
 

 

 

 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
 

 

ĮSAKYMAS 
 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2018 M.  KOVO 29 D. ĮSAKYMO 

NR. V-305 „DĖL VALSTYBINIŲ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ, KURIOSE 

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA ĮGYVENDINA SAVININKO 

(DALININKO) TEISES IR PAREIGAS, TINKLO VYSTYMO 2018–2020 METŲ 

BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
 

 
 

2020 m. kovo 17 d. Nr. V-378 

Vilnius 

 
 

P a k e  i č i u Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų 

bendrojo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 

29 d. įsakymu Nr. V-305 „Dėl Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 

metų bendrojo plano patvirtinimo”, 2 priedą:  

1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip: 

5. Dieveniškių 

technologijų ir 

verslo 

mokykla 

1. Pertvarkyti biudžetinę 

įstaigą į viešąją įstaigą. 

2. Reorganizuoti prijungiant 

prie Vilniaus technologijų, 

verslo ir žemės ūkio 

mokyklos. 

2018 m. 

 

2020 m. 

 

 

Įkuriamas Vilniaus 

technologijų, verslo ir 

žemės ūkio mokyklos 

Dieveniškių filialas. 

 2. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip: 
 

11. 
 

Karaliaus 

Mindaugo 

profesinio 

mokymo 

centras 

1. Likviduoti Karaliaus 

Mindaugo profesinio 

mokymo centro Juknaičių 

skyrių. 

2. Prie Karaliaus Mindaugo 

profesinio mokymo centro 

Kurorto verslo skyriaus 

prijungti Nidos ir Pervalkos 

skyrius. 

3. Likviduoti skyrių 

Pravieniškių pataisos 

namuose. 

 

2018 m. 

 

 

 

 

2018 m. 

 

 

 

 

2020 m. 

 

 

 

 

 

3.   Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip: 
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14. 
 

Klaipėdos 

laivininkų 

mokykla 

1. Pertvarkyti biudžetinę 

įstaigą į viešąją įstaigą.  

2. Reorganizuoti, jungiant su 

Viešąja įstaiga Klaipėdos 

laivų statybos ir remonto 

mokykla. 

2018 m. 

 

2020 m. 

 

 

Reorganizavimas būtų 

vykdomas Viešosios 

įstaigos Klaipėdos laivų 

statybos ir remonto 

mokyklos visuotiniam 

dalininkų susirinkimui 

priėmus sprendimą dėl 

reorganizavimo. Įkuriamas 

naujas juridinis vienetas – 

Jūrų profilio specialistų 

rengimo centras. 

 4. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip: 

19. 

 

 

Marijampolės 

profesinio 

rengimo 

centras 

Pertvarkyti biudžetinę įstaigą 

į viešąją įstaigą. 

  
 

 

2018 m. 

 
 

 

 

 

 

 

       5. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip: 

20. Mažeikių 

politechnikos 

mokykla 

1. Pertvarkyti biudžetinę 

įstaigą į viešąją įstaigą. 

2. Įkurti Mažeikių filialą. 

2018 m. 

 

2020 m.  
 

 

 

 

 

Esant savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančios 

institucijos (dalyvių 

susirinkimo), savininko 

sprendimams, 2020 metais 

svarstyti galimybę dėl 

Mažeikių  politechnikos 

mokyklos ir Mažeikių r. 

Viekšnių gimnazijos  

bendros veiklos 

(bendradarbiavimo) 

įgyvendinant bendrojo 

ugdymo programas ir 

profesinio mokymo 

programas / modulius. 

       6. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip: 

22. Plungės 

technologijų ir 

verslo 

mokykla 

Pertvarkyti biudžetinę įstaigą 

į viešąją įstaigą. 

 

2018 m. 

 
 

 

 

 

 

Esant savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančios 

institucijos (dalyvių 

susirinkimo), savininko 

sprendimams, 2020 metais 

svarstyti galimybę dėl 

Plungės technologijų ir 

verslo mokyklos ir Rietavo  

Lauryno Ivinskio 

gimnazijos bendros veiklos 

(bendradarbiavimo) 
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įgyvendinant bendrojo 

ugdymo programas ir 

profesinio mokymo 

programas / modulius. 

        7. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip 

26. Skuodo amatų 

ir paslaugų 

mokykla 

Pertvarkyti biudžetinę įstaigą 

į viešąją įstaigą. 

 

2018 m. 

 

 

 

 

Esant savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančios 

institucijos (dalyvių 

susirinkimo), savininko 

sprendimams, 2020 metais 

svarstyti galimybę dėl 

Skuodo amatų ir paslaugų 

mokyklos ir Skuodo 

Pranciškaus Žadeikio 

gimnazijos bendros veiklos 

(bendradarbiavimo) 

įgyvendinant bendrojo 

ugdymo programas ir 

profesinio mokymo 

programas / modulius. 

