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SĄVOKOS

PAMEISTRYSTĖS PROFESINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO FORMA
Profesinio mokymo organizavimo būdas, kai mokymas ar jo dalis vykdoma darbo
vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkyje, pas laisvąjį mokytoją.
 
PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJAS
Profesinio mokymo įstaiga, laisvasis mokytojas ar kitas profesinio mokymo paslaugas
teikiantis asmuo, kuriam profesinis mokymas nėra pagrindinė veikla, įstatymų
nustatyta tvarka turintis teisę rengti ir (ar) vykdyti profesinio mokymo programas.
 
FORMALUSIS PROFESINIS MOKYMAS
profesinis mokymas, vykdomas pagal formaliojo profesinio mokymo programas, kurias
pabaigus suteikiama kvalifikacija ar jos dalis.
 
NEFORMALUSIS PROFESINIS MOKYMAS
Profesinis mokymas, vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas,
kurias baigus suteikiama kompetencija(-jos), kuri(-ios) gali būti pripažįstamos kaip
įgyta kvalifikacija ar jos dalis.
 
MOKYKLINĖ PROFESINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO FORMA
Profesinio mokymo organizavimo būdas, kai mokymas vykdomas profesinio mokymo
įstaigoje ar kitoje mokykloje.
 
PIRMINIS PROFESINIS MOKYMAS
Profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti.
 
TĘSTINIS PROFESINIS MOKYMAS
Profesinis mokymas, skirtas tobulinti asmens turimą kvalifikaciją ar įgyti kitą
kvalifikaciją arba profesinį standartą atitinkančias kompetencijas siekiant kvalifikacijos.
 
SOCIALINIAI PARTNERIAI 
Darbuotojų atstovai ir darbdavių atstovai bei jų organizacijos.
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TDO / ILO
Tarptautinė darbo organizacija / International Labour Organisation
 
EBPO / OECD
Tarptautinė Ekonominio Bendradarbiavimo ir plėtros organizacija / Organisation for
Economic Cooperation and Development
 
ES / EU
Europos Sąjunga / European Union
 
EK / EC
Europos Komisija / European Commission
 
PMĮ
Profesinio mokymo įstaiga
 
UT
Užimtumo tarnyba
 
SVV
Smulkus ir vidutinis verslas
 
CEDEFOP
Europos profesinio mokymo plėtros centras / European Centre for the Development of
Vocational Training
 
ŠMSM
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 
SPMC
Sektorinio praktinio mokymo centras

SANTRUMPOS
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ĮŽANGA

"2017 m. jaunino nedarbas
sudarė 35 proc. viso pasaulinio
nedarbo  rodiklio, nors šis
jaunimas taip pat sudarė tik 15
proc. pasaulinės darbo jėgos. "

Pastaraisiais metais profesinis mokymas ir
mokymasis darbo vietoje pasaulyje susilaukė
naujos susidomėjimo bangos. Šis dėmesys buvo
paskatintas kylančio nerimo dėl sparčiai augančio
jaunimo nedarbo lygio bei darbo jėgos
kvalifikacijų atotrūkio nuo darbo rinkos poreikių
tiek Europoje, tiek kitose pasaulio šalyse.

Pameistrystė – glaudžiu bendradarbiavimu tarp darbdavių, profesinio mokymo įstaigų
(PMĮ) ir pameistrių grįsta profesinio mokymo forma, kuomet asmuo didžiąją mokymo
dalį praleidžia darbinėje aplinkoje. Įvairių šalių pavyzdžiai rodo, jog ši mokymo forma
leidžia asmenims įgauti būtent darbdaviams aktualius įgūdžius bei žinias ir lengviau
įsilieti į šalies darbo rinką. Būtent ši mokymo forma dažnai tampa jaunimo ir bendro
šalies nedarbo mažinimo strategija Vakarų Europos šalyse.
 
Lietuva visuomenę su pameistryste supažindino 2013 m. pirmininkaudama Europos
Sąjungos (ES) tarybai. Pameistrystė tapo valstybinės švietimo strategijos prioritetu (2013
– 2022 m.) bei nacionalinės užimtumo didinimo programos (2014 – 2020 m.) ir
nacionalinės reformų darbotvarkės (2014 m.) priemone. 2014 m. buvo pasirašytas
Jaunimo garanatijų iniciatyvos įgyvendinimo memorandumas, kuriame pameistrystė
sulaukė ypatingo dėmesio. 2019 m. buvo paruoštas ir patvirtintas Lietuvos Respublikos
profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašas.
 
Vis dėlto, 2019 m. Lietuvoje tebuvo 3 proc. besimokančiųjų pameistrystės forma
(užsibrėžtas tikslas 2020 m. – 20 proc.). Akivaizdu, jog pameistrystė Lietuvoje dar nėra
įsitvirtinusi kaip populiari mokymo ir aiškiai apibrėžta PM organizavimo forma. Šioje
esamos pameistrystės situacijos Lietuvoje analizėje siekiama atskleisti pagrindinius
PMĮ pastebėjimus apie šios mokymo formos vystymą Lietuvoje, identifikuoti
pagrindinius iššūkius ir galimus sprendimo būdus, kurie galėtų efektyviai prisidėti prie
pameistrystės sklaidos šalyje.
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PAMEISTRYSTĖS  NAUDŲ  ANALIZĖ

Įvairių šalių pavyzdžiai rodo, jog pameistrystė yra efektyvus būdas ruošti kvalifikuotus
specialistus turinčius darbo rinkai aktualius įgūdžius taip tenkinant darbdavių poreikius
bei leidžiant asmenims lengviau įsitvirtinti darbo rinkoje. Šios, bendradarbiavimu
grįstos, mokymo formos teikiamas naudas bei kaštus jaučia visos įsitraukusios šalys -
darbdaviai, pameistriai, valstybė ir kitos organizacijos.
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NAUDOS

Gerina profesinio mokymo kokybę
Pameistrystė plečia kvalifikuotų darbuotojų pasiūlą
Profesinio mokymo įvaizdžio gerinimas
Pameistrystė - lengvesnis kelias į darbo rinką
Mažina asmenų iškritimo iš švietimo sistemos riziką
Taupomos valstybės lėšos

VALSTYBEI

GERINA PROFESINIO MOKYMO KOKYBĘ
 
Pameistrystė veikia efektyviai, kai pagrindinės suinteresuotos šalys yra aktyviai
įsitraukusios į šios mokymo formos organizavimą. Ypatingai svarbus yra darbdavių
bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis administruojant programas bei kuriant
pameistrių darbo vietas. Šalyse, kuriose pameistrystė turi gilias tradicijas ir yra populiari
mokymo forma, profesinio mokymo programos yra veiksmingai pritaikomos darbo
rinkos poreikiams būtent verslo įsitraukimo į programų formavimą dėka (1).

Profesinio mokymo įstaigos turi
galimybę suprasti kokie įgūdžiai
ir kompetencijos yra aktualios
darbdaviams.

Verslas turi galimybę tiesiogiai
įsitraukti į programų kūrimą
atsižvelgiant į jų poreikius.

Tarptautinė darbo organizacija, 2016m.
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VALSTYBEI

PAMEISTRYSTĖ PLEČIA KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ RINKĄ
 
Pameistrystė yra profesinio mokymo forma skirta pirmajai kvalifikacijai įgyti arba
tobulinti jau turimą. Taip pat šia forma galima įgyti ir norimų kompetencijų (tačiau jos
nebūtinai suteiks oficialią kvalifikaciją). Šiai mokymo formai nėra amžiaus cenzo, taigi ji
yra populiari tiek tarp studentų ar mokinių, tiek suaugusiųjų tarpe. Daugelyje Europos
valstybių ši mokymo forma yra sėkmingai naudojama kaip nedarbo mažinimo
priemonė, padedanti bedarbiams įgyti darbo rinkai stingančių specialybių bei mažinti
jaunimo nedarbo lygį.

BENDRO ŠALIES NEDARBO
MAŽINIMO PRIEMONĖ

 

Jungtinė Karalystė

Prancūzija

Latvija

JAUNIMO NEDARBO
MAŽINIMO PRIEMONĖ

 

Vokietija

Danija

Airija

Graikija

KVALIFIKACIJŲ NEATITIKIMO
MAŽINIMO PRIEMONĖ

 

Nyderlandai

Italija

Estija

Lenkija

PROFESINIO MOKYMO ĮVAIZDŽIO GERINIMAS
 
Pameistrystė prisideda prie teigiamo profesinio mokymo įvaizdžio kūrimo ir gerinimo.
Įsidarbinimo rodikliai besimokančiųjų pameistrystės būdu dažnu atveju yra geresni nei
mokykline forma. Tai yra patraukli mokymosi forma, kadangi pameistriui yra mokamas
atlyginimas (finansinio atlygio forma ir dydis gali skirtis priklausomai nuo šalies
konteksto). Teigiamos asmenų, besimokančių pameistrystės būdu, nuomonės bei
įspūdžiai skatina visuomenę daugiau domėtis profesinio mokymo galimybėmis bei
naujovėmis šalyje (2).

Tarptautinė darbo organizacija, 2016m.
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VALSTYBEI

PAMEISTRYSTĖ - LENGVESNIS KELIAS Į DARBO RINKĄ
 
Asmenų, baigusių profesinį mokslą pameistrystės būdu, įsidarbinimo galimybės yra
geresnės nei baigusiųjų mokykline forma. Lengvesnės įsidarbinimo galimybės yra ypač
aktualios asmenims, neturintiems ankstesnės darbo patirties. Baigus mokymus
pameistrystės forma ir įgijus kvalifikaciją, asmuo jau turi patirties darbinėje aplinkoje,
kas yra dažnas reikalavimas šiandieniniuose darbo skelbimuose (3).

NYDERLANDAI, 2012 M.
 
Asmenų, baigusių profesinį mokslą mokykline forma,
nedarbo lygis: 11%-30% (priklausomai nuo specializacijos).
 
Asmenų, kurie mokės darbinėje aplinkoje, nedarbo rodiklis: 3%.
 
Įgijus kvalifikaciją mokykline forma, žmogui vidutiniškai prireikė
vieno mėnesio susirasti darbą. Tuo tarpu asmuo, gavęs kvalifikaciją
darbinėje aplinkoje, darbą turėjo jau vos po poros savaičių.

75,6 proc. pameistrių;
57, 8 proc.  mokykline forma.

LIETUVA, 2019 M.
 
Asmenų, įgijusių kvalifikacijas pameistrystės būdu, įsidarbinimo
rodikliai šalyje yra 18 procentinių punktų geresni, nei tų, kurie
kvalifikaciją įgijo mokykline forma.
 
Įsidarbinimo rodikliai: 
 

Nyderlandų vyriausybė, 2014 m. 

Vyriausybės strateginės analizės centras, 2019 m. 
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VALSTYBEI

MAŽINA ASMENŲ IŠKRITIMO IŠ ŠVIETIMO SISTEMOS RIZIKĄ
 
Tikimybė neįgauti specialybės yra ypač aktuali asmenų grupėms, susiduriančioms su
finansiniais sunkumais, ypatingai, jauname amžiuje. Mokiniai, kurie įsidarbina, neretai
turi praleisti paskaitas ir yra linkę pasirinkti stabilias finansines pajamas, o ne mokslus.
To pasekoje, jie nutraukia profesinį lavinimą taip ir neįgiję jokios profesijos.
Pameistrystė suteikia tokiems mokiniams galimybę siekti oficialios, darbdavių
pripažįstamos kvalifikacijos, ir tuo pačiu metu, gauti finansines pajamas (4).

