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Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo ministerijai  
 
 
DĖL LICENCIJUOTŲ PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJŲ KONTROLĖS 

 
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK) – didžiausia paslaugų verslą vienijanti organizacija 
Lietuvoje kreipiasi su tikslu atkreipti dėmesį į Profesinio mokymo įstatymo nuostatas, kurios tęstinį 
profesinį mokymo kokybę kontroliuojančioms institucijoms neleidžia užtikrinti tinkamos kontrolės 
licencijuotiems profesinio mokymo teikėjams teikiamo profesinio mokymo kontrolės. 
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Profesinio mokymo įstatymo 14 straipsniu  „...formalųjį profesinį 
mokymą ir su profesiniu mokymu susijusią veiklą gali vykdyti juridiniai asmenys, kitos juridinio asmens 
statuso neturinčios kitos valstybės narės organizacijos ir jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, 
arba fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo 
valstybėse narėse teisėmis, turintys formaliojo profesinio mokymo licenciją, kuri suteikia teisę vykdyti 
Licencijų registre juridiniam ar fiziniam asmeniui įrašytas formaliojo profesinio mokymo programas ar 
jų modulius. Fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms juridinio asmens statuso neturinčioms kitos 
valstybės narės organizacijoms bei jų padaliniams, turintiems licenciją vykdyti formalųjį profesinį 
mokymą ir su profesiniu mokymu susijusią veiklą, keliami šie reikalavimai:  

1) profesijos mokytojai arba kandidatai į profesijos mokytojus turi atitikti profesinio mokymo 
programose ir Švietimo įstatyme nustatytus kvalifikacinius ir kompetencijų reikalavimus, 
kvalifikuotas personalas turi būti tinkamas planuojamam profesiniam mokymui vykdyti ir 
profesinio mokymo kokybei užtikrinti;  

2) teorinio ir praktinio mokymo vietos, mokymui skirti materialieji ir metodiniai ištekliai turi atitikti 
numatomą mokyti mokinių skaičių ir profesinio mokymo programoje nustatytus reikalavimus;  

3) turėti mokymo patalpas, aprūpintas materialiaisiais ištekliais, būtinais profesinio mokymo 
kokybei užtikrinti...“.  

 
Atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimą organizuoja ir atlieka, ekspertizės aktą dėl 
pasirengimo vykdyti formalųjį profesinį mokymą išduoda Kvalifikacijų ir profesinio mokymų plėtros 
centras.  
Profesinio mokymo teikėjas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ar jos įgaliotoms institucijoms  
teisės aktų nustatyta tvarka privalo teikti ir leisti tikrinti informaciją, susijusią su išduota licencija 
vykdyti profesinį mokymą ir su profesiniu mokymu susijusią veiklą. Licencija profesinio mokymo 
teikėjams galioja neribotą laikotarpį, nebent ji yra panaikinta Profesinio mokymo įstatymo 14 
straipsnio 11 dalyje nustatytais atvejais. 
Vadovaujantis Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių 16 p. reikalavimais „...licencijos 
turėtojas norėdamas papildyti licenciją naujomis formaliojo profesinio mokymo programomis ar jų 
moduliais, įrašytais į švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą formaliojo profesinio mokymo 
programų atitikties sąrašą, nustatantį formaliojo profesinio mokymo programas ar jų modulius, kuriuos 
licencijos turėtojas įgyja teisę vykdyti neatliekant ekspertizės ir nurodytu būdu pateikia Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijai nustatytos formos paraišką. Šiuo atveju ekspertizė nėra atliekama ir 
Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių 9.1–9.4 punktuose nustatytų dokumentų 



pateikti nereikia...“. Kyla rizika, kad mokymų teikėjas bus nepasiruošęs ar nepakankamai pasiruošęs 
vykdyti mokymus, nes nereikia atlikti ekspertizės. 
 
 
Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, siūlome: 
 

1) užtikrinti licencijuotų profesinio mokymo įstaigų veiklos kontrolę atliekant periodinius 
patikrinimus bei  ekspertizes mokymo įstaigose. 

2) apsvarstyti siūlymą atlikti ekspertizė ir įsitikinti tinkamu pasiruošimu mokymus vykdyti, kai 
licencijos turėtojas papildo licenciją naujomis formaliojo profesinio mokymo programomis 
ar jų moduliais. 

 
Dėkojame už bendradarbiavimą. 
 
 
 

Pagarbiai 
 
 
Generalinė direktorė       Eglė Radišauskienė 
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