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1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 12 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Tęstinis profesinis mokymas teikiamas asmeniui, turinčiam pirmąją kvalifikaciją arba
aukštojo mokslo kvalifikaciją. Jis skirtas tobulinti turimą pirmąją kvalifikaciją ar įgyti kitą
kvalifikaciją arba įgyti profesinį standartą atitinkančias kompetencijas, siekiant įgyti kitą
kvalifikaciją (arba jos dalį). Tęstinis profesinis mokymas apima asmenų formalųjį ir neformalųjį
profesinį mokymą.“

2 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Profesinis orientavimas vykdomas kartu su socialiniais partneriais bendrojo ugdymo
mokyklose, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose ir kitose institucijose.“
2. Papildyti 18 straipsnį 7 dalimi:
„7. Profesinis orientavimas teikiamas pradėjusiems mokytis pagal pradinio ugdymo
programą ir vyresniems asmenims.“
3. Papildyti 18 straipsnį 8 dalimi:
„8. Profesinis orientavimas teikiamas Lietuvos gyventojams Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka.“
4. Papildyti 18 straipsnį 9 dalimi:
„9. Savivaldybės vykdomoji institucija profesinį orientavimą planuoja, organizuoja ir
administruoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

3 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 28 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:
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„8. Mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas), vykdančių
formaliojo švietimo programas, tinklas kuriamas vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis
Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis ir mokyklų
bendruomenių nutarimais, jeigu šie neprieštarauja šioms taisyklėms. Švietimo ir mokslo
ministerija, savivaldybės, vadovaudamosi šiomis taisyklėmis, tvirtina ir įgyvendina mokyklų
tinklo pertvarkos bendruosius planus. Profesinio mokymo įstaigų tinklas kuriamas švietimo ir
mokslo ministro nustatyta tvarka.“

4 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 37 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Mokyklos (išskyrus aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas) veiklos
įsivertinimo sritis, veiklos kokybės įsivertinimo atlikimo metodiką pasirenka mokyklos taryba. Ji
analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo, svarsto švietimo
įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitą. Profesinio mokymo įstaigos taryba svarsto profesinio
mokymo įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitą.“
2. Pakeisti 37 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Mokyklos (išskyrus aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas) išorinis
vertinimas atliekamas periodiškai, jį inicijuoja mokyklos savininko teises ir pareigas
įgyvendinanti institucija (valstybinės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savivaldybės vykdomoji
institucija (savivaldybės mokyklos – biudžetinės įstaigos), savininko teises ir pareigas
įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos –
viešosios įstaigos), savininkas (dalyvių susirinkimas) (kitų mokyklų). Mokyklų, vykdančių
ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir formaliojo profesinio mokymo programas,
veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarką nustato švietimo ir mokslo ministras.
Neformaliojo švietimo mokyklų (išskyrus mokyklas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar)
priešmokyklinio ugdymo programas) veiklos išorinio vertinimo tvarką nustato valstybinės ir
savivaldybės mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių
susirinkimas), kitų mokyklų – savininkas (dalyvių susirinkimas).“

5 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 38 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – padėti mokiniui pasitikrinti mokymosi
pažangą, nustatyti jo pasiekimus ir, palyginus su bendrosiose programose nustatytais pasiekimų
lygiais ar (ir) profesiniais standartais, padėti priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi ar
veiklos.“
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6 straipsnis. Įstatymo papildymas 391 straipsniu
Papildyti Įstatymą 391 straipsniu:
„391 straipsnis. Kvalifikacijų sistemos paskirtis ir sandara, kvalifikacijų sudarymas
ir tvarkymas, kompetencijų įvertinimas ir kvalifikacijos suteikimas
1. Kvalifikacijų sistemos paskirtis – užtikrinti aukštojo mokslo ir profesinio mokymo
kvalifikacijų atitiktį šalies ūkio reikmėms, jų skaidrumą, palyginamumą, mokymosi tęstinumą,
asmenų profesinį ir teritorinį judumą. Kvalifikacijų sistema taip pat apima procesų, susijusių su
kokybės užtikrinimu, kvalifikacijos vertinimu ir suteikimu, plėtojimą ir įgyvendinimą.
2. Kvalifikacijų sistema yra grindžiama socialinių partnerių, valstybės, aukštųjų mokyklų
ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimu.
3. Kvalifikacijų sistema apima kvalifikacijų sudarymą ir tvarkymą, asmens įgytų
kompetencijų vertinimą, pripažinimą ir kvalifikacijos suteikimą.
4. Kvalifikacijų sistemą tvarko švietimo ir mokslo ministro įgaliota institucija (toliau –
kvalifikacijų tvarkymo institucija).
5. Kvalifikacija yra grindžiama kompetencijomis. Kvalifikacijai įgyti reikalingas
kompetencijas nustato profesinis standartas.
6. Kvalifikacijas tvarko kvalifikacijų tvarkymo institucija, vadovaudamasi Vyriausybės
nustatyta Lietuvos kvalifikacijų sandara ir Lietuvos profesijų klasifikatoriumi.
7. Kvalifikacijų tvarkymo institucija strateginiams kvalifikacijų sistemos formavimo
klausimams koordinuoti iš valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų ir socialinių partnerių
atstovų sudaro sektorinius profesinius komitetus.
8. Reikalavimus kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos
tvarką nustato švietimo ir mokslo ministras, suderinęs su ūkio ministru.
9. Asmens įgytų kompetencijų įvertinimą ir pripažinimą organizuoja kvalifikacijų
tvarkymo institucija, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro nustatyta ir su ūkio ministru
bei socialinės apsaugos ir darbo ministru suderinta asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka.
10. Kvalifikacija suteikiama asmeniui, įgijusiam visas kvalifikacijai įgyti reikalingas
kompetencijas, nustatytas atitinkamo profesinio standarto apraše.
11. Asmeniui kvalifikaciją (ar jos dalį) suteikia profesinio mokymo teikėjas arba aukštoji
mokykla, gavę kompetencijų įvertinimo rezultatus.
12. Kvalifikacijų įvertinimo ir suteikimo priežiūrą organizuoja kvalifikacijų tvarkymo
institucija švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.“
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7 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 41 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:
„11. Profesinio mokymo įstaigos gali vykdyti pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.“

8 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 42 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4) kitos ministerijos, Vyriausybės įstaigos, įstaigos prie ministerijų – neformaliojo
suaugusiųjų švietimo mokyklas, kurių teisinė forma – biudžetinė įstaiga, gavusios švietimo ir
mokslo ministro bei finansų ministro rašytinius sutikimus;“.

