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Įžanga 

Veiksmingai ugdyti ir naudoti įgūdžius yra nepaprastai svarbu siekiant užtikrinti klestinčią ekonomiką, 

naujovių diegimą ir socialinę sanglaudą Lietuvoje. 

Atsižvelgiant į tai, kad gyvename globalizacijos, skaitmenizacijos, demografinių ir klimato pokyčių metu, 

norint sėkmingai veikti Lietuvos darbo rinkoje ir visuomenėje, reikia gerinti ir keisti turimus įgūdžius. Kad 

žmonėms sektųsi ne tik darbe, bet ir už jo ribų, jiems reikės tvirtesnių ir įvairiapusiškesnių įgūdžių, įskaitant 

kognityvinius, socialinius, emocinius ir su konkrečiu darbu susijusius įgūdžius. Siekiant išnaudoti įgūdžių 

potencialą Lietuvoje, šie įgūdžiai taip pat turės būti geriau naudojami darbo rinkoje ir atskirose darbo 

vietose. 2020 m. užklupusi COVID-19 krizė paspartino mokymosi ir darbo skaitmenizaciją, todėl 

kvalifikacijos tobulinimas ir persikvalifikavimas daugeliui suaugusiųjų tampa dar svarbesnis. 

Lietuvos įgūdžių rodikliai įvairiose srityse palyginti geri. Kalbant apie įgūdžių ugdymą, įgyti vidurinį ir trečios 

pakopos išsilavinimą Lietuvoje siekiama dažniau nei beveik visose kitose EBPO šalyse. Kalbant apie 

įgūdžių panaudojimą, Lietuvoje pritaikyti įgūdžius darbo rinkoje apskritai sekasi gerai, užtikrinamas 

palyginti aukštas ir panašus vyrų ir moterų užimtumas.  

Vis dėlto su keliais sunkumais įgūdžių srityje Lietuvoje susiduriama nuolat. Jaunų žmonių pažintiniai bei 

socialiniai ir emociniai įgūdžiai yra palyginti žemo lygio ir laikui bėgant ši situacija negerėja. Skirtumai tarp 

įgūdžių ir išsilavinimo lygio, kurį pasiekia palankių sąlygų neturintys ir jas turintys jauni žmonės, išlieka 

dideli. Įgūdžių disbalansas yra ryškus. Be to, daug mokslus baigusių jaunuolių dirba jų įgūdžių neatitinkantį 

darbą. Daugeliui suaugusiųjų trūksta pamatinių, pavyzdžiui, raštingumo ir skaičiavimo, įgūdžių ir palyginti 

nedidelė jų dalis siekia išsilavinimo ir dalyvauja mokymuose. Darbdaviai visapusiškai neišnaudoja 

darbuotojų įgūdžių potencialo, o tai svarbu siekiant našumo ir diegiant inovacijas.  

Pastaraisiais metais Lietuvoje pradėtos taikyti įvairios strategijos ir reformos, skirtos skirtingiems švietimo 

ir mokymo lygiams bei skirtingoms darbo rinkos ir inovacijų politikos sritims. Jomis, be kita ko, buvo 

sudarytos sąlygos gerinti mokyklų ir universitetų tinklus, profesinį mokymą, mokytojų rengimą ir jų darbo 

sąlygas.  

Šiandien Lietuva turi unikalią galimybę pasinaudoti šiomis reformomis, kad būtų pagerinti rezultatai ir 

lygybė visoje įgūdžių sistemoje. Šiuo metu Lietuvoje rengiamos kelios svarbios vidutinės trukmės ir 

ilgalaikės strategijos, kuriose didelis dėmesys aiškiai skiriamas įgūdžiams. EBPO įgūdžių strategijos 

projekto tikslas – padėti Lietuvai pasinaudoti šia galimybe, pateikiant išsamią analizę, įtraukiant platų 

suinteresuotųjų šalių tinklą ir taip sudarant sąlygas šioje ataskaitos santraukoje pateikti kelias Lietuvai 

pritaikytas rekomendacijas. 

EBPO yra pasirengusi remti Lietuvą, kuri savo darbotvarkėje dėl produktyvesnės, novatoriškesnės, 

žalesnės ir teisingesnės ekonomikos įgūdžiams siekia skirti labai svarbią vietą. 
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Santrauka 

EBPO ir Lietuvos bendradarbiavimas įgyvendinant EBPO įgūdžių strategijos 

projektą 

Įgyvendinant šį nacionalinės įgūdžių strategijos projektą Lietuvai bus pateiktos tarptautiniu požiūriu 

pagrįstos konkrečios išvados bei rekomendacijos dėl įgūdžių rodiklių Lietuvoje ir bus prisidedama prie 

Lietuvoje vykdomos strateginio planavimo veiklos. Nacionalinės įgūdžių strategijos projektą įgyvendinti 

pradėta per 2020 m. kovo mėn. įvykusį virtualų įgūdžių strategijos seminarą, kuriame dalyvavo aukšto lygio 

atstovai iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Ekonomikos 

ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos, Trišalės tarybos (atstovaujančios darbdaviams, profesinėms 

sąjungoms ir Vyriausybei), Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Vyriausybės strateginės 

analizės centro. Seminare dalyvavo ir Europos Komisija.  

Per 2020 m. gegužės, birželio ir rugsėjo mėn. įvykusias virtualias konsultacijas EBPO bendradarbiavo su 

įvairiomis ministerijomis, valdžios sektoriaus institucijomis ir daugiau kaip 150 suinteresuotųjų šalių atstovų 

vykdydama seminarus, ekspertų posėdžius, regionines diskusijas ir dvišalius susitikimus (visas 

dalyvaujančių organizacijų ir suinteresuotųjų šalių sąrašas pateiktas išsamios ataskaitos A priede). Šio 

proceso metu surinkta informacija tapo neįkainojamu indėliu formuojant  ataskaitoje pateiktas išvadas ir 

rekomendacijas.  

Pagrindinės išvados ir galimybės gerinti Lietuvos įgūdžių rodiklius 

Dėl tokių didžiųjų tendencijų kaip skaitmenizacija, globalizacija, demografiniai ir klimato pokyčiai Lietuvoje, 

kaip ir kitose EBPO šalyse, keičiasi darbo vietos, visuomenės veikimo principai ir žmonių bendravimo 

būdai. Lietuvoje šios didžiosios tendencijos turi daug pasekmių, tarp jų – darbuotojams kyla palyginti didelė 

darbo vietų automatizavimo rizika, darbdaviams sunku rasti reikalingų įgūdžių turinčių darbuotojų, o 

našumas tampa svarbesne klestinčios ekonomikos varomąja jėga. Dėl 2020 m. prasidėjusios COVID-19 

krizės pradėta sparčiau įgyvendinti mokymosi ir darbo skaitmenizaciją, keliuose ekonomikos sektoriuose 

patiriama trikdžių ir kyla pavojus, kad Lietuvoje augs išsilavinimo nelygybė ir nelygybė darbo rinkose. Nors 

pritaikius esmines fiskalines ir finansines priemones ekonomikos nuosmukis 2020 m. buvo palyginti 

nedidelis, smarkiau ėmė augti nedarbas. 2020 m. lapkričio mėn. jaunimo (15–24 metų asmenų) nedarbo 

lygis siekė 28 proc. Nors EBPO prognozuoja, kad 2021 ir 2022 m. ekonomika augs, manoma, kad bent iki 

2022 m. nedarbas išliks didesnis nei prieš krizę.  

Dėl šių didžiųjų tendencijų ir jų keliamų sunkumų didėja poreikis kurti ateities perspektyvomis grindžiamą, 

dinamišką įgūdžių politiką Lietuvoje. Norint sėkmingai veikti rytdienos pasaulyje, žmonėms reikės tvirtesnių 

ir visapusiškesnių įgūdžių, pagrįstų kokybiško mokymosi galimybėmis visą gyvenimą ir geresnėmis 

galimybėmis panaudoti įgūdžius darbo rinkoje ir darbo vietose. Šioje srityje Lietuvoje padaryta pažanga – 

įgūdžiams didelis dėmesys skiriamas valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, 2021–2030 m. 

nacionaliniame pažangos plane, 2020 m. Vyriausybės programoje ir kitose strategijose. Pastaraisiais 

metais Lietuvoje pradėtos įgyvendinti įvairios įgūdžių politikos reformos, apimančios formaliojo švietimo 
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finansavimą, švietimo tinklo efektyvumą, mokytojų rengimą, profesinio mokymo valdymą, Darbo kodekso 

pakeitimus ir kt. Lietuvoje įgyvendinamos vidutinės trukmės ir ilgalaikės planavimo iniciatyvos – tai unikali 

galimybė užtikrinti, kad įgūdžiai taptų vienu svarbiausių darbotvarkės klausimų, ir taip daryti teigiamą 

poveikį didžiosioms tendencijoms, įveikti sunkumus ir pasinaudoti šalyje turimomis galimybėmis.  

EBPO ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatė keturias prioritetines sritis siekdamos gerinti Lietuvos 

įgūdžių rodiklius. Ataskaitoje visas dėmesys skiriamas būtent šioms prioritetinėms sritims. Čia 

apibendrinamos pagrindinės išvados ir tobulinimo galimybės kiekvienoje iš sričių, o detaliau jos aprašytos 

tolesniuose skyriuose, kuriuose taip pat pateikta išsamių rekomendacijų dėl politikos formavimo.  

1-asis prioritetas. Jaunų žmonių įgūdžių, kurie reikalingi karjerai ir gyvenime, ugdymas 

(išsamios ataskaitos 2 skyrius) 

Kognityviniai, socialiniai ir emociniai bei techniniai įgūdžiai yra labai svarbūs jaunų žmonių asmeninei 

gerovei ir jų sėkmei tolesniame gyvenime, taip pat šalių ekonominiam klestėjimui ir socialinei sanglaudai. 

Lietuvoje ir toliau auga jaunų žmonių, gaunančių įvairių lygių ir formų švietimo ir mokymo paslaugas, 

skaičius, tačiau jų įgūdžių lygis nėra aukštas, jų rezultatai nesiekia EBPO vidurkio ir laikui bėgant negerėja. 

Skirtumai tarp palankių sąlygų neturinčių ir jas turinčių mokinių pasiektų rezultatų ir siekio įgyti trečios 

pakopos išsilavinimą nemažėja. Švietimo sistema ne visada sėkmingai tenkina paklausą darbo rinkoje – 

nemaža dalis mokslus baigusių asmenų dirba jų įgūdžių neatitinkantį darbą.  

EBPO nustatė tris pagrindines su jaunų žmonių įgūdžiais susijusias tobulinimo galimybes ir pateikė 

rekomendacijas, kuriomis siekiama padėti Lietuvai pasinaudoti šiomis galimybėmis. 

 1-oji galimybė. Sėkmingai taikyti ir papildyti šiuolaikines ugdymo programas. 

 2-oji galimybė. Stiprinti Lietuvos mokytojų pajėgumus.  

 3-oji galimybė. Pasiekti, kad profesinis mokymas ir aukštasis mokslas geriau atlieptų darbo rinkos 

poreikius. 

2-asis prioritetas. Suaugusiųjų ir įmonių įsitraukimo į švietimą ir mokymą didinimas 

(išsamios ataskaitos 3 skyrius) 

Dėl technologinių pokyčių, dažniau keičiamo darbo, atsirandant vis daugiau nestandartinių darbo formų ir 

ilgėjant darbingam amžiui visose EBPO šalyse bet kokio lygio įgūdžius turintiems suaugusiesiems jų 

karjeros metu kyla vis didesnis poreikis tobulinti turimą kvalifikaciją ar persikvalifikuoti. Suaugusiųjų 

švietimas yra būtinas siekiant stiprinti suaugusiųjų įgūdžius ir tapo dar aktualesnis dėl COVID-19 krizės ir 

jos poveikio darbo rinkoms. Tačiau Lietuvoje informuotumas apie suaugusiųjų mokymosi naudą ir 

galimybes vis dar menkas. Asmenys ir darbdaviai taip pat nurodo, kad įsitraukimą į suaugusiųjų švietimą 

riboja finansinės ir su laiku susijusios kliūtys. Galiausiai, siekiant užtikrinti neformaliojo švietimo ir mokymo 

naudą, kokybę ir patrauklumą, būtų galima tobulinti ankstesnio mokymosi rezultatų pripažinimo procedūras 

ir šio mokymosi kokybės užtikrinimo mechanizmus. 

EBPO nustatė tris pagrindines su suaugusiųjų mokymusi susijusias tobulinimo galimybes ir pateikė 

rekomendacijas, kuriomis siekiama padėti Lietuvai pasinaudoti šiomis galimybėmis. 

 1-oji galimybė. Didinti informuotumą apie suaugusiųjų mokymosi naudą ir galimybes. 

 2-oji galimybė. Šalinti įsitraukimo į suaugusiųjų mokymąsi kliūtis. 

 3-oji galimybė. Stiprinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymo pripažinimą ir kokybę. 
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3-asis prioritetas. Efektyvesnis įgūdžių panaudojimas darbo vietose (išsamios 

ataskaitos 4 skyrius) 

Efektyvus įgūdžių naudojimas darbo vietose siejamas su labiau patenkintais ir našiau dirbančiais 

darbuotojais, o tai savo ruožtu reiškia, kad ir įmonių veiklos rezultatai tampa naudingesni ekonomikai ir 

visuomenei. Tačiau Lietuvoje darbuotojų įgūdžiai darbo vietose nėra naudojami optimaliai. Čia darbuotojai 

turimus skaitymo, informacijos ir ryšių technologijų (toliau – IRT), rašymo ir problemų sprendimo įgūdžius 

darbo vietose naudoja rečiau nei jie vidutiniškai naudojami visose EBPO šalyse. Nustatyta, kad esama 

tvirto teigiamo ryšio tarp intensyvaus įgūdžių naudojimo ir įdiegtų efektyvių darbo vietų praktikų (EDVP, 

angl. high-performance workplace practices), įskaitant darbo lankstumą ir savarankiškumą, komandinį 

darbą, mokymą ir tobulėjimą, karjeros planavimą ir veiklos rezultatų valdymą. Tačiau Lietuvoje įmonės šias 

praktikas diegia ne taip sparčiai kaip daugumos kitų EBPO šalių įmonės.  

EBPO nustatė tris pagrindines su įgūdžių panaudojimu susijusias tobulinimo galimybes ir pateikė 

rekomendacijas, kuriomis siekiama padėti Lietuvai pasinaudoti šiomis galimybėmis. 

 1-oji galimybė. Gerinti įgūdžių panaudojimą padedant įmonėms diegti EDVP.  

 2-oji galimybė. Stiprinti vadybos ir lyderystės įgūdžius, siekiant skatinti darbo vietų praktikų 

pokyčius. 

 3-oji galimybė. Įgalinti darbuotojus ir užtikrinti jų įsitraukimą, siekiant geriau panaudoti jų įgūdžius. 

4-asis prioritetas. Įgūdžių politikų valdymo stiprinimas Lietuvoje (išsamios ataskaitos 5 

skyrius) 

Norint remti veiksmus, kurių Lietuvoje imamasi įgūdžių ugdymo ir naudojimo srityse, ir siekiant tikslų, 

išdėstytų Lietuvos vidutinės trukmės ir ilgalaikėse strategijose (pvz., „Lietuva 2030“ ir naujame 

nacionaliniame pažangos plane), būtina turėti veiksmingas valdymo sistemas. Veiksmų, susijusių su 

įgūdžių politikomis, koordinavimas tarp ministerijų horizontaliu lygmeniu Lietuvoje vis dar kelia sunkumų ir 

pasibaigus planavimo etapui jis yra palyginti ribotas. Savivaldybių ir regionų plėtros tarybų gebėjimai imtis 

vertikalaus koordinavimo, savivaldos ir švietimo paslaugų teikėjų valdymo dažnai yra nepakankami. Į 

įgūdžių politikos formavimą įtraukti suinteresuotąsias šalis Lietuvoje sekasi palyginti gerai, tačiau 

suinteresuotųjų šalių asociacijoms kartais trūksta gebėjimų efektyviai dalyvauti. Didelė pažanga Lietuvoje 

padaryta kuriant įrodymais pagrįsto politikos formavimo, įgūdžių vertinimo bei prognozavimo priemones, 

tačiau jas reikia toliau tobulinti, taip pat reikia stiprinti įrodymais pagrįstos politikos formavimo poreikį ir 

gebėjimus pačiose ministerijose. Profesinis orientavimas prieinamas tik daliai Lietuvos gyventojų, 

daugiausia jaunimui ir darbo ieškantiems asmenims iš ekonomiškai stipresnių šalies regionų. Palyginti su 

tarptautiniu ir regioniniu lygiu, Lietuvoje išlaidos švietimui ir mokymui yra mažos, finansavimo šaltiniai nėra 

labai įvairūs, o investicijų į įgūdžius poveikis nėra sistemingai vertinamas. 

EBPO nustatė tris pagrindines su įgūdžių politikų valdymu susijusias tobulinimo galimybes ir pateikė 

rekomendacijas, kuriomis siekiama padėti Lietuvai pasinaudoti šiomis galimybėmis. 

 1-oji galimybė. Gerinti vyriausybinių ir nevyriausybinių suinteresuotųjų šalių pajėgumus ir jų veiklos 

koordinavimą visoje įgūdžių sistemoje.  

 2-oji galimybė. Gerinti informacines įgūdžių ir profesinio orientavimo sistemas bei su jomis 

susijusias praktikas.  

 3-oji galimybė. Užtikrinti tvarų, tikslingą, sutelktinį Lietuvos įgūdžių sistemos finansavimą. 
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Šiame dokumente apibendrinamas EBPO įgūdžių strategijos projekto 

Lietuvoje kontekstas, pagrindinės su juo susijusios įžvalgos ir 

rekomendacijos dėl politikos formavimo. Šiame procese taikoma EBPO 

įgūdžių strategijos sistema, siekiant pateikti išsamų Lietuvos įgūdžių 

sistemos efektyvumo vertinimą, ir apžvelgiamos keturios šiam projektui 

pasirinktos prioritetinės sritys: 1) jaunų žmonių įgūdžiai; 2) suaugusiųjų 

mokymasis; 3) įgūdžių panaudojimas ir 4) įgūdžių politikos valdymas. Šioje 

ataskaitos santraukoje apžvelgiamas kiekvienos iš keturių prioritetinių sričių 

politinis kontekstas ir apibendrinamos su šiomis sritimis susijusios 

svarbiausios išvados ir rekomendacijos. Išsamioje ataskaitoje ir tolesniuose 

skyriuose pateikiama daugiau informacijos apie tobulinimo galimybes, gerąją 

patirtį ir rekomendacijas Lietuvai dėl politikos formavimo kiekvienoje 

prioritetinėje srityje. 

1 Svarbiausios įžvalgos ir 

rekomendacijos Lietuvai 
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Įgūdžiai Lietuvoje itin reikšmingi 

Įgūdžiai yra gyvybiškai svarbūs siekiant sudaryti sąlygas žmonėms ir šalims sėkmingai veikti vis 

sudėtingesniame, tarpusavyje susijusiame ir sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Šalys, kuriose žmonės 

įgyja tvirtus įgūdžius, mokosi visą gyvenimą ir visapusiškai bei efektyviai naudoja savo įgūdžius darbe ir 

visuomenėje, yra produktyvesnės ir novatoriškesnės, jomis labiau pasitikima, jos pasižymi geresniais 

sveikatos rezultatais ir aukštesne gyvenimo kokybe.  

Vis didėjant poveikiui, kurį naujosios technologijos ir didžiosios tendencijos daro mūsų visuomenei ir 

ekonomikai, taikyti tinkamą įgūdžių politiką tampa dar svarbiau, siekiant užtikrinti visuomenės gerovę ir 

skatinti integracinį ir tvarų augimą. Atsižvelgiant į nuolatinę regioninę nelygybę ir palyginti didelį 

skaitmeninių ir demografinių pokyčių poveikį Lietuvoje, šalies įgūdžių politikoje būtina taikyti strateginį 

požiūrį. Dėl 2020 m. prasidėjusios COVID-19 krizės pradėta sparčiau įgyvendinti mokymosi ir darbo 

skaitmenizaciją ir kyla pavojus, kad Lietuvoje augs išsilavinimo nelygybė ir nelygybė darbo rinkose. Šiuo 

metu Lietuva turi unikalią galimybę nustatyti politikos kryptis kitam dešimtmečiui ir dar vėlesniam 

laikotarpiui.  

Lietuvai reaguojant į didžiąsias pasaulines tendencijas įgūdžiai labai svarbūs 

Dėl tokių didžiųjų tendencijų kaip skaitmenizacija, globalizacija, demografiniai ir klimato pokyčiai Lietuvoje, 

kaip ir kitose EBPO šalyse, keičiasi darbo vietos, visuomenės veikimo principai ir žmonių bendravimo 

būdai. Norint sėkmingai veikti rytdienos pasaulyje, žmonėms reikės tvirtesnių ir įvairiapusiškesnių įgūdžių 

komplekso, susidedančio iš pamatinių, kognityvinių ir metakognityvinių, socialinių ir emocinių, taip pat 

profesinių, techninių ir specialių įgūdžių ir žinių. Lietuvos žmonių įgūdžiai turėtų būti geriau panaudojami 

darbo rinkoje ir individualiose darbo vietose. 

Ypač stiprų poveikį visiems gyvenimo Lietuvoje aspektams, įskaitant įgūdžių ugdymą ir naudojimą, kaip ir 

anksčiau, turi skaitmeninė pertvarka. Informacijos ir ryšių technologijos bei pažanga dirbtinio intelekto ir 

robotikos srityse iš esmės keičia tai, kaip žmonės mokosi, dirba, bendrauja ir gyvena visose EBPO šalyse 

(OECD, 2019[1]). Įgyvendinat Suaugusiųjų gebėjimų tarptautinio vertinimo programą (PIAAC) atliktas 

suaugusiųjų įgūdžių tyrimas rodo, kad tarp visų EBPO šalių su bene didžiausiu darbo automatizavimo 

pavojumi susiduria darbuotojai Lietuvoje: apie 20 proc. darbo vietų Lietuvoje kyla didelė automatizavimo 

rizika, dar 40 proc. darbo vietų susiduriama su reikšmingais užduočių pokyčiais įdiegus automatizavimą, 

o tai daugiau nei EBPO šalių vidurkis (Nedelkoska and Quintini, 2018[2]) (1.1 pav.). Be to, dėl COVID-19 

krizės daugelio profesijų atstovams teko staiga pereiti prie nuotolinio darbo, todėl įmonės ir darbuotojai 

buvo priversti sparčiai stiprinti savo skaitmenines kompetencijas. Lietuvoje reikės skatinti automatizavimui 

atsparesnių įgūdžių ir darbo vietų formavimą ir kurti intervencines priemones bei investicijas, kuriomis būtų 

sudarytos sąlygos iš skaitmenizacijos gauti naudos.  
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1.1 pav. Galimybių automatizuoti darbo vietas skirtumai pasirinktose šalyse 

Darbo vietų, kurioms būdinga automatizavimo rizika, procentinė išraiška pagal rizikos laipsnį 

 

Pastaba: 70 proc. tikimybė reiškia didelę automatizavimo riziką, o 50–70 proc. tikimybė – reikšmingų pokyčių dėl automatizavimo riziką. 

Šaltinis: Nedelkoska and Quintini (2018[2]), “Automation, skills use and training”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 

http://dx.doi.org/10.1787/2e2f4eea-en. 

StatLink 2https://stat.link/ihqm0s  

Prie neapibrėžtumo, susijusio su technologiniais pokyčiais, prisideda dar ir nuolatinė tarptautinės prekybos 

ir pasaulinių vertės grandinių plėtra. Dėl naujų technologijų ir prekybos liberalizavimo pasaulis tapo dar 

labiau globalizuotas, jam būdingos besiplečiančios tiekimo grandinės ir užsakomosios paslaugos (angl. 

outsourcing). Lietuvos integracija į tarptautinę prekybą ir pasaulines vertės grandines ir toliau daro įtaką 

jos ekonomikos sektorių struktūrai ir konkurencingumui, o tai savo ruožtu turi nuolatinį poveikį įgūdžių 

pasiūlai ir paklausai darbo rinkoje. 

Emigracija ir visuomenės senėjimas taip pat smarkiai veikia Lietuvos ekonomiką ir visuomenę. Pirmą kartą 

po 20 metų neigiami migracijos srautai 2019 m. vėl tapo teigiami. Dėl mažėjančios darbingo amžiaus 

gyventojų dalies Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų EBPO šalių, mažėja darbo jėgos panaudojimo indėlis į 

ekonomikos augimą. Taigi, našumo augimas ateityje taps dar svarbesniu ekonomikos augimo veiksniu, 

todėl augs poreikis didinti darbuotojų išdirbį. 

