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ĮVADAS 
 

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. 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras 2020 m. spalio mėn. atliko apklausą 

internetu tema Pameistrystės įgyvendinimo Lietuvoje rodikliai (toliau – Apklausa). 

Apklausos tikslas — išsiaiškinti profesinio mokymo įstaigų pameistrystės įgyvendinimo 

profesinio mokymo įstaigų lygmeniu mastą, siekiant identifikuoti esamą situaciją 2019 – 2020 

mokslo metais. 

Apklausos anketa buvo išsiųsta iš viso 66 profesinio mokymo įstaigoms, iš kurių apklausoje 

dalyvavo 60 arba 90,9 proc. respondentų, ir atitinkamai likusioji dalis 6 arba 9,1 proc apklausoje 

nedalyvavo. Daugiausia respondentų apklausoje dalyvavo iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 

Panevėžio ir Šiaulių apskričių. Detalesnis respondentų skaičiaus pasiskirstymas pagal apskritis 

pateikiamas lentelėje Nr. 1. 

1 lentelė. Respondentų skaičiaus pasiskirstymas apskrityse (proc.) 

Apskritis Alytaus Kauno Klaipėdos Marijampolės Panevėžio Šiaulių Tauragės Telšių Utenos Vilniaus 

PMĮ 

skaičius 4 14 6 1 6 6 2 4 3 14 

Proc. 6,67% 23,33% 10,00% 1,67% 10,00% 10,00% 3,33% 6,67% 5,00% 23,33% 

Apklausos anketą sudaro trys dalys: 1) klausimai apie pameistrystės įgyvendinimo mastą; 2) 

klausimai apie veiksnius ir priežastis, kurie galėtų paskatinti pradėti įgyvendinti profesinį 

mokymą pameistrystės būdu; 3) kiekybinių klausimų blokas, skirtas įvertinti pameistrių, 

pameistrystės sutarčių skaičių (1 priedas). 

Apklausos rezultatų ataskaita publikuojama interneto svetainėje adresu 

www.pameistryste.lt. 

  



 

1. Apklausos rezultatų vertinimas  

1.1. Respondentų motyvacija vykdyti pameistrystę 
 

Siekiant nustatyti profesinio mokymo organizuojamo pameistrystės būdu įgyvendinimo 

apimtis, respondentų buvo klausiama, ar jų atstovaujama profesinio mokymo įstaiga organizuoja 

profesinį mokymą pameistrystės forma ir turi pameistrių (1 pav.). 

1 pav. Respondentų atsakymų pasiskirstymas dėl pameistrystės įgyvendinimo masto 

(proc.) 

 

Dauguma (68 proc.) respondentų teigia, kad įgyvendina profesinį mokymą pameistrystės 

būdu. Ketvirtadalis respondentų (25 proc.) atsakė neigiamai ir likusioji dalis (7 proc.) 

apklaustųjų teigia, kad planuoja pradėti profesinį mokymą savo įstaigoje organizuoti 

pameistrystės forma.  

Siekiant įvertinti bendrą profesinio mokymo įstaigų Lietuvoje motyvacijos įgyvendinti 

pameistrystę lygį, buvo prašoma išsakyti savo nuomonę apie veiksnius ir priežastis, kurie galėtų 

paskatinti pradėti įgyvendinti profesinį mokymą pameistrystės būdu. Dalis respondentų (37 

proc.; 22 įstaigos) pateikė įvairius atsakymus, 63 proc. (38 įstaigos) informacijos šiuo klausimu 

nepateikė. Apibendrinant išreikštas nuomones, galima teigti, kad pradėti įgyvendinti profesinį 

mokymą pameistrystės būdu respondentų nuomone padėtų: 

• Suinteresuotųjų motyvacijos didinimas, aktyvesnis mokinių ir darbdavių įsitraukimas; 

• Mokymai ir seminarai, kita konsultacinė pagalba; 

• Didesnio informuotumo užtikrinimas; 

• Finansinė, organizacinė parama įstaigoms, vykdančioms mokymą pameistrystės forma; 

• Aiškesnis teisinis reglamentavimas. 

Apibendrinant galima teigti, kad didžioji dalis apklaustų įstaigų (75 proc.) organizuoja 

(arba planuoja pradėti) profesinį mokymą pameistrystės forma. Yra įvairių nuomonių, kas galėtų 

palengvinti profesinio mokymo pameistrystės forma plėtrą, tačiau daugiausiai kalbama apie 

Taip; 41; 68%

Ne; 15; 25%

Planuojame; 
4; 7%



nefinansinių pameistrystės paskatų vystymą Lietuvoje, apimant mokymo , konsultavimo 

paslaugų teikimą ir bendradarbiavimo stiprinimą. 

 

1.2. Sudarytos pameistrystės sutartys  

Siekiant įvertinti profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimo su darbdaviais mastą, 

respondentų buvo klausiama, koks buvo sudarytas trišalių (mokymo įstaiga, pameistrys ir 

darbdavys) ir /arba dvišalių bendradarbiavimo sutarčių skaičius 2019 – 2020 mokslo metais. 

