi 55 proc.
Psichologus turės ne mažiau
profesinio mokymo įstaigų
kaip 80 proc. profesinio
mokymo įstaigų
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Kokybiško profesinio
mokymo prieinamumo
užtikrinimas

Sukurtos modulinės
profesinio mokymo
programos (20 proc. nuo visų
įgyvendinamų programų)
34 procentams visų
profesinio mokymo įstaigų
mokinių praktinio mokymo
užsiėmimai vykdomi
sektoriniuose praktinio
mokymo centruose

Sukurtos modulinės
profesinio mokymo
programos (90 proc. nuo visų
įgyvendinamų programų)
Ne mažiau kaip 80 procentų
visų profesinio mokymo
įstaigų mokinių praktinio
mokymo užsiėmimai
vykdomi sektoriniuose
praktinio mokymo
centruose“

2.5. Pakeičiu 22.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„22.4. 2018‒2020 metais inventorizuoti visų valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, turtą ir
perteklinį, mokymui nereikalingą turtą siūlyti perduoti VĮ Turto fondui.“
2.6. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:
„23. Detalus Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, steigimo, reorganizavimo,
likvidavimo, pertvarkymo ir struktūros pertvarkos 2018–2020 metų planas pateikiamas Plano 2
priede.“
2.7. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
2.8. Pakeičiu 2 priedą:
2.8.1. pakeičiu priedo žymą ir ją išdėstau taip:
„Valstybinių profesinio mokymo
įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija įgyvendina savininko
(dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo
2018–2020 metų bendrojo plano
2 priedas“
2.8.2. pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„VALSTYBINIŲ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ, KURIOSE ŠVIETIMO,
MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA ĮGYVENDINA SAVININKO (DALININKO)
TEISES IR PAREIGAS, STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO,
PERTVARKYMO IR STRUKTŪROS PERTVARKOS 2018–2020 METŲ PLANAS“
2.8.3. pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Anykščių
1. Pertvarkyti biudžetinę
2018 m.
technologijos mokykla įstaigą į viešąją įstaigą
2019 m. Įkuriamas
2. Reorganizuoti, prijungiant
Viešosios įstaigos
prie Viešosios įstaigos
Alantos
Alantos technologijos ir
technologijos ir
verslo mokyklos
verslo mokyklos
Anykščių filialas“
„3.

2.8.4. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
Aukštadvario žemės 1. Pertvarkyti biudžetinę
ūkio mokykla
įstaigą į viešąją įstaigą
2. Reorganizuoti, prijungiant
prie Viešosios įstaigos

2018 m.
2019 m.

Įkuriamas
Viešosios įstaigos
Elektrėnų
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Elektrėnų profesinio mokymo
centro

2.8.5. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Joniškėlio Igno Karpio 1. Pertvarkyti biudžetinę
žemės ūkio ir paslaugų įstaigą į viešąją įstaigą
mokykla
2. Reorganizuoti, prijungiant
prie Viešosios įstaigos
Panevėžio profesinio rengimo
centro

2.8.6. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Joniškio žemės ūkio 1. Pertvarkyti biudžetinę
mokykla
įstaigą į viešąją įstaigą
2. Prie Joniškio žemės ūkio
mokyklos prijungiama
Žeimelio technologijų ir verslo
mokykla

2.8.7. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Kaišiadorių
1. Pertvarkyti biudžetinę
technologijų ir verslo įstaigą į viešąją įstaigą
mokykla
2. Reorganizuoti, prijungiant
prie Vilniaus komunalinių
paslaugų mokyklos

profesinio mokymo
centro
Aukštadvario
skyrius“

2018 m.
2019 m.

Įkuriamas
Viešosios įstaigos
Panevėžio
profesinio rengimo
centro žemės ūkio
filialas“

2018 m.
2019 m.

Įkuriamas Joniškio
žemės ūkio
mokyklos Žeimelio
skyrius“

2018 m.
2020 m.

Įkuriamas Vilniaus
komunalinių
paslaugų mokyklos
Kaišiadorių
skyrius“

2020 m.
3. Likviduoti padalinį
Pravieniškių pataisos namuose
– atvirojoje kolonijoje
2.8.8. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
2018 m.
„11. Karaliaus Mindaugo
1. Likviduoti Karaliaus
profesinio mokymo
Mindaugo profesinio mokymo
centras
centro Juknaičių skyrių
2. Prie Karaliaus Mindaugo
2018 m.
profesinio mokymo centro
Kurorto verslo skyriaus
prijungti Nidos ir Pervalkos
skyrius
2020 m.
3. Likviduoti Karaliaus
Mindaugo profesinio mokymo
centro Aukštadvario skyrių
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4. Likviduoti skyrių
Pravieniškių pataisos namuose