Su aplinka susiję iššūkiai, kaip antai klimato kaita, oro kokybė, vandens tarša, atliekų tvarkymas ir 

biologinės įvairovės nykimas, turi pasekmių įgūdžiams ir veikiausiai – jų ugdymui bei panaudojimui. 

Pereinant prie žaliosios ekonomikos bus sukurta naujų žaliųjų darbo vietų, o kai kurios esamos darbo 

vietos gali būti panaikintos arba gali būti pakisti jų kasdienės užduotys ir metodai (ILO, 2017[3]; Martinez-

Fernandez, Hinojosa and Miranda, 2010[4]). Politikos formuotojai susidurs su ilgalaikiu iššūkiu sudaryti 

sąlygas pereiti prie ekonomikos, kurioje vyrautų tvari, aukšta kvalifikacija ir dideliu našumu grįsta veikla. 

Atsižvelgiant į visa tai, žmonėms reikės vis labiau tobulinti savo įgūdžius, kad gebėtų atlikti naujas užduotis 

esamose darbo vietose, arba įgyti naujoms darbo vietoms reikalingų įgūdžių. Stiprūs pamatiniai, 

skaitmeniniai bei socialiniai ir emociniai įgūdžiai, kaip antai kritinis mąstymas, bendravimas ir gebėjimas 

prisitaikyti, taps būtina sąlyga, kad žmonės būtų atsparūs kintantiems įgūdžių poreikiams ir kad juos lydėtų 

sėkmė ir darbe, ir gyvenime.  
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COVID-19 pandemija sutrikdė pažangą ir gali paaštrinti sistemines problemas 

2008 m. pasaulinė finansų krizė labai smarkiai paveikė Lietuvą, po jos prasidėjo gilus ekonomikos 

nuosmukis. 2019 m. Lietuva vėl ėmė klestėti: jos bendrasis vidaus produktas (BVP) augo labiausiai tarp 

EBPO šalių, o užimtumo lygis viršijo Europos Sąjungos (ES) ir EBPO vidurkius. Tačiau dėl COVID-19 

krizės atsigavimas sustojo: ekonomika susitraukė 0,8 proc., o nedarbas 2020 m. padidėjo iki 8,5 proc. ir 

toks liko visus metus, nepaisant to, kad vyriausybė namų ūkiams ir įmonėms teikė beveik 10 proc. BVP 

dydžio paramą. EBPO prognozuoja, kad 2021 m. ekonomika atsigaus, o nedarbas mažės (OECD, 2020[5]), 

tačiau užsitęsę pasaulio prekybos sutrikimai gali pabloginti šią prognozę. 

Neišnyko ir kitos nuolatinės Lietuvos problemos, kurias COVID-19 pandemija galėtų paaštrinti. Skurdas 

išlieka didelis, ypač tarp bedarbių, mažiau išsilavinusių asmenų, vienišų tėvų ir pagyvenusių žmonių 

(OECD, 2020[6]). Našumo ir gerovės skirtumai tarp regionų didėja, vadinasi, mažai investuojama 

periferiniuose regionuose, o darbo jėgos judumas į ekonomiškai stiprias vietoves – taip pat mažas. Be to, 

darbo našumas lygus tik maždaug dviem trečdaliams EBPO šalių vidurkio, o tai rodo, be kita ko, didelį 

neoficialaus darbo paplitimą ir įgūdžių neatitiktį (OECD, 2020[6]). Tarptautiniai duomenys rodo, kad krizė 

neproporcingai didelį poveikį turėjo žemos kvalifikacijos ir menkai apmokamą darbą dirbantiems 

asmenims, todėl Lietuvoje reikės įgyvendinti tikslinių įgūdžių ir kitas politikos kryptis, siekiant išvengti 

tolesnio nelygybės didėjimo.  

Lietuvoje ir toliau susiduriama su įgūdžių disbalansu, kuris kenkia našumo augimui. Remiantis EBPO 

duomenų bazės „Skills for Jobs“ duomenimis (OECD, 2018[7]), Lietuvoje trūksta darbuotojų, turinčių 

kompiuterijos ir elektronikos žinių, sistemų vertinimo ir analizės įgūdžių bei verbalinių ir kiekybinės 

informacijos apdorojimo gebėjimų. Šis trūkumas ypač stipriai paveikė tam tikras profesijas (įskaitant 

mokslo ir inžinerijos specialistus, vadovus, vyresniuosius pareigūnus ir teisės aktų leidėjus) ir sektorius 

(įskaitant IKT sektorių). Naujausios prognozės rodo, kad Lietuvoje gali kilti sunkumų įdarbinant vidutinės 

kvalifikacijos profesijų atstovus, įskaitant aptarnavimo sferos ir pardavimo darbuotojus, taip pat įrenginių ir 

mašinų operatorius ir surinkėjus bei amatininkus ir susijusios veiklos atstovus (Cedefop, 2020[8]). 2019 m. 

apie 41 proc. Lietuvoje aukštojo mokslo ir profesinio rengimo ir mokymo programų absolventų (jaunesnių 

nei 35 m. ir nedalyvaujančių formaliojo švietimo programoje) dirbamas darbas neatitiko jų studijų srities 

ir (arba) kvalifikacijos. Įgūdžių neatitiktį Lietuvoje sumažinus iki geriausių rezultatų šioje srityje pasiekusių 

šalių lygio, našumas galėtų padidėti maždaug 10 proc. (Adalet McGowan and Andrews, 2017[9]). Dėl 

COVID-19 pandemijos laikinai sumažėjo įdarbinimo poreikis ir darbuotojų trūkumo problema, todėl daugiau 

absolventų gali būti priversti imtis žemesnės kvalifikacijos reikalaujančio ar jiems menkai tinkančio darbo. 

Pandemija taip pat gali paspartinti struktūrinius sektorių pokyčius, pavyzdžiui, pasikeitus vartotojų 

įpročiams gali sustiprėti įgūdžių neatitiktis, jei švietimo sistemos nereaguos pakankamai greitai. 

Įgūdžiai turėtų būti Lietuvos politikos atsako pagrindas 

Dėl pirmiau minėtų didžiųjų tendencijų ir su jomis susijusių sunkumų didėja poreikis Lietuvoje kurti ateities 

perspektyvomis grindžiamą, dinamišką įgūdžių politiką. Norint sėkmingai veikti rytdienos pasaulyje, 

žmonėms reikės tvirtesnių ir įvairiapusiškesnių įgūdžių. Įgijus tvirtus pamatinius įgūdžius žmonėms 

lengviau prisitaikyti prie besikeičiančių įgūdžių poreikių, jie tampa jiems atsparesni, o skaitmeniniai, 

universalūs, socialiniai ir emociniai bei su konkrečiu darbu susiję įgūdžiai (1.1 langelis) taps vis svarbesni 

siekiant sėkmės moksluose, darbe ir gyvenime. Kad asmenų dalyvavimas visuomenėje būtų visavertis, o 

darbo keitimo procesas darbo rinkoje būtų sėkmingai valdomas, aukštos kokybės mokymasis visą 

gyvenimą turėtų būti prieinamas visiems. Suaugusiesiems reikės geresnių galimybių tobulinti kvalifikaciją 

ir persikvalifikuoti, o mokymo paslaugų teikėjai turės kurti lankstesnes ir mišresnes mokymosi formas. 

Įmonės turės rasti kūrybiškesnių ir produktyvesnių būdų savo darbuotojų įgūdžiams panaudoti. Galiausiai, 

norint užtikrinti reformų tvarumą, reikės patikimų valdymo struktūrų. 

Įgūdžių svarba Lietuvai atsispindi ir Europos įgūdžių darbotvarkėje, kuria siekiama sustiprinti tvarų 

konkurencingumą, kaip nustatyta Europos žaliojo kurso veiksmų gairėse, įgyvendinti pirmąjį Europos 



   11 

EBPO LIETUVOS ĮGŪDŽIŲ STRATEGIJA © OECD 2021 
  

socialinių teisių ramsčio principą (švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą prieinamumas visoje ES) 

ir stiprinti atsparumą krizėms (mokantis iš COVID-19 pandemijos patirties). Europos Komisija, 

atsižvelgdama į šiuos tikslus, rekomendavo Lietuvai gerinti kokybę ir efektyvumą visuose švietimo ir 

mokymo lygmenyse, įskaitant suaugusiųjų mokymąsi. Tačiau įgyvendinant šią rekomendaciją nuo 2019 m. 

Lietuvoje padaryta tik nedidelė pažanga (European Commission, 2020[10]). Lietuvoje įgyvendinamos 

vidutinės trukmės ir ilgalaikės planavimo iniciatyvos (aptariamos toliau) – tai unikali galimybė užtikrinti, kad 

įgūdžiai taptų vienu svarbiausių darbotvarkės klausimų, ir taip daryti teigiamą poveikį didžiosioms 

tendencijoms, įveikti sunkumus ir pasinaudoti šalyje turimomis galimybėmis. Įgūdžių strategijos projekto 

tikslas – padėti Lietuvai pasinaudoti šia galimybe.  

1.1 langelis. Kad lydėtų sėkmė darbe ir gyvenime, reikia daug įvairių įgūdžių 

2019 m. EBPO įgūdžių strategijoje nustatyta daug įgūdžių, kurie svarbūs siekiant ekonominių ir 

socialinių rezultatų, tarp jų yra:  

 pamatiniai įgūdžiai: raštingumo, skaičiavimo ir skaitmeninio raštingumo įgūdžiai; 

 universalūs kognityviniai ir metakognityviniai įgūdžiai: kritinis mąstymas, sudėtingų 

problemų sprendimas, kūrybinis mąstymas, mokėjimas mokytis ir savireguliacija; 

 socialiniai ir emociniai įgūdžiai: sąžiningumas, atsakingumas, empatija, pasitikėjimas savimi 

ir bendradarbiavimas; 

 profesiniai, techniniai ir specialūs įgūdžiai: įgūdžiai, reikalingi konkrečių profesijų 

reikalavimams įvykdyti. 

Šaltinis: OECD (2019[1]), OECD Skills Strategy 2019: Skills to Shape a Better Future, https://dx.doi.org/10.1787/9789264313835-en. 

EBPO įgūdžių strategijos projektas Lietuvoje 

Įgyvendinant EBPO įgūdžių strategijos projektus sudaromos sąlygos taikyti strateginį ir visapusišką požiūrį 

vertinant su įgūdžiais susijusius šalių iššūkius ir galimybes ir kuriant efektyvesnes įgūdžių sistemas. EBPO 

bendradarbiauja su šalimis siekiant sukurti politinio atsako priemones, pritaikytas kiekvienos šalies 

specifiniams su įgūdžiais susijusiems iššūkiams ir poreikiams. Šio požiūrio pagrindas – EBPO įgūdžių 

strategijos sistema (1.2 pav.), kurios sudedamosios dalys nurodytos toliau. 

 Tinkamų įgūdžių ugdymas visą gyvenimą. Siekiant užtikrinti, kad šalys gebės prisitaikyti ir 

sėkmingai veikti sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, visi žmonės turi turėti galimybę įgyti ir išlaikyti 

tvirtą kompetenciją, kurią sudaro daug įvairių įgūdžių. Prasidėjęs vaikystėje ir jaunystėje, šis 

procesas tęsiasi suaugus ir trunka visą gyvenimą. Jis taip pat apima visas gyvenimo sritis: formaliai 

su juo susiduriama mokyklose ir aukštosiose mokyklose, o neformaliai ir neoficialiai – namuose, 

bendruomenėje ir darbo vietose. 

 Efektyvus įgūdžių panaudojimas darbe ir visuomenėje. Įgyti tvirtų ir įvairių įgūdžių – tik pirmasis 

žingsnis. Siekiant užtikrinti, kad investicijos į įgūdžių ugdymą šalims ir žmonėms duotų kuo didesnę 

ekonominę ir socialinę grąžą, reikia suteikti ir galimybių bei paskatų žmonėms visapusiškai ir 

efektyviai naudoti savo įgūdžius darbe ir visuomenėje. 

 Įgūdžių sistemų valdymo stiprinimas. Norint sėkmingai ugdyti ir naudoti tinkamus įgūdžius, 

reikalingos tvirtos valdymo priemonės, kuriomis siekiama skatinti veiksmų koordinavimą, 

tarpusavio pagalbą ir bendradarbiavimą visose valdžios struktūrose, įtraukti suinteresuotąsias šalis 

viso politikos kūrimo ciklo metu, kurti integruotas informacines sistemas bei derinti ir koordinuoti 

finansavimo priemones. Įgyvendinant EBPO įgūdžių strategijos projektą Lietuvoje, šis požiūris 

realizuotas sudarius tarpžinybinę projekto grupę, kurios užduotis – užtikrinti, kad įgūdžių politika 

būtų formuojama visais valdžios lygmenimis, taip pat įtraukus daug įvairių suinteresuotųjų šalių. 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264313835-en
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1.2 pav. EBPO įgūdžių strategijos sistema 

 

Šaltinis: OECD (2019[1]), OECD Skills Strategy 2019: Skills to Shape a Better Future, https://dx.doi.org/10.1787/9789264313835-en. 

EBPO įgūdžių strategijos projektas Lietuvoje oficialiai pradėtas įgyvendinti prasidedant COVID-19 

pandemijai, todėl apsilankymai Lietuvoje buvo pakeisti virtualiomis bendradarbiavimo formomis. 2020 m. 

kovo mėn. EBPO surengė virtualų įgūdžių seminarą, skirtą projekto pradžiai, gegužės ir birželio mėn. – 

vertinimo konsultacijas, skirtas patiriamiems sunkumams diagnozuoti, o rugsėjo mėn. – konsultacijas dėl 

rekomendacijų, skirtas rekomendacijoms parengti. Šių virtualių vertinimo konsultacijų ir konsultacijų dėl 

rekomendacijų metu buvo organizuojami dvišaliai susitikimai, ekspertų grupių diskusijos, interaktyvūs 

suinteresuotųjų šalių seminarai ir internetiniai seminarai, kuriuose dalyvavo valdžios pareigūnai ir 

suinteresuotosios šalys. Konsultacijomis siekta ne tik papildyti rengiamą ataskaitą vietos įžvalgomis, bet ir 

plėtoti konstruktyvų dialogą bei formuoti bendrą su įgūdžiais susijusių sunkumų ir galimybių supratimą, 

kuris galėtų paskatinti imtis veiksmų. Į EBPO įgūdžių strategijos projektą Lietuvoje įtraukta apie 150 

dalyvių, atstovaujančių ministerijoms ir agentūroms, savivaldybėms, švietimo paslaugų teikėjams, 

darbdaviams, darbuotojams, tyrėjams ir kitiems sektoriams.  

Ataskaita parengta po pirmojo COVID-19 pandemijos protrūkio. Joje pateikiamos rekomendacijos, kaip 

būtų galima palengvinti atsigavimą Lietuvoje, taip pat rekomendacijos, kuriomis siekiama ilgainiui padidinti 

Lietuvos įgūdžių sistemos efektyvumą ir atsparumą. 

Įgūdžių sistemos efektyvumas Lietuvoje 

EBPO įgūdžių strategijos rodiklių suvestinėje apžvelgiami šalių santykiniai veiklos rezultatai pagal visus 

EBPO įgūdžių strategijos aspektus (1.3 pav.). Kiekvienas strategijos aspektas vertinamas pagal kelis 

rodiklius. Kai kurie iš jų yra sudėtiniai, todėl galima pateikti glaustą kiekvienos šalies veiklos rezultatų 

apžvalgą (žr. išsamios ataskaitos 1 skyriaus 1.B priedą). 
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https://dx.doi.org/10.1787/9789264313835-en
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1.3 pav. EBPO įgūdžių strategijos rodiklių suvestinė. Lietuva ir pasirinktos Europos šalys 

 
Pastaba: šie suvestiniai rodikliai yra apskaičiuoti išvedant paprastą aritmetinį vidurkį iš tam tikro skaičiaus pagrindinių rodiklių (žr. išsamios 

ataskaitos 1 skyriaus 1.B priedą). Visi pagrindiniai rodikliai sunorminti tokiu būdu, kuris reiškia, kad didesnė reikšmė ir buvimas „20% geriausių“ 

grupėje reiškia geresnį efektyvumą. X reiškia, kad duomenų nepakanka arba nėra, o taškeliais pažymėtas skritulys reiškia, jog trūksta duomenų 

ne mažiau kaip vienam pagrindiniam rodikliui. 

Tinkamų įgūdžių ugdymas 

Lietuvoje galėtų būti pagerinti rezultatai keliose įgūdžių ugdymo srityse (1.4 pav.). 

Nors dalyvavimo lygis visuose formaliojo švietimo lygiuose yra aukštas, vis dar esama 

nelygybės 

Ugdymas privalomas nuo ikimokyklinio iki pagrindinio ugdymo etapo (nuo 6 iki 16 metų). Dalyvavimas 

ikimokykliniame ugdyme ir toliau didėja, tačiau vis dar yra žemesnis nei Latvijoje ir Estijoje ir išlieka ypač 

mažas tarp vaikų, augančių nepalankioje socialinėje ir ekonominėje aplinkoje. Lietuvoje privalomojo 

ugdymo etapuose mokymo programų nebaigia mažiausiai asmenų tarp EBPO šalių, o tai turi teigiamos 

įtakos lygybei. Vis dėlto, palyginti nedaug vidurinį išsilavinimą įgijusių asmenų renkasi profesinį mokymą. 

Be to, jį pasirinkę asmenys daug dažniau kilę iš nepalankios aplinkos nei pasirinkusieji bendrojo lavinimo 

programą. Lietuvoje trečios pakopos išsilavinimą įgijusių jaunų žmonių (25–34 m.) dalis viena didžiausių 

tarp visų EBPO šalių ir šis rodiklis toliau auga. Tačiau iš nepalankios aplinkos kilusiems asmenims aukštojo 

mokslo įstaigose vis dar atstovaujama nepakankamai. 2020 m. tik 17 proc. vidurinį išsilavinimą įgijusių 

asmenų iš mažas pajamas gaunančių šeimų pradėjo studijuoti pagal aukštojo mokslo studijų programas. 

Galima palyginti, kad studijuoti pagal šias programas pradėjo 68 proc. asmenų iš dideles pajamas 

gaunančių šeimų (STRATA, 2020[11]).  

Lietuva

Čekija

Danija

Estija

Suom
ija

Vokietija

Latvija

Norvegija

Lenkija

Slovakija

Švedija

Ar jaunimas yra kvalifikuotas?

Ar jaunimo įgūdžiai gerėja?

Ar jaunimo įgūdžiai ugdomi įtraukiai?

Kiek jaunų žmonių įgyja trečios pakopos išsilavinimą?

Kiek kvalifikuoti yra trečios pakopos išsilavinimą įgiję jauni suaugusieji? x

Kiek įtraukus yra trečios pakopos išsilavinimas? x

Kiek tvirti yra suaugusiųjų pamatiniai įgūdžiai? x

Ar suaugusieji turi įvairių įgūdžių? x

Ar esama stiprios suaugusiųjų švietimo kultūros? x

Ar suaugusiųjų įgūdžiai ugdomi įtraukiai? x

Ar įgūdžiai gerai panaudojami darbo rinkoje?

Ar darbo rinka yra įtrauki?

Ar įgūdžiai gerai atliepia darbo rinkos poreikius?

Ar intensyviai įgūdžiai panaudojami darbo vietose? x

Ar žmonės intensyviai naudoja savo įgūdžius kasdieniniame gyvenime? x

Ar gerėja įgūdžių panaudojimas darbe? x x

Ar įmonės darbo vietas organizuoja taip, kad įgūdžiai būtų panaudojami efektyviai? x

Ar įgūdžių panaudojimas skatinamas inovacijomis?

Efektyvus 

įgūdžių 

panaudojimas

Aktualių 

įgūdžių 

ugdymas

1 Top 20%

2 Top 20-40%

3 Around the average

4 Bottom 20-40%

5 Bottom 20%

20 % geriausių           

20–40 % geriausių     

Netoli vidurkio                                 

20–40 % esančių žemiausiai       

20 % esančių žemiausiai

Rodikliai, taikomi 
pagrindiniams įgūdžių 
strategijos ramsčiams įvertinti
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1.4 pav. Lietuvos rezultatai pagal svarbiausius rodiklius, susijusius su tinkamų įgūdžių ugdymu 

Santykinė pozicija šalių vertinimo skalėje (remiantis normalizuotais balais), kur didesnė vertė atspindi geresnius 

rezultatus 

 

Kaip suprasti šį grafiką? Normalizuoti balai rodo visų EBPO šalių santykinį rezultatą: kuo labiau rodikliai nutolę nuo diagramos centro, tuo jie 

geresni. Pavyzdžiui, rodiklio „Noras dalyvauti suaugusiųjų švietime“ balas, palyginti su EBPO šalių vidurkiu, yra žemas ir parodo, kad pagal 

norinčių dalyvauti darbuotojų santykinę dalį šalis yra vertinimo skalės apačioje. 

Pastabos: ESCS – tai Tarptautinio moksleivių vertinimo programoje taikomas ekonominės, socialinės ir kultūrinės padėties indeksas. EBPO 

šalių vidurkis yra pagrįstas šalių ir regionų imtimi, nustatyta atliekant Suaugusiųjų gebėjimų tyrimą (PIAAC programos dalis). 

Šaltinis: naudotų šaltinių ir metodikos paaiškinimus galima rasti išsamios ataskaitos 1 skyriaus 1.B priede. 

StatLink 2 https://stat.link/rsuhb8 

Jauniems žmonėms trūksta aukšto lygio įgūdžių 

Jaunų žmonių įgūdžiai Lietuvoje palyginti žemo lygio. EBPO Tarptautinio moksleivių vertinimo programos 

(PISA) 2018 m. rezultatai rodo, kad vertinant penkiolikmečių moksleivių skaitymo, matematikos ir gamtos 

mokslų įgūdžius rezultatai vis dar žemesni nei EBPO šalių vidurkis ir laikui bėgant jie negerėjo (OECD, 

2019[12]). Iš nepalankios ekonominės, socialinės ir kultūrinės aplinkos kilusiems moksleiviams sekasi 

prasčiau nei kitiems moksleiviams (šis rodiklis atitinka EBPO šalių vidurkį) ir per pastarąjį dešimtmetį 

skirtumas tarp rezultatų nesumažėjo. Jaunų trečios pakopos išsilavinimą įgijusių absolventų raštingumo 

lygis Lietuvoje žemesnis nei EBPO šalių vidurkis, tačiau skaičiavimo įgūdžių lygis – aukštesnis.  

Lietuva EBPO vidurkis

Ar jaunimas yra 
kvalifikuotas? 

Ar jaunimo įgūdžiai 
gerėja? 

Ar jaunimo 
įgūdžiai ugdomi 
įtraukiai?

Kiek jaunų žmonių 
įgyja trečios 
pakopos 
išsilavinimą?

Kiek kvalifikuoti yra trečios 
pakopos išsilavinimą įgiję 
jauni žmonės?

Kiek įtraukus yra trečios 
pakopos mokslas?

Kiek tvirti yra suaugusiųjų 
pamatiniai įgūdžiai?

Ar suaugusieji
turi įvairių 
įgūdžių?

Ar suaugusiųjų įgūdžiai 
ugdomi įtraukiai?

Ar esama stiprios
suaugusiųjų švietimo 
kultūros?