IŠLAIDOS

Finansinės paskatos ir parama į pameistrystės organizavimą įsitraukusiems
nevalstybiniams subjektams
Mokymų, vykdomų ne darbinėje aplinkoje (tiek pameistriams, tiek įmonių
meistrams) kaina
Pameistrystę administruojančių bei prižiūrinčių institucijų išlaikymas

TAUPOMOS VALSTYBĖS LĖŠOS
 
Efektyvus pameistrystės organizavimas užtikrina darbo rinkai
aktualių kvalifikacijų ir kompetencijų įgyjimą. Kadangi
daugiau asmenų įgija profesijas, kurios yra reikalingos darbo
rinkai, valstybė turi galimybę sutaupyti lėšas, kurias turėtų
investuoti į programas, skirtas bedarbių paruošimui darbo
rinkai (kai šios programos yra taikytinos specializacijai įgyti).
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NAUDOS

Pameistrystė - efektyvi darbuotojų paieškos strategija
Pagerėjęs darbo našumas
Įdarbinti pameistriai - galimybė plėsti pameistrystės apimtis
Finansinės paskatos
Darbuotojų lojalumas
Socialiai atsakingas verslas
Verslo poreikius atliepiantis specialistų ruošimas

PAMEISTRYSTĖ - EFEKTYVI DARBUOTOJŲ PAIEŠKOS STRATEGIJA
 
Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl darbdaviai renkasi pameistrystę kaip ilgalaikę
darbuotojų paieškos strategiją - šios mokymo formos efektyvumas. Europos Sąjungos
šalių kontekste, pameistrystė yra ypač aktuali tarp mažo ir vidutinio dydžio įmonių.
Smulkus ir vidutinis verslas dažnai neturi pakankamai resursų tiesiogiai įsitraukti į
švietimo formavimo procesus ir koreguoti ruošiamų specialistų programas (5).
Pameistrystės būdu, įmonės ruošia specialistus pagal universalias kvalifikacijas ir
standartus, pritaikant juos specifinio verslo poreikiams. Tai yra ypač aktualu nišinių
kvalifikacijų reikalaujančioms pozicijoms. Įdarbindami pameistrius pasibaigus
mokymams, darbdaviai jau turi žinių bei kvalifikacijos kokybės garantą, tiksliai žino
asmens gebėjimus ir darbinius įgūdžius, ką, dažnu atveju, yra sunku užsitikrinti
samdant specialistus iš išorės. Tokiu būdu yra sutaupoma tiek laiko, tiek finansinių
kaštų.
 
Pameistrystė taip pat leidžia įmonėms sutaupyti kaštų reikalingų naujo darbuotojo
įvedimo kursams ir apmokymams. Besimokydami pameistriai įmonėje gali praleisti iki
kelių metų. Tokiu būdu jie išmoksta reikalingus profesijai procesus, įmonės darbo
specifiką ir būtent tos įmonės verslo etikos aspektus. Įdarbinus pameistrį, pameistrys
gali pradėti efektyviai prisidėti įmonės veiklos nuo pirmos dienos, sutaupant tiek laiko,
tiek finansinių kaštų įvadiniams mokymams (6).

DARBDAVIAMS
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DARBDAVIAMS

Tyrimai pameistrystės tema Jungtinėje Karalystėje ir Prancūzijoje taip pat parodė, jog
ieškant darbuotojų, įmonėms yra svarbu ne tik asmens įgūdžiai, bet ir darbo etika bei
suderinamumas su įmonės vertybėmis. Tuo tarpu pameistriai darbinėje aplinkoje
mokosi ne tik procesų, bet ir šių įmonės vertybių. Pasamdžius pameistrį, po mokymų,
darbdaviui nebereikia rūpintis šiais aspektais (7).
 
PAGERĖJĘS DARBO NAŠUMAS
 
Europos Komisijos finansuoto tyrimo apie pameistrystės atsiperkamumą rezultatų
duomenimis (8), pameistrystė teigiamai prisideda prie įmonės darbo našumo. Asmuo,
mokydamasis pameistrystės būdu, prisideda prie įmonės ekonominės veiklos ne tik
pasibaigus programai (kai asmuo yra įdarbinamas), bet dar pačios pameistrystės metu..
Pameistrystės trukmės metu mokosi ne tik pameistrys, bet ir kartu dirbantys
darbuotojai. Tai suteikia galimybes perduoti naujas žinias, motyvaciją bei procesų
tobulinimo aspektus visiems įmonės darbuotojams.
 
ĮDARBINTI PAMEISTRIAI - GALIMYBĖ PLĖSTI PAMEISTRYSTĖS APIMTIS
 
Pameistriai pasilikę dirbti įmonėje yra kvalifikuoti specialistai žinantys ne tik įmonės
procesus ir įgūdžių poreikius, bet ir gerai suprantantys pameistrystės sistemą. Dėl šios
priežasties jie lengvai gali būti apmokyti būti meistrais arba prisidėti ruošiant meistrus
ir tobulinant mokymo programas. Šiuo būdu įmonė gali plėsti savo galimybes kurti
kokybiškas darbo vietas pameistriams.
 
FINANSINĖS PASKATOS
 
Nors tarptautinės organizacijos nepataria pameistrystės skatinti naudojant finansines
priemones (9), kai kuriose pasaulio valstybėse yra matomi teigiami pokyčiai
pameistrystės plėtroje naudojant finansines paskatas. Finansinės paskatos arba
taikytinos mokesčių lengvatos leidžia įmonėms kokybiškiau vykdyti pameistrystės
programas investuojant į meistrų ruošimą, įrangą ir panašius procesus. Taip pat
finansinė parama skatina priimti didesnes pameistrių grupes bei aktyviau įsitraukti į
dalyvavimą programose (10). 
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DARBDAVIAMS

DARBUOTOJŲ LOJALUMAS
 
Darbuotojai, kurie įmonėje buvo įdarbinti po pameistrystės programų, rečiau išeina
dirbti kitur. Ilgojoje perspektyvoje darbdaviai, ieškantys kvalifikuotų specialistų
pameistrystės būdu, patiria mažesnę darbuotojų kaitą. Taip pat, ilgalaikiai įmonės
darbuotojai vertina darbdavio įsitraukimą į specialistų ruošimą kaip investiciją į
darbuotojus. Tai stiprina ir jau ilgalaikių specialistų lojalumą įmonėms.
 
SOCIALIAI ATSAKINGAS VERSLAS
 
Verslai, įsitraukdami į pameistrystės organizavimą, ne tik kuria darbo vietas
pameistriams, bet ir tiesiogiai įsitraukia į programų formavimą, kūrimą bei
įgyvendinimą. Verslas, kuris dalyvauja švietimo įgyvendinime visuomenėje dažnai yra
vertinamas kaip socialiai atsakingas verslas. Tai gerina įmonės įvaizdį, reputaciją bei
padeda išsiskirti tarp kitų konkuruojančių verslų (11).
 
VERSLO POREIKIUS ATLIEPIANTIS SPECIALISTŲ RUOŠIMAS
 
Įsitraukus į pameistrystės organizavimą, dėl programos specifikos, darbdaviai palaiko
glaudžius santykius su švietimo įstaigomis. Tai leidžia verslui geriau suprasti ir matyti
kaip yra ruošiami specialistai, švietimo sistemos specifiką ir kaip jie gali prisidėti prie
švietimo programų bei politikos tobulinimo. Ši dinamika ugdo verslo atsakomybę ir
savęs suvokimą kaip lygiaverčio partnerio švietimo sistemos įgyvendinime.

81 proc. yra patenkinti dalyvavimu pameistrystės programose; 

84 proc. rekomenduotų pameistrystę kaitoms įmonėms;

64 proc. teigia, jog pameistrystės dėka produktyvumas jų
įmonėse išaugo.

JAV DARBDAVIŲ NUOMONĖ APIE PAMEISTRYSTĘ:
 

 

 

Amerikos plėtros bankas, 2016m.
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DARBDAVIAMS

Atlygis už darbą pameistriams. Tai yra didžiausia darbdavių kaštų
dalis kuriant pameistrystės darbo vietas. Atlygio už darbą forma
bei dydis kinta priklausomai nuo šalies konteksto bei specialybės;
Socialinės įmokos susijusios su pameistrių įdarbinimu įmonėje;
Atlyginimai darbuotojams, kurie moko pameistrius (papildomas
atlygis už mokymą darbo metu);
Mokinių daromos klaidos – ekonominiai ir techniniai kaštai;
Įmonės meistrų apmokymų kainos, papildoma mokomoji
medžiaga ruošiant meistrus;
Pameistrių vertinimas ir egzaminavimas;
Pameistrių atrankų laiko bei finansiniai kaštai.

IŠLAIDOS
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Šalių, sėkmingai vystančių pameistrystės mokymo formą pavyzdžiai rodo, jog
pameistrystė tampa populiari, kai jos suteikiamos naudos (tiek trumpuoju, tiek ilguoju
laikotarpiu) yra didesnės nei patiriami kaštai visoms suinteresuotoms šalims. Tačiau
pameistrystės atsiperkamumas nėra lengvai paskaičiuojamas. Pameistrystės kaštai
trumpuoju laikotarpiu yra gana nemaži, ypač darbdaviams, kurie įsitraukia į
pameistrystę pirmą kartą. Bet reiktų nepamiršti, jog kaštai trunka tik kol trunka
pameistrystė, o naudos tęsiasi ir toliau, pameistriui įsidarbinus įmonėje po mokymų.
Naudų iš pameistrystės gauna ir kiti įmonės darbuotojai, kurie įsitraukia mokymus, ir
šias naudas yra sunku apskaičiuoti.
 
Bendrais bruožais galima išskirti, jog laikotarpis, per kurį darbdaviui atsiperka
pameistrio mokymas, priklauso nuo specialybės specifikos, kompanijos dydžio,
sektoriaus. Trumpuoju laikotarpiu galima tikėtis, jog darbdavys sulauks daugiau išlaidų.
Tačiau ilgalaikėje perspektyvoje pameistrystė yra laikoma sėkmingai atsiperkančia
investicija į kvalifikuotų specialistų paiešką (Prancūzijos, Lenkijos, Suomijos pavyzdžiai).
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2019 – 2020 metais Lietuvoje veikė 61 valstybinė profesinė mokymo įstaiga (šių įstaigų
dalinis savininkas yra ŠMSM). Šiose mokyklose įgyvendinta apie 1 000 formaliojo
profesinio mokymo programų ar jų modulių (12). 34 valstybinėse profesinio mokymo
įstaigose buvo vykdomos profesinio mokymo programos pameistrystės forma. 2019 m.
Lietuvoje pameistrystės mokymo forma mokėsi 3,1 proc. asmenų. Remiantis
Vyriausybės strateginės analizės centro duomenimis, 2019 m. Lietuvoje buvo 20
valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kurių pameistrystės vidurkis buvo aukštesnis
negu bendras šalies vidurkis (3 proc.). 
 
Šiame skyriuje bus pateiktos išvados apie pameistrystės organizavimo situaciją ir
sąlygas Lietuvoje. Jos suformuotos remiantis valstybinių Lietuvos profesinių mokymo
įstaigų įžvalgomis. Pokalbiai buvo vykdomi su devyniomis mokyklomis, kurių
pameistrystės vidurkis yra aukštesnis negu Lietuvos bendras vidurkis (daugiau nei 3%).
Intensyviausiai vykdžiusios PMĮ pameistrystės rodiklis 2019 m. siekė 16 proc., ir
mažiausiai intensyvus PMĮ rodiklis šiuose pokalbiuose dalyvavusios PMĮ 2019 m. siekė
4,5 proc.. Ši analizė taip pat įtraukė mokyklos, kuri niekada nėra turėjusi pameistrių,
įžvalgas ir pastebėjimus.

PAMEISTRYSTĖ  LIETUVOJE
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Kvalifikacijos ir kompetencijos įgytos pameistrystės būdu geriau atitinka darbo
rinkos poreikius.

Sklandesnis ir greitesnis įsiliejimas į darbo rinką (su ilgalaike perspektyva).

Pameistrystė suteikia galimybę formuoti švietimo politiką, kuri yra paremta
darbdavių, mokymo įstaigų ir visuomenės bendradarbiavimu. Tai kuria švietimo
sistemą, kuri geba greičiau ir lanksčiau prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių.

Greitai judančioje ir besikeičiančioje rinkoje, darbdaviams tai yra puiki galimybė jau
esantiems įmonės darbuotojams suteikti kvalifikacijas ir jas tobulinti. 

Sėkmingai vykdytos kokybiškos pameistrystės programos yra matomos kaip
galimybė kelti profesinio mokymo prestižą. Sėkmės pavyzdžių sklaida skatina
visuomenę domėtis šia mokymo forma. Tai kuria prielaidas, jog daugiau asmenų
rinktųsi profesinį mokymą.