  8. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip: 

27. Smalininkų 

technologijų ir 

verslo 

mokykla 

Pertvarkyti biudžetinę įstaigą 

į viešąją įstaigą. 

 

 

 

2018 m. 

 

 

 

 

 

Esant savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančios 

institucijos (dalyvių 

susirinkimo), savininko 

sprendimams, 2020 metais 

svarstyti galimybę dėl 

Smalininkų technologijų ir 

verslo mokyklos ir Jurbarko 

r. Smalininkų Lidijos 

Meškaitytės pagrindinės 

mokyklos bendros veiklos 

(bendradarbiavimo) 

įgyvendinant bendrojo 

ugdymo programas ir 

profesinio mokymo 

programas  / modulius. 

       9. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip: 

31. Švenčionių 

profesinio 

rengimo 

centras 

1. Pertvarkyti biudžetinę 

įstaigą į viešąją įstaigą. 

2. Įsteigti suaugusiųjų skyrių.   

2018 m. 
 

 

2020 m. 

 

 

 

 

 

 

Skyrius steigiamas 

Švenčionių rajono 

savivaldybei priėmus 

sprendimą likviduoti 

Švenčionių r. Švenčionėlių 

Mindaugo gimnazijoje 
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Suaugusiųjų ugdymo 

skyrių.  

       10. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip: 

34. Varėnos 

technologijos 

ir verslo 

mokykla 

Pertvarkyti biudžetinę įstaigą 

į viešąją įstaigą. 

 

2018 m. 

 

 

 

 

Esant savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančios 

institucijos (dalyvių 

susirinkimo), savininko 

sprendimams, 2020 metais 

svarstyti galimybę dėl 

Varėnos technologijos ir 

verslo mokyklos ir Varėnos 

„Ąžuolo“ gimnazijos 

bendros veiklos 

(bendradarbiavimo) 

įgyvendinant bendrojo 

ugdymo programas ir 

profesinio mokymo 

programas / modulius. 

        11. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip: 
 

35. Veisiejų 

technologijos 

ir verslo 

mokykla 

Pertvarkyti biudžetinę įstaigą 

į viešąją įstaigą. 
 

 

2018 m. 
 

 

 

 

 

 

Esant savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančios 

institucijos (dalyvių 

susirinkimo), savininko 

sprendimams, 2020 metais 

svarstyti galimybę dėl 

Veisiejų technologijos ir 

verslo mokyklos ir Lazdijų 

r. Veisiejų Sigito Gedos 

gimnazijos bendros veiklos 

(bendradarbiavimo) 

įgyvendinant bendrojo 

ugdymo programas ir 

profesinio mokymo 

programas / modulius. 

      12. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip: 

36. Vilkijos žemės 

ūkio mokykla 

Pertvarkyti biudžetinę įstaigą 

į viešąją įstaigą. 

 

  

2018 m. 
 

 

 

 

 

 

Esant savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančios 

institucijos (dalyvių 

susirinkimo), savininko 

sprendimams, 2020 metais 

svarstyti galimybę dėl 

Vilkijos žemės ūkio 
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mokyklos ir Kauno r. 

Vilkijos  gimnazijos bendros 

veiklos (bendradarbiavimo) 

įgyvendinant bendrojo 

ugdymo programas ir 

profesinio mokymo 

programas / modulius. 

 13.  Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:      
 

37. Vilniaus 

automechanikos 

ir verslo 

mokykla 

Pertvarkyti biudžetinę įstaigą 

į viešąją įstaigą.  

 

2018 m.  
 

 

 

 

 

 

 

       14. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip: 
 

38. Vilniaus 

geležinkelio 

transporto ir 

verslo 

paslaugų 

mokykla 

1. Pertvarkyti biudžetinę 

įstaigą į viešąją įstaigą 
 

2. Reorganizuojama, 

prijungiant prie Vilniaus 

technologijų ir dizaino 

kolegijos. 

2018 m.  

 

2020 m. 

 

 

 

 

Reorganizavimas 

vykdomas, jei Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė 

priims sprendimą 

reorganizuoti Vilniaus 

technologijų ir dizaino 

kolegiją.  

Įkuriamas Vilniaus 

technologijų ir dizaino 

kolegijos profesinio 

mokymo skyrius. 

 15. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip: 

43. Vilniaus 

technologijų, 

verslo ir žemės 

ūkio mokykla 

1. Pertvarkyti biudžetinę 

įstaigą į viešąją įstaigą. 
 

2. Prie Vilniaus technologijų, 

verslo ir žemės ūkio 

mokyklos prijungiama 

Dieveniškių technologijų ir 

verslo mokykla. 