Raštingumas
(PIAAC)

Skaičiavimo 
įgūdžiai (PIAAC)

Trečios pakopos 
išsilavinimą įgiję 
asmenys, kurių 
tėvai turi žemą 

išsilavinimo lygį, 
%

Trečios pakopos išsilavinimą 
įgijusių 25-34 metų asmenų 
skaičiavimo įgūdžiai (PIAAC)

Trečios pakopos išsilavinimą 
įgijusių 25-34 metų asmenų 
problemų sprendimo įgūdžiai 

(PIAAC)

Skaitymas
(PISA)

Gamtos 
mokslai
(PISA)

PISA vidurkis, 
3 metų 
tendencija

Matematika
(PISA)

PISA ESCS 
lygybės indeksas

Trečios pakopos 
išsilavinimo įgijimo lygis 
tarp 25-34 metų asmenų

Problemų sprendimo 
įgūdžiai, % 2/3 lygio 
(PIAAC)

Trečios pakopos 
išsilavinimą įgijusių 25-

34 metų asmenų 
raštingumas (PIAAC)

Įvairiapusiškų 
įgūdžių turinčių 
suaugusiųjų dalis,% 
(PIAAC)

Dalyvavimo 
formaliajame ir (arba) 

neformaliajame 
suaugusiųjų švietime 

lygis (PIAAC)

Noras dalyvauti 
suaugusiųjų švietime
(PIAAC) 

Dalyvavimo kliūtys
(PIAAC) 

Raštingumo 
lygio skirtumai 
tarp asmenų, 
kurių tėvai turi 
aukštą ir žemą 
išsilavinimo lygį

(PIAAC) 

https://stat.link/rsuhb8
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Suaugusiesiems trūksta tvirtų pamatinių įgūdžių, tik nedidelė jų dalis dalyvauja švietimo ir 

mokymo programose 

Lietuvoje pamatiniai suaugusiųjų įgūdžiai (raštingumas, mokėjimas skaičiuoti, problemų sprendimas) 

žemesnio lygio nei suaugusiųjų kitose EBPO šalyse. Be to, palyginti su kitomis EBPO šalimis, Lietuvoje 

gana nedaug suaugusiųjų (16 proc.) turi įvairiapusišką pamatinių įgūdžių kompleksą (bent vidutinio lygio 

raštingumo, skaičiavimo ir problemų sprendimo įgūdžius). Suaugusiųjų, kilusių iš aukšto lygio išsilavinimą 

turinčių šeimų, ir tų, kurie kilę iš tokio išsilavinimo neturinčių šeimų, pamatinių įgūdžių lygis yra gana 

panašus. Vis dėlto švietimo ir mokymo programose dalyvauja palyginti nedaug suaugusiųjų. Suaugusiųjų 

motyvacija mokytis gana žema, o daugelis norinčiųjų mokytis susiduria su kliūtimis.  

Efektyvus įgūdžių panaudojimas 

Lietuvos žmonių įgūdžiai taip pat galėtų būti efektyviau panaudojami darbo vietose ir visuomenėje 

(1.5 pav.). 

Gana didelė suaugusiųjų dalis aktyviai dalyvauja darbo rinkoje  

Panaudoti Lietuvos žmonių įgūdžius darbo rinkoje sekasi palyginti gerai. Gana didelė suaugusiųjų dalis 

dalyvauja darbo rinkoje ir yra įdarbinti, o nedirbančių, švietimo arba mokymo programoje nedalyvaujančių 

jaunų žmonių dalis yra mažesnė nei EBPO šalių vidurkis. Tačiau Lietuvos rezultatai siekiant įtraukios darbo 

rinkos prieštaringi. Nors Lietuvoje, priešingai nei kitose EBPO šalyse, skirtumo tarp lyčių užimtumo lygio, 

galima sakyti, nėra, užimtumo lygio skirtumas tarp aukšto ir žemo lygio išsilavinimą turinčių suaugusiųjų 

Lietuvoje vienas didžiausių tarp visų EBPO šalių, o tai parodo, kokia svarba darbo rinkoje teikiama trečios 

pakopos išsilavinimui. 

Įgūdžių disbalansas darbo rinkoje gana didelis 

Rodiklių suvestinės duomenimis, Lietuvos darbo rinkoje įgūdžių neatitiktis, trūkumai ir pertekliai dažnesni 

nei daugelyje kitų EBPO šalių. Šį vertinimą patvirtina kiti duomenys, surinkti Lietuvoje, taip pat EBPO ir 

CEDEFOP duomenys (OECD, 2018[7]) (Cedefop, 2020[8]), kaip aptariama išsamios ataskaitos 2 skyriuje ir 

kitose ataskaitos dalyse. Pavyzdžiui, Lietuvoje darbuotojų, kurių kvalifikacija (pagal raštingumo ir 

skaičiavimo įgūdžius) yra per aukšta atliekamam darbui, dalis didesnė nei bet kurioje kitoje į Suaugusiųjų 

gebėjimų tyrimą įtrauktoje šalyje ar ekonomikoje.  

Įgūdžių potencialas neišnaudojamas nei darbe, nei visuomenėje 

Remiantis duomenimis, kuriuos pateikė suaugusieji Lietuvoje, jie savo įgūdžius (skaitymo, skaičiavimo bei 

IKT įgūdžius) darbe ir gyvenime naudoja rečiau nei suaugusieji daugumoje kitų EBPO šalių. Tai rodo, kad 

neišnaudojama galimybė realizuoti naudą, sukuriamą investuojant į įgūdžių ugdymą. Be to, Lietuvoje darbo 

vietų, kurioms taikomos EDVP, pvz., darbo lankstumas ir savarankiškumas, komandinis darbas, 

mokymasis ir tobulėjimas, karjeros planavimas ir veiklos rezultatų valdymas, dalis (15 proc.) lygi maždaug 

pusei EBPO šalių vidurkio. Menkas įgūdžių panaudojimas, taip pat vangus EDVP taikymas Lietuvoje gali 

riboti inovacijas, o inovacijų trūkumas savo ruožtu gali trukdyti šiuos rodiklius pagerinti.  
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1.5 pav. Lietuvos rezultatai pagal svarbiausius rodiklius, susijusius su efektyviu įgūdžių 
panaudojimu 

Santykinė pozicija šalių vertinimo skalėje (remiantis normalizuotais balais), kur didesnė vertė atspindi geresnius 

rezultatus 

 

Kaip suprasti šį grafiką? Normalizuoti balai rodo visų EBPO šalių santykinį rezultatą: kuo labiau rodikliai nutolę nuo diagramos centro, tuo jie 

geresni. Pavyzdžiui, rodiklio „Užimtumo skirtumai tarp aukštą ir žemą išsilavinimo lygį turinčių asmenų“ rezultatas yra mažesnis nei EBPO šalių 

vidurkis, t. y. užimtumo lygio skirtumas tarp darbuotojų, turinčių aukšto ir žemo lygio išsilavinimą, Lietuvoje palyginti didelis. 

Pastabos: EBPO šalių vidurkis yra pagrįstas EBPO šalių ir regionų imtimi, nustatyta atliekant Suaugusiųjų gebėjimų tyrimą (PIAAC programos 

dalis).  

1. Nedirbantys, švietimo arba mokymo programoje nedalyvaujantys jauni žmonės (NEET). 

2. Efektyvios darbo vietų praktikos. 

Šaltinis: naudotų šaltinių ir metodikos paaiškinimus galima rasti išsamios ataskaitos 1 skyriaus 1.B priede. 

StatLink 2 https://stat.link/kejx1a 

Įgūdžių sistemų valdymo stiprinimas 

Nors įgūdžių sistemos valdymas įgūdžių rodiklių suvestinėje nėra matuojamas, patikimas įgūdžių sistemos 

viešasis valdymas priklauso nuo to, ar Vyriausybė geba koordinuoti, valdyti, stebėti, perduoti informaciją ir 

veikti horizontaliai (Vyriausybės padaliniuose ir įstaigose) bei vertikaliai (bendradarbiaudama su vietos 

valdžios institucijomis ir išorės viešosiomis bei privačiosiomis suinteresuotosiomis šalimis). Nemažai su 

įgūdžiais susijusių sunkumų visose EBPO šalyse šiandien kyla dėl taikomų prastų valdymo priemonių 

visose politikos srityse ir valdžios lygmenyse, neefektyvaus bendradarbiavimo su suinteresuotosiomis 

šalimis, nepakankamos informacijos apie įgūdžius ir mokymosi rezultatus bei neefektyvių finansavimo 

mechanizmų. 

Lietuva Inner circle EBPO vidurkis

Darbingo amžiaus 
asmenų užimtumo lygis

Darbo jėgos 
aktyvumo lygis

Dalis, kurią 
sudaro NEET¹

Užimtumo skirtumai 
tarp lyčių

Užimtumo skirtumai 
tarp aukštą ir žemą 
išsilavinimą turinčių 

asmenų

Darbo rinkos disbalansas
(ar esama darbo vietai 

reikalingų įgūdžių)

Skaitymo įgūdžiai 
darbe (PIAAC)

Skaičiavimo įgūdžiai 
darbe (PIAAC)

Skaitymo
įgūdžiai 

namuose 
(PIAAC)

Skaičiavimo 
įgūdžiai 

namuose 
(PIAAC)

IRT 
įgūdžiai 

namuose 
(PIAAC)

IRT įgūdžiai darbe 
(PIAAC)

IRT įgūdžių 
panaudojimo skirtumai 
tarp vidutinio ir vyresnio 
amžiaus darbuotojų

Efektyvių darbo vietų 
praktikų diegimo lygis², 
% darbo vietų (PIAAC)

Mokslininkų skaičius
1 000 darbuotojų

Patentų šeimų 
indeksas

Ar įgūdžiai gerai panaudojami darbo 
rinkoje? 

Ar darbo rinka yra 
įtrauki? 

Ar įgūdžiai gerai 
atliepia darbo rinkos 
poreikius?

Ar intensyviai įgūdžiai 
panaudojami darbo vietose? 

Ar žmonės intensyviai naudoja savo 
įgūdžius kasdieniame gyvenime? 

Ar gerėja įgūdžių 
panaudojimas darbe?

Ar įmonės darbo vietas 
organizuoja taip, kad įgūdžiai 
būtų panaudojami efektyviai?

Ar įgūdžių panaudojimas 
skatinamas inovacijomis?

Skaičiavimo įgūdžių 
panaudojimo skirtumai 
tarp vidutinio ir vyresnio 
amžiaus darbuotojų 

Skaitymo įgūdžių 
panaudojimo skirtumai 
tarp vidutinio ir 
vyresnio amžiaus 
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Su įgūdžių politika susijęs horizontalus ministerijų veiklos koordinavimas Lietuvoje vis dar sunkiai 

įgyvendinamas ir, atrodo, pasibaigus planavimo etapui yra gana ribotas. Tai pasakytina apie politikos 

įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo etapus. Savivaldybių ir regionų plėtros tarybų gebėjimai veikti 

savarankiškai ir valdyti savo švietimo paslaugų teikėjus dažnai yra nepakankami. Į įgūdžių politikos 

formavimą įtraukti suinteresuotąsias šalis Lietuvoje sekasi šiek tiek geriau, tačiau suinteresuotųjų šalių 

asociacijoms kartais trūksta gebėjimų efektyviai dalyvauti. Didelė pažanga Lietuvoje padaryta kuriant 

įrodymais pagrįsto politikos formavimo, įgūdžių vertinimo bei prognozavimo priemones, tačiau 

ministerijose įrodymais pagrįstos politikos formavimo poreikis ir gebėjimai nėra stiprūs. Palyginti su 

tarptautiniu ir regioniniu lygiu, Lietuvoje vieno besimokančio asmens švietimui tenkančios išlaidos yra 

mažos, o švietimo finansavimo šaltiniai nėra labai įvairūs. 

Politikos formavimo kontekstas Lietuvoje 

Įgūdžių svarba pripažįstama įvairiose Lietuvoje įgyvendinamose politikose  

Lietuvoje jau yra sukurta nemažai strategijų ir reformų (pilną apžvalgą rasite išsamios ataskaitos 1 skyriaus 

1.C priede), siekiant išnaudoti teigiamą didžiųjų tendencijų poveikį, įveikti iššūkius ir pasinaudoti šalyje

turimomis įgūdžių sistemos galimybėmis. Su įgūdžiais susiję šių strategijų prioritetai ir tikslai yra

apibendrinti kiekvieno skyriaus pradžioje, siekiant pabrėžti jų ryšį su EBPO vertinimu ir rekomendacijomis.

Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ – tai nacionalinės strategijos dokumentas, kuriame 

pateikiama Lietuvos ateities vizija iki 2030 m. Joje numatyta sukurti besimokančią visuomenę, kurioje 

žmonės išsilavinę, domisi mokslu ir naujovėmis, nebijo naujausių technologijų ir yra su jomis susipažinę, 

gerai moka užsienio kalbas ir trokšta mokytis visą gyvenimą. 2021–2030 m. nacionaliniame pažangos 

plane pateikiama 10 ateinančiam dešimtmečiui skirtų strateginių Lietuvos tikslų, kuriais siekiama užtikrinti 

socialinės, ekonominės, aplinkos ir saugumo politikų rengimo pažangą. Nacionalinio pažangos plano 

trečiojo strateginio tikslo formuluotėje įgūdžiams skiriamas ypatingas dėmesys. Juo siekiama didinti 

švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, kad būtų tenkinami asmenų ir visuomenės poreikiai. 2020 m. 

Vyriausybės programoje išdėstytos Vyriausybės misijos ateinantiems ketveriems metams ir numatyti tokie 

prioritetai kaip visiems prieinama gera mokykla ir šiuolaikinis ugdymo turinys, rinkos poreikius atliepianti 

profesinio ugdymo sistema, mokymuisi visą gyvenimą palanki sistema, universalus verslumas ir modernios 

ir veiksmingos (valdžios) institucijos (The Seimas of the Republic of Lithuania, 2020[13]). Galiausiai, 

Strateginio valdymo įstatymu siekiama sukurti ir plėtoti į rezultatus orientuotą strateginio valdymo sistemą, 

integruojant strateginio planavimo, regionų plėtros ir teritorijų planavimo procesus, siekiant užtikrinti 

ilgalaikę ir darnią valstybės pažangą ir veiksmingą valdžios sektoriaus finansų planavimą ir panaudojimą. 

Šiuo įstatymu suteikiama galimybė įgūdžių politiką koordinuoti tokiu mastu, koks šalyje dar nepasiektas.  

Be to, kaip išsamiau aprašyta tolesniuose išsamios ataskaitos skyriuose, Lietuvoje pastaraisiais metais 

pradėtos įgyvendinti įvairios įgūdžių politikos reformos. Jos apima formaliojo švietimo finansavimo 

modelius, mokyklų ir profesinio mokymo bei aukštojo mokslo įstaigų konsolidavimą, pirminį ir tęstinį 

mokytojų rengimą, profesinio rengimo ir mokymo įstaigų valdymą ir Darbo kodekso pakeitimus. Lietuvai 

žengiant į naują strateginio planavimo laikotarpį, labai svarbu stebėti teigiamą šių reformų poveikį ir jį 

didinti.  

Lietuva turi unikalią galimybę formuodama įgūdžių politiką taikyti strateginį požiūrį 

Lietuvoje šiuo metu rengiamos naujos vidutinės trukmės ir ilgalaikės strategijos, todėl ji turi unikalią 

galimybę formuodama įgūdžių politiką taikyti labiau strateginį požiūrį ir taip prisidėti prie ekonomikos 

klestėjimo, socialinės sanglaudos ir tvaraus augimo. Glausta informacija apie reformas pateikiama toliau.  



18  

EBPO LIETUVOS ĮGŪDŽIŲ STRATEGIJA © OECD 2021 

 Parengus 2021-2030 m. nacionalinį pažangos planą, Lietuvos ministerijose baigiamos formuoti

nacionalinės plėtros programos, kuriose nurodoma, kaip šios ministerijos ketina siekti

nacionaliniame pažangos plane numatytų strateginių Lietuvos tikslų. Nacionalines plėtros

programas tvirtins Vyriausybė, o jų įgyvendinimą prižiūrės Finansų ministerija.

 Lietuvoje baigiama rengti 2021–2027 m. ES fondų investicijų programa, kurioje bendrieji

strateginiai tikslai, numatyti Partnerystės sutartyje, suskirstyti į investicijų prioritetus, konkrečius

tikslus ir galiausiai į konkrečius veiksmus. Pagal Europos įgūdžių darbotvarkę, įgūdžiai svarbūs

siekiant šioje programoje numatytų politikos tikslų, ypač tų, kurie susiję su išmanesnės ir labiau

socialiai atsakingos Europos kūrimu.

 Iki 2021 m. balandžio 30 d. Lietuva Europos Komisijai pateiks ekonomikos gaivinimo ir atsparumo

didinimo planą, kuriame turi būti išdėstyti pagrindiniai reformų ir investicijų veiksmai, skirti

koronaviruso pandemijos ekonominiam ir socialiniam poveikiui švelninti, finansuotini iš

672,5 mlrd. EUR vertės Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės. Kertinė šio plano

dalis turėtų būti įgūdžių politika, nes įgūdžiai aktualūs net keturiems bendriesiems tikslams ir

Europos pavyzdinėms iniciatyvoms, į kurias nukreiptas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo

didinimo priemonės finansavimas (įskaitant 7-ąją pavyzdinę sritį „Persikvalifikavimas ir

kvalifikacijos tobulinimas“).

 Naujajame Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme numatytos nacionalinės

darbotvarkės – tai yra planavimo dokumentai, kuriais remdamasi Vyriausybė nustato ilgalaikę

darbotvarkę konkrečiose politikos srityse. Nacionalines darbotvarkes tvirtina Seimas.

 Ilgalaikėje Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2050“, kurią numatyta parengti iki 2022 m., bus

išdėstyta Lietuvos plėtros vizija bei strateginės kryptys, o į jas galėtų būti įtrauktos kompleksinės

temos, įskaitant įgūdžius.

Ataskaitoje pateiktas vertinimas ir rekomendacijos gali paskatinti šių procesų įgyvendinimą ir padėti 

užtikrinti, kad prioritetai, politika ir investicijos, numatyti Lietuvoje ateinančiam dešimtmečiui, pagerintų 

įgūdžių sistemos rezultatus. 

Prioritetinės sritys ir rekomendacijos 

Remiantis EBPO atliktu pirminiu Lietuvos įgūdžių sistemos efektyvumo vertinimu ir diskusijomis su 

Lietuvos nacionalinio projekto grupe, šiam įgūdžių strategijos projektui buvo nustatytos keturios 

prioritetinės sritys ir dvi horizontaliosios temos. Projekto vykdymo metu EBPO, remdamasi išsamia 

dokumentų analize ir virtualiomis konsultacijomis su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir suinteresuotųjų 

šalių atstovais, nustatė tobulinimo galimybes ir parengė kiekvienai prioritetinei sričiai skirtas 

rekomendacijas. Šios prioritetinės sritys, horizontaliosios temos ir tobulinimo galimybės pavaizduotos 

toliau pateiktame grafike (1.6 pav.).  
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1.6 pav. EBPO įgūdžių strategija Lietuvoje. Taikymo sritys ir tikslai 

  

Toliau pateikiamose santraukose nurodytos pagrindinės išvados ir rekomendacijos kiekvienai prioritetinei 

sričiai, o išsami informacija apie šias sritis pateikiama tolesniuose išsamiosios ataskaitos skyriuose.  

1-asis prioritetas. Jaunų žmonių įgūdžių, kurie reikalingi karjerai ir gyvenime, ugdymas 

(išsamios ataskaitos 2 skyrius) 

Įgūdžiai labai svarbūs jaunų žmonių asmeninei gerovei ir jų sėkmei tolesniame gyvenime, taip pat šalių 

ekonominiam klestėjimui ir socialinei sanglaudai. Visose EBPO šalyse geresnius raštingumo įgūdžius įgiję 

asmenys turi daugiau galimybių įsidarbinti, gauti didelį darbo užmokestį, labiau pasitiki kitais, aktyviau 

dalyvauja demokratiniame procese ir bendruomenės gyvenime ir dažniau nurodo, kad jų sveikata gera, 

nei žemesnės kvalifikacijos asmenys. Įgūdžiai yra svarbus inovacijų diegimo, našumo ir galiausiai 

ekonomikos augimo, socialinės sanglaudos ir aukštesnio gyvenimo lygio veiksnys (OECD, 2016[14]), todėl 

ankstyvas įgūdžių ugdymas yra svarbi šalių investicija į ekonomikos klestėjimą ir gerovę. Šalyse, kuriose 

jaunimas įgyja tvirtus įgūdžius, suaugusieji paprastai turi aukštą kvalifikaciją, nes jaunimo įgūdžių ugdymo 

rezultatai yra glaudžiai susiję su sėkmingu dalyvavimu aukštojo mokslo sistemoje (OECD, 2019[15]). 

Įgūdžių jauni žmonės gali įgyti įvairiose mokymosi aplinkose (mokyklose, bendruomenėse ir net darbo 

vietose) ir dalyvaudami įvairiuose švietimo etapuose (ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, pradinio, vidurinio 

Horizontaliosios temos: 

Pagrindinių kompetencijų ugdymas, apimant ir neformalųjį mokymąsi

Įgūdžių disbalanso šalies ekonomikoje mažinimas

1-asis prioritetas. Jaunų žmonių 

įgūdžių, kurie reikalingi karjerai 

ir gyvenime, ugdymas (2 

skyrius)

• 1-oji galimybė. Sėkmingai 

įgyvendinti ir papildyti 

šiuolaikines ugdymo 

programas.

• 2-oji galimybė. Stiprinti 

Lietuvos mokytojų pajėgumus. 

• 3-oji galimybė. Pasiekti, kad 

profesinis mokymas ir 

aukštasis mokslas geriau 

atlieptų darbo rinkos poreikius.

4-asis prioritetas. Įgūdžių politikų valdymo stiprinimas Lietuvoje (5 skyrius)

• 1-oji galimybė. Gerinti vyriausybinių ir nevyriausybinių suinteresuotųjų šalių pajėgumus ir jų veiklos koordinavimą 

visoje įgūdžių sistemoje. 

• 2-oji galimybė. Gerinti informacines įgūdžių ir profesinio orientavimo sistemas bei su jomis susijusias praktikas. 

• 3-oji galimybė. Užtikrinti tvarų, tikslingą, sutelktinį Lietuvos įgūdžių sistemos finansavimą.

2-asis prioritetas. Suaugusiųjų ir 

įmonių įsitraukimo į švietimą ir 

mokymą didinimas (3 skyrius)

• 1-oji galimybė. Gerinti 

suaugusiųjų mokymosi naudos 

ir galimybių suvokimą.

• 2-oji galimybė. Šalinti 

įsitraukimo į suaugusiųjų 

mokymąsi kliūtis.

• 3-oji galimybė. Stiprinti 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir mokymo 

pripažinimą ir kokybę.

3-asis prioritetas. Efektyvesnis 

įgūdžių panaudojimas darbo 

vietose (4 skyrius)

• 1-oji galimybė. Gerinti įgūdžių 

panaudojimą, sudarant sąlygas 

įmonėms diegti efektyvias darbo 

vietų praktikas.

• 2-oji galimybė. Stiprinti vadybos ir 

lyderystės įgūdžius, siekiant 

skatinti darbo vietų praktikų 

pokyčius.

• 3-oji galimybė. Įgalinti darbuotojus 

ir užtikrinti jų dalyvavimą, siekiant 

geriau panaudoti jų įgūdžius.

Įgūdžių ugdymas Įgūdžių panaudojimas

Įgūdžių sistemos valdymas



20  

EBPO LIETUVOS ĮGŪDŽIŲ STRATEGIJA © OECD 2021 

ugdymo ir aukštojo mokslo). Toks mokymasis gali būti formalus (suteikiantis pripažintą kvalifikaciją) arba 

neformalus. Jauniems žmonėms, norintiems tapti sėkmės lydimais suaugusiaisiais šiuolaikiniame 

pasaulyje, vis reikalingesni tampa aukšto lygio kognityviniai įgūdžiai (pvz., raštingumo, problemų 

sprendimo), socialiniai ir emociniai įgūdžiai (pvz., atkaklumo, komandinio darbo) ir techniniai įgūdžiai. 

COVID-19 pandemija – didžiulis išbandymas institucijoms, mokytojams ir šeimoms, susijęs su jų gebėjimu 

ugdyti jaunų žmonių įgūdžius nuotoliniu būdu ir nepalikti nė vieno besimokančiojo nuošalyje. 

Lietuvoje ir toliau auga jaunų žmonių, gaunančių įvairių lygių ir formų švietimo ir mokymo paslaugas, 

skaičius. Vis dėlto, kai kurių mokymosi rūšių populiarumas ir kai kurių besimokančiųjų grupių dalyvavimas 

tebėra palyginti mažas. Iš bet kokios aplinkos kilusiems jauniems žmonėms labai svarbu ne tik dalyvauti 

švietimo programose ir jas baigti, bet ir įgyti įvairių aukšto lygio įgūdžių ir puoselėti didelius lūkesčius dėl 

savo ateities. Tačiau besimokantieji Lietuvoje aukšto lygio įgūdžių neįgyja. Sėkmingai ugdant darbui ir 

gyvenimui reikalingus jaunų žmonių įgūdžius turėtų būti daromas teigiamas poveikis su jų užimtumu 

susijusiems rezultatams ir sumažinta įgūdžių neatitiktis darbo vietose. Nors Lietuvoje pastebima stipri ir 

auganti aukšto lygio įgūdžių paklausa, daug prieštaravimų kyla dėl to, kaip švietimo sistema tenkina šiuos 

poreikius, – daugelio mokslus baigusių asmenų turimi įgūdžiai neatitinka atliekamo darbo. 