Kadangi pameistrystė yra paremta glaudžiu bendradarbiavimu tarp PMĮ ir įmonių,
tai stiprina ir pasitikėjimą tarp šių dviejų suinteresuotų šalių. Sėkmingos
pameistrystės programos paskatina darbdavius aktyviau dalyvauti profesinio
mokymo įstaigų veikloje ir padeda PMĮ geriau suprasti darbo rinkos ir kvalifikacijų
ruošimo poreikius. Tokiu būdu yra keliama profesinio mokymo kokybė bei efektyviau
užpildomi kvalifikacijų trūkumai darbo rinkoje.

Kaip jau buvo minėta pirmuose šios analizė skyriuose, pasaulyje pameistrystė yra
matoma kaip daug naudų turinti mokymo forma ("Pameistrystės naudų analizė").
Lietuvos profesinio mokymo įstaigos pasidalino pagrindiniais pameistrystės naudų
aspektais, kurie yra aktualiausi ir aiškiausiai pastebimi Lietuvoje. 
 

 

 

 

 

 

 
Kadangi į kokybiškų pameistrystės programų kūrimą ir įgyvendinimą yra įtraukiamas
platus spektras suinteresuotų šalių, tarptautinės organizacijos pabrėžia, jog būtent
glaudus ir betarpiškas bendradarbiavimas tarp skirtingų interesų grupių yra kertinis
kokybiškų pameistrystės sistemų įgyvendinimo aspektas. Lietuvos profesinio mokymo
įstaigos taip pat akcentuoja glaudaus bendradarbiavimo svarbą, tačiau mato, jog šiai
dienai, būtent PMĮ yra pagrindinės pameistrystės plėtros vėliavniašės šalyje.
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Didžioji dalis pameistrystės programų buvo pradėtos vykdyti būtent profesinio
mokymo įstaigų pastangomis ieškant darbdavių ir darbo vietų būsimiems
pameistriams. Nors pavienės mokyklos ir pastebi augantį verslo susidomėjimą šia
mokymo forma, jos vis vien teigia, jog darbdavių rolė išlieka pasyvi. Tam įtakos turi
informacijos bei žinių sklaidos apie pameistrystę trūkumas, nenoras prisiimti
atsakomybės už pameistrius ir jų švietimą, ne visada teisingas suvokimas apie tai, kas
yra pameistrystė. Regionuose vis dar pasitaiko įmonių, pameistrį suprantančių kaip
pigią darbo jėgą, o ne galimybę užsiauginti kompetentingą darbuotoją.
 
Viena iš priežasčių, kodėl profesinio mokymo įstaigos Lietuvoje yra pagrindinės
pameistrystės programų iniciatorės – sukaupta informacija ir praktiniai įgūdžiai.
Pameistrystė Lietuvoje yra dar mažai žinoma mokymo forma palyginus su mokykline ir
kitomis. Nors pats žodis „pameistrystė“ nėra naujas fenomenas Lietuvoje, šios mokymo
formos vizija, apibrėžimas ir praktikos kito daugelį metų. Dabartinė tvarka yra
nusistovėjusi tik prieš kelis metus. Per šiuos kelis metus valstybinėms ir privačioms
profesinio mokymo įstaigoms buvo rengiama daug įvairių projektų, mokymų, mainų,
seminarų ir panašaus mokomojo pobūdžio veiklų. Nors į šias veiklas buvo ir vis dar yra
įtraukiami ir darbdaviai bei darbdavių asociacijos, pasiekti 60 valstybinių PMĮ yra
lengviau nei tūkstančius Lietuvos verslų. Kadangi profesinės mokymo įstaigos kuria
partnerystes su darbdaviais įvairiais tikslais, jos turi ir puikias sąlygas bei galimybes
edukuoti darbdavius ir apie pameistrystę. Yra sunku siekti sutikimo organizuoti
pameistrystę, kai abi šalys dvejoja nešamomis naudomis, turi limituotą suvokimą apie
procesų organizavimą ar nenusimano administravime. Nors programų mokymo
pameistrystės forma iniciatorius yra PMĮ, tai neturėtų tapti nusistovėjusia norma.
Lietuvos profesinio mokymo įstaigos, dalyvavusios pokalbiuose, jau ima pastebėti ir
aktyvesnį verslo įsitraukimą, jau randasi mokyklų ir profesinio rengimo centrų, kuriose
pamiestrystės programos yra inicijuojamos būtent verslo ir net mokinių iniciatyva.
 
Šiandieniniame Lietuvos kontekste, pameistrystė yra vykdoma efektyviau jeigu
pameistriai yra vyresnio amžiaus nei ką tik baigę vidurinį išsilavinimą asmenys.
Sėkmingiausiai pameistrystė yra įgyvendinama tarp asmenų, kurie jau turi darbinės
patirties ir pameistrystė jiems yra būdas įgauti oficialią kvalifikaciją, tobulinti jau turimą
arba persikvalifikuoti į kitą veiklos sritį. Ši forma darbdaviams yra suprantamesnė,
atitinka verslų brandos ir įsitraukimo į darbo rinkos formavimo lygį. Taip pat tokio tipo
pameistriai turi aiškią motyvaciją, dėl šios priežasties darbdaviams nereikia per daug
rūpintis asmens švietimu apie darbo etiką, motyvavimu ir panašių, ne techninių,
gebėjimų ugdymu.

PAMEISTRYSTĖ  LIETUVOJE
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Yra svarbu pabrėžti, jog tai neturėtų tapti pameistrystės modelio standartu. Žmonės su
darbo patirtimi gali būtų gera pradžia darbdaviams susipažinti su pameistryste,
įsigilinti į procesus, sustiprinti pasitikėjimą profesinio mokymo įstaiga. Tai galėtų būti
pradinis žingsnis pameistrystės plėtros strategijoje toliau judant link jaunimo,
siekiančio įgyti darbo rinkai aktualių įgūdžių dar besimokant.

PAMEISTRYSTĖ  LIETUVOJE

Remiantis tokių tarptautinių organizacijų kaip TDO ir EBPO
rekomendacijomis bei kitų šalių tyrimais, informacijos sklaida – vienas
būtiniausių socialinio dialogo apie pameistrystę elementų. Dalijimasis
informacija yra itin svarbus pirmasis žingsnis kuriant tvarias partnerystes tarp
profesinių įstaigų, darbdavių ir pameistrių.

Dauguma kalbintų profesinio mokymo įstaigų neturi ir nevykdo atskiros, būtent
pameistrystei skirtos, viešinimo  ir informavimo strategijos. Nurodytos priežastys yra
įvairios, tokios kaip viešinimo strategijos kūrimo ir vykdymo kompetencijų
trūkumas, etatų bei lėšų trūkumas. Rinkodara, marketingas ir siūlomų paslaugų
viešinimas yra opi tema tarp šalies PMĮ. Lietuvos valstybinės kontrolės atlikto audito
duomenimis, 2019 m. tik 15 valstybinių PMĮ, kurios turi SPMC, vykdė pilną rinkodarą
ir marketingą (13).

Yra mokyklų, kurios nėra linkusios kurti ir vykdyti atskirą viešinimo strategiją
pameistrystės tema. Jų nuomone, pameistrystė nėra geresnė ar pranašesnė negu
kitos, gerai žinomos mokymo formos. Dėl šios priežasties, nėra skiriama papildomų
lėšų ar resursų kurti papildomai pameistrystės viešinimo politikai. Pameistrystė yra
įtraukiama į bendrą informacijos sklaidą apie mokyklų teikiamas paslaugas.

Tarp  valstybinių Lietuvos profesinio mokymo įstaigų nėra vieningos nuomonės apie
pameistrystės viešinimą ir viešinimo strategijos svarbą.
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Pavienės PMĮ turi suformavusios pameistrystės viešinimo planus. Palyginus su
kitomis mokymo formomis, pameistrystė yra dar mažai žinoma mokinių ir jų tėvų
tarpe. Dėl šios priežasties, profesinio mokymo įstaigos proaktyviai teikia informaciją
apie pameistrystę mokiniams jau nuo 9 klasės. Tai leidžia moksleiviams girdėti apie
pameistrystę, gauti aktualiausią informaciją ir patiems domėtis galimybėmis. Atėjus
laikui, moksleivis žino savo motyvaciją besirenkant pameistrystės mokymo formą, o
mokymo įstaiga, savo ruoštu, teikia mokiniui konsultacijas apie šios formos
tinkamumą ir kitas detales.

 
Visos kalbintos mokyklos teigiamai atsiliepė apie Lietuvoje vykusius ir vykstančius
projektus, patirčių mainų programas, mokymus bei seminarus. Mokyklos, pastaruosius
pora metų sėkmingai vykdančios pameistrystę, pabrėžė, jog viena iš sėkmės priežasčių,
lėmusių pameistrystės programų augimą jų įstaigose, buvo būtent dalyvavimas
projektinėse veiklose. Gaunamos informacijos gausa ir praktiniai įgūdžiai leido PMĮ
susirinkti pakankamą žinių, argumentų,  faktų ir strategijų bagažą. Tai sudarė palankias
prielaidas bendraujant su darbdaviais, gebėti juos įtikinti įsitraukti į pameistrystę.
Kadangi pameistrystė nėra masinė mokymo forma ir šalyje kol kas mažai žinoma,
darbdaviai žiūri į ją skeptiškai. Tačiau kai jie mato savo galimybėmis ir žiniomis
pasitikinčią PMĮ, kuri tvirtai ir išsamiai pasakoja apie pameistrystę, darbdaviai lengviau
sutinka pradėti pameistrystės procesą. Ilgainiui darbdaviai patys ima gilintis į šią
mokymo formą ir tampa lygiaverčiais partneriais procese.
 
Mokyklų nuomone, teisinis pameistrystės reglamentavimas yra pakankamas
pameistrystės organizavimui ir vystymui. Jeigu seniau pameistrystė buvo suprantama
paviršutiniškai ir buvo investuojama mažai pastangų jos plėtrai, per paskutinius kelis
metus požiūris institucijose, mokymo įstaigose bei profesinio rengimo centruose
pasikeitė į teigiamą pusę. Nors dabartiniai patvirtinti pameistrystės aprašai ir aktai nėra
tobuli (vis dar trūksta tokių elementų kaip aiškus pameistrio apibrėžimas ir pan.), jie
sudaro pilnas sąlygas sėkmingai organizuoti pameistrystės programas. Patvirtinti
dokumentai patikslino daugelį diskutuotinų aspektų, tokių kaip suinteresuotų šalių
teises ir pareigas, darbo sutarčių tipus ir panašius elementus aptartus Lietuvos teisinio
pameistrystės reglamentavimo priede (I priedas) šios analizės pabaigoje, ir sukūrė
ganėtinai lanksčia pameistrystės sistemą. Pameistrystę reglamentuojantys įstatymai
bei tvarkos aprašai priimti palyginus neseniai, dėl šios priežasties reikia laiko, kad būtų
įmanoma įvertinti jų tinkamumą ir daromą įtaką pameistrystės mokymo formos
vystymui šalyje.

PAMEISTRYSTĖ  LIETUVOJE
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Profesinės mokymo įstaigos yra šalies švietimo politikos įgyvendinimo sudedamoji
dalis. Valstybinių PMĮ strategijos ir veikla negali skirtis nuo šalies lygmeniu kuriamos
švietimo strategijos, ypatingai, kai ji yra tiesiogiai susijusi su darbo rinkos iššūkių
sprendimais. Tiek Vyriausybės programos įgyvendinimo plane, tiek Nacionalinėje
pažangos strategijoje 2021 – 2030 m. ir kituose valstybiniuose planavimo
dokumentuose pameistrystė sulaukė atskiro dėmesio kaip prioritetinė sritis.
Profesinio mokymo įstaigos, savo ruožtu, taip pat turėtų atitinkamai pritaikyti
įstaigų strateginius planus bei prioritetus. Įtraukus pameistrystės rodiklius į
strateginius įstaigų veiksmų planus ši mokymo forma įgauna papildomo dėmesio
planuojant mokyklų bei profesinio rengimo centrų veiklas, lėšas bei žmogiškuosius
resursus. Yra lengviau stebėti progresą bei identifikuoti rizikas bei tobulintinus
aspektus. Valstybės lygmeniu yra lengviau matyti bendrą situaciją tarp šalies
profesinio mokymo įstaigų. 