2 pav. Profesinio mokymo įstaigų pasiskirstymas pagal sudarytų pameistrystės sutarčių 

skaičių (vnt.) 

 

 Atsižvelgiant į tai, kad ketvirtadalis respondentų (25 proc.) neorganizuoja profesinio 

mokymo pameistrystės forma, išsiskiria nemaža dalis respondentų (13 įstaigų arba 21,6 proc.) 

teigusių, kad jų atstovaujamos įstaigos yra sudariusios nuo 1 iki 10 pameistrystės sutarčių per 

2019-2020 mokslo metus. Šios profesinio mokymo įstaigos iš Alytaus, Kauno, Klaipėdos, 

Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus apskričių. Atitinkamai 4 (6,7 proc.) profesinio mokymo įstaigos, 

sudariusios daugiausiai profesinio mokymo pameistrystės forma sutarčių, patenka į intervalą nuo 

65 iki 95 pameistrystės sutarčių. Lyderiaujanti iš apklaustųjų profesinio mokymo įstaigų teigė 

sudariusi 171 pameistrystės sutartį. Šios profesinio mokymo įstaigos yra iš Vilniaus, Klaipėdos, 

Kauno, Utenos ir Telšių apskričių. 

Apibendrinant galima teigti, kad įgyvendinant pameistrystę išlieka atotrūkis tarp regionų. 

Didžiųjų apskričių profesinio mokymo įstaigų sudaromų pameistrystės sutarčių skaičiai yra 

ženkliai didesni, nors respondentų, pateikusių duomenis apklausoje, procentinė dalis yra 

santykinai maža lyginant su visa apklausos imtimi ir sudaro 6,7 proc.  

 

1.3. Pameistrių skaičius 2019-2020 mokslo metais 

Siekiant nustatyti bendrą Lietuvos profesinio mokymo įstaigų įsitraukimo lygį pameistrystės 

įgyvendinime, respondentų buvo prašoma nurodyti pameistrių skaičius 2019-2020 mokslo metais 

(3 pav.). 
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3 pav. Profesinio mokymo įstaigų pasiskirstymas pagal pameistrių skaičių 

 

Daugiau negu trečdalis respondentų 38,33 proc., atstovaujančių 23 įstaigoms, pateikė 

duomenis, kurie leidžia teigti, kad nemaža profesinį mokymą vykdančių pameistrystės būdu 

įstaigų dalis (11 respondentų arba 18,33 proc. ir 12 respondentų arba 20 proc.) įgyvendina 

pameistrystę pagal turimas galimybes, atsižvelgiant į priimtų mokinių skaičius, ir tik nedidelė 

dalis iš apklaustųjų (4 respondentai arba 6,7 proc.) moko daugiau negu 90 pameistrių 2019 – 

2020 m. m. 

Apibendrinant respondentų pateiktus duomenimis, iš viso pameistrių skaičius siekia 1536 

asm. iš apklausoje dalyvavusių profesinio mokymo įstaigų. Taip pat respondentai pateikė 

duomenis, jog iš viso 2019-2020 m. m. buvo sudarytos 1383 pameistrystės sutartys. Neatitikimas 

atsiranda kuomet mokiniai sudaro pameistrystės sutartis skirtingu metu, priklausomai nuo 

programos trukmės, mokinio gebėjimų ir kiek laiko mokinys mokėsi konkrečioje profesinio 

mokymo įstaigoje prieš sudarant pameistrystės sutartį. 
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IŠVADOS 

1. Mokymo paslaugos ir konsultacijos, kaip įgyvendinti pameistrystę, yra aktualios profesinio 

mokymų įstaigų atstovams, ypač reikalingos daliai profesinio mokymo įstaigų, kurios planuoja 

pradėti organizuoti profesinį mokymą pameistrystės forma. 

2. Daliai profesinio mokymo įstaigų (25 proc.) aktualios profesinio mokymo populiarinimo 

priemonės, skirtos pameistrystės įgyvendinimo paskatinimui, siekiant pritraukti nedalyvaujančias 

pameistrystės įgyvendinime, bet tam turinčias sąlygas, profesinio mokymo įstaigas. Šios priemonės 

galėtų apimti įrankio internetinės svetainės www.pameistrystė.lt funkcionalumų plėtrą, siekiant 

pritraukti daugiau profesinio mokymo įstaigų. 

3. Rekomenduojama atsižvelgti į skirtumus tarp profesinio mokymo įstaigų regionuose, detaliau 

analizuoti esamas sąlygas, kokios kitos priežastys (ne tik mokinių, ir pameistrius priimančiųjų 

darbdavių skaičius regionuose) nulemia atotrūkį lyginant su didžiųjų apskričių profesinio mokymo 

įstaigų teikiamais duomenimis, ir pagal tai diferencijuoti taikomas skatinimo, viešinimo priemones, 

pvz., regionines viešinimo kampanijas, atsižvelgiant į skirtinguose regionuose esančių profesinio 

mokymo įstaigų poreikius ir pagal tai diferencijuojant konsultacinį turinį. 