1-oji galimybė. Sėkmingai įgyvendinti ir papildyti šiuolaikines ugdymo programas

Siekiant mokiniams sudaryti sąlygas besimokant mokyklose pasiekti geresnių rezultatų ir įgyti įgūdžių, 

svarbių sėkmei darbe ir gyvenime, reikalingos, be kita ko, šiuolaikiškos ir veiksmingos ugdymo programos. 

Lietuvoje šiuo metu atnaujinamos bendrosios pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo (ISCED 1–3) 

programos, siekiant įgyvendinti kompetencijomis pagrįstas ugdymo programas, kurios padėtų pašalinti 

įvairius nustatytus trūkumus. Kai kurie šio projekto dalyviai išreiškė susirūpinimą dėl to, ar bendrosios 

kompetencijos bus pakankamai integruotos visuose dalykuose, ar pakanka tarpdisciplininio turinio ir 

darnumo tarp švietimo lygių ir ar sprendžiama pernelyg didelio ugdymo programų apkrovimo problema. 

Norint sėkmingai įgyvendinti ugdymo programas, Vyriausybė turės aktyviau bendradarbiauti su bendrojo 

bei profesinio ugdymo suinteresuotosiomis šalimis, reikės aiškaus plano, kaip ugdymo programose 

užtikrinti didesnę lygybę, taip pat reikės įtvirtinti modernizuotą, kompetencijomis pagrįstą mokinių 

vertinimą. Siekiant papildyti naująsias ugdymo programas taip pat bus svarbu užtikrinti, kad daugiau jaunų 

žmonių turėtų galimybių dalyvauti aukštos kokybės neformaliojo ugdymo programose. Neformalusis 

ugdymas skirtinguose Lietuvos regionuose yra prieinamas nevienodai, jo kokybė neprižiūrima, jis nėra 

gerai integruotas į formalųjį švietimą arba tinkamai jame pripažįstamas.  

2-oji galimybė. Stiprinti Lietuvos mokytojų pajėgumus

Jaunų žmonių galimybė įgyti aukštesnio lygio įgūdžius priklauso nuo mokytojų ir mokyklų vadovų gabumų 

ir kompetencijos. Norint pasiekti ugdymo programų reformų tikslus, bus labai svarbu investuoti į mokytojų 

kompetencijas. Lietuvoje galėtų būti tobulinami mokytojo profesijos įgijimo būdai, taip pat mokytojų atlygis 

ir su atlygiu nesusijusios darbo sąlygos, siekiant pritraukti ir išlaikyti daugiau įgudusių kandidatų bei įgalinti 

kompetentingą mokymą ir vadovavimą. Dėl ribotų mokytojų galimybių dirbti visą darbo laiką ir gauti didesnį 

atlyginimą žmonės gali būti nelinkę rinktis mokytojo profesijos ir mokyklos vadovo pareigų. Lietuvoje 

mokytojai ir mokyklų vadovai galėtų būti geriau įgalinami paaukštinimą tarnyboje glaudžiau siejant su 

atsakomybe ir vertinimu, toliau tobulinant supažindinimo su darbu procesą, profesinį bendradarbiavimą ir 

grįžtamojo ryšio efektyvumą. Kad mokytojai ir mokyklų vadovai galėtų padėti jauniems žmonėms 

sėkmingai įgyti darbui ir gyvenimui reikalingų įgūdžių, jie taip pat turi turėti tinkamos kompetencijos. 

Pirminio mokytojų rengimo kokybė Lietuvoje galėtų būti pagerinta įtraukiant daugiau praktinio mokymosi 

galimybių, stiprinant mokyklų vadovų rengimą ir mokslinių tyrimų ir plėtros pajėgumus. Tęstinis profesinis 

tobulėjimas Lietuvoje galėtų būti pagerintas didinant valstybės paramą ir ją tikslingiau nukreipiant į 

nustatytus mokytojų ir vadovų mokymo poreikius, diegiant daugiau novatoriškų profesinio tobulėjimo formų 

ir sudarant daugiau formaliojo mokymo galimybių siekiant ugdyti kompetencijas papildomose dalykinėse 

srityse. 
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3-oji galimybė. Pasiekti, kad profesinis mokymas ir aukštasis mokslas geriau atlieptų darbo

rinkos poreikius

Organizuojant profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą Lietuvoje taip pat galėtų būti labiau atsižvelgiama į 

esamus ir numatomus darbo rinkos poreikius, kad įgūdžiai, kuriuos įgyja jauni žmonės, būtų labiau pritaikyti 

darbui ir gyvenimui. Prisitaikanti švietimo sistema, kurioje studentams sudaromos sąlygos įgyti su esamais 

ir numatomais darbo rinkos poreikiais suderintus įgūdžius, yra naudinga studentams, darbdaviams ir 

bendrai visai ekonomikai. Siekiant skatinti institucijas ir studentus reaguoti į poreikius darbo rinkose, 

Lietuvoje galėtų būti pakeista finansavimo tvarka ir priėmimo studijuoti kriterijai. Valstybės finansuojamų 

vietų ir subsidijų skyrimas pagal profesinio rengimo ir mokymo ir aukštojo mokslo studijų sritį galėtų būti 

labiau susietas su darbo rinkos poreikiais. Be to, institucijoms skiriamas valstybės finansavimas nėra 

susietas su profesinio rengimo ir mokymo ir aukštojo mokslo programų absolventų rezultatais, todėl 

institucijos turi mažiau paskatų reaguoti į darbo rinkos poreikius. Norint švietimo sistemoje labiau atsižvelgti 

į darbo rinkos poreikius, reikalinga veiksminga švietimo sistemos ir darbdavių sąveika. Projekto dalyviai 

teigė, kad Lietuvoje nėra švietimo įstaigų ir darbdavių bendradarbiavimo kultūros. Darbdavių įsitraukimas 

į institucinį valdymą ir mokymo programų rengimą yra gana tvirtas, ypač profesinio rengimo ir mokymo 

srityje, tačiau darbdaviams reikalinga didesnė finansinė ir nefinansinė parama, kad studentai galėtų 

mokytis darbo vietoje. Politikos formuotojams taip pat trūksta patikimos informacijos apie studentų 

mokymosi darbe dažnumą ir kokybę.  

1-asis prioritetas. Rekomendacijų dėl politikos formavimo santrauka

Politikos kryptys Aukšto lygio rekomendacijos 

1-oji galimybė. Sėkmingai taikyti ir papildyti šiuolaikines ugdymo programas

Naujų bendrojo ugdymo 
programų ir šiuolaikinių vertinimo 

praktikų įgyvendinimas 

1.1. Toliau tobulinti bendrojo ugdymo programų struktūrą galutiniais jų rengimo proceso etapais. 

1.2. Aktyviai bendradarbiauti ir keistis informacija su suinteresuotosiomis šalimis švietimo srityje, kad naujos 
bendrojo ugdymo programos būtų sėkmingai įgyvendinamos, ypač nepalankioje socialinėje ir ekonominėje 

aplinkoje veikiančiose mokyklose. 

1.3. Modernizuoti mokinių vertinimo praktikas siekiant papildyti naujas bendrojo ugdymo programas. 

Formaliojo švietimo papildymas 
prieinamu, aukštos kokybės 

neformaliuoju švietimu 

1.4. Pripažinti ir įvertinti įgūdžius, kuriuos jauni žmonės įgyja mokydamiesi pagal neformaliojo švietimo 

programas, taip pat ir per formaliojo mokslo programų egzaminus ir stojant į aukštąsias mokyklas. 

1.5. Sudaryti palankesnes sąlygas iš nepalankios socialinės ir ekonominės aplinkos kilusiems mokiniams 

mokytis pagal neformaliojo švietimo programas ir gauti tikslinius mokymosi krepšelius išlaidoms padengti. 

1.6. Sistemingai vertinti ir stebėti neformaliojo švietimo kokybę bei jo poveikį jaunų žmonių kompetencijoms, 

siekiant priimti geresnius sprendimus dėl būsimų investicijų. 

2-oji galimybė. Stiprinti Lietuvos mokytojų pajėgumus

Kvalifikuotų mokytojų ir mokyklų 
vadovų pritraukimas, išlaikymas 
ir įgalinimas 

1.7. Didinti pirminio mokytojų rengimo studijų patrauklumą gabiems studentams ir specialistams, toliau plėtojant 

ir skleidžiant įvairius mokymosi būdus, mokymo metodus ir paskatas. 

1.8. Toliau gerinti karjeros planavimo galimybes siekiant pritraukti, išlaikyti ir motyvuoti aukštos kvalifikacijos 

mokytojus ir mokyklų vadovus, ypač nepalankioje socialinėje ir ekonominėje aplinkoje veikiančiose mokyklose. 

1.9. Gerinti mokytojų ir mokyklų vadovų gerovę lemiančias su atlyginimu nesusijusias darbo sąlygas ir 
mikroklimatą mokyklose siekiant įgalinti kompetentingą mokymą, ypač nepalankioje socialinėje ir ekonominėje 

aplinkoje veikiančiose mokyklose. 

Mokytojų ir mokyklų vadovų, 
gebančių padėti jauniems 
žmonėms ugdyti įgūdžius, kurie 
reikalingi karjerai ir gyvenime, 
rengimas 

1.10. Gerinti pirminio mokytojų rengimo turinį ir kokybę, jį derinant su naujomis bendrojo ugdymo programomis, 
daugiau dėmesio skiriant praktiniam mokymuisi ir mokytojų rengimo poreikiams bei investuojant į mokslinių 

tyrimų veiklą švietimo srityje. 

1.11. Geriau pritaikyti tęstiniam profesiniam tobulėjimui skirtą valstybinį finansavimą prie mokytojų, mokyklų 

vadovų ir mokyklų poreikių, kartu gerinant kokybės užtikrinimą ir su laiku didinant finansavimą (ypač nepalankioje 

socialinėje ir ekonominėje aplinkoje veikiančiose mokyklose). 

3-oji galimybė. Pasiekti, kad profesinis mokymas ir aukštasis mokslas geriau atlieptų darbo rinkos poreikius

Užtikrinimas, kad profesinio 
rengimo ir mokymo ir aukštojo 
mokslo finansavimo ir priėmimo 
studijuoti politikomis įstaigos ir 
studentai būtų skatinami 
prisitaikyti prie darbo rinkos 
poreikių 

1.12. Geriau panaudoti studentų krepšelio subsidijas ir rezultatais grindžiamas sutartis (finansavimą), kad būsimi 
studentai dažniau rinktųsi aukštojo mokslo ir profesinio rengimo ir mokymo programas, kuriose trūksta studentų 

ir (arba) kurios yra strategiškai svarbios. 

1.13. Plačiau taikyti priemones, kuriomis padedama iš nepalankios socialinės ir ekonominės aplinkos kilusiems 

studentams patekti į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose, ypač tose srityse, kuriose trūksta 

kvalifikuotų specialistų ir (arba) kurios yra strategiškai svarbios. 
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Politikos kryptys Aukšto lygio rekomendacijos 

Bendradarbiavimo tarp 
darbdavių ir profesinio rengimo ir 
mokymo bei aukštojo mokslo 
įstaigų stiprinimas 

1.14. Gerinti mokymosi darbo vietoje galimybes studijuojant pagal profesinio rengimo ir mokymo ir aukštojo 
mokslo programas, didinant finansinę ir nefinansinę paramą pameistrystės ir kitoms mokymosi darbo vietoje 

formoms.  

1.15. Didinti studentų iš kaimo vietovių galimybes mokytis darbo vietoje profesinio rengimo ir mokymo įstaigose 

ir sektoriniuose praktinio rengimo centruose bei į šią veiklą labiau įtraukti darbdavius.  

1.16. Išplėsti esamus administracinius duomenų rinkinius į juos įtraukiant išsamią informaciją apie studentų 
mokymąsi darbo vietoje, kad būtų galima priimti geresnius sprendimus formuojant politiką ir užtikrinti mokymosi 

darbo vietoje kokybę. 

Pastaba: išsamias rekomendacijas galima rasti 1.A. priede. 

2-asis prioritetas. Suaugusiųjų ir įmonių įsitraukimo į švietimą ir mokymą didinimas

(išsamios ataskaitos 3 skyrius)

Visose EBPO šalyse žemesnio lygio raštingumo ir skaičiavimo įgūdžius įgiję suaugusieji turi mažiau 

galimybių gauti didelį darbo užmokestį ir įsidarbinti, dažniau nurodo, kad jų prasta sveikata, jaučiasi 

neįtraukti į politinius procesus ir mažiau pasitiki kitais nei aukštesnės kvalifikacijos suaugusieji. Dėl 

technologinių pokyčių, dažniau keičiant darbą, atsirandant vis daugiau nestandartinių darbo formų (ir taip 

mažėjant galimybėms dalyvauti darbdavio finansuojamuose mokymuose) ir ilgėjant darbingam amžiui 

suaugusiesiems, neatsižvelgiant į jų turimos kvalifikacijos lygį, kyla vis didesnis poreikis nuolat tobulinti 

kvalifikaciją arba persikvalifikuoti. Suaugusiųjų mokymasis (visų formų ir visuose kontekstuose) yra būtinas 

siekiant stiprinti suaugusiųjų įgūdžius ir gali teikti didelės asmeninės, ekonominės ir socialinės naudos. Dėl 

COVID-19 krizės reikės labai remti bedarbius, sudarant jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją ir 

persikvalifikuoti, kad jie greitai prisitaikytų prie kintančių ekonominių sąlygų ir sudėtingesnės darbo rinkos. 

1-oji galimybė. Didinti informuotumą apie suaugusiųjų mokymosi naudą ir galimybes

Aktyvesnis dalyvavimas suaugusiųjų mokymosi programose labai susijęs su teigiamu individualiu 

nusiteikimu mokytis ir suvokimu, kad mokymasis duoda apčiuopiamos naudos. Nepakankamas 

informuotumas apie suaugusiųjų mokymosi naudą ir galimybes gali lemti motyvacijos, reikalingos dalyvauti 

suaugusiųjų mokymosi programose, trūkumą ir rodo, kad Lietuvoje reikia aktyviau bendrauti su 

suaugusiaisiais populiarinant suaugusiųjų mokymosi naudą. Prie šių pastangų galima prisidėti keletu 

politikos svertų, įskaitant informacijos sklaidą per informuotumo didinimo kampanijas ir internetinius 

portalus. Ne mažiau svarbu didinti įmonių informuotumą apie suaugusiųjų švietimo ir mokymo programų 

naudą. Darbdaviai ne tik užtikrina neformalųjį mokymąsi darbo vietoje, bet ir vaidina svarbų vaidmenį 

sudarant palankesnes sąlygas darbuotojams dalyvauti neformaliojo švietimo ir mokymo programose. 

Padedant darbdaviams įvertinti jų mokymo poreikius ir parengti mokymo planus, galima užtikrinti aktyvesnį 

dalyvavimą suaugusiųjų švietimo ir mokymo programose. 

2-oji galimybė. Šalinti įsitraukimo į suaugusiųjų mokymąsi kliūtis

Net aukštą motyvaciją dalyvauti suaugusiųjų mokymosi programose turintys asmenys ir darbdaviai dažnai 

susiduria su kliūtimis. Neproporcingai daug įmonių Lietuvoje aukštą tęstinio profesinio mokymo kainą 

įvardija kaip priežastį, dėl kurios jos darbuotojams neteikia galimybių dalyvauti švietimo ir mokymo 

programose. Tai rodo, kad įmonėms reikia sudaryti palankesnes sąlygas gauti finansinių paskatų, kad 

joms būtų lengviau teikti mokymosi galimybių. Didelė dalyvavimo suaugusiųjų švietimo ir mokymo 

programose kaina – kliūtis, su kuria susiduria ir fiziniai asmenys. Vadinasi, kad norinčių, bet neišgalinčių 

mokytis suaugusiųjų būtų mažiau, reikia gerinti finansines paskatas fiziniams asmenims. Vis dėlto, siekiant 

sumažinti suaugusiųjų mokymosi kliūtis, tik finansinių paskatų greičiausiai nepakaks. Lietuvoje su laiku 

susiję mokymosi aspektai, kaip antai sunkumai, patiriami derinant mokymąsi su asmeniniais ir darbiniais 

įsipareigojimais, yra dar viena didelė suaugusiųjų mokymosi kliūtis. Taigi, norint sudaryti geresnes sąlygas 

naudotis suaugusiųjų mokymosi galimybėmis, labai svarbu didinti suaugusiųjų mokymosi paslaugų 

lankstumą. 
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3-oji galimybė. Stiprinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymo pripažinimą ir kokybę 

Lietuvoje, kaip ir kitose EBPO šalyse, didžioji dalis struktūrinio suaugusiųjų mokymosi vyksta neformaliojo 

švietimo ir mokymo srityje. Neformalusis mokymasis yra svarbiausia suaugusiųjų mokymosi sistemos 

dalis, nes jo trukmė ir organizavimas yra lankstesni nei daugumos formaliojo mokymosi formų. 

Neformaliojo mokymo programos paprastai trumpesnės nei formaliojo, todėl suaugusieji gali rinktis 

dalyvauti atskiruose moduliuose, o ne visoje programoje. Šis mokymasis gali būti organizuojamas kaip 

mokymasis darbo vietoje, atvirasis ir nuotolinis mokymasis, kursai ir privačios pamokos, seminarai ir 

praktiniai seminarai, taip pat mokymasis profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigose. Dėl didelės 

neformaliojo mokymosi pasiūlos įvairovės gali kilti sunkumų siekiant užtikrinti, kad mokymosi rezultatai 

būtų pripažįstami, o mokymai būtų kokybiški. Besimokantiems asmenims mokymasis yra naudingiausias, 

kai jų pasiekimus pastebi ir suvokia darbdaviai. Tai pasakytina apie įgūdžius, įgytus neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi aplinkoje. Lietuvoje per pastaruosius kelerius metus buvo žengti svarbūs žingsniai 

kuriant nacionalinę įgūdžių pripažinimo sistemą, tačiau skirtingų mokymo paslaugų teikėjų neformaliojo ir 

savaiminio mokymosi pripažinimo ir patvirtinimo procesų kokybė vis dar nevienoda. Užtikrinti aukštą 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų kokybę taip pat gali būti sudėtinga. Nors ir aukštojo, ir 

profesinio mokymo srityse Lietuvoje įdiegti tvirti formaliojo mokymosi kokybės užtikrinimo mechanizmai, 

jie netaikomi valstybės finansuojamose neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose. Lietuvoje turėtų 

būti svarstoma galimybė stiprinti ex ante ir ex post kokybės užtikrinimo mechanizmus, siekiant gerinti 

valstybės finansuojamo neformaliojo švietimo kokybę. 

2-asis prioritetas. Rekomendacijų dėl politikos formavimo santrauka 

Politikos kryptys Aukšto lygio rekomendacijos 

1-oji galimybė. Didinti informuotumą apie suaugusiųjų mokymosi naudą ir galimybes 

Asmenų informuotumo apie 
suaugusiųjų mokymosi naudą ir 

galimybes didinimas 

2.1. Sujungti ir išplėsti internete teikiamą informaciją apie suaugusiųjų mokymosi naudą, galimybes ir 

finansavimą ir ją skelbti remiantis vieno langelio principu (internetiniame portale). 

2.2. Bendradarbiaujant su vietos suinteresuotosiomis šalimis įgyvendinti vietos informuotumo didinimo 

iniciatyvas siekiant į švietimą ir mokymą įtraukti žemą kvalifikaciją turinčius suaugusiuosius. 

Sąlygų darbdaviams suvokti 
savo darbuotojų mokymo 

poreikius sudarymas 

2.3. Padėti įmonėms atlikti mokymo poreikių vertinimus ir rengti mokymo planus, pradedant nuo strategiškai 

svarbiuose ekonomikos sektoriuose veikiančių MVĮ. 

2-oji galimybė. Šalinti įsitraukimo į suaugusiųjų mokymąsi kliūtis 

Geresnis finansinių paskatų 
naudojimas siekiant sumažinti 
darbdaviams kylančias kliūtis 

2.4. Supaprastinti paraiškų dėl kompetencijų vaučerių (angl. Competence Vouchers) ir kitų finansinių paskatų 

įmonėms teikimo procesą. 

2.5. Sukurti regioninius arba sektorių mokymo fondus, finansuojamus iš mokymo įmokų. 

Asmenims kylančių finansinių ir 
su laiku susijusių kliūčių 

šalinimas 

2.6. Plačiau taikyti finansines paskatas suaugusiesiems dalyvauti suaugusiųjų mokymosi programose, 

daugiausia dėmesio skiriant tikslinėms grupėms, kaip antai žemos kvalifikacijos darbuotojams. 

2.7. Gerinti nuotolinio suaugusiųjų mokymosi lietuvių kalba pasiūlą, teikiant techninę paramą profesinio mokymo 

ir aukštojo mokslo įstaigoms. 

3-oji galimybė. Stiprinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymo pripažinimą ir kokybę 

Neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pripažinimo ir 

patvirtinimo procesų gerinimas 

2.8. Parengti gaires, kuriomis siekiama padėti Lietuvos švietimo įstaigoms įgyvendinti neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi pripažinimui ir patvirtinimui skirtus aukštos kokybės procesus. 

2.9. Apsvarstyti galimybę neformaliojo ir savaiminio mokymosi srityje įvesti skaitmeninius / atviruosius mokymosi 

ženklelius. 

Neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo ir mokymo programų 

kokybės užtikrinimo mechanizmų 

stiprinimas 

2.10. Įvesti kokybės ženklus minimalius sertifikavimo reikalavimus viršijantiems neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir mokymo paslaugų teikėjams. 

2.11. Įdiegti valstybės finansuojamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymo programų mokymosi rezultatų 

stebėsenos sistemą. 

Pastaba: išsamias rekomendacijas galima rasti 1. A priede. 
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 3-asis prioritetas. Efektyvesnis įgūdžių panaudojimas darbo vietose (išsamios 

ataskaitos 4 skyrius) 

Lietuvoje turėtų būti siekiama ne tik sudaryti geresnes sąlygas jaunimui ir suaugusiesiems įgyti tvirtų 

įgūdžių, bet ir stengtis šiuos įgūdžius panaudoti kuo intensyviau, kad būtų išnaudotos visos pradinių 

investicijų į įgūdžius galimybės. Politikos formuotojai EBPO šalyse vis geriau suvokia, kad efektyviai 

naudoti įgūdžius darbo vietose yra labai svarbu. Įgūdžių panaudojimas siejamas su geresniais darbuotojų 

rezultatais (pvz., su didesniu pasitenkinimu darbu ir našumu), kurie padeda gerinti įmonių veiklos rezultatus 

ir gali skatinti ekonomikos augimą. Geras darbo vietų organizavimas – neabejotinai viena svarbiausių 

sąlygų siekiant efektyviai panaudoti įgūdžius, ypač taikant įvairias EDVP.  

Lietuvoje efektyvus įgūdžių naudojimas galėtų padėti įveikti su didžiosiomis tendencijomis susijusius 

sunkumus (pvz., remiant perėjimą prie platesnio didelės pridėtinės vertės darbo vietų kūrimo) ir prisidėti 

prie ekonomikos atsigavimo po COVID-19 krizės. 

1-oji galimybė. Gerinti įgūdžių panaudojimą padedant įmonėms diegti efektyvias darbo vietų 

praktikas 

Lietuvoje pradėta įgyvendinti daug strategijų ir programų, kuriomis siekiama pagerinti įmonių veiklos 

rezultatus ir pereiti prie įvairesnės didelės pridėtinės vertės veiklos. Deja, šiose politikos srityse įgūdžių 

panaudojimui ir EDVP šiuo metu skiriama nepakankamai dėmesio. Daugiau dėmesio skiriant įmonių 

paramai darbo vietų organizavimo srityje, galėtų būti dar labiau sustiprinta ir papildyta šiuo metu Lietuvoje 

taikoma verslo sektoriui pertvarkyti skirta politika. Lietuvoje trūksta paramos priemonių įmonėms, 

diegiančioms EDVP, pavyzdžiui, informuotumo apie įgūdžių panaudojimo ir susijusių EDVP tinkamumą 

didinimo, prieinamos ir tikslinės paramos verslui diegiant tokias praktikas, taip pat sektorinių sprendimų, 

kuriuos įgyvendinant būtų pasitelkti darbdavių tinklai ir remiamas bendradarbiavimas tarp sektorių, siekiant 

spartinti EDVP diegimą.  