Iš 10 kalbintų profesinių mokymo įstaigų, devynių PMĮ 2019 metų pameistrystės rodiklis
viršijo bendrą Lietuvos vidurkį (3%). Šių mokyklų tarpe buvo ir įstaigų, kurios patyrė
šuolį nuo 0% pameistrių 2017 m. iki daugiau nei 3% 2019 m.(15). 
 
Šioje  skiltyje pateiksime pastebėtus bendrus bruožus tarp šių mokyklų, kurie, tikime,
galėtų būti vieni iš pagrindinių faktorių, nulėmusių šių mokyklų progresą pameistrystės
vystyme. Taip pat atsižvelgėme ir į pačių profesinio mokykmo įstaigų įvardintus
faktorius, kurie padėjo efektyviau organizuoti bei plėtoti pameistrystės programas.
 
PAMEISTRYSTĖS RODIKLIAI
 
Vienas iš bendrų faktorių tarp mokyklų yra siektinų pameistrystės rodiklių įtraukimas  į
pačių profesinių mokymo įstaigų strateginius planavimo dokumentus. Reikėtų
pabrėžti, jog valstybinių PMĮ direktoriams yra keliamos metinės užduotys ir visi
valstybinių profesinio mokymo įstaigų direktoriai savo planuose turi iškeltus
pameistryste siektinus rodiklius. Tačiau Valstybinės kontrolės audito, atlikto 2020 m.,
duomenimis, tik 19 PMĮ (iš 61 PMĮ) šiuos rodiklius perkėlė į strateginius veiklos planus. 
 
Kodėl yra naudinga įtraukti pameistrystės rodiklius į bendrus PMĮ veiklos planus:
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Įtraukus siektinus pameistrystės rodiklius į PMĮ planavimo dokumentus, šie rodikliai
tampa nebe vieno žmogaus atsakomybe, bet visos švietimo įstaigos dalimi. Norint
siekti užsibrėžtų tikslų yra peržiūrimi esami procesai, sukauputos žinios,
identifikuojamos spragos ir būdai jas spręsti, bei vertinamas įstaigos ne tik teorinis,
bet ir praktinis pasirengimas vykdyti pameistrystę. Daugelyje mokyklų būtent
rodiklių įtraukimas į įstaigos strategijas tapo skatinamąja prielaida peržiūrėti
procesus ir sudaryti kiekvienai PMĮ specifinius pameistrystės vykdymo aprašus,
lydinčiuosius dokumentus, identifikuoti bei adresuoti žinių bei praktikos spragas.

Rodikliai, įtraukiami į profesinio mokymo įstaigų planavimo dokumentus, turi būti
atitaikyti specifinės įstaigos kontekstui, būti pagrįsti duomenų analize bei regiono
specifika. Lietuvoje yra gana ryškūs demografiniai, ekonominiai bei regioniniai
netolygumai ir darbo rinkos poreikių bei paklausos specifiškumas kiekvienam
regionui. Atsižvelgiant į tai, generalizuoti rodikliai profesinio mokymo įstaigoms gali
turėti neigiamos įtakos. 4 proc. didmiestyje yra lengvai pasiekiami ir PMĮ gali pilnai
neišnaudoti potencialo kuriant pameistrystės programas, tuo tarpu mažai
regioninei profesinio mokymo įstaigai tie patys 4 proc. gali tapti neįveikiama
užduotimi demotyvuojant darbuotojus.

 

 
PAMEISTRYSTĖS TVARKOS APRAŠAI
 
Kaip jau buvo minėta, pameistrystės rodiklių įtraukimas į profesinio mokymo įstaigos
strateginius veiklos planus, sudarė prielaidas susikurti bei peržiūrėti pameistrystės
organizavimo tvarkos aprašus. Tai nėra Lietuvos Respublikos patvirtintas pameistrystės
tvarkos aprašas, bet papildomos, PMĮ kontekstui pritaikytos, tvarkos. Šie aprašai ir
dokumentai yra susiję ne tik su pameistrystės programų pradžia (socialinių partnerių
paieška, atrankomis ar sutarčių pasirašymu), bet visu mokymo procesu (tvarkaraščių
sudarymo tvarka, pameistrių progreso sekimu, profesijos mokytojų bendradarbiavimu
su įmonės meistrais tvarka, pameistrio vertinimas ir pan.). Šie aprašai taip pat apima ir
rizikų įsivertinimą, bei strategijas, kaip tas rizikas adresuoti. Visa ši sistema PMĮ suteikia
tvirtą pagrindą ne tik ieškant partnerių ir inicijuojant pameistrystės programas, bet ir
aktyviai reaguoti į darbdavių užklausas dėl galimybės dalyvauti pameistrystės
programose. Sukauptos žinios ir aiški tvarka kuria betarpišką bei pasitikėjimu grįstą
partnerystę tarp profesinio mokymo įstaigos, darbdavių bei pameistrių. 
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Vienos didžiausių projektų naudų – suteikta galimybė bendrai suprasti kas yra
pameistrystės mokymo forma, kuo ji skiriasi nuo kitų mokymo formų ir kam ji yra
skirta. Tarptautinių projektų metu, PMĮ atstovai turėjo galimybę įgautu žinių
remiantis tokių šalių praktikomis kaip Vokietija, Danija, Prancūzija, Skandinavijos
šalys ir kitos. Platus patirčių spektras suteikia galimybę PMĮ kurti pameistrystės
modelius pritaikytus konkrečioms regioninėms bei darbo rinkos sąlygoms,
sudaryti pameistrystės plėtros planus remiantis konkrečiais pavyzdžiais bei
praktikomis. 

Projektų metu yra kuriami ir intelektiniai produktai bei dalinamasi įvairiais šalių
dokumentais. Būtent šių projektų metu, mokyklos turi galimybę susikurti
pameistrystei vykdyti reikalingus dokumentus bei tvarkos aprašus.  

Kadangi pameistrystės mokymo forma yra paremta glaudaus bendradarbiavimo
principu, mokymai dažnai įtraukia ir darbdavius bei įmonės meistrus. Šie projektai
tampa efektyvia platforma keistis nuomonėmis, įžvalgomis bei pastebėjimais tarp
darbdavių bei profesinio mokymo įstaigų. Tokių projektų metu mezgasi
pameistrystės programų partnerystės, kurių dalyviai yra išklausę vienodą
informaciją ir turi vienareikšmišką sutarimą apie pameistrystės programas bei
procesus.

Dalyvavimas projektinėje veikloje taip pat yra tiesiogiai susijęs su tiek profesijos
mokytojų, tiek įmonės meistrų kompetencijų kėlimu. Būtent šie du asmenys yra
vieni pagrindinių aktorių pameistrystės vykdymo procese. Dėl šios priežasties yra
svarbu, jog abu šie asmenys suprastų pameistrystę vienodai, turėtų reikiamas
kompetencijas bei sudarytų tvarius bendradarbiavimo ryšius. 

PROJEKTINĖ VEIKLA 
 
Per paskutinius keletą metų Lietuvoje vyko nemažai projektų skirtų pameistrystės
sampratos gilinimui, profesinio mokymo įstaigų bei darbdavių kompetencijų
(pameistrystės tema) gilinimui bei pameistrystės programų plėtrai šalyje. Šie projektai
vyko ir vyksta ne tik nacionaliniu lygiu, bet ir tarptautinių patirčių mainų principu, kai į
Lietuvą atvykstą kitų šalių PMĮ atstovai dalintis patirtimi, bei Lietuvos PMĮ atstovai
keliauja į kitas šalis stebėti pameistrystės programų organizavimo ypatumų.
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MOTYVUOTI PROFESIJOS MOKYTOJAI
 
Profesijos mokytojai yra mokyklos veidas pameistrystės organizavimo procese ir visu
jos laikotarpiu. Būtent profesijos mokytojai turi daugiausia kontakto su įmonėmis, per
įmonių meistrus. Geranoriški mokytojai, padedantys ne tik pameistriui, bet ir įmonės
meistrui, pasiekti reikiamų rezultatų, įmonės viduje užsitikrina pasitikėjimą. Pasitaiko
atvejų, kai profesijos mokytojas, kol vizituoja įmonėje, pasidalina žiniomis ir su kitais
darbuotojais. Tai stiprina įmonių ir PMĮ tarpusavio pasitikėjimą ir lemia aktyvesnį
darbdavių įsitraukimą į PMĮ veiklą, net tik per pameistrystės formos vystyme.
 
REGIONINĖS DARBO RINKOS STEBĖSENA

TDO pabrėžia, jog pameistrystė bus vykdoma sėkmingai ir efektyviai tik kai ji
atitiks darbo rinkos poreikius arba spręs specifinius darbo rinkos iššūkius.
Pameistrystės vystymu suinteresuos šalys turi išmanyti darbo rinkos pasiūlos
ir paklausos specifiką ne tik regionui, bet ir šalies ekonominiams sektoriams. 

Sėkmingiausios pasitvirtinusios pameistrystės programos buvo vykdytos srityse,
kuriose darbo rinka regione jautė didžiausią kvalifikuotų specialistų stygių. Šiam stygiui
identifikuoti ir planuoti ateinančių metų programas, profesinio mokymo įstaigos
įdėmiai stebi bei domisi darbo rinkos pokyčiais šalyje. PMĮ identifikuoja kelis būdus –
Užimtumo tarnybos regioniniai padaliniai, UT leidžiamos ataskaitos bei darbo rinkos
tyrimai, darbdavių asociacijų atliekamos prognozės, amatų rūmu turima informacija
bei patys dabrdaviai. Apie Lietuvos darbo rinkos situaciją galite pasiskaityt šios analizės
II priede.
 
Mokyklos turi platų socialinių partnerių (tame tarpe ir darbdavių) tinklą. Tai yra ne tik
pameistrystės tikslais formuojamos partnerystės. Šis bendradarbiavimas suteikia PMĮ
galimybę tiesiogiai pajusti darbo rinkos situaciją. Tačiau PMĮ teigimu, darbuotojų
samdos strategija, jos formavimas ir reikiamų kvalifikacijų planavimas ateičiai tarp
regioninių, ypatingai SVV įmonių, nėra kasdienė praktika. Dėl šios priežasties profesinio
mokymo įstaigos turi investuoti nemažai žmogiškųjų bei laiko išteklių sekant darbo
rinkos pokyčius.
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PMĮ bendraujant su darbdaviais įprastiniais įstaigos veiklos klausimais ir temomis,,
profesinio mokymo įstaigos turi galimybę išgirsti ir pamatyti iššūkius, su kuriais
susiduria darbdaviai mąstant apie pameistrystę, jų žinių lygį bei kompetencijas
organizuojant šią mokymo formą. To pasekoje, PMĮ gali siūlyti bei suteikti tikslingą
pagalbą vykdant pameistrystės mokymo procesus. Šis būdas leidžia PMĮ pro-
aktyviai pradėti spręsti problemas, su kuriomis susiduria darbdaviai, kaip kad
įmonės procesų kūrimas, pagalba vykdant apskaitas ir panašius aspektus. Įgavus
verslo pasitikėjimą, jog PMĮ ne tik atliks kokybišką švietimo dalį, bet ir suteiks
reikalingą pagalbą įmonės procesuose, darbdaviai noriai įsitraukia ir į tolimesnį
pameistrystės programų organizavimą ir vystymą. 

Atviras ir glaudus bendradarbiavimas su darbdaviais, mokykloms ir profesinio
ruošimo centrams suteikė galimybę pamatyti opiausius ir, galbūt, finansiškai
daugiausiai kainuojančius iššūkius, su kuriais susiduria įmonė. Tai leido mokykloms
prisidėti prie šių aspektų sprendimo būdų ir atitinkamai formuoti pameistrio
mokymo turnį bei laiką tarp įmonės ir mokymo įstaigos. Kai kurios mokyklos
įmonėms padeda susidoroti su administraciniais iššūkiais mokydamos darbuotojus,
vesti mokymo procesų aprašus ir panašius aspektus. Kitos mokyklos apsiima
techniškai daug kaštų turinčius mokymo dalykus, kuriuos būtų galima mokykti
sektoriniuose mokymo centruose (pvz.: gamybinės linijos stabdymas įmonei
brangus aspektus, tačiau sektorinio mokymo centrai yra pritaikyti mokymams
darbinėje aplinkoje ir gali efektyviai pakeisti įmonės procesus).