2018 m.  

 

2020 m. 

 

 

 

 

Įkuriamas Vilniaus 

technologijų, verslo ir 

žemės ūkio mokyklos 

Dieveniškių filialas. 

   16.  Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip: 

46. Viešoji įstaiga 

Daugų 

technologijos 

ir verslo 

mokykla 

  Esant savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančios 

institucijos (dalyvių 

susirinkimo), savininko 

sprendimams, 2020 metais 

svarstyti galimybę dėl 

Viešosios įstaigos Daugų 

technologijos ir verslo 

mokyklos ir Alytaus r. 

Daugų Vlado Mirono  

gimnazijos bendros veiklos 

(bendradarbiavimo) 

įgyvendinant bendrojo 

ugdymo programas ir 
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profesinio mokymo 

programas / modulius. 

       17. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip: 

47. Viešoji įstaiga 

Klaipėdos 

laivų statybos 

ir remonto 

mokykla 

Reorganizuoti,  jungiant su 

Klaipėdos laivininkų 

mokykla. 

2020 m. Reorganizavimas būtų 

vykdomas visuotiniam 

dalininkų susirinkimui 

priėmus sprendimą dėl 

reorganizavimo. Įkuriamas 

naujas juridinis vienetas – 

Jūrų profilio specialistų 

rengimo centras. 

    18. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip: 

48. Viešoji įstaiga 

Kretingos 

technologijos 

ir verslo 

mokykla 

Įsteigti jaunimo ir 

suaugusiųjų skyrių. 

  

2020 m. Skyrius steigiamas, jei  

Kretingos rajono 

savivaldybė priims  

sprendimą likviduoti 

Kretingos rajono švietimo 

centre Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo skyrių ir 

visuotinis dalininkų 

susirinkimas priims 

sprendimą įsteigti jaunimo 

ir suaugusiųjų skyrių 

Viešojoje įstaigoje  

Kretingos technologijos ir 

verslo mokykloje. 

  19. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:  

53.  Alytaus 

profesinio 

rengimo 

centras 

1. Prie Alytaus profesinio 

rengimo centro prijungiama 

Simno žemės ūkio mokykla. 

2. Įsteigti jaunimo ir 

suaugusiųjų skyrių. 

  

2019 m. 

 

 

2020 m. 

 

 

 

Skyrius steigiamas, jei  

Alytaus miesto  savivaldybė  

priims sprendimą likviduoti 

Alytaus suaugusiųjų 

mokyklą ir visuotinis 

dalininkų susirinkimas 

priims sprendimą įsteigti 

jaunimo ir suaugusiųjų 

skyrių Alytaus profesinio 

rengimo centre. 

        20. Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip: 

55. Viešoji įstaiga 

Elektrėnų 

profesinio 

mokymo 

centras 

1. Prie Viešosios įstaigos 

Elektrėnų profesinio mokymo 

centro prijungiama 

Aukštadvario žemės ūkio 

mokykla. 

2.Likviduoti Pravieniškių 

skyrių. 

 

2019 m.  

 

 

 

 

2020 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Skyrius bus likviduojamas 

visuotiniame dalininkų 

susirinkime priėmus 
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3. Likviduoti Viešosios 

įstaigos Elektrėnų profesinio 

mokymo centro Aukštadvario 

skyrių 

 

 

 

2020 m. 

sprendimą likviduoti 

Pravieniškių skyrių 

 

Skyrius bus likviduojamas 

visuotiniame dalininkų 

susirinkime priėmus 

sprendimą likviduoti 

Aukštadvario skyrių. 

Siūlome Trakų rajono 

savivaldybei steigti Trakų r. 

Aukštadvario gimnazijoje 

profesinio mokymo skyrių. 

       21. Papildau 56 punktu ir jį išdėstau taip: 
 

56. Viešoji įstaiga 

Telšių 

regioninis 

profesinio 

mokymo 

centras  

Įsteigti suaugusiųjų skyrių.   2020 m. Skyrius steigiamas, jei 

Telšių rajono savivaldybė 

priims sprendimą likviduoti 

Telšių suaugusiųjų mokyklą 

ir visuotinis dalininkų 

susirinkimas priims 

sprendimą steigti 

suaugusiųjų skyrių 

Viešojoje įstaigoje Telšių 

regioniniame profesinio 

mokymo centre. 

      22. Papildau 57 punktu ir jį išdėstau taip: 
 

58. Viešoji įstaiga 

Šiaulių darbo 

rinkos 

mokymo 

centras 

Likviduoti Viešosios įstaigos  

Šiaulių darbo rinkos mokymo 

centro Mažeikių skyrių. 

2020 m. Įkuriamas Mažeikių 

politechnikos mokyklos 

Mažeikių filialas. 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                      Algirdas Monkevičius 