2-oji galimybė. Stiprinti vadybos ir lyderystės įgūdžius, siekiant skatinti darbo vietų praktikų 

pokyčius 

Tvirtas ir efektyvus valdymas ir vadovavimas įmonėms teikia daug naudos, įskaitant aukštesnį darbuotojų 

įsitraukimo lygį, platesnį inovacijų taikymą ir didesnį našumą. Taigi tvirti vadybos ir lyderystės įgūdžiai gali 

padėti pertvarkyti darbo vietas, kad jose būtų efektyviau naudojami įgūdžiai, būtų gerinami įmonių veiklos 

rezultatai ir pereinama prie įvairesnės didelės pridėtinės vertės veiklos. Tačiau Lietuvoje esama požymių, 

kad valdymo įgūdžiai čia nėra stiprūs (pvz., 22 proc. vadovų įgūdžiai yra žemi, palyginti su 15 proc. EBPO 

šalyse). Silpnus valdymo įgūdžius atspindi ir bendra valdymo kokybė, pavyzdžiui, Pasaulio ekonomikos 

forumo pasaulinio konkurencingumo ataskaitos duomenys rodo, kad daugelyje įmonių profesionalių 

vadovų, t. y. atrinktų pagal nuopelnus ir kvalifikaciją, paslaugomis nesinaudojama. Šiuo metu Lietuvoje dar 

nepakankamai suvokiama, kaip svarbu įveikti su vadybos ir lyderystės įgūdžiais susijusius sunkumus, todėl 

gali prireikti strateginės vizijos. Dalyvaujant formaliojo švietimo programose įgyti pradiniai vadybos ir 

lyderystės įgūdžiai nėra tvirti, o esamos švietimo programos nėra pakankamai skatinamos, kad jomis 

galėtų būti stiprinami vadybos ir lyderystės įgūdžiai. 

3-oji galimybė. Įgalinti darbuotojus ir užtikrinti jų įsitraukimą, siekiant geriau panaudoti jų 

įgūdžius 

Norint įgyvendinti su efektyvesniu įgūdžių panaudojimu susijusį darbo vietų pertvarkymą, svarbus ne tik 

tvirtas ir efektyvus valdymas ir vadovavimas, bet ir darbo jėgos įgūdžiai ir požiūris. Neturint darbuotojų 

pasitikėjimo ir palaikymo, įgyvendinti EDVP gerokai sunkiau. Įgalinti darbuotojai paprastai yra labiau 

motyvuoti ugdyti įgūdžius ir optimaliai juos naudoti. Keičiantis verslo aplinkai (pvz., dėl COVID-19 krizės ir 

skaitmeninės pertvarkos), įgalinti ir įtraukti darbuotojus tampa dar svarbiau. Lietuvoje EDVP, susijusios su 
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darbuotojų įsitraukimu, savarankiškumu darbe ir rezultatų valdymu, nėra įprastas reiškinys. Taigi, 

darbuotojai nėra įgalinami efektyviau panaudoti įgytus įgūdžius. Tik 10 proc. darbdavių teigia, kad jų 

darbuotojai yra labai motyvuoti, palyginti su 17 proc. ES šalyse ir net 43 proc. geriausių rezultatų 

pasiekusiose šalyse, tokiose kaip Danija ir Nyderlandai. Galimybės Lietuvoje gerinti darbuotojų įgalinimą 

ir įsitraukimą neapsiriboja privačiomis įmonėmis – šalies viešajame sektoriuje įgūdžių panaudojimas ir 

EDVP taikymas gana silpnas. 

3-asis prioritetas. Rekomendacijų dėl politikos formavimo santrauka 

Politikos kryptys Aukšto lygio rekomendacijos 

1-oji galimybė. Gerinti įgūdžių panaudojimą padedant įmonėms diegti efektyvias darbo vietų praktikas 

Informuotumo apie efektyvaus įgūdžių 
panaudojimo ir efektyvių darbo vietų 
praktikų tinkamumą didinimas 

3.1. Sukurti pagrindinį portalą su įmonėms aiškiai pateikta informacija apie EDVP ir susijusias paramos 
programas, įskaitant diagnostikos priemones, ir galimai įtraukiant šį portalą į didesnio masto 

informuotumo didinimo kampaniją. 

Tinkamos, tikslinės ir prieinamos 
paramos teikimas įmonėms diegiant 
efektyvias darbo vietų praktikas 

3.2. Skatinti intensyviau diegti EDVP plečiant esamas ir (arba) kuriant naujas verslo paramos programas, 

skirtas EDVP. 

3.3. Užtikrinti, kad EDVP diegti skirta valstybės parama būtų diferencijuota ir ja būtų atsižvelgiama į 
darbdavių poreikius, pavyzdžiui, teikiant individualiems poreikiams pritaikytas mentorystės ir 

konsultuojamojo ugdymo paslaugas.  

3.4. Sumažinti administracinę naštą įmonėms, kurios naudojasi paramos programomis, pavyzdžiui, 

supaprastinant procedūras ir patobulinant gaires. 

Darbdavių tinklų pasitelkimas ir sektorių 
bendradarbiavimo rėmimas, siekiant 
skatinti diegti efektyvias darbo vietų 
praktikas 

3.5. Sudaryti geresnes sąlygas diegti EDVP, stiprinant verslo klasterius ir kitus bendradarbiavimo tinklus, 

skirtus dalintis gerąja patirtimi ir palengvinti žinių sklaidą. 

3.6. EDVP diegti skirtą paramą strategiškai nukreipti į įmones ir bendradarbiavimo tinklus siaurai 

apibrėžtuose prioritetiniuose sektoriuose, siekiant kuo labiau padidinti šios paramos poveikį. 

2-oji galimybė. Stiprinti vadybos ir lyderystės įgūdžius, siekiant skatinti darbo vietų praktikų pokyčius 

Informuotumo apie vadybos ir 
lyderystės įgūdžių tinkamumą 
didinimas, siekiant kuo labiau pagerinti 
įgūdžių panaudojimą ir įmonių veiklos 
rezultatus 

3.7. Sukurti bendrą strateginę viziją, kaip stiprinti vadybos ir lyderystės įgūdžius darbo vietose Lietuvoje, 

ir jos įgyvendinimo veiksmų planą. 

Pradinių valdymo, vadovavimo ir 
verslumo įgūdžių stiprinimas 

3.8. Remiantis šiuo metu atnaujinamomis mokyklų programomis išplėsti verslumo ugdymą mokyklose ir 

gerinti jo kokybę bei parengti tolesnių veiksmų planą. 

3.9. Stiprinti vadybos ir lyderystės įgūdžių ugdymą pagal aukštojo mokslo programas, užtikrinant didesnį 

modulių ir dalykų prieinamumą ir stiprinant bendradarbiavimą su verslo atstovais. 

Suaugusiųjų mokymosi galimybių 
rėmimas, siekiant stiprinti vadybos ir 
lyderystės įgūdžius 

3.10. Užtikrinti tinkamas ir lanksčias mokymosi galimybes įvairių tipų vadovams, nustatant dabartinių 

mokymosi galimybių spragas ir jas užpildant, bei skatinti nuotolinį mokymąsi.  

3.11. Didinti vadovų norą dalyvauti mokymuose, taikant tikslinį informuotumo didinimą, teikiant informaciją 

apie mokymų pasiūlą, pripažįstant ankstesnio mokymosi rezultatus ir skiriant finansinę paramą. 

3-oji galimybė. Įgalinti darbuotojus ir užtikrinti jų įsitraukimą, siekiant geriau panaudoti jų įgūdžius 

Darbuotojų verslo sektoriuje įgalinimas 
ir jų įsitraukimo užtikrinimas 

3.12. Skatinti įmones veiksmingai užtikrinti darbuotojų įsitraukimą ir įgalinimą, padedant diegti pažangias 
personalo valdymo praktikas ir žmogiškųjų išteklių valdymo metodus, darbo užmokesčio sistemas ir 

profesinio judumo praktikas. 

3.13. Palengvinti darbuotojų aktyvų įsitraukimą darbo vietose, užtikrinant, kad jie turėtų tam reikalingų 

gebėjimų ir motyvacijos.  

Darbuotojų viešajame sektoriuje 
įgalinimas ir jų įsitraukimo užtikrinimas 

3.14. Toliau stiprinti su darbo vietų organizavimu ir žmogiškųjų išteklių valdymu susijusias praktikas 
viešajame sektoriuje, dideliu mastu diegiant gerąją patirtį viešajame sektoriuje ir remiantis naujuoju 

Valstybės tarnybos įstatymu. 

3.15. Kurti mokymosi visą gyvenimą kultūrą viešojo sektoriaus organizacijose, įgūdžių ugdymui taikant 

ilgalaikį strateginį požiūrį ir stiprinant mokymosi galimybes. 

Pastaba: išsamias rekomendacijas galima rasti 1.A priede. 
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4-asis prioritetas. Įgūdžių politikų valdymo stiprinimas Lietuvoje (išsamios ataskaitos 

5 skyrius) 

Veiksmingai įgūdžių politikai labai svarbios gerai veikiančios valdymo priemonės. Tačiau įgūdžių politikos 

valdymo struktūros yra sudėtingos, nes jose dalyvauja įvairūs subjektai, susiję su įgūdžių politikos 

formavimu, finansavimu, jos reformų įgyvendinimu ir kasdieniu administravimu. Šie dalyviai labai įvairūs: 

nuo skirtingų valdžios lygmenų institucijų iki tokių suinteresuotųjų šalių kaip darbdaviai ir jų asociacijos, 

darbuotojai ir profesinės sąjungos, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai bei besimokantieji. Įgūdžių politika 

apima ir labiau tradicines politikos sritis, todėl į jos formavimą įtraukiamos už švietimą, darbo rinką, 

inovacijas, pramonę ir kitas politikos sritis atsakingos ministerijos. Be to, įgūdžių politika yra formuojama 

atsižvelgiant į neapibrėžtumą ir pokyčius, tokius kaip spartūs technologiniai pokyčiai, globalizacija, 

demografiniai ir klimato pokyčiai, taip pat galimi struktūriniai ekonomikos pokyčiai, atsirandantys dėl 

COVID-19. Šie pokyčiai galėtų būti ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektais laikomų ekonomikos 

sektorių persiskirstymas arba pasikeitusi vartotojų elgsena, lemianti struktūrines ekonomikos permainas 

(pvz., elektroninės prekybos ir nuotolinių verslo organizavimo praktikų augimą, vidaus verslo ir turizmo 

augimą), o tai gali turėti įtakos įgūdžių poreikiams. Atsižvelgiant į šią sudėtingą įgūdžių politikai įtaką 

darančią aplinką ir siekiant sėkmingai šią politiką įgyvendinti Lietuvoje, reikės taikyti visus valdžios 

lygmenis apimantį požiūrį, užtikrinti veiksmingą suinteresuotųjų šalių dalyvavimą, taikyti integruotas 

informacijos sistemas ir suderintas finansavimo priemones, kuriomis siekiama tobulinti įgūdžių ugdymą ir 

panaudojimą. 

1-oji galimybė. Gerinti vyriausybinių ir nevyriausybinių suinteresuotųjų šalių pajėgumus ir jų 

veiklos koordinavimą visoje įgūdžių sistemoje  

Gerai veikiančiose įgūdžių sistemose visi dalyviai turėtų turėti pakankamai galimybių koordinuoti savo 

veiksmus, nes atsakomybė už įgūdžių politikos formavimą yra išskaidyta. Įgūdžių politika turėtų būti 

formuojama siekiant visoms suinteresuotosioms šalims ir sprendimus priimantiems asmenims bendrų 

tikslų ir vadovaujantis bendra vizija. Deja, atrodo, kad Lietuvoje to trūksta. Atskiros ministerijos ar pusiau 

savarankiškos institucijos neturėtų imti formuoti savo įgūdžių politikos nesuderinusios jos su kitomis 

atitinkamomis ministerijomis ir vyriausybinėmis institucijomis, todėl reikalingas veiksmų visais valdžios 

lygmenimis koordinavimas. Nuo nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje daug lėšų investuojama į socialinės 

partnerystės sistemos kūrimą ir, atitinkamai, į suinteresuotųjų šalių dalyvavimą. Ši infrastruktūra turėtų būti 

naudojama ir ateityje, nes suinteresuotųjų šalių dalyvavimas yra sėkmingesnis, kai konsultacijos vyksta ne 

tik ad hoc pagrindu, bet ir įtvirtinamos kaip ilgalaikis institucijų veiklos elementas. Be to, tinkamas 

suinteresuotųjų šalių dalyvavimas priklauso nuo to, ar joms jų dalyvavimas atrodo prasmingas ir tikslingas. 

Šio projekto dalyviai teigė, kad kai kurios suinteresuotosios šalys Lietuvoje savo dalyvavimo taip teigiamai 

įvertinti negali. Regioniniams dalyviams kartais trūksta personalo ir finansinių išteklių bei su jais susijusių 

kompetencijų, kad jie galėtų vykdyti politikos formavimo pareigas, todėl jiems reikalingos centrinės valdžios 

teikiamos gairės ir parama.  

2-oji galimybė. Gerinti informacines įgūdžių ir profesinio orientavimo sistemas bei su jomis 

susijusias praktikas 

Išsamios informacinės sistemos, kuriose kaupiami duomenys apie taikomos įgūdžių politikos rezultatus ir 

būsimus įgūdžių poreikius, taip pat karjeros galimybes, susijusias su esamais ir būsimais įgūdžių 

poreikiais, yra esminė gerai valdomų įgūdžių sistemų dalis. Lietuvoje galėtų būti gerinamas ir informacijos, 

naudojamos formuojant įrodymais pagrįstą politiką, prieinamumas, ir tai, kaip šia informacija naudojasi 

politikos formuotojai. Pavyzdžiui, Lietuvoje galėtų būti naudojamos kokybinės įžvalgos (angl. foresight), 

siekiant atsižvelgti į esminius neaiškumus dėl būsimų įgūdžių poreikių, kurie nėra visapusiškai 

identifikuojami atliekant kiekybinę analizę. Kad politikos formuotojai galėtų sėkmingiau naudoti surinktą 

informaciją, Lietuvoje turėtų būti laikomasi labiau koordinuoto požiūrio nustatant individualius su 
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duomenimis susijusius ministerijų poreikius, ir užtikrinama, kad atitinkamos suinteresuotosios šalys turėtų 

pakankamai pajėgumų (personalo ir kompetencijos) formuojant politiką efektyviai naudoti informaciją. 

Skirtingų amžiaus grupių asmenims trūksta informacijos ir gebėjimų priimti protingus sprendimus dėl 

mokymosi ir karjeros. Didelė problema yra tai, kad profesinis orientavimas prieinamas tik daliai Lietuvos 

gyventojų, daugiausia jaunimui ir darbo ieškantiems asmenims iš ekonomiškai stipresnių šalies regionų. 

Taigi, Lietuvoje turėtų būti sukurta išsami informacinė sistema, kurioje būtų pateikta informacijos ir gairių, 

reikalingų visų amžiaus grupių asmenims iš visų regionų priimant sprendimus dėl karjeros.  

3-oji galimybė. Užtikrinti tvarų, tikslingą, sutelktinį Lietuvos įgūdžių sistemos finansavimą 

Palyginti su kitomis šalimis, išlaidos, kurios Lietuvoje skiriamos įgūdžių politikai, išlieka gana nedidelės. 

Siekiant neapsiriboti tik viešųjų išlaidų didinimu, finansiniai ištekliai, reikalingi tvariai įgūdžių politikai 

įgyvendinti, Lietuvoje galėtų būti sutelkti naudojant novatoriškesnius mechanizmus. Pavyzdžiui, sąnaudų 

dalijimosi tarp centrinės valdžios, darbdavių ir galimai darbuotojų mechanizmai galėtų padėti sutelkti 

išteklius, reikalingus tvariam įgūdžių ugdymui. Įgūdžių politikai įgyvendinti skirtos lėšos taip pat turėtų būti 

tinkamai nukreiptos. Atsižvelgiant į gyventojų skaičių Lietuvoje, jos mokyklų ir aukštojo mokslo įstaigų 

tinklas gana tankus, todėl esama galimybių sutaupyti. Lietuvoje sulaukiama didelio tarptautinių 

organizacijų, ypač Europos Sąjungos, indėlio į įgūdžių politikos įgyvendinimą. Tačiau remiantis turimais 

duomenimis, šis finansavimas ne visada būna tikslingas, nes jis retai tęsiamas įgyvendinus projektinę dalį. 

Todėl reikia kurti mechanizmus, kuriais būtų sudarytos sąlygos toliau nenutrūkstamai remti tas ES 

finansuojamas programas, kurias įgyvendinant buvo pasiekta gerų rezultatų.  

4-asis prioritetas. Rekomendacijų dėl politikos formavimo santrauka 

Politikos kryptys Aukšto lygio rekomendacijos 

1-oji galimybė. Gerinti vyriausybinių ir nevyriausybinių suinteresuotųjų šalių pajėgumus ir jų veiklos koordinavimą visoje įgūdžių 
sistemoje 

Lietuvos įgūdžių sistemos strateginio planavimo 
ir priežiūros stiprinimas  

4.1. Sukurti bendrą, visa apimančią įgūdžių ugdymo ir panaudojimo viziją, parengiant išsamią 

įgūdžių strategiją Lietuvoje.  

4.2. Gerinti tarpministerinį koordinavimą šiuo tikslu sukuriant tarpministerinę struktūrą, kuri 

vadovautų formuojant įgūdžių politiką ir būtų už ją atsakinga. 

Socialinės partnerystės ir suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimo formuojant įgūdžių politiką 
skatinimas nacionaliniu lygmeniu  

4.3. Užtikrinti glaudų būsimos Įgūdžių politikos tarybos ir Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 

bendradarbiavimą.  

4.4. Didinti poveikį, kurį sprendžiant konkrečius klausimus daro suinteresuotųjų šalių dalyvavimą 
užtikrinančios struktūros, garantuojant vyriausybės atskaitomybę už teikiamų patarimų 

vykdymą. 

Vyriausybinių institucijų ir socialinių partnerių 
pajėgumų didinimas regioniniu lygmeniu 

4.5. Didinti savivaldybių, regioninės plėtros tarybų ir sektoriaus patariamųjų komitetų 
pajėgumus, kad jie galėtų vykdyti savo pareigas, susijusias su Lietuvos įgūdžių sistemos 

valdymu.  

4.6. Stiprinti socialinę partnerystę regioniniu lygmeniu, į regioninės plėtros tarybas įtraukiant 

profesines sąjungas. 

2-oji galimybė. Gerinti informacines įgūdžių ir profesinio orientavimo sistemas bei su jomis susijusias praktikas 

Gebėjimo naudoti įrodymus formuojant įgūdžių 
politiką Lietuvoje gerinimas 

4.7. Gerinti ministerijų duomenų poreikių nustatymą, komunikavimą ir tenkinimą reguliariai 

organizuojant tarpministerinius techninio lygmens susitikimus.  

4.8. Toliau gerinti įgūdžių poreikių vertinimą ir numatymą Lietuvoje, ypač kiekybinio ir kokybinių 

įžvalgų dėl įgūdžių srityse.  

4.9. Didinti ministerijų ir Vyriausybės strateginio analizės centro (toliau – STRATA) pajėgumus 

atlikti funkcijas, kuriomis remiamas ir vykdomas įrodymais pagrįstas politikos formavimas. 

Visų amžiaus grupių asmenims skirto profesinio 
orientavimo visą gyvenimą įgyvendinimas  

4.10. Stiprinti profesinį orientavimą Lietuvoje sukuriant integruotą, išsamią, visiems regionams 
ir visoms amžiaus grupėms skirtą profesinio orientavimo visą gyvenimą sistemą, suteikiant 

galimybę gauti profesinio orientavimo paslaugas įvairiais būdais. 

4.11. Didinti suaugusiųjų profesinio orientavimo paslaugų pasiūlą, informacijos apie jas teikimą 

ir jų naudojimą, siekiant padėti jiems ieškotis darbo, tobulinti kvalifikaciją bei persikvalifikuoti.  

4.12. Užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų prieinamumą visų amžiaus grupių moksleiviams, 

neatsižvelgiant į mokyklos, kurioje jie mokosi, tipą ir geografinę vietą. 
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3-oji galimybė. Užtikrinti tvarų, tikslingą, sutelktinį Lietuvos įgūdžių sistemos finansavimą 

Tikslingo investicijų į įgūdžių sistemą nukreipimo 
ir sutelktinio įgūdžių sistemos finansavimo 
užtikrinimas 

4.13. Didinti įgūdžių politikai įgyvendinti skirtas valstybės investicijas įdiegiant trišalį finansavimo 

susitarimą.  

4.14. Didinti darbdavių ir galimai darbuotojų investicijas į įgūdžių ugdymą sudarant trišalį 

finansavimo susitarimą.  

4.15. Tikslingiau nukreipti finansavimą visoje Lietuvos įgūdžių sistemoje, įvertinant galimybes 

sutaupyti aukštojo mokslo ir vidurinio ugdymo srityse. 

Sąlygų tvariai finansuoti sėkmingai veikiantį, iš 
išorės finansuojamą įgūdžių politikos 
įgyvendinimą sudarymas  

4.16. Didinti iš išorės finansuojamų su įgūdžiais susijusių projektų ilgalaikį tvarumą, sistemingai 

nustatant sėkmingas programas ir įsipareigojant jas tęsti valstybės lėšomis. 

Pastaba: išsamias rekomendacijas galima rasti 1. A priede. 
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1.A. Priedas. Rekomendacijos dėl politikos 
formavimo 

Šiame priede pateikiamos išsamios EBPO rekomendacijos, susijusios su šio projekto įgyvendinimu 

Lietuvoje. Šias rekomendacijas ir analizes, įrodymus bei tarptautinius pavyzdžius, kuriais jos pagrįstos, 

galima rasti išsamios ataskaitos 2–5 skyriuose.  

1-asis prioritetas. Jaunų žmonių įgūdžių, kurie reikalingi karjerai ir gyvenime, 

ugdymas (išsamios ataskaitos 2 skyrius) 

1-oji galimybė. Sėkmingai įgyvendinti ir papildyti šiuolaikines ugdymo programas 

1.A. priedo 1 lentelė. Rekomendacijos dėl politikos, kuria siekiama sėkmingai įgyvendinti ir 
papildyti šiuolaikines ugdymo programas 

Politikos kryptys Rekomendacijos 

Naujų bendrųjų ugdymo 
programų ir šiuolaikinių 
vertinimo praktikų 

įgyvendinimas 

1.1. Toliau tobulinti bendrojo ugdymo programų struktūrą galutiniais jų rengimo proceso etapais. Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija (toliau – ŠMSM) pirmiausia turėtų dėti pastangas siekdama užtikrinti gerai į 
mokomuosius dalykus integruotas bendrąsias kompetencijas, pakankamą tarpdisciplininį turinį ugdymo 
programose, švietimo lygių nuoseklumą (įskaitant priešmokyklinio ugdymo programas) ir mažesnę ugdymo 

programų apkrovimo riziką. Tai įgyvendinti būtų galima aiškiau apibrėžiant kompetencijas, kurias turėtų įgyti jauni 
žmonės, ir nustatant jų prioritetus bei nuosekliai integruojant pamatinius ir universaliuosius įgūdžius į visus 
mokomuosius dalykus, taip pat nustatyti galimybes supaprastinti mokymo programas. Mokomųjų dalykų turinys, 

kuris yra ne toks išsamus ir sudėtingas kaip kitose EBPO šalyse, pavyzdžiui, matematikos, turėtų būti suderintas 
su tarptautiniais standartais. Prieš įgyvendinant programas, ekspertai turėtų atlikti galutinę jų peržiūrą pagal gaires, 
o ŠMSM turėtų apsvarstyti, kaip programų projektus galėtų išbandyti mokyklų vadovai, pedagogai ir mokiniai. 

ŠMSM ir suinteresuotosios šalys turėtų siekti, kad ilgainiui ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ir profesinio ugdymo 
programos būtų nuoseklios ir viena kitą stiprinančios, kad mokiniai visais mokymosi etapais ir nepaisant pasirinktos 

mokymosi trajektorijos ugdytų įgūdžius, kurie reikalingi karjerai ir gyvenime XXI amžiuje. 

