LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL NACIONALINĖS PROFESINIO MOKYMO PAŽANGOS PLATFORMOS DARBO
GRUPĖS SUDARYMO
2022 m. d. Nr. VVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 914 „Dėl Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 12.4 papunkčiu,
įgyvendindama Europos Tarybos 2021 m. liepos 28 d. sprendimu „Dėl Lietuvos ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano patvirtinimo“ patvirtintame Ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytą 4.7 reformą „Kompetencijos žaliajai ir
skaitmeninei transformacijai įgyjamos profesinio mokymo sistemoje“ bei prisidėdama prie projekto
„Rinkos poreikius atliepianti profesinio ugdymo sistema“, įtvirtinto Aštuonioliktosios Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d.
nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“,
įgyvendinimo:
1. S u d a r a u šios sudėties Nacionalinės profesinio mokymo pažangos platformos darbo
grupę (toliau – Darbo grupė):
Agnė Kudarauskienė

–

Julius Jakučinskas

–

Joana Vilimienė

–

Audronė Gudonytė

–

Edita Grigaliauskienė

–

Aušra Misonė

–

Milda Kojelienė

–

Vilija Mėlinienė

–

švietimo, mokslo ir sporto viceministrė (Darbo grupės
pirmininkė);
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą
gyvenimą departamento direktorius (Darbo grupės
pirmininkės pavaduotojas);
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą
gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus
vedėja;
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą
gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus
vyr. specialistė (Darbo grupės sekretorė);
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų strateginės
plėtros vadovė (Darbo grupės pagrindinė narė);
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Švietimo ir
mokslo skyriaus vadovė (Darbo grupės pakaitinė narė);
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos
skyriaus patarėja (Darbo grupės pagrindinė narė);
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos
skyriaus patarėja (Darbo grupės pakaitinė narė);
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Tadas Tamošiūnas

–

Rasa Šavareikaitė

–

Linas Kadys

–

Jurga Šimkutė

–

Daiva Lenkienė

–

Brigita Elona Blavaščiūnienė

–

Natalija Valavičienė

–

Andrius Valickas

–

Gintautas Kvietkauskas

–

Daiva Bartninkienė

–

Vytautas Zubras

–

Vytautas Petkūnas

–

Danukas Arlauskas

–

Nora Pileičikienė

–

Jonas Mickus

–

Eglė Radišauskienė

–

Akvilė Razumienė

–

Emilis Ruželė

–

Rūta Skyrienė

–

Milisenta Misevičiūtė

–

Vydūnas Trapinskas

–

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro
direktorius (Darbo grupės pagrindinis narys);
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro
direktoriaus pavaduotoja (Darbo grupės pakaitinė narė);
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos
plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros
skyriaus vedėjas (Darbo grupės pagrindinis narys);
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos
plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros
skyriaus patarėja (Darbo grupės pakaitinė narė);
Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Priemonių įgyvendinimo organizavimo
skyriaus vyriausioji specialistė (Darbo grupės pagrindinė
narė);
Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Priemonių įgyvendinimo organizavimo
skyriaus vyriausioji specialistė (Darbo grupė pakaitinė
narė);
Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės
patarėja (Darbo grupės pagrindinė narė);
Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės
vyresnysis patarėjas (Darbo grupės pakaitinis narys);
Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas
(Darbo grupės pagrindinis narys);
Lietuvos pramoninkų konfederacijos Verslo ir
ekonomikos departamento ekspertė (Darbo grupės
pakaitinė narė);
Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos
prezidentas (Darbo grupės pagrindinis narys);
Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos
viceprezidentas (Darbo grupės pakaitinis narys);
Lietuvos
darbdavių
konfederacijos
generalinis
direktorius (Darbo grupės pagrindinis narys);
Lietuvos darbdavių konfederacijos narė, Karaliaus
Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė (Darbo
grupės pakaitinė narė);
Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir
kultūros klausimais (Darbo grupės pagrindinis narys);
Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė
(Darbo grupės pagrindinė narė);
Lietuvos verslo konfederacijos patarėja-teisininkė
(Darbo grupės pakaitinė narė);
Investor’s forum Politikos ir korporatyvinių reikalų
vadovas (Darbo grupės pagrindinis narys);
Investor’s forum vykdomoji direktorė (Darbo grupės
pakaitinė narė);
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Regionų plėtros projektų
vadovė (Darbo grupės pagrindinė narė);
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Talentų plėtros komandos
vadovas (Darbo grupės pakaitinis narys);
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Inga Puiša

–

Sonata Kisielienė

–

Irmina Kudarauskienė

–

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, narė,
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos
projektinės veiklos vadovė;
Žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus
vedėja (Darbo grupės pagrindinė narė);
Žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus
vyr. specialistė (Darbo grupės pakaitinė narė).

2. P a v e d u:
2.1. Darbo grupei:
2.1.1. teikti pasiūlymus dėl profesinio mokymo strateginių vystymo krypčių, valdymo
efektyvumo, kokybės ir populiarumo didinimo;
2.1.2. teikti pasiūlymus dėl profesinio mokymo tinklo stiprinimo;
2.1.3. teikti pasiūlymus dėl naujų profesinių standartų;
2.1.4. teikti pasiūlymus dėl profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo
programų;
2.1.5. teikti pasiūlymus dėl kompetencijų vertinimo centrų;
2.1.6. skatinti profesijos mokytojų rengimo, motyvavimo ir kvalifikacijos tobulinimo
procesus;
2.1.7. didinti pameistrystės populiarumą, teikti pasiūlymus dėl mokymo formų teisinio
reglamentavimo tobulinimo;
2.1.8. inicijuoti ir koordinuoti verslo, pramonės, švietimo bendruomenės ir valdžios
institucijų bendras veiklas profesinio mokymo srityje;
2.1.9. teikti ministerijoms, kitoms suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir
įstaigoms bei asociacijoms pasiūlymus dėl veiklų įgyvendinimo profesinio mokymo srityje;
2.1.10. pirmame Darbo grupės posėdyje patvirtinti Darbo grupės darbo reglamentą;
2.2. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento
Profesinio mokymo skyriui techniškai aptarnauti Darbo grupę.
3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktu sudaryta Darbo grupė turi teisę šio įsakymo 2.1.1–
2.1.9 papunkčiuose nurodytoms funkcijoms atlikti prireikus pasitelkti neatlygintinai veikiančius
ekspertus, kitų valstybės institucijų, įstaigų ar organizacijų atstovus.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė

Jurgita Šiugždinienė