GLAUDUS BENDRADARBIAVIMAS TARP PMĮ IR DARBDAVIŲ
 
Kalbintos valstybinės profesinio mokymo įstaigos pripažįsta, jog pagrindinis faktorius,
be kurio neįmanoma sėkmingai organizuoti ir plėtoti pameistrystės, yra aktyvus
bendradarbiavimas tarp PMĮ ir darbdavių. PMĮ patirtis rodo, jog darbdaviai nėra
proaktyvi šio proceso grandis organizuojant pameistrystę (priežastys įvairios –
informacijos ir pasitikėjimo trūkumas, atsakomybės baimė ir pan.). Tokioje situacijoje,
PMĮ imasi pro-aktyviai ieškoti pameistrystės partnerysčių galimybės su darbdaviais
remiantis jau turima sukaupta patirtimi ir darbdavių įžvalgomis [3]. 
 

 

 
 
 
3 - Profesinio mokymo įstaigų veikla yra pagrįsta bendradarbiavimu tarp PMĮ ir darbdavių. Tai nėra vien tik pameistrystės forma
grįstos partnerystės. Remiantis valstybinių PMĮ pokalbiais, darbdaviai yra aktyviai įsitraukę ir bendrą PMĮ veiklą ir tradicines
mokymo formas, kaip kad praktikos vietų suteikimas. 
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Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos 2017 – 2020 m. įgyvendinimo planą,
2020 metais besimokančiųjų pameistrystės forma mokinių skaičius Lietuvoje turėtų
siekti 20 proc. Vyriausybės strateginės analizės centro duomenimis, 2019 metais šis
skaičius tesiekė 3, 1 proc. Galime teigti, jog nėra tikėtina, kad Lietuva, iki šių metų
pabaigos, sugebės įgyvendinti užsibrėžtą tikslą.  
 
Nors beveik visos apklaustos profesinio mokymo įstaigos (9 iš 10 kalbintų PMĮ)  yra
pasiekusios aukštesnius nei Lietuvos pameistrystės vidurkis rodiklius, joms tenka
susidurti su nemažai iššūkių tiek ieškant galimų partnerių pameistrystės programoms
įgyvendinti, tiek   jau vykdant sutartas programas. Ypatingą dėmesį atkreipėme į
iššūkius, su kuriais susidūrė PMĮ, kuri dar niekada nėra vykdžiusi profesinio mokymo
programų pameistrystės būdu.
 
NORS INFORMACIJOS GAUSU, JI YRA FRAGMENTUOTA IR NEKONSOLIDUOTA
 
Prieš patvirtinant Lietuvos Respublikos pameistrystės organizavimo aprašą (2019 m.
Spalis), Lietuvoje nebuvo vienos institucijos ar platformos, kurioje būtų galima sužinoti
visą būtiniausią informaciją apie pameistrystės mokymo formą nepriklausomai nuo
tikslinės grupės. Tai reiškia, jog PMĮ, darbdaviai arba kiti asmenys, susidomėję
pameistryste, turi investuoti nemažai laiko išteklių renkantis būtiniausias detales,
procesus bei aprašus naršant skirtingų ministerijų, institucijų ar įstaigų svetaines ir
skaitant valstybinius dokumentus bei tvarkos aprašus. Kalbintos PMĮ akcentavo, jog
kuriant pameistrystės tvarkos aprašus teko nemažai padirbėti mėginant konsoliduoti
visą būtiną informaciją, bei atsirinkti, kuri yra naujausia, aktualiausia bei tiksliausia.  
 
Projektų, kuriuose dalyvauja profesinio mokymo įstaigos, metu, yra taip pat kuriama
nemažai PMĮ ir darbdaviams aktualios informacijos, tvarkos aprašų, gairių, naudingų
procesinių dokumentų, skirtų pameistrystės programų vykdymui. Tai yra vienas iš
sėkmės faktorių, lėmusių aukštus, kalbintų valstybinių PMĮ, rodiklius. Tačiau
projektinėje veikloje sukurti dokumentai, aprašai ir visa kita aktuali informacija, taip ir
lieka tarp projekto dalyvių. Šalies masteliu nėra pastebimo tvaraus informacijos,
sukurtos projektų metu, sklaidos. Tokiu būdu, net Europos Sąjungos fondų finansuotų
projektų, kuriama pridėtinė vertė nėra pasiekiama tolygiai visoms šalies profesinio
mokymo įstaigoms.
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INFORMACIJOS IR JOS PRIEINAMUMO TRŪKUMAS DARBDAVIAMS
 
Informacijos konsolidavimo trūkumas buvo aptartas ankstesnėje pastraipoje. Ši
problema yra aktuali ne tik profesinio mokymo įstaigoms, bet ir darbdaviams.
Tarptautinių tyrimų rezultatai rodo, jog darbdaviai nėra linkę investuoti daug laiko į
informacijos apie pameistrystę paiešką. Dėl šios priežasties, įmonės yra labiau linkusios
rinktis tradicines mokymo formas, kurios jau yra aiškios, jų procesai darbovietėse yra
gerai žinomi ir dėl šios priežasties neturinčios laiko kaštų jas įgyvendinant. 
 
Remiantis profesinių mokymo įstaigų patirtimi bendraujant su darbdaviai, įmonėse
trūksta supratimo apie tai, kas yra pameistrystė, šios mokymo formos organizavimo
specfika, procesus, atsakomybes bei teikiamas naudas. PMĮ dažniausiai tenka pradėti
pameistrystės partnerysčių mezgimą nuo pameistrystės koncepcijos pagrindų
mokymo.  Net ir sėkmingai įtikinus darbdavius įsitraukti į programas, neretai, įpusėjus
pameistrystės programoms, tenka iš naujo diskutuoti ir derinti programų mokymų
procesus dėl iškilusių nesusipratimų ar nesusikalbėjimų.
 
ADMINISTRACINIAI IŠŠŪKIAI
 
Pameistrystė programų organizavimas bei vykdymas Lietuvoje sukuria nemažai
administracinio darbo įmonėse. Dėl šios priežasties, darbdaviai nėra motyvuoti kurti
papildomų darbo vietų pameistriams. Administraciniai pameistrystės programų
aspektai darbdaviams nėra vien sutarties pasirašymas, bet ir įvairūs, su pameistrio laiku
įmonėje bei progresu susiję raštai, aprašai, mokesčiai ir pan. Valstybinės PMĮ pasidalino,
jog ši administracinės našta egzituoja, tačiau nėra tokia didelė, jog atsvertų teikiamas
pameistrystės naudas. Didelė dalis šio tipo naštos darbdaviui dažnai kyla dėl žinių bei
informacijos apie pameistrystės programų tvarkas bei procedūras stygiaus įmonėje.
Didžiausi sunkumai kyla darbdaviams, kurie imasi pameistrystės programų pirmą
kartą. Pameistrystės programoms progresuojant, įmonės įgauna patirties ir žinių, taigi
ir administraciniai kaštai krenta.
 
Profesinio mokymo įstaigos savo ruošti investuoja nemažai laiko bei žmogiškųjų
resursų konsultuojant darbdavius apie administracinius pameistrystės aspektus,
padedant susikurti tvarkos aprašus bei kitas aspektus.
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KOMUNIKACIJOS TARP DARBDAVIŲ IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS IŠŠŪKIAI
 
Profesinių mokymo įstaigų teigimu, komunikacijos procesas tarp darbdavių, būsimų
pameistrių ir PMĮ derinant pameistrystės programų galimybes bei vykdymo aspektus,
yra ilgas bei komplikuotas procesas. Visoms šalims dažnu atveju yra sudėtinga
susikalbėti dėl pameistrystės programos sąlygų, reikalavimų bei administravimo. PMĮ
atstovai derybose turi turėti gerus derybinius įgūdžius susitarimui pasiekti bei
lūkesčiams valdyti. Pameistrystė yra efektyvi ir veiksmingai tik jeigu visos šalys sugeba
suderinti pagrindinius pameistrystės aspektus (darbo užmokestis, tvarkaraštis,
pameistrio darbo ir mokymosi laikas, mokymo rezultatai ir pan.) kurie tenkina visas
suinteresuotas šalis.

Tarptautinių organizacijų bei Lietuvos profesinio mokymo įstaigų patirtis
rodo, jog trečiosios šalys, tokios kaip darbdavių asociacijos arba tam tikri,
specializuoti, administraciniai vienetai, gali padėti vesti derybas tarp įmonių ir
PMĮ. Tokias patirtis turėjusios Lietuvos profesinės mokymo įstaigos teigė, jog
trečiųjų šalių tarpininkavimas leido greičiau ir efektyviau suderinti detales dėl
pameistrystės programų, suderintos sąlygos buvo aiškesnės ir jų neteko
taisyti ar derinti iš naujo pameistrystės programoms įpusėjus.

FINANSAVIMAS
 
Finansavimo tema iškyla kaip pasikartojanti tendencija visuose pokalbiuose. Tačiau yra
pripažįstama, jog vieninga ir aiški finansavimo sistema neturėtų tapti vienintele tema
pameistrystės vystymo diskusijose. Finansinių paskatų sistema turėtų būti priemonė,
motyvuojanti verslą įsitraukti ne dėl galimybės pasipelnyti finansiškai,   bet su aiškiu
supratimu, jog finansinė parama / paskata bus panaudota kompensuojant kylantiems
kaštams (administravimo, techniniams ar žmogiškiesiems). Diskusijos apie
pameistrystės organizavimą ir plėtrą turėtų remtis ne pinigais grįstomis partnerystėmis
ir programomis.
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Tačiau visos PMĮ pabrėžia, jog šiai dienai Lietuvoje darbdaviams trūksta finansinių
paskatų ir pagalbos. Įmonei reikalingi tiek finansiniai, tiek žmogiškieji ištekliai pasiruošti
pameistrystės programų vykdymui. Nuo pirmos dienos pameistriai gauna atlygį už
darbe praleistą laiką, yra mokami mokesčiai nors bent jau kelis mėnesius pameistrys
nebus ekonomiškai produktyvus. Trumpuoju laikotarpiu, pameistrystė darbdaviams
nėra gerai atsiperkanti investicija. Mokyklų ir profesinio ruošimo centrų nuomone,
darbdavius būtų lengviau sudominti šia mokymo forma, jeigu įmonės gautų
mokestinių lengvatų arba finansinę paramą pirmųjų pameistrystės mėnesių
laikotarpyje.
 
ŽEMAS PROFESINIO MOKYMO PRESTIŽAS
 
Profesinis mokymas ir jo patrauklumas Lietuvoje tebėra iššūkis. Siekiančių įgyti vidurinį
išsilavinimą profesinio mokymo įstaigose yra mažesnis nei numatyta ilgalaikėje
švietimo strategijoje – 26 proc. 2019m. palyginus su siektinu, 35 proc., rodikliu 2022 m.
2019 metų rodiklis yra tarp mažiausių Europos Sąjungoje ( ES vidurkis 47, 3 proc.) (28).
 
Negatyvus požiūris į profesinį mokymą kelia iššūkius kuriant kokybiškas partnerystes
tarp profesinio mokymo įstaigų, darbdavių ir būsimų pameistrių. Pasitikėjimo spragos
yra vienas iš pagrindinių faktorių, dėl kurių įmonės renkasi ruošti specialistus kartu su
aukštojo mokslo institucijomis ir kitais būdais. Tokioje situacijoje, pameistrystės
bendradarbiavimo galimybių PMĮ tenka ieškoti pradedant nuo pagrindų –
supažindinimo su mokykla, jos infrastruktūra, pasiekimais ir panašiai. PMĮ veikiant
tokioje aplinkoje yra neracionalu tikėtis greitų pameistrystės rodiklių kaitos. Mokyklos,
sėkmingai vykdančios pameistrystės programas, visų pirma investavo laiko kuriant
tvarius bendradarbiavimo ryšius, abipusį pasitikėjimą rezultatais ir tik paskui įtraukė
įmones į pameistrystės organizavimą, kaip lygiaverčius partnerius.
 