 1.2. Aktyviai bendradarbiauti ir keistis informacija su suinteresuotosiomis šalimis švietimo srityje, kad 
naujos bendrojo ugdymo programos būtų sėkmingai taikomos, ypač nepalankioje socialinėje ir 
ekonominėje aplinkoje veikiančiose mokyklose. ŠMSM turėtų aktyviai skatinti praktikus ir ekspertus dalyvauti 
užtikrinant vienodą supratimą, kaip praktiškai turėtų atrodyti naujų ugdymo programų vizija ir sistema bendrojo 

ugdymo ir profesinėse mokyklose, ir koks turėtų būti peržiūrėtas kiekvienos suinteresuotosios šalies vaidmuo ir 
atsakomybė, susiję su programos įgyvendinimu. ŠMSM kartu su praktikais galėtų kaupti žinias, medžiagą ir kurti 
erdvę vietos ir mokyklos lygmenimis, siekdama suprasti, kokios turėtų būti naujos ugdymo programos, ir drauge 

jas kurti, galimai steigiant bendradarbiavimo tinklus. ŠMSM turėtų parengti naujoms ugdymo programoms skirtą 
komunikacijos strategiją, visų pirma įgyvendinamą per reformai skirtą svetainę (mokyla2030.lt), siekdama sukurti 
interaktyvų internetinį portalą, kuriame būtų pateikta pagalbinės medžiagos ir gerosios patirties pavyzdžių. ŠMSM 

taip pat turėtų aktyviai skleisti informaciją apie tai, kaip organizuojant specialistų mokymąsi, teikiant mokyklų 
tobulinimo paslaugas ir skiriant išteklių bus padedama įgyvendinti naująsias ugdymo programas, ypač mokyklose, 

kuriose mokosi daugiau mokinių, kilusių iš nepalankios socialinės ir ekonominės aplinkos. 

 1.3. Modernizuoti mokinių vertinimo praktikas siekiant papildyti naujas bendrojo ugdymo programas. 
ŠMSM turėtų bendradarbiauti su mokytojais, ekspertais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, kad brandos 
egzaminai būtų suderinti su naujomis, kompetencijomis grįstomis ugdymo programomis. Atsižvelgiant į šias 

programas turėtų būti papildytas ir brandos atestatas, į jį įtraukiant asmeninius mokymosi pasiekimų aplankus ir 
galimai išoriniam naudojimui pritaikytą darbo klasėje vertinimą (pvz., atvirus / skaitmeninius mokymosi ženklelius), 
ir (arba) daugiau ugdomojo vertinimo (pvz., kaip numatyta naujame Lietuvos 4K modelyje). Turėtų būti siekiama 

įvertinti visas svarbias kognityvines ir nekognityvines moksleivių kompetencijas, numatytas ugdyti pagal 
programas. Konkursinio balo, skaičiuojamo stojant mokytis į aukštąsias mokyklas, pagrindą turėtų sudaryti 

moksleivio pasiekimai ir rezultatai, įvertinti taikant modernizuotą moksleivių vertinimo praktiką. 
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Formaliojo švietimo 
papildymas prieinamu, 
aukštos kokybės neformaliuoju 

švietimu 

1.4. Pripažinti ir įvertinti įgūdžius, kuriuos jauni žmonės įgyja mokydamiesi pagal neformaliojo švietimo 
programas, taip pat ir per formaliojo mokslo programų egzaminus ir stojant į aukštąsias mokyklas. 
Lietuvoje šiuo metu atnaujinamos bendrojo ugdymo programos, todėl turėtų būti pasinaudota galimybe įdiegti 

sistemą, pagal kurią būtų pripažįstamos ir įvertinamos jaunų žmonių neformaliojo švietimo programose įgytos 
kompetencijos. Tai būtų galima įgyvendinti naudojant asmeninius mokymosi pasiekimų aplankus ir (arba) 
alternatyvius pažymėjimus (pvz., skaitmeninius mokymosi ženklelius). Lietuvoje galėtų būti mokomasi iš projekto 

„Atrask save“, naujo 4k modelio ir (arba) Portugalijoje įgyvendinamo Europos masto projekto „Youth pass“ patirčių. 
Vertinant pagal naujas programas besimokančius mokinius, taip pat jiems stojant į aukštąsias mokyklas, turėtų 

būti pripažįstami įgūdžiai, kuriuos šie jauni žmonės įgyja dalyvaudami neformaliojo švietimo programose. 

 1.5. Sudaryti palankesnes sąlygas iš nepalankios socialinės ir ekonominės aplinkos kilusiems mokiniams 
mokytis pagal neformaliojo švietimo programas ir gauti tikslinius mokymosi krepšelius išlaidoms 
padengti. Mokyklų bendruomenių nariai (savivaldybės, mokyklų vadovai, mokytojai, konsultantai ir kt.) turėtų 
stiprinti pastangas informuoti ir skatinti dalyvauti neformaliojo švietimo programose, ypač nepalankiomis 

aplinkybėmis veikiančiose mokyklose. ŠMSM taip pat turėtų apsvarstyti galimybę padidinti kaimo vietovių 
mokiniams skirtų mokymosi išlaidų krepšelių piniginę vertę, kad paskatintų neformaliojo švietimo paklausą ir 
pasiūlą vietovėse, kuriose tokių paslaugų trūksta. ŠMSM ir savivaldybės turėtų bendradarbiauti siekdamos 

užtikrinti, kad būtų pakankamai valstybės lėšomis finansuojamų transporto priemonių ir kad kaimo vietovių 

mokiniai galėtų dalyvauti popamokinio neformaliojo švietimo programose. 

 1.6. Sistemingai vertinti ir stebėti neformaliojo švietimo kokybę bei jo poveikį jaunų žmonių 
kompetencijoms, siekiant priimti geresnius sprendimus dėl būsimų investicijų. Lietuvoje turėtų būti įdiegta 
standartizuota, patikima valstybės finansuojamo jaunų žmonių neformaliojo švietimo ir mokymo programų 
stebėsenos ir vertinimo sistema, siekiant užtikrinti, kad jų dalyviai įgytų karjerai ir gyvenime reikalingų įgūdžių. Į 

kokybės rodiklių, priemonių ir sistemų kūrimą ir įgyvendinimą turėtų būti įtrauktos įvairios švietimo ir jaunimo 
politikos suinteresuotosios šalys. Stebint ir vertinant neformaliojo švietimo ir mokymo programas turėtų būti 
remiamasi geriausia šiuo metu taikoma praktika, pavyzdžiui, valstybine neformaliojo švietimo kokybės užtikrinimo 

metodika, taip pat praktika, taikoma darbo su jaunimu srityje. 

2-oji galimybė. Stiprinti Lietuvos mokytojų pajėgumus 

1.A. priedo 2 lentelė. Rekomendacijos dėl politikos, kuria siekiama stiprinti Lietuvos mokytojų 
pajėgumus  

Politikos kryptys Rekomendacijos 

Kvalifikuotų mokytojų ir 
mokyklų vadovų pritraukimas, 

išlaikymas ir įgalinimas 

1.7. Didinti pirminio mokytojų rengimo studijų patrauklumą gabiems studentams ir specialistams, toliau 
plėtojant ir propaguojant įvairius mokymosi būdus, mokymo metodus ir paskatas. ŠMSM ir mokytojų 
rengimo centrai turėtų toliau plėtoti ir propaguoti įvairius studentų ir dirbančių specialistų mokymosi būdus norint 
įgyti mokytojo profesiją, pavyzdžiui, nuoseklųjį, gretutinį arba alternatyvųjį būdą. Siekiant didinti kvalifikuotų 

studentų ir specialistų dalyvavimą pirminio mokytojų rengimo programose, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija 
bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) ir mokytojų rengimo centrai taip pat turėtų užtikrinti, kad studentų 
atrankos procese būtų sistemingai atsižvelgiama į kandidatų motyvaciją ir, šalia jų akademinių pasiekimų, į jų 

patirtį, įgūdžius ir nuostatas, anksčiau įgytus dalyvaujant neformaliojo švietimo programose. Švietimo įstaigos taip 
pat turėtų kurti procesus, kuriais siekiama efektyviau pripažinti karjerą įpusėjusių specialistų formaliai ir neformaliai 
įgytas kompetencijas, kad jiems būtų galima pasiūlyti specialiai pritaikytus ir spartesnio mokymosi būdus norint 

įgyti formalią mokytojo kvalifikaciją. ŠMSM turėtų didinti programai „Renkuosi mokyti!“ skirtą valstybės 
finansavimą. ŠMSM taip pat turėtų didinti mokytojo profesijos įgijimui skirtų stipendijų vertę, kai jos skiriamos 
studentams, kurie yra gabūs arba specializuojasi srityse, kurių mokymui trūksta specialistų (pvz., gamtos mokslų, 

technologijų, inžinerijos, menų [kūrybinės veiklos] ir matematikos ugdymo specialistų [STEAM ugdymo 
specialistų]; profesinio rengimo ir mokymo specialistų), atidžiai stebint šių stipendijų įtaką ir galimai susiejant jas 
su profesijos pasirinkimu. Galiausiai Vyriausybė ir švietimo įstaigos turėtų aktyviai propaguoti šiuos mokymosi 

būdus, metodus ir paskatas mokyklose, universitetuose ir darbo rinkoje per įvairius daugialypės terpės kanalus, 

taip pat didesniu mastu teikiant profesinio orientavimo paslaugas (išsamios ataskaitos 5 skyrius). 

 1.8. Toliau gerinti karjeros planavimo galimybes siekiant pritraukti, išlaikyti ir motyvuoti aukštos 
kvalifikacijos mokytojus ir mokyklų vadovus, ypač nepalankioje socialinėje ir ekonominėje aplinkoje 

veikiančiose mokyklose. Mokytojų ir mokyklų vadovų atlyginimus reikia labiau sieti su jų pareigomis ir jų darbo 
vertinimo procesų rezultatais (bei galimai nuolatiniu profesiniu tobulėjimu) nei jų darbo stažu. Reikėtų apsvarstyti 
galimybę plačiau taikyti su vertinimo procesais (ir galimai profesiniu tobulėjimu) susijusį atlyginimo kėlimą ar 

premijų skyrimą, šiai praktikai tampant augančia tendencija EBPO šalyse, ir (arba) stipendijų už inovacijas ir 
meistriškumą skyrimą mokytojams arba mokytojų grupėms. Reikėtų apsvarstyti galimybes diegti priežiūros 
priemones, siekiant užtikrinti, kad vertinimo procesai ir pareigų paaukštinimas mokyklose būtų vykdomi sąžiningai 

ir nuosekliai. Reikėtų užtikrinti, kad mokyklų vadovų atlyginimų kėlimas būtų suderintas su neseniai vykdytu 
mokytojų atlyginimų padidinimu, siekiant pritraukti ir įvertinti itin kompetentingus vadovus. Reikėtų nustatyti 
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sistemingas nacionalines finansines paskatas dėstyti dalykus, kurių mokytojų trūksta (pvz., STEAM), taip pat 
mokyti kaimo vietovėse esančiose ar nepalankiomis aplinkybėmis veikiančiose mokyklose, pavyzdžiui, įtraukiant 
jas į mokinio krepšelio formulę. Taip pat reikėtų suteikti prasmingų ir naudingų tęstinio profesinio tobulėjimo 

galimybių (žr. 1.11 rekomendaciją). 

 1.9. Gerinti mokytojų ir mokyklų vadovų gerovę lemiančias su atlyginimu nesusijusias darbo sąlygas ir 
mikroklimatą mokyklose siekiant įgalinti kompetentingą mokymą, ypač nepalankioje socialinėje ir 

ekonominėje aplinkoje veikiančiose mokyklose. Reikia toliau tirti su atlyginimu nesusijusių darbo sąlygų 
kokybę ir mikroklimatą mokyklose Lietuvoje bei jų poveikį mokytojų darbo kokybei. Reikia plačiau taikyti praktiką, 
kuri Lietuvoje turi teigiamą poveikį mokytojų pasitenkinimui darbu ir jų pasitikėjimui savimi, pvz., supažindinimo su 

darbu procesą, profesinį bendradarbiavimą, poveikį darantį grįžtamąjį ryšį ir savarankiškumą. Reikia ieškoti 
galimybių sumažinti mokytojų patiriamą stresą mažinant jiems tenkantį administracinį darbą, ypač kaimo ir 
nepalankiomis sąlygomis veikiančių mokyklų vadovams. Tai būtų galima įgyvendinti, pavyzdžiui, peržiūrint 

administracinės naštos apimtį ir ją sumažinant supaprastinus procesus, taip pat nustatant administracinės 
paramos mokykloms standartus ir nuosekliau paskirstant jai skirtą finansavimą tarp savivaldybių. Mokyklų 
vadovams reikėtų suteikti aktualesnių ir naudingesnių tęstinio profesinio tobulėjimo galimybių (žr. 1.11 

rekomendaciją). Mokytojai ir mokyklų vadovai taip pat turėtų turėti galimybę centrinei valdžiai nuolat pareikšti savo 
nuomonę apie švietimo politiką, pavyzdžiui, įsitraukdami į naujų ugdymo programų rengimą (žr. „1-oji galimybė. 
Sėkmingai įgyvendinti ir papildyti šiuolaikines ugdymo programas“) ir geresnės įgūdžių politikos formavimą 

platesniame kontekste (žr. išsamios ataskaitos 5 skyrių). 

Mokytojų ir mokyklų vadovų, 
gebančių padėti jauniems 
žmonėms ugdyti įgūdžius, 

kurie reikalingi karjerai ir 

gyvenime, rengimas 

1.10. Gerinti pirminio mokytojų rengimo turinį ir kokybę, jį derinant su naujomis bendrojo ugdymo 
programomis, daugiau dėmesio skiriant praktiniam mokymuisi ir mokytojų rengimo poreikiams bei 
investuojant į mokslinių tyrimų veiklą švietimo srityje. ŠMSM pirminio mokytojų rengimo paslaugų teikėjams 

turėtų teikti informaciją ir kitaip juos remti, kad jie galėtų atnaujinti savo programas ir rengti mokytojus, gebančius 
mokyti pagal naujas bendrojo ugdymo programas. Pirminio mokytojų rengimo programose studentai turėtų būti 
supažindinami su visais pagrindiniais naujų ugdymo programų elementais ir jų turiniu, taip pat su gerąja mokymo 

ir mokymosi patirtimi bei vertinimo strategijomis. Vyriausybė turėtų apsvarstyti galimybę didinti minimalaus 
praktinio mokymo apimtį ir (arba) ieškoti kitų būdų susieti teoriją ir praktiką pirminio mokytojų rengimo programose, 
pavyzdžiui, į kai kurių dalykų dėstymą įtraukiant praktikuojančius mokytojus ir mokyklų vadovus. Vyriausybė ir 

pirminio mokytojų rengimo įstaigos turėtų plėsti bendradarbiavimą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, didinti 
investicijas ir gerinti su mokslinių tyrimų švietimo srityje dirbančiais specialistais susijusį žinių perdavimą, siekiant 
sudaryti sąlygas nuolatos tobulinti pirminį mokytojų rengimą ir kurti su juo susijusią geriausią patirtį. Galiausiai 

Vyriausybė turėtų atidžiai stebėti naujausių su pirminiu mokytojų rengimu susijusių reformų poveikį mokymuisi ir 
mokymo rezultatams trumpuoju laikotarpiu (pavyzdžiui, apklausiant švietimo srities suinteresuotąsias šalis) ir 
stebėti pirminio mokytojų rengimo programas baigusių studentų mokymo poreikius (pavyzdžiui, susijusius su IKT 

įgūdžiais), kad būtų galima toliau tobulinti pirminio mokytojų rengimo programas. 

 1.11. Geriau pritaikyti tęstiniam profesiniam tobulėjimui skirtą valstybinį finansavimą prie mokytojų, 
mokyklų vadovų ir mokyklų poreikių, kartu gerinant kokybės užtikrinimą ir su laiku didinant finansavimą 
(ypač nepalankioje socialinėje ir ekonominėje aplinkoje veikiančiose mokyklose). ŠMSM turėtų didesniu 

mastu įgyvendinti programą „Tęsk!“, kad daugiau mokytojų turėtų galimybę mokyti kelių skirtingų dalykų. 
Vyriausybė turėtų į mokytojų ir mokyklų vadovų vertinimus oficialiai įtraukti individualius mokymosi planus bei rinkti 
duomenis apie mokytojų ir mokyklų vadovų mokymosi poreikius ir stebėti juos laikui bėgant. Vyriausybė turėtų 

nustatyti reikalavimą tęstinį profesinį tobulėjimą derinti su individualiais mokymosi planais ir platesnio masto 
mokyklos poreikiais, o nacionalinius prioritetus tęstinio profesinio tobulėjimo srityje turėtų nustatyti atsižvelgdama 
į nuolat vykdomo mokymo poreikių stebėjimo rezultatus. Svarbiausiu prioritetu galėtų būti su naujomis ugdymo 

programomis susijęs tęstinis profesinis tobulėjimas, taip pat IKT įgūdžių ugdymas, mokytojų įgūdžių, susijusių su 
mokinių vertinimu ir klasių valdymu, ugdymas, mokyklų vadovų įgūdžių, susijusių su duomenų naudojimu, 
grįžtamojo ryšio ir finansų valdymu, ugdymas. ŠMSM, savivaldybės, švietimo įstaigos, ekspertai ir 

suinteresuotosios šalys turėtų sukurti tęstinio profesinio tobulėjimo kokybės užtikrinimo sistemą, kad būtų galima 
įvertinti jo suderinamumą su mokymosi poreikiais, vartotojų pasitenkinimą ir jo poveikį mokymui bei vadovavimui. 
Įdiegus šią sistemą, ŠMSM ir savivaldybės turėtų padidinti tęstiniam profesiniam tobulėjimui skirtą valstybės 

finansavimą, siekiant įveikti sunkumus, kylančius dėl teikiamų ir įsigyjamų tęstinio profesinio tobulėjimo paslaugų 
tinkamumo ir kokybės. Didesnis tęstiniam profesiniam mokytojų ir mokyklų vadovų tobulėjimui skirtas valstybės 
finansavimas visų pirma turėtų būti numatytas nepalankiomis aplinkybėmis veikiančioms mokykloms, siekiant 

šiose mokyklose suteikti daugiau tęstinio profesinio tobulėjimo galimybių, padidinti jų mokymo pajėgumus ir 

gebėjimą remti nepalankiomis sąlygomis gyvenančius moksleivius. 
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3-oji galimybė. Pasiekti, kad profesinis mokymas ir aukštasis mokslas geriau atlieptų 

darbo rinkos poreikius 

1.A priedo 3 lentelė. Rekomendacijos dėl politikos, kuria siekiama užtikrinti, kad profesinis 
mokymas ir aukštasis mokslas geriau atlieptų darbo rinkos poreikius 

Politikos kryptys Rekomendacijos 

Užtikrinimas, kad profesinio 

rengimo ir mokymo ir aukštojo 
mokslo finansavimo ir 
priėmimo studijuoti politikomis 

įstaigos ir studentai būtų 
skatinami prisitaikyti prie darbo 
rinkos poreikių 

1.12. Geriau panaudoti studentų krepšelio subsidijas ir rezultatais grindžiamas sutartis (finansavimą), 

siekiant, kad būsimi studentai dažniau rinktųsi aukštojo mokslo ir profesinio rengimo ir mokymo 
programas, kuriose trūksta studentų ir (arba) kurios yra strategiškai svarbios. ŠMSM, konsultuodamasi su 
Vyriausybės komisija nacionalinei žmogiškųjų išteklių stebėsenai koordinuoti, socialiniais partneriais ir švietimo 

įstaigomis, turėtų iš naujo įvertinti metodikos, taikomos valstybės finansuojamų vietų paskirstymui pagal studijų 
sritis, veiksmingumą, siekiant atsižvelgti į darbo rinkos poreikius. Taip pat turėtų būti apsvarstyta galimybė iš dalies 
susieti subsidijų, skirtų skirtingų profesinio rengimo ir mokymo ir aukštojo mokslo programų studentų krepšeliams, 

vertę su darbo rinkos poreikiais, atsižvelgiant į ekspertų vertinimą. Lietuvoje įgūdžių poreikių vertinimo ir profesinio 
orientavimo sistemos laikui bėgant tobulinamos (žr. išsamios ataskaitos 5 skyrių), todėl ŠMSM turėtų apsvarstyti 
galimybę decentralizuoti studentų krepšeliams skirtų subsidijų paskirstymą, pavyzdžiui, panaikinant studijų sritims 

nustatytas valstybės finansuojamų vietų kvotas ir sudarant sąlygas finansavimą nukreipti pagal studentų 
pasirinkimą. Be to, ŠMSM turėtų panaudoti rezultatais grindžiamas sutartis ir (arba) finansavimą tam, kad susietų 
dalį finansavimo su studijų baigimu konkrečioje studijų srityje ir (arba) absolventų įsidarbinimo rezultatais, siekiant 

didinti švietimo įstaigų paskatas pritraukti studentų ir užtikrinti, kad jie baigtų programas, kurios atitinka darbo 
rinkos poreikius. Galiausiai ŠMSM turėtų siekti padidinti viešojo sektoriaus skaidrumą, susijusį su valstybės 
finansuojamų vietų skyrimo procedūra ir priežastimis, ir vidutinės trukmės laikotarpiu išlaikyti stabilesnį 

finansavimo paskirstymą (pvz., nustatant stabilų finansavimą penkerių metų laikotarpiui su ribotais svyravimais 
kasmet), kad švietimo įstaigos būtų suinteresuotos investuoti į naujas ir novatoriškas programas, atitinkančias 
darbo rinkos poreikius. Šie veiksmai turėtų būti papildyti priemonėmis, kuriomis besimokantieji įgalinami priimti 

gerai apgalvotus sprendimus dėl studijų, pavyzdžiui, galimybe visą gyvenimą naudotis aukštos kokybės profesinio 
orientavimo paslaugomis (žr. išsamios ataskaitos 5 skyrių). 

 1.13. Plačiau taikyti priemones, kuriomis padedama iš nepalankios socialinės ir ekonominės aplinkos 
kilusiems studentams patekti į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose, ypač tose srityse, 
kuriose trūksta kvalifikuotų specialistų ir (arba) kurios yra strategiškai svarbios. Atsižvelgiant į mažėjantį 

stojančiųjų į aukštojo mokslo įstaigas skaičių ir nuolatinę nelygybę galimybės gauti išsilavinimą srityje, ŠMSM 
turėtų siekti gerinti priėmimo studijuoti politiką, finansines paskatas ir paramą iš nepalankios socialinės ir 
ekonominės aplinkos kilusiems jauniems žmonėms. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui 

organizuoti ir švietimo įstaigos turėtų stengtis įgyvendinti alternatyvius kelius norinčiam įgyti aukštąjį išsilavinimą 
iš nepalankios aplinkos kilusiam jaunimui, pavyzdžiui, pripažindama platesnį kompetencijų spektrą priimant 
studijuoti (žr. 1-ąją galimybę: Sėkmingai įgyvendinti ir papildyti šiuolaikines ugdymo programas) ir teikdama 

išankstinę akademinę paramą. ŠMSM galėtų padidinti subsidijos studento krepšeliui vertę, kai ji skiriama 
studentams, kilusiems iš nepalankios socialinės ir ekonominės aplinkos, kad padidintų švietimo įstaigų pajėgumus 
suteikti studentams akademinę paramą, kad jie galėtų sėkmingai baigti studijas. Šios padidintos subsidijos galėtų 

būti papildytos didesnėmis ir dosnesnėmis, poreikiais pagrįstomis stipendijomis ir paskolomis jaunimui iš 
nepalankios aplinkos, kuriomis būtų padedama padengti jų pragyvenimo išlaidas studijų metu. Taikyti šias 
priemones ŠMSM turėtų pradėti tose srityse, kuriose, ekspertų vertinimu, trūksta specialistų ir (arba) kurios turi 

strateginę reikšmę šalies ekonomikai. Iš nepalankios aplinkos kilusiems studentams skirtos priemonės turėtų būti 
papildytos pastangomis ilgainiui pagerinti mokyklų veiklos rezultatus (žr. „1-oji galimybė. Sėkmingai įgyvendinti ir 
papildyti šiuolaikines ugdymo programas“ ir „2-oji galimybė. Stiprinti Lietuvos mokytojų pajėgumus“). 