4. Atsižvelgiant į tyrimo metu išsakytas respondentų nuomones, galima teigti, kad daliai profesinio 

mokymo įstaigų kyla nemažai neaiškumų dėl teisinio reglamentavimo įgyvendinant pameistrystę, 

t.y. pameistrystės sutarčių sudarymo, tiek dvišalių, tiek trišalių, detalesnio išaiškinimo kaip turėtų 

būti taikomas profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašas, pameistrio ir 

darbdavio darbo santykių bei kitų klausimų. Rekomenduojama suburti darbo grupę, turinčią 

teisėkūros patirties, kuri pateiktų praktinius paaiškinimus aktualiems teisiniams aspektams, arba 

inicijuoti tokios darbo grupės subūrimą nacionaliniu lygmeniu. 

5. Pasigendama sistemingo profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimo, kuris gali užtikrinti ne tik 

pameistrystės įgyvendinimo kokybę, bet ir sklandų perėjimą iš mokyklos ar mokymo centro į darbą. 

Rekomenduojama pameistrystės lyderių atranka iš profesinio mokymo įstaigų, ir centralizuotas 

gerosios patirties dalinimasis derinant su konsultacijų teikimu. Taip pat reikalinga tobulinti 

pameistrystės įgyvendinimo kokybės užtikrinimo stebėsenos procesus, sutarti dėl vieningų kokybės 

matavimo kriterijų, tokių kaip profesinio mokymo įstaigų ir darbdavių bendradarbiavimas, 

nustatytų teisinių reikalavimų išpildymas, pameistrio įsidarbinimas ir kitų kriterijų, kurie gali būti 

svarbūs visoms pameistrystėje dalyvaujančioms šalims. 

  

http://www.pameistrystė.lt/


PRIEDAS Nr. 1. Apklausos anketa 
 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro apklausa dėl pameistrystės forma besimokančių 

mokinių 2019 m. - 2020 m. 

https://forms.gle/BFGN66mb4kAULPXL7 

 

Apklausa „Pameistrystės įgyvendinimo Lietuvoje rodikliai“ vykdoma iki 2020 m. spalio 21 d. 

Apklausos tikslas — surinkti informaciją apie profesinio mokymo įstaigų pameistrystės įgyvendinimo 

rodiklius 2019 m - 2020 m. Surinkti duomenys bus publikuojami www.pameistryste.lt interneto svetainėje. 

Daugiau informacijos teikia Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Pameistrystės poskyris, tel. 

(8 6) 201 4655.  

 

Sutikimas dėl apklausos rezultatų viešinimo ir teikiamų duomenų tikrumo patvirtinimas (pažymėkite) 

 Sutinkame, kad apklausos metu pateikti duomenys bus skelbiami viešai.  

 Patvirtiname, kad šioje anketoje įstaigos (įgalioto atstovo) pateikiama informacija yra tiksli, išsami ir 

visi pateikti duomenys yra teisingi.  

 

1. Ar Jūsų įstaiga organizuoja profesinį mokymą pameistrystės forma ir turi pameistrių? Jei pažymėjote 

TAIP, toliau atsakinėkite nuo 3 klausimo. (pasirinkite) 

 Taip 

 Ne 

 Planuojame 

 

2.  Kaip manote, kas Jums padėtų pradėti įgyvendinti profesinį mokymą pameistrystės būdu? 

(įrašykite) 

 

 

3. Nurodykite, kiek Jūsų įstaiga turi pameistrystės sutarčių per metus: trišalių (mokymo įstaiga, pameistrys 

ir darbdavys) ir /arba dvišalių bendradarbiavimo sutarčių (mokymo įstaiga ir darbdavys).  

(įrašykite) 

 

 

4. Nurodykite pameistrių skaičių per metus Jūsų įstaigoje. Įrašykite skaičių.  

(įrašykite skaičių) 

 

 

https://forms.gle/BFGN66mb4kAULPXL7


5. Nurodykite pameistrystės trukmę dienomis ir (arba) kreditais per metus Jūsų įstaigoje.  

(įrašykite) 

 

 

6. Nurodykite pameistrystės forma besimokančių mokinių dalies rodiklį (%, nuo bendro mokinių 

skaičiaus). 

(įrašykite) 

 

 

7. Nurodykite pameistrystės forma besimokančių mokinių, siekiančių tobulinti kompetencijas, skaičių, t. y. 

mokinius, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programos modulius ir /arba neformaliąsias programas. 

(įrašykite) 

 

 

8. Nurodykite pameistrystės forma besimokančių mokinių, siekiančių įgyti kvalifikaciją, skaičių, t. y. 

mokinius, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas. 

(įrašykite) 

 

 

Prašome užpildyti kontaktinius duomenis, esant poreikiui patikslinti pateiktus pameistrystės rodiklius: 

Vardas, Pavardė (įrašykite) 

Institucija (įrašykite)   

Pareigos (įrašykite) 

El. pašto adresas (įrašykite) 

 

Dėkojame už skirtą laiką.  