2.8.9. pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:
„25. Simno žemės ūkio 1. Pertvarkyti biudžetinę
mokykla
įstaigą į viešąją įstaigą
2. Reorganizuoti, prijungiant
prie Alytaus profesinio
rengimo centro
2.8.10. pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:
„27. Smalininkų
1. Pertvarkyti biudžetinę
technologijų ir verslo įstaigą į viešąją įstaigą
mokykla
2. Reorganizuoti, prijungiant
prie Tauragės profesinio
rengimo centro
2.8.11. pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:
„31. Švenčionių profesinio 1. Pertvarkyti biudžetinę
rengimo centras
įstaigą į viešąją įstaigą

2.8.12. pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:
„35. Veisiejų technologijos 1. Pertvarkyti biudžetinę
ir verslo mokykla
įstaigą į viešąją įstaigą
2. Reorganizuoti, jungiant su
nauju juridiniu asmeniu,
atsiradusiu sujungus Viešąją
įstaigą Vilniaus Žirmūnų
darbo rinkos mokymo centrą
ir Vilniaus turizmo ir
prekybos verslo mokyklą
2.8.13. pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:
„37. Vilniaus
1. Pertvarkyti biudžetinę
automechanikos ir
įstaigą į viešąją įstaigą
verslo mokykla
2. Prie Vilniaus
automechanikos ir verslo
mokyklos prijungti Vilniaus
geležinkelio transporto ir
verslo paslaugų mokyklą
2.8.14. pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

2020 m.“

2018 m.
2019 m.

Įkuriamas Alytaus
profesinio rengimo
centro Simno
skyrius“

2018 m.
2020 m.

Įkuriamas Tauragės
profesinio rengimo
centro Smalininkų
skyrius“

2018 m.“

2018 m.
2020 m.“

2018 m.
2020 m.

Įkuriamas Vilniaus
automechanikos ir
verslo mokyklos
geležinkeliečių
filialas“
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„38. Vilniaus geležinkelio
transporto ir verslo
paslaugų mokykla

1. Pertvarkyti biudžetinę
įstaigą į viešąją įstaigą
2. Reorganizuojama,
prijungiant prie Vilniaus
automechanikos ir verslo
mokyklos

2.8.15. pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:
„39. Vilniaus komunalinių
1. Pertvarkyti biudžetinę
paslaugų mokykla
įstaigą į viešąją įstaigą
2. Prie Vilniaus komunalinių
paslaugų mokyklos
prijungiama Kaišiadorių
technologijų ir verslo
mokykla
2.8.16. pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:
„46. Viešoji įstaiga Daugų
Reorganizuoti, prijungiant
technologijos ir verslo prie Alytus profesinio
mokykla
rengimo centro

2.8.17. pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:
„51. Žeimelio technologijų 1. Pertvarkyti biudžetinę
ir paslaugų mokykla
įstaigą į viešąją įstaigą
2. Reorganizuoti, prijungiant
prie Joniškio žemės ūkio
mokyklos

„52.

53.

2.8.18. papildau 52–55 punktais:
Viešoji įstaiga Alantos Prie Viešosios įstaigos
technologijos ir verslo Alantos technologijos ir
mokykla
verslo mokyklos prijungiama
Anykščių technologijos
mokykla

Alytaus profesinio
rengimo centras

1. Prie Alytaus profesinio
rengimo centro prijungiama
Simno žemės ūkio mokykla
2. Prie Alytaus profesinio
rengimo centro prijungiama
Viešoji įstaiga Daugų
technologijos ir verslo
mokykla

2018 m.
2020 m.

Įkuriamas Vilniaus
automechanikos ir
verslo mokyklos
geležinkeliečių
filialas“

2018 m.
2020 m.

Įkuriamas Vilniaus
komunalinių
paslaugų mokyklos
Kaišiadorių
skyrius“

2020 m.

Įkuriamas Alytaus
profesinio rengimo
centro Daugų
skyrius“

2018 m.
2019 m.

Įkuriamas Joniškio
žemės ūkio
mokyklos Žeimelio
skyrius“

2019 m.

Įkuriamas
Viešosios įstaigos
Alantos
technologijos ir
verslo mokyklos
Anykščių filialas

2019 m.

Įkuriamas Alytaus
profesinio rengimo
Simno skyrius.
Įkuriamas Alytaus
profesinio rengimo
centro Daugų
skyrius

2020 m.
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54.

55.

Viešoji įstaiga
Panevėžio profesinio
rengimo centras

Viešoji įstaiga
Elektrėnų profesinio
mokymo centras

1. Prie Viešosios įstaigos
Panevėžio profesinio rengimo
centro prijungiama Joniškėlio
Igno Karpio žemės ūkio ir
paslaugų mokykla

2019 m.

2. Likviduoti Panevėžio
pataisos namų filialą
1. Prie Viešosios įstaigos
Elektrėnų profesinio mokymo
centro prijungiama
Aukštadvario žemės ūkio
mokykla

2020 m.

2. Likviduoti Pravieniškių
skyrių

2020 m.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

2019 m.

Joniškėlyje
įkuriamas
Viešosios įstaigos
Panevėžio
profesinio rengimo
centro žemės ūkio
filialas

Įkuriamas
Viešosios įstaigos
Elektrėnų
profesinio mokymo
centro
Aukštadvario
skyrius“

Algirdas Monkevičius
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