Bendradarbiavimo tarp 
darbdavių ir profesinio 

rengimo ir mokymo ir aukštojo 
mokslo įstaigų stiprinimas 

1.14. Gerinti mokymosi darbo vietoje galimybes studijuojant pagal profesinio rengimo ir mokymo ir 
aukštojo mokslo programas, didinant finansinę ir nefinansinę paramą pameistrystės ir kitoms mokymosi 

darbo vietoje formoms. Už pameistrystės politikos įgyvendinimą atsakingos ministerijos turėtų užtikrinti, kad būtų 
įgyvendinti naujausi planai didinti finansinę paramą pameistriams ir jų darbdaviams. Ministerijos taip pat galėtų 
sudaryti sąlygas rengti mokymus pameistrių instruktoriams, įmonėms suteikti pagalbinę medžiagą, skirtą ugdyti jų 

pameistrių instruktorių mokymo įgūdžius, ir suteikti galimybių kurti darbdavių tinklus. Ministerijos galėtų skatinti 
steigti įstaigas, kurios dirbtų su mažų darbdavių grupėmis, siekiant koordinuoti jų instruktorių mokymus, ir suteiktų 
jiems paramą administruojant pameistrystės funkciją ir teikiant pameistrystės paslaugą. Ministerijos taip pat turėtų 

apsvarstyti galimybę įmonėms taikyti finansines paskatas organizuoti su ugdymo programomis susijusias 
stažuotes ir kitokio pobūdžio mokymąsi darbo vietoje, skirtą profesinio rengimo ir mokymo ir aukštojo mokslo 
programų studentams, siekiant skatinti mokymąsi darbo vietoje atsižvelgiant į dabartines ekonomikos nuosmukio 

aplinkybes. 
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 1.15. Didinti studentų iš kaimo vietovių galimybes mokytis darbo vietoje profesinio rengimo ir mokymo 
įstaigose ir sektoriniuose praktinio rengimo centruose bei į šią veiklą labiau įtraukti darbdavius. Vyriausybė 
ir savivaldybės turėtų siekti padidinti subsidijas transporto priemonėms, skirtoms profesinio rengimo ir mokymo 

programų studentams nuvykti į sektorinius praktinio rengimo centrus, ypač jei jiems sunku rasti darbo atsižvelgiant 
į dabartines ekonomikos nuosmukio aplinkybes. Ministerijos turėtų bendradarbiauti su švietimo įstaigomis 
siekdamos informuoti darbdavius ir juos paskatinti aktyviau įsitraukti į centruose vykdomą mokymą ir žinių 

perteikimą. Pavyzdžiui, tai galėtų būti įgyvendinama darbdaviams siūlant naudojimosi centro infrastruktūra 
kreditus, realizuojamus esant poreikiui ateityje, ir (arba) finansines paskatas. Papildoma šio proceso nauda būtų 
ryšių tarp studentų ir darbdavių, taip pat tarp centrų ir darbdavių mezgimas. 

 1.16. Išplėsti esamus administracinius duomenų rinkinius į juos įtraukiant išsamią informaciją apie 
studentų mokymąsi darbo vietoje, kad būtų galima priimti geresnius sprendimus formuojant politiką ir 

užtikrinti mokymosi darbo vietoje kokybę. Atitinkamos ministerijos iš profesinio rengimo ir mokymo įstaigų, 
kolegijų ir universitetų turėtų rinkti administracinius duomenis apie studentų, besimokančių darbo vietoje, skaičių 
ir šio mokymosi pobūdį, kad formuojant šios srities politiką būtų naudojama kuo tikslesnė informacija. Studijų 

kokybės vertinimo centras, atsakingas už profesinio rengimo ir mokymo bei aukštojo mokslo kokybės užtikrinimą, 
turėtų parengti ir įdiegti mokymosi darbo vietoje kokybės stebėjimo sistemą. 

2-asis prioritetas. Suaugusiųjų ir įmonių įsitraukimo į švietimą ir mokymą 

didinimas (išsamios ataskaitos 3 skyrius) 

1-oji galimybė. Didinti informuotumą apie suaugusiųjų mokymosi naudą ir galimybes 

1.A. priedo 4 lentelė. Rekomendacijos dėl politikos, kuria siekiama didinti informuotumą apie 
suaugusiųjų mokymosi naudą ir galimybes 

Politikos kryptys Rekomendacijos 

Didesnis asmenų 
informuotumas apie 
suaugusiųjų mokymosi naudą 

ir galimybes 

2.1. Sujungti ir išplėsti internete teikiamą informaciją apie suaugusiųjų mokymosi naudą, galimybes ir 
finansavimą ir ją skelbti remiantis vieno langelio principu (internetiniame portale). Šiame portale turėtų būti 
skelbiama visa šiuo metu įvairiuose portaluose Lietuvoje pateikta informacija. Skelbiant informaciją remiantis vieno 
langelio principu taip pat galima išplėsti ankstesnius veiksmus ir pateikti išsamesnę informaciją apie teikiamas 

suaugusiųjų mokymo finansavimo galimybes bei įtraukti rodiklius, susijusius su mokymo programų kokybe ir 
poreikiais darbo rinkoje. Šiame portale taip pat turėtų būti išsamiai aprašyta mokymosi visą gyvenimą nauda. 
Lietuvoje gali būti mokomasi iš kitose šalyse veikiančių portalų, pvz., Šiaurės Airijoje veikiančio portalo Student 

Finance NI ir Lenkijoje naudojamos absolventų stebėjimo sistemos (Ekonomicznych Losów Absolwentów), 

siekiant geriau suprasti, kaip informatyviai ir patogiai pateikti duomenis suaugusiesiems. 

2.2. Bendradarbiaujant su vietos suinteresuotosiomis šalimis įgyvendinti vietos informuotumo didinimo 
iniciatyvas siekiant į švietimą ir mokymą įtraukti žemą kvalifikaciją turinčius suaugusiuosius. Į šias 

iniciatyvas galėtų būti įtrauktas informavimas e. paštu, per socialinius tinklus, radiją ir televiziją, taip pat 
organizuojant renginius, kuriuose asmenys turėtų dalyvauti fiziškai, ir pateikiant atsiliepimus asmenų, kurie 
anksčiau naudojosi suaugusiųjų švietimo ir mokymo paslaugomis. Organizuojant informuotumo didinimo 

iniciatyvas turėtų būti atsižvelgiama į sąlygas vietos darbo rinkoje, jos turėtų būti planuojamos ir įgyvendinamos 
lanksčiai. Šios iniciatyvos būtų dar naudingesnės, jei būtų organizuojamos įtraukiant visas svarbias 
suinteresuotąsias šalis, įskaitant užimtumo tarnybą, darbdavius, profesines sąjungas ir kitus socialinius partnerius. 

Šių informuotumo didinimo iniciatyvų planavimą ir įgyvendinimą galėtų prižiūrėti suaugusiųjų mokymosi 

koordinatoriai. 

Sąlygų darbdaviams suvokti 
savo darbuotojų mokymo 

poreikius sudarymas 

2.3. Padėti įmonėms atlikti mokymo poreikių vertinimus ir rengti mokymo planus, pradedant nuo 
strategiškai svarbiuose ekonomikos sektoriuose veikiančių MVĮ. Ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – 
EIM) galėtų padėti MVĮ suteikdama joms galimybę naudotis mokymų specialistų paslaugomis, kad jos galėtų 
įsivertinti mokymo poreikius ir parengti mokymo planus. Prieš pradedant šią priemonę taikyti plačiau, pirmiausia 

ją būtų galima išbandyti strategiškai svarbiuose sektoriuose veikiančiose MVĮ. Ši priemonė galėtų būti 

finansuojama įvedus mokymo įmokas (žr. 2-ąją galimybę:Šalinti įsitraukimo į suaugusiųjų mokymąsi kliūtis). 
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2-oji galimybė. Šalinti įsitraukimo į suaugusiųjų mokymąsi kliūtis 

1.A. priedo 5 lentelė. Rekomendacijos dėl politikos, kuria siekiama šalinti įsitraukimo į suaugusiųjų 
mokymąsi kliūtis 

Politikos kryptys Rekomendacijos 

Geresnis finansinių paskatų 
naudojimas, siekiant sumažinti 
kliūtis, su kuriomis susiduria 

darbdaviai 

2.4. Supaprastinti paraiškų dėl kompetencijų vaučerių (angl. Competence Vouchers) ir kitų finansinių 
paskatų įmonėms, teikimo procesą. EIM turėtų palengvinti administracinę naštą, su kuria susiduriama teikiant 
paraiškas dėl finansinių paskatų, nes dėl sudėtingos administracinės procedūros įmonės, ypač MVĮ, gali būti 

nelinkusios teikti paraiškas. MVĮ galėtų būti teikiama nemokama pagalba, kad jos suprastų ir įvykdytų keliamus 
reikalavimus. Mokymų specialistai, kurių funkcija būtų padėti MVĮ įsivertinti mokymo poreikius ir parengti mokymo 
planus (žr. 1-ąją galimybę: Didinti informuotumą apie suaugusiųjų mokymosi naudą ir galimybes), galėtų turėti 

kompetencijos, reikalingos padėti MVĮ teikti paraiškas dėl finansinių paskatų. 

2.5. Sukurti regioninius arba sektorių mokymo fondus, finansuojamus iš mokymo įmokų. EIM turėtų 
apsvarstyti galimybę pereiti prie tvaresnio įmonių mokymo poreikių finansavimo modelio įvedant mokymo įmoką, 
kurią taikant darbdaviai galėtų surinkti lėšų būtent suaugusiųjų švietimui ir mokymui. Ši įmoka galėtų būti taikoma 

siekiant surinkti lėšų regioniniams ar sektorių mokymo fondams, iš kurių jos būtų paskirstytos atitinkamo sektoriaus 
ar regiono įmonėms mokymui skirtų dotacijų forma, atsižvelgiant į fondo strateginius prioritetus. Darbdavių noras 
dalyvauti kuriant ir įgyvendinant šią schemą yra labai svarbus jos sėkmei. Tai padaryti būtų lengviau sudarius 

trišalį finansavimo susitarimą, už kurio vykdymą būtų atsakinga Trišalė taryba (žr. išsamios ataskaitos 5 skyrių). 

Asmenims kylančių finansinių 
ir su laiku susijusių kliūčių 

šalinimas 

2.6. Plačiau taikyti finansines paskatas suaugusiesiems dalyvauti suaugusiųjų mokymosi programose, 
daugiausia dėmesio skiriant tikslinėms grupėms, kaip antai žemos kvalifikacijos darbuotojams. Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM), ŠMSM ir EIM turėtų drauge nustatyti, kurioms suaugusiųjų grupėms 
būtų naudingos papildomos mokymams skirtos finansinės paskatos (pvz., dirbantiems suaugusiesiems, turintiems 
žemą kvalifikaciją), ir nuspręsti, koks būdas suteikti papildomą finansavimą tikslinėms grupėms būtų 

tinkamiausias: individualios mokymosi finansavimo schemos, pavyzdžiui, subsidijos (kompetencijų vaučeriai), ar 
finansiniai mechanizmai, pavyzdžiui, paskolos arba mokesčių lengvatos. Lietuvoje būtų galima arba plačiau taikyti 
esamas mokesčių lengvatas ir kompetencijų vaučerius, arba įvesti naujas paskatas, pavyzdžiui, tikslinėms 

grupėms, tokioms kaip žemos kvalifikacijos dirbantieji, skirtas subsidijas. Informacija apie šias finansines paskatas 
turėtų būti pateikiama vienoje vietoje, kad suaugusieji galėtų lengvai suprasti savo galimybes gauti finansavimą 

(žr. 1-ąją galimybę: Didinti informuotumą apie suaugusiųjų mokymosi naudą ir galimybes). 

2.7. Gerinti nuotolinio suaugusiųjų mokymosi lietuvių kalba pasiūlą, teikiant techninę paramą profesinio 
mokymo ir aukštojo mokslo įstaigoms. Lietuvoje ir toliau turėtų būti užtikrinama pakankama internetinių kursų 
pasiūla COVID-19 laikotarpiu ir šis darbas turėtų būti tęsiamas ateityje. ŠMSM galėtų apsvarstyti galimybę 
profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigoms teikti techninę ir metodinę paramą, kad šios įstaigos galėtų pigiai 

ir efektyviai planuoti ir įgyvendinti internetinius kursus. Įgyvendinant šią paramą Lietuvoje galėtų būti apsvarstyta 
galimybė sukurti bendrą internetinę mokymosi platformą, kurioje būtų siūlomi visų Lietuvos švietimo paslaugų 
teikėjų internetiniai kursai. Ji galėtų veikti kaip šiam konkrečiam tikslui sukurta atskira platforma arba galėtų būti 

įtraukta į vieno langelio principu veikiančią sistemą, kurioje asmenims būtų siūlomi internetiniai mokymai ir 
pateikiama informacija, susijusi su visais suaugusiųjų mokymosi sistemos aspektais (žr. 1-ąją galimybę: Didinti 

informuotumą apie suaugusiųjų mokymosi naudą ir galimybes). 

3-oji galimybė. Stiprinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymo pripažinimą ir 

kokybę 

1.A. priedo 6 lentelė. Rekomendacijos dėl politikos, kuria siekiama stiprinti neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo ir mokymo pripažinimą ir kokybę 

Politikos kryptys Rekomendacijos 

Neformaliojo ir savaiminio 
mokymosi pripažinimo ir 

patvirtinimo proceso gerinimas 

2.8. Parengti gaires, kuriomis siekiama padėti Lietuvos švietimo įstaigoms įgyvendinti neformaliojo ir 
savaiminio mokymosi pripažinimui ir patvirtinimui skirtus aukštos kokybės procesus. ŠMSM kartu su 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru, Studijų kokybės vertinimo centru ir profesinio mokymo bei 
aukštojo mokslo įstaigomis turėtų parengti ankstesnio mokymosi pripažinimo gaires ir standartus, kad visos 
švietimo įstaigos, vykdančios ankstesnio mokymosi pripažinimą, turėtų galimybę naudotis metodikomis, 

priemonėmis ir informacine medžiaga, reikalingomis norinti veiksmingai patvirtinti ankstesnį mokymąsi. Rengiant 
šias gaires galėtų būti remiamasi informacija, sukaupta vykdant projektą „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir 
kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“. Suaugusieji taip pat turėtų būti supažindinami su 

ankstesnio mokymosi pripažinimo sistema ir jiems turėtų būti suteikta informacija apie tai, kaip gali būti pripažinti 
jų įgyti įgūdžiai. Informacija galėtų būti teikiama per vieno langelio principu veikiančią sistemą (žr. 1-ąją galimybę: 
Didinti informuotumą apie suaugusiųjų mokymosi naudą ir galimybes) ir pasitelkus profesinio orientavimo 

konsultantus (žr. išsamios ataskaitos 5 skyrių ). 
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2.9. Apsvarstyti galimybę neformaliojo ir savaiminio mokymosi srityje įvesti skaitmeninius / atviruosius 
mokymosi ženklelius. ŠMSM, EIM ir SADM, kartu su neformaliojo švietimo sektoriaus atstovais ir darbdaviais, 
turėtų apsvarstyti galimybę bendradarbiauti su švietimo įstaigomis kuriant atvirus mokymosi ženklelius, kuriuos 

įdiegus suaugusiesiems būtų suteikta galimybė susikurti savo įgūdžių komplekso vaizdą internete. Pavyzdžiui, už 
neformaliųjų kursų baigimą suaugusiajam galėtų būti suteikiamas mokymosi ženklelis, kurį jis galėtų įtraukti į savo 
internetinį mokymosi pasiekimų aplanką ar gyvenimo aprašymą, nurodydamas dalyvaujant programoje ugdytus ir 

įgytus įgūdžius. Šią praktiką įgyvendinti Lietuvoje būtų galima pradėti nuo tokių mokymosi ženklelių suteikimo už 
dalyvavimą neformaliuosiuose internetiniuose kursuose, siūlomuose bendrojoje virtualioje mokymosi platformoje 

(žr. 2-ąją galimybę: Šalinti įsitraukimo į suaugusiųjų mokymąsi kliūtis ). 

Neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo ir mokymo programų 
kokybės užtikrinimo 

mechanizmų stiprinimas 

2.10. Įvesti kokybės ženklus minimalius sertifikavimo reikalavimus viršijantiems neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjams. Siekiant stiprinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymo 
paslaugų teikėjų ex ante pripažinimą ir sertifikavimą Lietuvoje, turėtų būti apsvarstyta galimybė į sertifikavimo 
procesą įtraukti kokybės ženklų suteikimą kokybiškiausių paslaugų teikėjams. Kokybės ženklų suteikimas turėtų 

būti įgyvendinamas bendromis įvairių ministerijų pastangomis, į šį procesą taip pat įtraukiant Kvalifikacijų ir 
profesinio mokymo plėtros centrą, Studijų kokybės vertinimo centrą ir kitas suinteresuotąsias šalis, pavyzdžiui, 
švietimo įstaigas. Šie ženklai galėtų padėti gerinti paslaugų kokybę, nes paslaugų teikėjai būtų suinteresuoti viršyti 

minimalius paslaugų kokybės reikalavimus. Valstybės finansuojamiems neformaliųjų mokymo paslaugų teikėjams 

galėtų būti numatytas reikalavimas atitikti šį išsamesnį kriterijų rinkinį. 

2.11. Įdiegti valstybės finansuojamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymo programų mokymosi 
rezultatų stebėsenos sistemą. Ministerijos ir suinteresuotosios šalys turėtų kartu nustatyti standartizuotus 
rodiklius, taikytinus valstybės finansuojamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo kursų stebėsenos sistemoje. Šie 
rodikliai galėtų būti poveikis darbo rinkoje, taip pat dalyvių pasitenkinimas teikiamais mokymais. Informaciją, 

reikalingą šiems rodikliams apskaičiuoti, galėtų teikti Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras ir Studijų 
kokybės vertinimo centras, atlikdami dalyvių apklausas arba iš mokymo paslaugų teikėjų rinkdami administracinius 
duomenis. Apie šių mokymosi rezultatų poveikį suaugusieji turėtų būti aiškiai informuoti, galbūt per internetinį 

portalą (žr. 1-ąją galimybę: Didinti informuotumą apie suaugusiųjų mokymosi naudą ir galimybes). 

3-asis prioritetas. Efektyvesnis įgūdžių panaudojimas darbo vietose (išsamios 

ataskaitos 4 skyrius) 

1-oji galimybė. Gerinti įgūdžių panaudojimą padedant įmonėms diegti efektyvias darbo 

vietų praktikas 

1.A. priedo 7 lentelė. Rekomendacijos dėl politikos, kuria siekiama gerinti įgūdžių panaudojimą, 
įmonėms padedant diegti efektyvias darbo vietų praktikas 

Politikos kryptys Rekomendacijos 

Informuotumo apie efektyvaus 
įgūdžių panaudojimo ir 

efektyvių darbo vietų praktikų 

tinkamumą didinimas 

3.1. Sukurti pagrindinį portalą su įmonėms aiškiai pateikta informacija apie efektyvių darbo vietų 
organizavimo praktikas ir susijusias paramos programas, įskaitant diagnostikos priemones, ir galimai 

įtraukiant šį portalą į didesnio masto informuotumo didinimo kampaniją. EIM arba viena iš jos agentūrų 
turėtų surinkti šiuo metu fragmentiškai įmonėms teikiamą informaciją ir ją centralizuotai pateikti viename portale, 
daugiau dėmesio skiriant įgūdžių panaudojimui ir EDVP diegimui. Ypač naudingas šis portalas turėtų būti MVĮ. Jis 

turėtų būti pritaikytas toms MVĮ, kurioms labiausiai reikia paramos, o informacija jame turėtų būti teikiama įmonėms 
patogiu būdu, pvz., pateikiant glaustą informaciją, susijusią su gerąja patirtimi ir sėkmės istorijomis, taip pat 
paprastas gaires, kaip įgyvendinti konkrečią EDVP. Šis portalas taip pat galėtų būti labai svarbus darbdaviams – 

čia jiems galėtų būti teikiama informacija, gairės ir parama, reikalingos norint palyginti savo įmonės rezultatus ir 
rasti tinkamas paramos programas naudojant diagnostikos priemones, kurios padėtų jiems nustatyti verslo 
poreikius, sunkumus ir galimybes. Portalas turėtų būti grįstas tvirta valdymo struktūra ir galėtų būti dalis platesnės 

informuotumo ugdymo kampanijos, kuria siekiama padėti įmonėms diegti EDVP ir keisti darbo vietas (pvz., verslo 

žiniasklaidoje ir per vyriausybinių agentūrų bei darbdavių organizacijų vykdomą informavimo veiklą). 

Tinkamos, tikslinės ir 
prieinamos paramos teikimas 

įmonėms diegiant efektyvias 

darbo vietų praktikas 

3.2. Skatinti intensyviau diegti EDVP plečiant esamas ir (arba) kuriant naujas verslo paramos programas, 
skirtas EDVP. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos už paramą verslui atsakingos agentūros paramos 

programose galėtų daugiau dėmesio skirti EDVP. Tai galima įgyvendinti didinant vykdomų programų (pvz., 
„Procesas LT“) aprėptį ir (arba) taikymo sritį arba sukuriant naujas programas, turinčias įtakos darbo vietų 
organizavimo veiklai. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, valstybės parama Lietuvoje turėtų būti nukreipta į darbo vietų 

skaitmeninimo skatinimą, be kita ko, remiantis vykdomomis iniciatyvomis (pvz., Skaitmeninių inovacijų centrais) ir 
gerais pavyzdžiais (pvz., sėkme kuriant skaitmeninį „Fintech“ sektorių, kuriame intensyviai naudojamos 

technologijos). 
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 3.3. Užtikrinti, kad EDVP diegti skirta valstybės parama būtų diferencijuota ir ja būtų atsižvelgiama į 
darbdavių poreikius, pavyzdžiui, teikiant individualiems poreikiams pritaikytas mentorystės ir 
konsultuojamojo ugdymo paslaugas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir atitinkamas pareigas vykdančios 

susijusios agentūros, siekdamos didinti vykdomų ir planuojamų naujų paramos programų, kuriomis padedama 
gerinti darbo vietų efektyvumą, poveikį, turėtų siekti, kad šios programos atitiktų darbdavių poreikius. Šiuo tikslu 
įmonių paramai Lietuvoje galėtų būti taikomas diferencijuotas požiūris, kuriuo vadovaujantis programos būtų 

skirtos verslo grupėms, kuriose įmonės susiduria su panašiais sunkumais, susijusiais su EDVP. Norint tai 
įgyvendinti Lietuvoje turėtų pradėti veikti programų konsolidavimo planai, kad būtų išvengta tarp visų organizacijų 
ir mechanizmų padalintos suskaidytos atsakomybės, ir reikėtų taip pertvarkyti programas, kad jomis būtų 

patenkinami skirtingų verslo grupių poreikiai. Be to, remiantis įmonėms kylančiais sunkumais sukūrus oficialias 
įmonių grupių tipologijas ir tiems sunkumams spręsti skirtas programas, būtų lengviau diferencijuoti paramą. 
Lietuvoje taip pat galėtų būti plačiau taikomos mentorystės ir konsultuojamojo ugdymo programos, kurios pagal 

savo pobūdį yra skirtos ir pritaikytos individualiems darbdavių poreikiams, toliau plėtojant ir galbūt išplečiant 

vykdomas programas, tokias kaip Nacionalinis mentorių tinklas. 

 3.4. Sumažinti administracines naštas įmonėms, kurios naudojasi paramos programomis, pavyzdžiui, 
supaprastinant procedūras ir patobulinant gaires. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, visų pirma EIM, turėtų 

sumažinti administracinę naštą programoms, kuriomis siekiama padėti diegti EDVP, peržiūrėdama atvejus, kai 
reglamentavimas dubliuojasi, yra pernelyg detalus ir pernelyg griežtas, ir sumažindama jų skaičių. Ministerija taip 
pat galėtų siekti supaprastinti ir pagreitinti paraiškų teikimo procedūras, geriau į procesą integruodama skirtingas 

informacines sistemas, kad būtų galima atlikti automatizuotus sutikrinimus. Norint padėti tai lengviau įgyvendinti 
Lietuvoje, reikėtų siekti pagerinti santykius tarp paslaugos teikėjų ir įmonių, kurios šia paslauga naudojasi. 
Paslaugos teikėjai turėtų tapti panašesni į kompetencijos centrus, aktyviai padedančius įmonėms ir su jomis 

bendradarbiaujančius, nei į inspektorius. Asociacijos ir klasteriai galėtų prisiimti daugiau atsakomybės, susijusios 
su pagalba įmonėms, susiduriančioms su administracinėmis kliūtimis, padėdami joms orientuotis administracinėse 

procedūrose (pvz., sukuriant specialų pagalbai skirtą aptarnavimo punktą). 

