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2014 m. sausio 28 d. VšĮ Vilniaus Jeruzal÷s darbo rinkos mokymo centras (VJDRMC) sureng÷ apskritojo stalo 

diskusiją „Mokymas pameistryst÷s forma“. Renginyje dalyvavo verslo įmonių atstovai, LR Švietimo ir mokslo 

ministerijos, LR Ūkio ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo, Lietuvos darbo biržos ir kitų organizacijų 

atstovai, siekiantys įsitraukti į pameistryst÷s vystymo procesus Lietuvoje. 

VJDRMC direktorius Mindaugas Černius bei direktoriaus pavaduotoja Jurgita Bražinskien÷ supažindino dalyvius 

su pameistryst÷s id÷ja ir samprata, aptar÷ mokymo organizatoriams kylančias organizacines ir teisines problemas, 

supažindino su pameistryst÷s organizavimo dokumentais, naudojamais vykdant projektą „Profesinis mokymas 

pameistryst÷s forma darbo rinkos mokymo centruose“  (Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-027). Diskusijos moderator÷ 

dr. Odeta Gurskien÷ pristat÷ užsienio šalių patirtį taikant pameistryst÷s formą.  

M. Černius akcentavo, kad pameistryst÷ yra dirbančiųjų mokymas darbo vietoje, kuomet mokymo procese kartu 

dalyvauja įmon÷-darbdav÷ ir mokymo įstaiga. Jo manymu, pameistryst÷s mokymo eiga gali kisti priklausomai nuo 

įmon÷s darbo ritmo, tačiau esminiai mokymo etapai lieka nepakitę: mokymas organizuojamas pagal mokymo 

įstaigos sudarytą individualų (prie įmon÷s darbo pobūdžio bei pameistrio darbinių funkcijų pritaikytą) mokymo 

planą, kuris vykdomas pakopomis, skiriant pameistriui vis sud÷tingesnį darbą;  tarpuose tarp pakopų, pameistrys 

mokosi mokymo įstaigoje, kur įgyja geb÷jimus, reikalingus aukštesn÷je praktinio darbo pakopoje.  M. Černius 

pabr÷ž÷, kad pameistrys ne visą savo darbo laiką skiria praktiniam mokymuisi, jis taip pat atlieka funkcijas pagal 

užimamas pareigas. Dirbdamas pameistrys sukuria įmonei prid÷tinę vertę. 

LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstov÷ Jolanta Zabietien÷  atkreip÷ d÷mesį, kad, mokant pameistryst÷s forma, 

svarbu suderinti verslo ir švietimo poreikius. LR Ūkio ministerijos atstovas Linas Kadys pasisak÷ pritariantis 

pameistryst÷s id÷jai bei verslo įmonių ir mokymo įstaigų bendradarbiavimui. Jo manymu, svarbu, kad įmon÷s būtų 

aprūpintos kvalifikuotais darbininkais. Diskusijoje pasisakę UAB „ARGINTA Engineering“ gamybos direktorius 

Gintaras Vilda pasisak÷ už įmonių dalyvavimą mokymo procese. Kiti diskusijoje dalyvavę verslo atstovai įvardino 

darbdaviams kylančius klausimus: pameistrių darbo ir mokymo laiko derinimą, darbo užmokesčio nekvalifikuotam 

darbuotojui nustatymą, nekvalifikuoto darbuotojo galimybę sukurti prid÷tinę vertę ar produktą prižiūrint meistrui, 

darbo užskaitymą kaip praktinį mokymą, valstyb÷s paramą įmon÷ms. Atsižvelgiant į klausimų įvairovę ir 

pakankamą spektrą, nuspręsta organizuoti diskusijas tam tiktais klausimais, įtraukiant labiausiai su tų klausimų 



  

 
 

sprendimu susijusias organizacijas. Diskusijos metu sukaupta informacija ir patirtis bus naudojama VJDRMC 

rengiamame rekomendacijų rinkinyje „Priemon÷s ir id÷jos, kaip palengvinti efektyvų pameistryst÷s pl÷tojimą ir 

įgyvendinimą Lietuvos profesiniame mokyme“. 

                

Projektas „Profesinis mokymas pameistryst÷s forma darbo rinkos mokymo centruose“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-

03-027“, finansuojamas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto l÷šomis. 

 