ATSAKOMYBĖ UŽ KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ RUOŠIMĄ
 
Vienas iš dažnai pokalbiuose su Lietuvos PMĮ minėtų iššūkių buvo darbdavių nenoras
prisiimti atsakomybės už asmenų švietimą bei ugdymą. Ši tema yra aktualiausia
kalbant apie jaunus, profesinėse mokymo įstaigose besimokančius asmenis,
neturinčius darbo patirties. Darbdavių interesas yra kuo greičiau pasiruošti sau
kvalifikuotą darbuotoją, kai tuo tarpu jauną žmogų reikia edukuoti ir ne apie techninius
specialybės aspektus (tokius kaip darbo etika, sauga, motyvacija ir pan.).
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Tokiu atveju, PMĮ stengiasi kuo daugiau papasakoti apie nešamas tokių asmenų
naudas, kaip įmanoma daugiau rūpintis netechninių įgūdžiu ugdymu mokymo ne
įmonėje laiku, bei edukuoti darbdavius, jog norint ateityje turėti kvalifikuotą darbo jėgą
su reikiamais įgūdžiais, įmonės turi prisidėti prie švietimo ir darbo rinkos įgyvendinimo
politikos. Lietuvos PMĮ pastebi, jog situacija šiandien gerėja ir darbdaviai ima suprasti,
jog įmonės ir profesinio mokymo įstaigos yra lygiaverčiai partneriai kvalifikuotų
darbuotojų ruošime.
 
SMULKUS IR VIDUTINIS VERSLAS
 
Lietuvoje, ir ypač šalies regionuose, vyrauja smulkus ir vidutinis verslas. Profesinio
mokymo įstaigų teigimu, tai yra viena iš priežasčių, kodėl yra sunku pasiekti užsibrėžtus
Lietuvos pameistrystės tikslus. SVV Lietuvoje nėra linkęs įsitraukti į pameistrystės
programas dėl esamų kaštų ir verslo specifikos. Tarptautinės organizacijos ir įvairių šalių
tyrimai pripažįsta, jog verslo dydis turi įtakos pameistrystės kaštų pasiskirstymui bei
pameistrystės modelių kūrimui. Tačiau pasaulinė praktika rodo, jog tai nesukelia
didelių kliūčių smulkiam ir vidutiniam verslui efektyviai dalyvauti pameistrystės
mokymo formos organizavime ir pasiekti tokių pačių rezultatų bei naudų kaip ir dideli
verslai. Apie tai trumpai galite pasiskaityti šios analizės III priede.  
 
Remiantis informacija gauta iš kalbintų Lietuvos PMĮ, Lietuvos smulkus ir vidutinis
verslas neturi pakankamai informacijos apie teikiamas pameistrystės naudas būtent
SVV, remiasi faktais nepagrįsta informacija apie galimus neigiamus pameistrystės
rezultatus. Bendraujant būtent su tokio tipo verslais, PMĮ susiduria su konkrečių
pameistrystės, sėkmingai vykusių ir vis dar vykstančių   Lietuvoje, istorijų stoka. Šis
trūkumas nereiškia, jog egzistuoja sėkmės istorijų stygius. Kaip jau minėjome
informacija Lietuvoje apie pameistrystę nėra konsoliduota. Dėl šios priežasties ir
sėkmės istorijos gali būti ne visada randamos arba lengvai prieinamos.
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Lietuvos darbo rinkos tendencijos šalyje kelia nerimą – dideli emigravusių žmonių
srautai, senėjanti visuomenė, mažėjantys darbo jėgos skaičiai, kvalifikuotos darbo jėgos
trūkumas ir esamos darbo pasiūlos įgūdžių neatitikimas paklausai. Šie faktoriai turi
neigiamos įtakos tiek asmenų, tiek įmonių, tiek visos šalies ekonomikos vystymuisi.
Tarptautinė patirtis rodo, jog pameistrystė yra efektyvi mokymo forma padedanti
spręsti paminėtus darbo rinkos iššūkius.  
 
Lietuvoje skiriama vis daugiau dėmesio yra skiriama pameistrystei ir šios mokymo
formos vystymui. 2008 m. pameistrystė pripažinta kaip formaliojo profesinio mokymo
organizavimo forma, ji įtraukta į valstybinės švietimo strategijos prioritetus, yra viena iš
užimtumo didinimo programos priemonių, 2019 m. spalį patvirtintas pameistrystės
organizavimo tvarkos aprašas. Vis dėlto dauguma PM programų vis dar yra orientuotos
į mokymą pačioje mokymo įstaigoje – 2019 m. Lietuvoje buvo 3, 1 proc. besimokančiųjų
pameistrystės būdu.  
 
Atskirų mokyklų pameistrystės organizavimo bei vystymo patirtys yra itin skirtingos –
2019 metais, iš 61 valstybinės profesinės mokymo įstaigos pameistrystę organizavo 34
PMĮ, o iš šių, tik 20 PMĮ pameistrystės rodiklis buvo aukštesnis, nei Lietuvos vidurkis (3
proc.). Akivaizdu, jog ne visos profesinio mokymo įstaigos Lietuvoje turi patirties vykdyti
šią mokymo formą, ir ne visos tai atlieka sėkmingai.
 
Remiantis dabartiniu šalies pameistrystės modeliu, šią mokymo formą gali inicijuoti
visos pagrindinės suinteresuotos šalys – PMĮ, darbdavys ir būsimas pameistrys.
Nepaisant to, praktika rodo, jog įprastai šias programas Lietuvoje inicijuoja profesinio
mokymo įstaigos. Nors situacija palaipsniui keičiasi (bent jau didmiesčiuose),
pagrindiniai sėkmės faktoriai, nulemiantys sėkmę ieškant pameistrystės partnerių yra
būtent PMĮ ir jų atstovų žinios apie pameistrystę ir organizavimo procesus, praktika
pagrįsti pavydžiai, išmanus iššūkių, susijusių su pameistryste pateikimas, darbo rinkos
situacijos išmanymas bei geranoriškai teikiama pagalba darbdaviams. 
 
Pameistrystės organizavimas ir vystymas dažnai nėra itin lengvas procesas Lietuvos
profesinio mokymo įstaigoms: dažnai tenka susidurti su nusistovėjusiu neigiamu tiek
visuomenės, tiek darbdavių požiūriu į profesinį mokymą, vis dar jaučiamas
nepasitikėjimas PMĮ kompetencijomis ruošiant kvalifikuotus specialistus. 
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Prie šių faktorių prisideda ir specifiniai pameistrystės aspektai – šios mokymo formos
procesų administravimas tarp darbdavio ir PMĮ, informacijos fragmentiškumas ir
išsibarstymas po įvairiausias institucijas, organizacijas ir kitus šaltinius, bei ribotas
darbdavių ir visuomenės suvokimas apie pameistrystę.
 
Lietuvos profesinėms mokymo įstaigoms tenka atsakomybė ne tik šviesti darbdavius ir
visuomenę apie pameistrystę ir jos ypatumus, bet ir išmanyti daug procesinių aspektų,
susijusių ir su PMĮ, ir su darbdavių atsakomybėmis organizuojant šią mokymo formą.
Būtent tai sudaro tvirtą pagrindą kuriant glaudų ir betarpišką bendradarbiavimą tarp
mokymo įstaigų ir įmonių. Nors informacijos šalyje yra daug, ji nėra konsoliduota ir
sutelkta. Dėl šios priežasties PMĮ, kurios niekada nėra organizavusios pameistrystės
arba nėra dalyvavusios projektinėje veikloje šia tema, neturi lengvai prieinamų, praktika
grįstų informacinių išteklių. 
 
Lietuvos profesinio mokymo įstaigoms tapti lyderėmis pameistrystės vystymo procese
galėtų paskatinti profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma vadovas,
kuriame būtų sutelkta visuotinai prieinama užsienio bei Lietuvos mokymo įstaigų
praktika grįsta informacija, aprašai, mokymo proceso organizavimo lydintieji
dokumentai ir panaši informacija.
 
Pameistrystės organizavimo bei vystymo vadovas nekurs naujo pameistrystės Lietuvoje
organizavimo modelio. Šis dokumentų, aprašų, praktikų ir patirčių rinkinys konsoliduos
jau esamą informaciją. Vienas iš pagrindinių tikslų – visiems lengvai prieinamas
naudingos informacijos šaltinis. Vadovas bus prieinamas ne tik profesinėms mokymo
įstaigoms, bet ir darbdaviams bei darbdavių bei pramonės asociacijoms. Tokiu būdu
bus kuriamas tolygus ir vienareikšmiškas supratimas apie pameistrystę bei jos
organizavimo ypatumus. Šis informacijos šaltinis taip pat atlieps nefinansinių
pameistrystės paskatų vystymą Lietuvoje.
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PAMEISTRYSTĖS  TEISINIS

REGLAMENTAVIMAS

Pameistrystė Lietuvoje nėra apibrėžta vienu įstatymu. Šios mokymo
formos organizavimas ir ypatumai yra aprašyti įvairiuose šalies
dokumentuose. Pagrindiniai jų yra:

I. Lietuvos Respublikos Profesinio Mokymo Įstatymas

II.
Lietuvos Respublikos Profesinio Mokymo
Organizavimo Pameistrystės Forma Tvarkos Aprašas

III. Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksas

IV. Lietuvos Respublikos Užimtumo Įstatymas

I PRIEDAS
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LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMAS

Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo
forma

Profesinio mokymo organizavimo būdas, kai
mokymas ar jos dalis vykdoma darbo vietoje
įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkiniame ūkyje,
pas laisvąjį mokytoją.

Profesinis mokymas gali būti organizuojamas mokykline arba pameistrystės
formomis;

Pameistrystė gali būti taikoma formalioms ir neformalioms mokymo programoms;

Pameistrystės mokymo forma gali būti taikoma mokiniui, kuris turi bent jau
pagrindinį išsilavinimą;

Jeigu pameistrystės mokymo forma yra sudaroma pagal vidurinio ugdymo
programą, darbdavys privalo sudaryti sąlygas mokiniui baigti vidurinį išsilavinimą
pameistriui patogiu laiku ir pagal nustatytą tvarką;

Profesinio mokymo teikėjas organizuodamas mokymąsi pameistrystės forma su
asmeniu pasirašo pameistrystės darbo sutartį ir profesinio mokymo sutartį. Teorinis
mokymas gali būti vykdomas profesinio mokymo įstaigoje arba tik darbo vietoje
(jeigu nėra pasirašoma profesinio mokymo sutartis, bet yra užtikrinamos sąlygos
mokymui darbo vietoje).

Remiantis dabartiniu Profesinio mokymo įstatymu:
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LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PAMEISTRYSTĖS
FORMA TVARKOS APRAŠAS

Lietuvoje nėra gilių pameistrystės organizavimo tradicijų ar sukauptų detalių žinių, taigi
teisinės bazės bei procesų aprašų trūkumas ilgą laiką buvo įvardijamas kaip vienas iš
pagrindinių trikdžių pameistrystės plėtrai. 2019m. antroje pusėje, po ilgų derybų ir
derinimų, buvo patvirtintas Profesinio Mokymo Organizavimo Pameistrystės Forma
Tvarkos Aprašas.

Mokymas pameistrystės forma gali būti taikomas formalioms ir neformalioms

profesinio mokymo programoms ar jos moduliui/moduliams;

Konsultacijas ir metodinę pagalbą teikia kvalifikacijų tvarkymo institucija;

Pameistrystė gali būti įgyvendinama grupėmis arba pavieniais atvejais;

Inicijuoti pameistrystę gali: darbdaviai, PMĮ, darbuotojai jau įdarbinti įmonėje,

PMĮ mokiniai, kiti socialiniai partneriai;        

Pameistriai yra įdarbinami pagal pameistrystės darbo sutartį;

Pameistrystės būdu galima mokytis nemažiau vieno formaliojo arba

neformaliojo modulio arba netrumpiau nei 2 mėnesius;

Profesinio mokymo teikėjas vykdo nedaugiau nei 30 proc. profesinio mokymo

programos. Darbdavys vykdo likusią mokymo dalį.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI:
 

PAMEISTRYSTĖS  TEISINIS

REGLAMENTAVIMAS
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Gauti visą reikiamą informaciją iš UT, kvalifikacijų tvarkymo
institucijos;
Gauti metodinę pagalbą ir konsultacijas  iš kvalifikacijų
tvarkymo institucijos;
Įstatymų nustatyta tvarka gauti lėšų profesiniam mokymui
pagal Profesinio Mokymo Įstatymas ir Užimtumo įstatymą;
Dalyvauti pameistrių atrankoje arba ją organizuoti;
Konsultuoti pameistrius dėl mokymo formos tinkamumo.