9 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 43 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Valstybinė ir savivaldybės mokykla yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip
biudžetinė arba viešoji įstaiga. Ji savo veikloje vadovaujasi atitinkamai šiuo ir Lietuvos
Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu arba Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.
Nevalstybinė mokykla yra juridinis asmuo. Jo teisinę formą pasirenka savininkas (dalyvių
susirinkimas). Profesinio mokymo įstaigų teisinę formą reglamentuoja Profesinio mokymo
įstatymas.“
2. Pakeisti 43 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:
„6. Mokslo metų pradžią ir trukmę pagal priešmokyklinio ugdymo programas, bendrojo
ugdymo programas, pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas nustato švietimo ir
mokslo ministras, pagal neformaliojo švietimo programas (išskyrus priešmokyklinio ugdymo ir
tęstinio profesinio mokymo programas) – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija
(dalyvių susirinkimas), savininkas.“

10 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 44 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Savivaldybės taryba neformaliojo švietimo mokyklas (biudžetines įstaigas)
reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko savarankiškai, bendrojo ugdymo mokyklas (biudžetines
įstaigas) – vadovaudamasi Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo
programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, pagalbos įstaigas (biudžetines įstaigas) – Vyriausybės
nustatytais pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijais.
Savivaldybės

neformaliojo

švietimo

mokyklos

(viešosios

įstaigos)

reorganizuojamos,

likviduojamos ar pertvarkomos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių
susirinkimo) sprendimu, bendrojo ugdymo mokyklos (viešosios įstaigos), profesinio mokymo
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įstaigos (viešosios įstaigos) – savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių
susirinkimo) sprendimu, vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių
formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, pagalbos įstaigos (viešosios
įstaigos) – savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo)
sprendimu, vadovaujantis Vyriausybės nustatytais pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo,
likvidavimo ir pertvarkymo kriterijais. Tais atvejais, kai savivaldybės tarybos sprendimų
projektai dėl bendrojo ugdymo mokyklų reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo
prieštarauja

mokyklos

bendruomenės

sprendimams,

siūlymus

dėl

tokios

mokyklos

reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo pateikia Švietimo ir mokslo ministerija. Mokyklos
bendruomenės sprendimų priėmimo tvarką nustato švietimo ir mokslo ministras.“

11 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 56 straipsnį nauju 9 punktu:
„9) organizuoti ir koordinuoti informacijos apie profesinio mokymo įstaigas ir jų
vykdomas profesinio mokymo programas sklaidą, siekiant didinti profesinio rengimo ir mokymo
patrauklumą;“.
2. Buvusius 56 straipsnio 9–16 punktus laikyti atitinkamai 10–17 punktais.
12 straipsnis. 561 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 561 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre registruojamos formaliojo
švietimo programos, kvalifikacijos, neformaliojo profesinio mokymo programos ar jų moduliai,
profesiniai standartai.“

13 straipsnis. 62 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 62 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„62 straipsnis. Valstybės švietimo savivaldos institucijos
Visuomenės dalyvavimą formuojant švietimo politiką ir priimant švietimo sprendimus
skatina valstybės švietimo savivaldos institucijos:
1) Lietuvos švietimo taryba atlieka ekspertinį vertinimą ir konsultuoja strateginiais
Lietuvos švietimo plėtros klausimais, teikia siūlymus dėl formaliojo ir neformaliojo švietimo ir
kitų su švietimu susijusių klausimų. Lietuvos švietimo tarybos nuostatus tvirtina Seimas;
2) Bendrojo ugdymo taryba inicijuoja ir pritaria ikimokyklinio, priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų kaitos, mokytojų kvalifikacijos ir profesinės
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raidos, mokyklų aprūpinimo projektams. Bendrojo ugdymo tarybos nuostatus tvirtina švietimo ir
mokslo ministras;
3) Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo taryba svarsto pagrindines Lietuvos
neformaliojo švietimo plėtros perspektyvas, atlieka neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemos
plėtotės projektų analizę. Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo tarybos nuostatus tvirtina
Vyriausybė;
4) Aukštojo mokslo taryba yra Švietimo ir mokslo ministerijos patariamoji institucija
strateginiais aukštojo mokslo plėtros klausimais. Aukštojo mokslo tarybos nuostatus tvirtina
Vyriausybė.“

14 straipsnis. 69 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 69 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją
kvalifikaciją arba keisti kvalifikaciją pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą arba
Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, taip pat vidaus reikalų
profesinio mokymo įstaigos mokiniui Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti mokama stipendija,
skiriama materialinė parama.“
15 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnį, 4 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnį ir šio straipsnio
3 dalį, įsigalioja 2018 m. vasario 1 d.
2. Šio įstatymo 2 straipsnis, 4 straipsnio 2 dalis ir 10 straipsnis įsigalioja 2019 m. sausio
1 d.
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio straipsnio 1 ir
2 dalyse nustatytų terminų priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentė

Dalia Grybauskaitė