Jei pameistrystė yra vykdoma be PMĮ teikėjo, organizuoti su  
pameistryste susijusių dokumentų (mokymo planai,
tvarkaraščiai, sutartys, mokymo apskaitos) parengimą ir
pildymą;
Užtikrinti visas sąlygas pameistrio darbo vietoje vykdyti
profesinio mokymo programos ar jos modulio turinį
atitinkančias veiklas;
Dalyvauti pameistrio vertinime ir užtikrinti sąlygas pasiekti
programoje numatytus rezultatus;
Užtikrinti metodinius ir materialius išteklius reikalingus
teoriniam ir praktiniam mokymui;
Užtikrinti sąlygas pameistriui dalyvauti kompetencijų
vertinime;
Išduoti pameistrio pasiekimus liudijančius dokumentus;
Sudaryti sąlygas pameistriui baigti vidurinio ugdymo
programą (jeigu pameistrys mokosi pagal vidurinio ugdymo
programą).

TEISĖS PAREIGOS

DARBDAVIAI

Gauti visą reikiamą informaciją iš UT ir kvalifikacijų tvarkymo
institucijos;
Gauti metodinę pagalbą ir konsultacijas iš kvalifikacijų
tvarkymo institucijos;
Konsultuoti pameistrius dėl mokymo formos tinkamumo.

Organizuoti su pameistryste susijusių dokumentų (mokymo
planai, tvarkaraščiai, sutartys, mokymo apskaitos)
parengimą ir pildymą);
Įregistruoti pameistrį į Mokinių registrą;
Organizuoti pameistrių atrankas;
Skirti profesijos mokytoją praktiniam mokymui, vadovauti 
 konsultuojant meistrus ir pameistrius, teikti 
 rekomendacijas dėl mokymo, mokymosi ir kitų
klausimų užtikrinti kokybišką pameistrystės įgyvendinimą;
Vertinti pameistrio mokymosi pasiekimus;
Išduoti kvalifikaciją liūdijančius dokumentus (jeigu mokytasi
pagal formalias programas)

TEISĖS PAREIGOS

PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJAI

Nemokamai gauti visą, su pameistryste susijusią informaciją
Keisti profesinio mokymo formą (išskyrus pameistrius
įdarbintus per UT);
Gauti stipendiją.

Mokytis pagal mokymo planą ir pameistrystės darbo
sutartyje nurodytu laikotarpiu ir sąlygomis;
Laikytis darbdavio ir PMĮ teikėjo vidaus tvarkos;
Dalyvauti įgytų kompetencijų vertinime.

TEISĖS PAREIGOS

PAMEISTRIAI

Pameistrystės organizavimo aprašas taip pat pateikia pagrindinių šalių – profesinio
mokymo teikėjų, darbdavių bei pameistrių – teises ir pareigas. 

PAMEISTRYSTĖS  TEISINIS

REGLAMENTAVIMAS
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LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS
 
Vienas iš užimtumo įstatymo aspektų - nustatyti užimtumo rėmimo priemonių
įgyvendinimo organizavimą. Parama mokymuisi yra viena iš aktyvios darbo rinkos
politikos priemonių. Šios priemonės tikslas – padėti bedarbiams ir užimtiems
asmenims įgyti kvalifikaciją, įgyti kompetencijų pagal formaliojo profesinio mokymo
programas ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas ar jas tobulinti. Parama
mokymuisi gali būti vykdoma įvairiomis formomis, taip pat ir įdarbinimo pagal
pameistrystės darbo sutartį. Tokių sutarčių pasirašymą reglamentuoja Lietuvos
Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas ir kiti
susiję aktai.
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS
 
 
81 STRAIPSNIS
Pameistrystės darbo sutartis sudaroma priimant į darbą
asmenį, siekiantį darbo vietoje įgyti profesijai reikalingą
kvalifikaciją ir kompetencijų pameistrystės mokymo
organizavimo forma.

Pameistrystės darbo sutartys yra dviejų tipų:
Pameistrystės darbo sutartis nesudarius mokymo sutarties;
Pameistrystės darbo sutartis su mokymo sutartimi dėl formaliojo ar neformaliojo
mokymo.

Pameistrystės darbo sutartys yra terminuotos. Nesudarius mokymo sutarties
maksimali sutarties trukmė – 6 mėn. Sudarius sutartį dėl formaliojo ar neformaliojo
mokymo, pameistrystės darbo sutarties trukmė gali būti ilgesnė;

Darbdavys, pasirašydamas pameistrystės darbo sutartį įsipareigoja užtikrinti arba 
suteikti visas sąlygas pasiekti programoje numatytus rezultatus.

Remiantis darbo kodeksu:
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Darbdavys privalo parengti neformaliojo mokymo programą
visam pameistrystės laikotarpiui;
Vienas darbdavys, vienu metu gali įdarbinti nedaugiau 10
proc. įmonės darbuotojų skaičiaus, pameistrių;
Pasirašant pameistrystės darbo sutartį, šalys gali sutarti dėl
darbdavio patiriamų išlaidų atlyginimo. Išlaidoms padengti
gali būti skiriama nedaugiau nei 20 proc. pameistrio
atlyginimo per mėnesį. Išlaidos taip pat yra tolygiai
paskirstomos per visą mokymosi laikotarpį;
Darbdavys privalo skirti kompetentingą darbuotoją, kuris
vadovaus mokymo procesui.

Mokymo sutartis yra neatsiejama pameistrystės darbo
sutarties dalis. Darbdavys turi vykdyti pameistrystės darbo
taip, jog būtų pasiekti mokymo sutartyje išdėstyti tikslai;
Pameistrystės darbo sutartyje turi būti išdėstyta darbo bei
mokymosi laiko trukmė. Bendras darbo ir mokymosi laikas
negali viršyti 48 val. per savaitę;
Už faktiškai dirbtą laiką pameistriui mokamas pameistrystės
darbo sutartyje numatytas darbo užmokestis. Darbo
užmokestis negali būti mažesnis nei minimalioji mėnesinė
alga arba minimalusis valandinis atlyginimas;
Mokymosi įstaigoje praleistas laikas neįskaitomas į darbo
laiką ir už jį darbdavys neprivalo mokėti atlyginimo. Šis
laikas negali viršyti daugiau nei 30 proc. Pameistrystės
laikotarpio;
Darbdavys skiria:

Asmenį, atsakingą už pameistrio darbinės veiklos ir
praktinio mokymo organizavimą 
Atsakingą darbuotoją už darbinės veiklos ir praktinio
mokymo koordinavimą 

Profesinio mokymo įstaigos vadovas skiria profesijos
mokytoją pameistrio praktiniam mokymui vadovauti.

Pameistrystės darbo sutartis nesudarius mokymo
sutarties

PAMEISTRYSTĖS DARBO SUTARTYS

Pameistrystės darbo sutartis sudarius mokymo
sutartį

Nuo 2007 m., kai pameistrystė pateko į Profesinio mokymo įstatymą, Lietuvoje įvyko
nemažai permainų pameistrystės mokymo formos reglamentavime. Dar 2015 m.
Erasmus+ projekto tyrimas bei CEDEFOP Lietuvos apžvalga, šalies teisinę sistemą
įvardino kaip palankią pameistrystės plėtrai (14). Savaime suprantama - palanki
nereiškia tobula. Pameistrystė yra paremta glaudaus bendradarbiavimo tarp verslo bei
PMĮ principu. 

PAMEISTRYSTĖS  TEISINIS
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DARBO  RINKA  LIETUVOJE

Lietuva yra viena iš Europos Sąjungos šalių smarkiai paveikta emigracijos srautų. Per
paskutinius penkis metus iš Lietuvos išvyko 204 270 gyventojų, kai tuo tarpu atvyko -
132 641. Nors emigracija nėra neigiamas reiškinys, tačiau ilgus metus laikęsi dideli
emigracijos skaičiai ir žemi imigracijos rodikliai Lietuvai sukėlė nemažai demografinių
iššūkių, tokių kaip nerimas dėl darbo jėgos trūkumo, spartesnis visuomenės senėjimas
ar protų nutekėjimas.
 
2018 m., Statistikos departamento duomenimis, 78 proc. emigruojančių asmenų buvo
15 ir 44 metų amžiaus grupėje. Tų pačių metų pradžioje, asmenys amžiaus grupėje nuo
50 iki 54 metų sudarė didžiausią darbo jėgos dalį šalyje. 2019 m. žymi pirmą kartą per
dešimt metų užfiksuotą teigiamą tarptautinės migracijos rodiklį Lietuvoje [1]. Tačiau dar
sunku prognozuoti, jog ši tendencija užpildys praeitų dešimties metų trukmės
darbingo amžiaus žmonių nutekėjimą svetur. 
 
Senėjanti visuomenė vis dar yra aktuali tema Lietuvos darbo rinkai. Jeigu migracijos
rodiklių kaita per 10 metų pasikeitė į teigiamą pusę, to negalima pasakyti apie
demografinės senatvės koeficientą Lietuvoje [2]. Remiantis Statistikos departamento
duomenimis, Lietuvos visuomenė nuosekliai senėja. Statistikos departamentas taip pat
prognozuoja, jog 2017 – 2030 metais, žmonių, kuriems yra 65 metai ir vyresni, skaičius
padidės 10,4 proc. Tuo tarpu skaičius žmonių, kurių amžius yra 15-64, sumažės 31 proc.
 
1 - Imigruojančių asmenų skaičius yra didesnis nei emigruojančių
2 - Demografinės senatvės koeficientas Lietuvoje – pagyvenusių (65 metų amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15
metų amžiaus.

Natūrali žmonių kaita - 189, 5 tūkst.
Emigracija - 710 tūkst. 

DEMOGRAFINĖ PADĖTIS 
 
Nuo 1990 m. gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo 899, 5 tūkst. – tai yra maždaug 24
proc. gyventojų. Gyventojų skaičius sumažėjimo priežastys (16):

2015 44 533
2016 50 333
2017 47 925
2018 32 206
2019 29 273

2015 22 130
2016 20 162
2017 20 368
2018 28 914
2019 40 067

  EMIGRUOJANTYS  IMIGRUOJANTYS

 Statistikos departamentas

II PRIEDAS
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Tačiau yra naivu tikėtis, jog pasaulinės ekonomikos augimo tendencijos bei
neapibrėžtumas nebus juntamas ir Lietuvoje. Nors, palyginus su kitomis ES šalimis,
Lietuvos BVP augimas liko spartus, palyginus su praeitais metais - augimas lėtėja. Dar
prieš prasidedant COVID-19 krizei, Lietuvos bankas prognozavo 2,5 proc. BVP augimą
2020 metams.
 
2020m. ekonominę situaciją bei augimo prognozes tiek Lietuvai, tiek kitoms pasaulio
šalims, smarkiai paveikė COVID-19 pandemija. Dėl šalyse taikytinų karantino
apribojimų,  tiesioginį neigiamą poveikį jaučia apgyvendinimo, maitinimo, laisvalaikio
veiklos, mažmeninė prekyba (ne maisto produktais) bei gamybos sektoriai (17). Dėl
didelio šios krizės poveikio neapibrėžtumo, Lietuvos bankas nesiima vienareikšmiškai
vertinti ekonominio sukrėtimo pasekmių. Yra numatyti trys scenarijai, remiantis kuriais,
numatomas Lietuvos ekonomikos smukimas 2021m gali siekti nuo -3,4 iki -20,8 proc.
Du palankūs scenarijai prognozuoja, jog šalis į ekonomikos augimą grįš dar 2021
metais.

Didėjusios investicijos į gamybos priemones bei modernizavimą;
Investicijos susijusios su statybų sektoriumi (skaitlingesnis ES paramos fondų
naudojimas);
Stiprus eksporto augimas;
Namų ūkių vartojimas.

EKONOMINĖ SITUACIJA
 
Paskutinius kelis metus (2017 – 2019) Lietuvos ekonomika, nepaisant pasaulio
ekonomikos augimo lėtėjimo, išlaikė spartų augimą. 2019m. BVP augimas pasiekė 3,9
proc. Šį augimą skatino keli pagrindiniai faktoriai:
 

  EMIGRUOJANTYS

4, 1 proc

3, 5 proc 3, 7 proc

2, 5 proc

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

LIETUVOS BVP 
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DARBO RINKOS SITUACIJA
 
Pastarųjų kelių metų ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas didino Lietuvos
gyventojų užimtumą. Užimtumo tarnybos duomenimis, 2018 m. užimtumas pasiekė 72,
1 proc. (18), o 2019 m. III ketvirtį - 73, 2 proc. Remiantis Statistikos departamento
duomenimis, pastaruosius du metus Lietuvos nedarbo lygis yra žemiausias per visą
dešimtmetį.
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NEDARBO LYGIS LIETUVOJE, 2009 - 2019 M.

7, 1 %
7, 9 %

9, 1 %

10, 7 %

17, 8 %

Užimtumo tarnybos veiklos ataskaitos duomenimis, 2019 m. buvo įregistruota 242, 1
tūkst. laisvų darbo vietų, 6 proc. daugiau nei 2018 m. Remiantis Lietuvos užimtumo
tendencijų tyrimu (19), 2018 m. daugiau nei pusė (55 proc.) darbo skelbimų buvo
kvalifikuotiems specialistams. 2019 m. šis skaičius išaugo 11, 4 proc. Tuo tarpu laisvų
darbo vietų skaičius nekvalifikuotiems asmenims mažėja. Pastaraisiais porą metų
didžiausias šalies darbdavys buvo paslaugų sektorius, o sparčiausias gyventojų
užimtumo augimas buvo matomas statybose bei pramonėje.

Užimtumo tarnyba

DARBO  RINKA  LIETUVOJE
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Mažėjo – 36 savivaldybėse;
Augo – 22 savivaldybėse;
Nepakito – 2 savivaldybėse.

Ignalinos sav. 15,1 proc.;
Zarasų sav. 14,7 proc.;
Kalvarijos sav. 13,7 proc.

2019 m. vis dar jaučiami ženklūs netolygumai tarp nedarbo Lietuvos regionuose.
Skirtumas tarp aukščiausio ir žemiausio nedarbo teritorijų buvo 10, 6 proc. punkto. Iš 60
savivaldybių, bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų:

 
Sparčiausiai nedarbas mažėjo Kelmės rajono savivaldybėje, o didžiausias augimas –
Elektrėnuose. Daugiausia registruotų darbingo amžiaus bedarbių yra:

Užimtumo tarnyba

REGISTRUOTI BEDARBIAI PAGAL SAVIVALDYBES 2020 M. SAUSIO 1 D.
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2019 metais, Lietuvoje buvo registruota 144, 9 tūkst. bedarbių (20). Nors
šalyje auga darbo ieškančių asmenų su aukštuoju ir profesiniu
išsilavinimu - tipinis bedarbis 2019 metais buvo vyresnio amžiaus vyras,
turintis vidurinį išsilavinimą (21).

2019 m. ūgtelėjo jaunimo (16 - 29 metų) nedarbo rodikliai nuo 15,8 iki 17,0 proc.
Absolventų dalis tarp registruotų bedarbių sudarė 12,1 proc.

Jaunų bedarbių proc. nuo visų bedarbių 17, 0

Jaunų bedarbių proc. nuo darbingo 16 - 29 m. amžiaus
šalies gyventojų

5, 6

Nekvalifikuoti 39, 1

JAUNO 16 - 29 M. BEDARBIO PORTRETAS (PROC.), 2019 M. SAUSIS

Užimtumo tarnyba

Susirasti darbą yra lengviau asmenims su aukštuoju išsilavinimu, tačiau pastaraisiais
metais didėjo asmenų, įdarbintų su profesiniu išsilavinimu, skaičius. Tyrimai taip pat
rodo, jog pameistrystės forma besimokiusių asmenų įsidarbinimo rodikliai 18 proc.
didesni nei tų, kurie mokėsi mokykline forma (22). Didžioji dalis jaunimo renkasi
pameistrystę, kaip paramos mokymuisi formą.  
 
2019 metais sparčiai užimtumas augo statybų ir pramonės sektoriuose. 2018 ir 2017 m.
užimtųjų skaičius statybose paaugo 10 proc., o pramonės sektoriuje – 8, 2 proc. 2018
metais kas penkta įregistruota laisva darbo vieta buvo pramonės sektoriuje. Pramonė
yra vienintelis sektorius, kuriame laisvų darbo vietų skaičius nuosekliai auga (23). Taip
pat yra pastebima, jog pramonės sektoriaus darbo paklausos augimas yra didesnis nei
bendras darbo jėgos poreikis šalyje. 
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Užimtumo tarnyba praneša, jog daugiau nei pusė darbo skelbimu pramonės sektoriuje
– kvalifikuotiems darbuotojams. Kaip minėta Lietuvos ekonomikos apžvalgoje,
gamybos sektoriuje yra investuojama į įrenginius bei technologijas. Dėl šios priežasties,
nekvalifikuoto darbo poreikis ir toliau mažės. Didžiausias darbo jėgos paklausos
augimas numatomas Kauno, Panevėžio, Plungės, Marijampolės, Alytaus, Jonavos ir
Ukmergės savivaldybėse. Didžiausias iššūkis Užimtumo tarnybai 2018 metais
rekomenduojant darbuotojus darbdaviams pramonės sektoriuje – reikiamas
kvalifikacijas turinčių asmenų trūkumas.

DARBO PASIŪLA IR PAKLAUSA PAGAL PROFESIJŲ GRUPES (PROC.), 2019 M.

35, 747, 217, 1

24, 757, 218, 1

Užimtumo tarnyba

Vienas iš iššūkių, kurį pabrėžia Užimtumo tarnyba jau porą metų iš eilės – kvalifikuotų
darbuotojų trūkumas ir kvalifikacijų neatitikimas darbo rinkai. 2018 m. Lietuvoje buvo
beveik 3 kartus daugiau nekvalifikuoto darbo ieškančių asmenų, nei tokių darbo
pasiūlymų (24). 2019 metais, apie penktadalis dirbančiųjų dirbo žemesnės kvalifikacijos
darbą nei įgyta kvalifikacija (25). Nacionalinės pažangos strategijos 2021 – 2030 metams
esamoje analizėje pabrėžiama, jog vis daugėja įmonių, kurių ekonominę veikla riboja
tinkamų kvalifikacijų darbuotojų trūkumas. 2018m. su šia problema susidūrė apie 20
proc. įmonių. Investor‘s Forum asociacijos rengta apklausa parodė, jog ši problema
ypač jaučiama tarp užsienio investuotojų. 62 proc. Lietuvoje veikiančių investuotojų
mano, jog kvalifikuotos darbo jėgos šalyje nepakanka, arba iš dalies nepakanka (26).
Vyriausybės strateginės analizės centro duomenimis, viena didžiausių kvalifikacijos
neatitikčių yra juntama pramonės ir prekybos sektoriuose (27). 
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Registruostas nedarbas šiandien siekia 11,5 proc. - 197,5 tūkst. asmenų;
Nuo karantino pradžios padaugėjusių bedarbių skaičius sudaro 25 proc.;
Dešimą karantino savaitę, Užimtumo tarnyboje per dieną registravosi po 1 tūkst.
asmenų;
Didžiausia dalis besiregistruojančių į UT asmenų dirbo apdirbamosios pramonės (21,6
proc.), didmeninės ir mažmeninės prekybos (19,9 proc.) ir statybų (11, 9 proc.) srityse;
Nekvalifikuoti specialistai sudarė beveik trečdalį visų besiregistruojančiųjų – 33 proc.;
Viso karantino laikotarpiu darbdaviai UT užregistravo 22,9 tūkst. laisvų darbo vietų;
Daugiausia laisvų darbo vietų užregistruota apdirbamosios pramonės, didmeninės ir
mažmeninės prekybos bei statybų srityse;
Šių metų Gegužės 18 – 24 d. daugiausia darbo pasiūlymų buvo pateikta
kvalifikuotiems darbininkams ir amatininkams.

Pagrindinė informacija analizuota šioje skiltyje yra sutelkta į laikotarpį prieš prasidedant
COVID-19 pandemijai. Nors ilgalaikės užsitęsusio karantino pasekmės šalies ekonomikai
bei darbo rinkai dar nėra aiškios, jau galima stebėti trumpalaikes pasekmes. 
 

 
Prieš pandeminiu laikotarpiu augant Lietuvos ekonomikai augo ir Lietuvos gyventojų
užimtumas. 2019 m. buvo pasiektas žemiausias per 10 metų nedarbo lygis. Tačiau dėl
nepalankių demografinių procesų, visuomenės senėjimo bei didelių emigracijos srautų,
darbo rinka susidūrė su kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problema. COVID – 19
pandemijos padariniai reiškiasi jau dabar –  dabartinis nedarbo lygis toks, koks
paskutinį kartą buvo registruotas 2013 metais. Ši krizė tik sustiprino šalies poreikį telkti
dėmesį į priemones, kurios tobulintų specialistų, su rinkai aktualiais įgūdžiais, ruošimo
sistemą, bei stiprintų darbuotojų perkvalifikavimo įrankius bei programas.
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SMULKUS  IR  VIDUTINIS

VERSLAS
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SVV

Statistikos departamentas
Europos komisija

SVV turi mažiau resursų planuoti mokymų strategijas ir atlikinėti rinkos tyrimus
darbuotojų bei įgūdžių trūkumams nustatyti;

SVV kaštai yra didesni ruošiant ir skiriant meistrus pameistrių mokymo laikotarpiui;

Didelės įmonės sėkmingiau susitvarko su administracine našta. Dėl šios priežasties,
dažnu atveju, gali samdyti didesnes pameistriu grupes;

SVV susiduria su techniniais bei kompetencijų iššūkiais suteikiant visas privalomas
kompetencijas pameistriui mokymų metu;

Didelės įmonės turi palankesnes sąlygas pasiekti ilgalaikės naudos – įdarbinti
pameistrius. Karjeros galimybės didelėje įmonėje dažnai atrodo patraukliau nei
mažoje. Taip pat samdant didesnes pameistrių grupes, didieji verslai, padidina
tikimybę, jog daugiau pameistrių pasiliks dirbti įmonėje.

SMULKUS IR VIDUTINIS VERSLAS
 
Vystant pameistrystę yra svarbu suprasti pagrindinius skirtumus tarp pameistrystės
teikiamų naudų ir galimų išlaidų smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) ir didelių įmonių.
 
SVV ir  dideli verslai:
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EBPO šalyse SVV yra pagrindiniai partneriai kuriant mokymo pameistrystės būdu vietas
(29);

Tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų tyrimo metu buvo identifikuota, jog daugiau
nei pusė tyrime dalyvavusių pameistrių dirbo įmonėse, kurios turėjo 50 ir mažiau
darbuotojų tyrimo laikotarpiu (30);

2017m. Vokietijoje 39 proc. pameistrių dirbo įmonėse, kuriose tuo laikotarpiu buvo
įdarbinta mažiau nei 50 žmonių (31);

Daugelyje kitų Europos šalių SVV yra pagrindiniai pameistrių darbdaviai – Danija,
Prancūzija, Lenkija, Suomija.

MITAS I - didelės įmonės trumpuoju laikotarpiu pasiekia daugiau naudos iš
pameistrystės palyginus su smulkiu ir vidutiniu verslu.
 
Nors dideli verslai turi daugiau galimybių priimti dideles pameistrių grupes, tačiau šie
verslai dažnai moko su dideliais mokymo kaštais susijusių techninių kompetencijų.
 

MITAS II - SVV nėra linkęs įsitraukti į pameistrystės organizavimą ir vystymą
 

 

 

 

Pasaulinė praktika rodo, jog smulkus ir vidutinis verslas dažnu atveju turi mažai įtakos
švietimo sistemai ir pokyčiams mokymų programose. Dėl šios priežasties pameistrystė
yra patraukli žmogiškųjų resursų paieškos strategija, ypač nišinėse specialybėse ir
įmonėse, kuriose lojalumas yra vienas iš svarbių faktorių.
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