Darbdavių tinklų pasitelkimas 
ir sektorių bendradarbiavimo 
rėmimas, siekiant skatinti 

diegti efektyvias darbo vietų 
praktikas 

3.5. Sudaryti geresnes sąlygas diegti EDVP, stiprinant verslo klasterius ir kitus bendradarbiavimo tinklus, 
skirtus dalintis gerąja patirtimi ir palengvinti žinių sklaidą. Norint paskatinti pokyčius darbo vietose Lietuvoje, 
visų pirma EIM ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) turėtų siekti toliau stiprinti bendradarbiavimo 

tinklus, sudaryti sąlygas įgyvendinti daugiau konkrečiam sektoriui pritaikytų intervencinių priemonių ir skleisti 
gerąją patirtį bei žinias visame Lietuvos verslo sektoriuje. Šie siekiai galėtų būtų įgyvendinami dideliu mastu 
veikiančioms įmonėms (pvz., tarptautinėms įmonėms ir didelėms valstybinėms įmonėms) dalijantis žiniomis apie 

EDVP ir plačiau taikomas verslo praktikas su mažomis įmonėmis (daugiausia veikiančiomis vietinėje rinkoje). 
Lietuvoje taip pat turėtų būti taikomos priemonės, kuriomis būtų padedama stiprinti bendradarbiavimo tinklų narių 
bendradarbiavimą ir jų tarpusavio pasitikėjimą, įskaitant reikalingų išteklių suteikimą ir geresnio bendradarbiavimo 

tarp tinklų skatinimą. 

 3.6. EDVP diegti skirtą paramą strategiškai nukreipti į įmones ir bendradarbiavimo tinklus siaurai 
apibrėžtuose prioritetiniuose sektoriuose, siekiant kuo labiau padidinti šios paramos poveikį. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė, ir ypač EIM, turėtų nustatyti, kokia EDVP diegimo parama reikalinga strategiškai 
prioritetiniuose sektoriuose veikiančioms įmonėms, ir ją ten nukreipti, kad padidėtų paramos programų poveikis ir 

sustiprėtų specializacija srityse, kuriose vykdoma didesnės pridėtinės vertės veikla. Remiantis platesnio masto 
prioritetais, nustatytais pažangiosios specializacijos strategijoje, siauriau apibrėžti sektoriai galėtų būti finansai 
(ypač „Fintech“), informacinių technologijų paslaugos, novatoriškos biotechnologijos, lazerių gamyba ir fotonika. 

Šiems sektoriams Lietuvoje turėtų būti parengta ilgalaikė strategija ir turėtų būti apsvarstyta galimybė juose 

veikiančioms įmonėms teikti prioritetinę ir tikslinę verslo paramą. 

2-oji galimybė. Stiprinti vadybos ir lyderystės įgūdžius, siekiant skatinti darbo vietų 

praktikų pokyčius 

1.A. priedo 8 lentelė. Rekomendacijos dėl politikos, kuria siekiama stiprinti vadybos ir lyderystės 
įgūdžius ir taip skatinti darbo vietų praktikų pokyčius 

Politikos kryptys Rekomendacijos 

Informuotumo apie vadybos ir 
lyderystės įgūdžių tinkamumą 
didinimas, siekiant kuo labiau 

pagerinti įgūdžių panaudojimą 

ir įmonių veiklos rezultatus 

3.7. Sukurti bendrą strateginę viziją, kaip stiprinti vadybos ir lyderystės įgūdžius darbo vietose Lietuvoje, 
ir jos įgyvendinimo veiksmų planą. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, visų pirma EIM, turėtų parengti strateginę 
vadybos ir lyderystės įgūdžių viziją, įtrauktiną į platesnio masto Nacionalinę įgūdžių strategiją (žr. 4.1. 

rekomendaciją). Ši vizija galėtų padėti šiems vadybos ir lyderystės įgūdžiams skirti didesnę politinę svarbą, suteikti 
postūmį imtis koordinuotų veiksmų ir nustatyti kuriuos įgūdžius reikia ugdyti. Šią viziją būtų galima papildyti 
veiksmų planu, į kurį būtų įtrauktos taikytinos konkrečios priemonės (aprašytos tolesnėse rekomendacijose) ir 

kuriame galėtų būti nustatyta veiksmų kryptis, tikslai ir veiksmai, reikalingi stiprinti darbo vietose Lietuvoje taikomus 
vadovavimo ir valdymo įgūdžius. Į vizijos ir veiksmų plano rengimą Vyriausybė turėtų skatinti aktyviai įsitraukti 
suinteresuotąsias šalis, ypač darbdavius, kad būtų užtikrintas bendras tikslų suvokimas ir įsipareigojama teikti 

paramą ir išteklius šiems veiksmams įgyvendinti. 
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Pradinių valdymo, vadovavimo 

ir verslumo įgūdžių stiprinimas 

3.8. Remiantis šiuo metu atnaujinamomis mokyklų programomis išplėsti verslumo ugdymą mokyklose ir 
gerinti jo kokybę bei parengti tolesnių veiksmų planą. Kad Lietuvoje būtų ugdomi stipresni verslumo įgūdžiai, 
reikėtų pasinaudoti vykdomo mokyklų programų atnaujinimo galutiniais etapais ir verslumo įgūdžiams suteikti 

svarbesnę vietą visuose mokomuosiuose dalykuose (taip pat žr. 2 skyrių, kuriame aptariamos ugdymo 
programos). Įgyvendinant vadybos ir lyderystės įgūdžių viziją ir veiksmų planą (kaip rekomenduojama 
ankstesniame skyriuje), Lietuvoje taip pat galėtų būti parengtas planas, kuriame būtų numatyta, kokių veiksmų 

reikėtų imtis siekiant įgyvendinti Lietuvos verslumo ugdymo užmojus visais švietimo lygmenimis. Rengiant šį planą 
turėtų būti remiamasi įgyvendinant Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų planą numatytomis programomis 
ir veikla bei reikėtų įtraukti veiksmus, kuriais siekiama išplėsti organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ 

vaidmenį, geriau įvertinti ir stebėti verslumo ugdymo rezultatus ir mokytis iš gerųjų patirčių nacionaliniame ir 
tarptautiniame kontekste. Įgyvendinti šiuos veiksmus taip pat turėtų padėti bendra institucinė sistema ir 
centralizuotas jų įgyvendinimas. 

 3.9. Stiprinti vadybos ir lyderystės įgūdžių ugdymą aukštosiose mokyklose, užtikrinant didesnį modulių ir 
dalykų prieinamumą ir stiprinant bendradarbiavimą su verslo atstovais. Lietuvoje turėtų būti užtikrintos 

platesnės galimybės aukštojo mokslo įstaigų vadybos ir verslo, taip pat verslumo programų dalykus studijuoti kitų 
programų studentams. Pavyzdžiui, aukštojo mokslo įstaigos galėtų siūlyti šių programų dalykus kaip 
pasirenkamuosius arba šią programą kaip gretutines studijas. Aukštojo mokslo įstaigos taip pat galėtų apsvarstyti 

galimybę vadybos ir lyderystės bei verslumo įgūdžius įtraukti į skirtingas studijų programas, t. y. ne kaip atskirą 
dalyką, bet kaip kitų dalykų sudedamąją dalį. Be to, siekiant labiau suderinti studijų pasiūlą ir mokymo metodus su 
rinkos poreikiais, Lietuvoje galėtų būti stiprinamas verslo sektoriaus ir aukštojo mokslo įstaigų bendradarbiavimas 

(taip pat žr. 2 skyrių), pavyzdžiui, įgyvendinant partnerystę, stažuotes, judumą ir mokslinius tyrimus. 

Suaugusiųjų mokymosi 
galimybių rėmimas, siekiant 

stiprinti vadybos ir lyderystės 

įgūdžius 

3.10. Užtikrinti tinkamas ir lanksčias mokymosi galimybes įvairių tipų vadovams, nustatant dabartinių 
mokymosi galimybių spragas ir jas užpildant, bei skatinti nuotolinį mokymąsi. Siekiant užtikrinti, kad 

skirtingų tipų vadovams ir lyderiams (pvz., atsižvelgiant į įmonių, kuriose jie dirba, dydį, sektorių bei jų pareigas) 
būtų suteiktos tinkamos galimybės mokytis, Lietuvoje turėtų būti nustatytos šiuo metu teikiamų mokymo paslaugų 
spragos ir siekiama jas užpildyti kuriant paskatas privataus sektoriaus teikėjams, kad šie galėtų organizuoti 

tinkamus kursus, arba steigiant naujas vyriausybės agentūrų programas. Galėtų būti stiprinamas aukštojo mokslo 
institucijų vaidmuo, t. y. galėtų būti sudarytos geresnės sąlygos jų siūlomus vadybos ir lyderystės kursus lankyti 
suaugusiesiems, pavyzdžiui, skatinant modulinio mokymosi galimybes, lanksčias mokymosi galimybes ir 

neakivaizdinio mokymosi galimybes. Lietuvoje turėtų būti užtikrinama, kad siūlomi mokymai būtų lengvai prieinami 
vadovams, platesniu mastu taikant mokymąsi nuotoliniu būdu ir taip didinant šių mokymų lankstumą. Lietuvoje 
taip pat turėtų būti įvertinta, ar būtų galima siūlyti daugiau nuotolinių vadybos ir lyderystės įgūdžių ugdymo kursų, 

užtikrinti efektyvius šių kursų testavimo ir sertifikavimo metodus bei sukurti jų kokybės užtikrinimo mechanizmus. 

 3.11. Didinti vadovų norą dalyvauti mokymuose, taikant tikslinį informuotumo didinimą, teikiant 
informaciją apie mokymų pasiūlą, pripažįstant ankstesnio mokymosi rezultatus ir skiriant finansinę 
paramą. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir susijusios agentūros turėtų apsvarstyti galimybę įgyvendinti tikslinę 

kampaniją apie mokymosi visą gyvenimą naudą vadovams, kurios metu būtų skleidžiama informacija apie 
mokymosi galimybes. Šią kampaniją būtų galima derinti su pagrindiniu portalu ir informuotumo didinimo kampanija, 
kuriais skatinama diegti EDVP ir pertvarkyti darbo vietas, kaip rekomenduojama 1-oje galimybėje. Be to, turėtų 

būti pripažįstama daugiau vadybos ir lyderystės įgūdžių, įgytų iš patirties ir kitais neformaliojo mokymosi būdais 
(kaip aprašyta 3 skyriuje), nes taip vadovai būtų labiau motyvuojami mokytis (pvz., sutrumpinant laiką, reikalingą 
norint įgyti oficialią kvalifikaciją). Lietuvoje taip pat turėtų būti siekiama vadovų mokymuisi suteikti daugiau 

finansinės paramos (žr. išsamios ataskaitos 3 ir 5 skyrius, kur aptariami suaugusiųjų mokymosi finansavimo 
mechanizmai). Tai įgyvendinti būtų galima išplėtus kompetencijų vaučerių programos apimtį, kad ja galėtų 
naudotis daugiau aukštos kvalifikacijos darbuotojų ir taip būtų remiamas dalyvavimas vadybos ir lyderystės 

programose. 

3-oji galimybė. Įgalinti darbuotojus ir užtikrinti jų įsitraukimą, siekiant geriau panaudoti 

jų įgūdžius 

1.A. priedo 9 lentelė. Rekomendacijos dėl politikos, kuria siekiama įgalinti darbuotojus ir užtikrinti 
jų įsitraukimą, kad būtų geriau panaudojami jų įgūdžiai 

Politikos kryptys Rekomendacijos 

Darbuotojų verslo sektoriuje 
įgalinimas ir jų įsitraukimo 

užtikrinimas 

3.12. Skatinti įmones veiksmingai užtikrinti darbuotojų įsitraukimą ir įgalinimą, padedant diegti pažangias 
personalo valdymo praktikas ir žmogiškųjų išteklių valdymo metodus, darbo užmokesčio sistemas ir 
profesinio judumo praktikas. EIM ir SADM, taip pat susijusios agentūros turėtų apsvarstyti galimybę siūlyti įvairių 
netiesioginio poveikio priemonių, kuriomis naudojantis įmonėms, kurių darbuotojai yra įgalinti ir įsitraukę, galėtų 

būti lengviau įgyvendinti pokyčius savo organizacijos kultūroje. Tarp šių priemonių galėtų būti pažangių personalo 
valdymo praktikų ir žmogiškųjų išteklių valdymo metodų (pvz., darbo rezultatų vertinimo), atlygio ir darbo 
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užmokesčio sistemų, kurias taikant atlyginama už darbe įgytus įgūdžius, ir praktikų, kurios padeda didinti judumą 

įmonėse (pvz., šešėliavimo (angl. job shadowing) ir talentų programų), skatinimas. Šiuo tikslu Lietuvos 
pagrindiniame portale ir per susijusią informuotumo didinimo kampaniją, kurių tikslas – skatinti diegti EDVP ir 
pertvarkyti darbo vietas, būtų galima viešinti Lietuvos įmonių gerąją patirtį ir šių praktikų taikymo naudą darbuotojų 

rezultatams (rekomendacijos 1-oji galimybė). Lietuvoje taip pat galėtų būti įgyvendinamos ir (arba) plačiau 
taikomos priemonės, padedančios įvertinti darbdavius, kurie sėkmingai tobulina su darbo vietomis susijusią kultūrą 
(įskaitant, bet ne tik, patvirtintus standartus, susitarimus ir pasižadėjimus), ir naudotis jų patirtimi informuotumui 

didinti. 

 3.13. Palengvinti darbuotojų aktyvų įsitraukimą darbo vietose, užtikrinant, kad jie turėtų tam reikalingų 
gebėjimų ir motyvacijos. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ir ypač SADM, turėtų toliau remti įvairias darbuotojų 
atstovavimo darbo vietose formas (pvz., darbo tarybas, profesines sąjungas ir patikėtinius). Šiuo tikslu Lietuvoje 

turėtų būti užtikrinama, kad darbuotojai turėtų tinkamų įgūdžių, žinių ir motyvacijos aktyviai ir efektyviai įsitraukti į 
šią veiklą. Darbuotojams Lietuvoje turėtų būti sudarytos sąlygos gauti aukštos kokybės informaciją apie darbuotojų 
atstovavimo naudą ir apie tai, kaip efektyviai įsitraukti į šią veiklą, kurią būtų galima skleisti interneto svetainėse, 

skirtose darbuotojams ir jų darbo sąlygų klausimams aptarti, ir kurią platintų profesinės sąjungos ir Valstybinė 

darbo inspekcija. 

Darbuotojų viešajame 
sektoriuje įgalinimas ir jų 

įsitraukimo užtikrinimas 

3.14. Toliau stiprinti su darbo vietų organizavimu ir žmogiškųjų išteklių valdymu susijusias praktikas 
viešajame sektoriuje, dideliu mastu diegiant gerąją patirtį viešajame sektoriuje ir remiantis naujuoju 

Valstybės tarnybos įstatymu. Lietuvos viešajame sektoriuje turėtų būti toliau gerinamas EDVP diegimas ir 
bendras viešojo sektoriaus veiklos efektyvumas, siekiant užtikrinti, kad visose viešojo sektoriaus organizacijose 
būtų suteikiamos aiškios karjeros galimybės, vykdoma darbo rezultatų apžvalga, įgūdžių planavimas ir 

kvalifikacijos tobulinimas. Taip galėtų būti padedama keisti organizacijos kultūrą ir sėkmingiau pritraukti ir išlaikyti 
talentus. Šios priemonės galėtų būti sujungtos į visapusišką viešojo administravimo reformą, siekiant pagerinti 
valdžios institucijų veiklos veiksmingumą, kokybę ir efektyvumą. Lietuvoje taip pat galėtų būti plačiau taikomos 

Valstybės tarnybos įstatymu viešajame sektoriuje įgyvendinamos iniciatyvos (t. y. ne tik valstybės tarnybos srityje), 
įskaitant iniciatyvas, kuriomis siekiama mažinti skirtumus ir suvienodinti atlyginimų sistemą viešajame sektoriuje. 
Taikant šį požiūrį reikėtų diegti viešojo sektoriaus programų stebėjimo ir vertinimo sistemas. Atsižvelgiant į šias 

aplinkybes, Lietuvoje galėtų būti svarstoma galimybė įvykdyti viešojo sektoriaus darbuotojų apklausą, skirtą 

išsiaiškinti jų požiūrį apie darbą viešojo sektoriaus organizacijose ir patirtį jose dirbant. 

 3.15. Kurti mokymosi visą gyvenimą kultūrą viešojo sektoriaus organizacijose, įgūdžių ugdymui taikant 
ilgalaikį strateginį požiūrį ir stiprinant mokymosi galimybes. Siekiant stiprinti mokymosi visą gyvenimą kultūrą 
visų viešojo sektoriaus darbuotojų atžvilgiu, Lietuvoje įgyvendinant nacionalinę įgūdžių strategiją (žr. 4.1. 
rekomendaciją) viešojo sektoriaus organizacijose turėtų būti laikomasi ilgalaikio, strateginio požiūrio į įgūdžių 

ugdymą. Laikantis tokio požiūrio galėtų būti nustatomi aiškūs tikslai, kaip padidinti įsitraukimą, taip pat geriau 
įvertinama, kokius įgūdžius reikia ugdyti (galimai naudojant informaciją, surinktą atlikus pirmiau minėtą viešojo 
sektoriaus darbuotojų apklausą). Be to, Lietuvos Respublikos Vyriausybė turėtų užtikrinti, kad būtų pakankamai 

mokymo galimybių (ypatingą dėmesį skiriant nuotoliniam mokymuisi), ir teikti darbuotojams paskatų dalyvauti 

mokymuose (pvz., susiejant mokymą su darbo rezultatų vertinimu ir karjeros galimybėmis). 

4-asis prioritetas. Įgūdžių politikų valdymo stiprinimas Lietuvoje (išsamios 

ataskaitos 5 skyrius) 

1-oji galimybė. Gerinti vyriausybinių ir nevyriausybinių suinteresuotųjų šalių pajėgumus 

ir jų veiklos koordinavimą visoje įgūdžių sistemoje 

1.A. priedo 10 lentelė. Rekomendacijos dėl politikos, kuria siekiama gerinti vyriausybinių ir 
nevyriausybinių suinteresuotųjų šalių pajėgumus ir jų veiklos koordinavimą visoje įgūdžių 
sistemoje  

Politikos kryptys Rekomendacijos 

Lietuvos įgūdžių sistemos 
strateginio planavimo ir 

priežiūros stiprinimas  

4.1. Sukurti bendrą, visa apimančią įgūdžių ugdymo ir panaudojimo viziją, parengiant išsamią įgūdžių 
strategiją Lietuvoje. Pirma, šiai strategijai galėtų būti suteiktas nacionalinės darbotvarkės statusas pagal Lietuvos 
strateginio valdymo įstatymą, nes taip būtų sudarytos sąlygos visuose įgūdžių sistemos sektoriuose taikyti 

tarpsektorinį požiūrį ir nustatyti strateginius tikslus, uždavinius ir aukšto lygio rodiklius. Antra, strategijoje turėtų 
būti nustatytos vyriausybinių suinteresuotųjų šalių (pvz., ministerijų, pusiau savarankiškų institucijų, regioninių 
administracinių vienetų ir mokymosi paslaugų teikėjų) ir nevyriausybinių suinteresuotųjų šalių (žr. tolimesnį skyrių 

„Socialinės partnerystės ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimo formuojant įgūdžių politiką skatinimas nacionaliniu 
lygmeniu“) pagrindinės funkcijos ir pareigos, taip aiškiai apibrėžiant atsakomybę už rezultatus. Ši atsakomybė taip 
pat galėtų būti perkelta į teisę. Trečia, prie šios strategijos taip pat turėtų būti pridėti konkretūs programavimo 
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lygmens planavimo dokumentai, kaip numatyta Lietuvos strateginio valdymo įstatyme. Jais būtų sudaromos 
sąlygos nustatyti aiškias priemones, kaip atitinkamose įgūdžių politikos srityse įgyvendinti nacionalinės 

darbotvarkės strateginius tikslus, o jas koordinuoti turėtų būsima Įgūdžių politikos taryba (žr. 4.2. rekomendaciją). 
Į šias priemones reikėtų įtraukti, pavyzdžiui, aiškų, išsamų ir bendrą jaunų žmonių įgūdžių ugdymo Lietuvoje planą 
(žr. išsamios ataskaitos 2 skyrių). Galiausiai Lietuvos įgūdžių strategijos tikslai turėtų būti grindžiami geriausiais 

turimais įrodymais apie įgūdžius (žr. 2-ąją galimybę: Gerinti informacines įgūdžių ir profesinio orientavimo sistemas 
bei su jomis susijusias praktikas) ir apimti bendrus finansavimo prioritetus bei galimus sąnaudų dalijimosi 

susitarimus (žr. 3-ąją galimybę: Užtikrinti tvarų, tikslingą, sutelktinį Lietuvos įgūdžių sistemos finansavimą). 

 4.2. Gerinti tarpministerinį koordinavimą šiuo tikslu sukuriant tarpministerinę struktūrą , kuri vadovautų 
formuojant įgūdžių politiką ir būtų už ją atsakinga. Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisijai nacionalinei 
žmogiškųjų išteklių stebėsenai koordinuoti (toliau – NŽISK) galėtų būti skirtas Įgūdžių politikos tarybos, 
prižiūrinčios veiklą visuose įgūdžių sistemos sektoriuose, vaidmuo. Strateginės gairės turėtų būti pateikiamos ir 

politiniai sprendimai turėtų būti priimami aukšto lygio politiniuose susitikimuose (pvz., viceministrų susitikimuose). 
Šie susitikimai turėtų būti papildyti dažnesniais, žemesnio lygio techniniais susitikimais (pvz., karjeros valstybės 
tarnautojų), skirtais išsamioms diskusijoms dėl konkrečių politikos klausimų, politikos įgyvendinimo ir duomenų 

poreikio (žr. 2-ąją galimybę:Gerinti informacines įgūdžių ir profesinio orientavimo sistemas bei su jomis susijusias 
praktikas). Įgūdžių politikos taryba taip pat turėtų prižiūrėti, kaip įgyvendinama pirmiau minėta Lietuvos įgūdžių 
strategija. Tai, be kita ko, yra įvairių programavimo lygmens planavimo dokumentų, susijusių su skirtingomis 

įgūdžių politikos sritimis, koordinavimas ir pasiūlymai dėl įgūdžių strategijos peržiūros. Įgūdžių politikos taryba taip 
pat galėtų būti atsakinga už aukšto lygio rodiklių priežiūrą ir pažangą siekiant įgūdžių strategijoje nustatytų 
strateginių tikslų ir uždavinių, o už programavimo lygmens planavimo dokumentuose numatytų žemesnio lygio 

rodiklių stebėjimą liktų atsakingos atskiros ministerijos . Įgūdžių politikos taryba turėtų glaudžiai bendradarbiauti 
su Lietuvos Respublikos trišale taryba (žr. skyrių „Socialinės partnerystės ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimo 

formuojant įgūdžių politiką skatinimas nacionaliniu lygmeniu“). 

Socialinės partnerystės ir 
suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimo formuojant įgūdžių 

politiką skatinimas nacionaliniu 

lygmeniu 

4.3. Užtikrinti glaudų būsimos įgūdžių politikos tarybos ir Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 
bendradarbiavimą. Tai galėtų būti reguliarus siūlomos Įgūdžių politikos tarybos ir Trišalėje taryboje atstovaujamų 
socialinių partnerių bendravimas. Įgūdžių politikos tarybos nariai galėtų būti Trišalės tarybos komitetų, pavyzdžiui, 

švietimo komiteto arba naujai įsteigto įgūdžių komiteto, nariais. Įgūdžių politikos taryba turėtų laiku informuoti 
Trišalės tarybos atstovaujamus socialinius partnerius apie planuojamus būsimų teisės aktų projektus ir kreiptis į 
juos patarimo, taip pat kreiptis į Trišalės tarybos narius siekiant gauti atsiliepimų apie jau įgyvendintas programas 

ir galimas būsimas pataisas. Siekiant puoselėti šią socialinės partnerystės sistemą, Lietuvoje ir toliau turėtų būti 
laikomasi darbdavių asociacijų ir profesinių sąjungų Trišalėje taryboje vieningai priimtų sprendimų. Be to, turėtų 
būti tęsiama dabartinė praktika įtraukti sprendimų priėmimo įgaliojimus turinčius Vyriausybės atstovus (pvz., 

ministrus) į Trišalę tarybą, kad būtų įtvirtintas socialinių partnerių ir Vyriausybės tarpusavio pasitikėjimas ir 

užtikrinta Vyriausybės atskaitomybė už taryboje priimtus sprendimus. 

 4.4. Didinti poveikį, kurį sprendžiant konkrečius klausimus daro suinteresuotųjų šalių dalyvavimą 
užtikrinančios struktūros, garantuojant vyriausybės atskaitomybę už teikiamų patarimų vykdymą. Turėtų 

būti taikomi minimalūs konsultavimosi su suinteresuotųjų šalių dalyvavimą užtikrinančiomis struktūromis kriterijai, 
siekiant garantuoti tinkamą šių įstaigų ir vyriausybės bendravimo kokybę ir sukurti daugiau paskatų 
suinteresuotosioms šalims aktyviai dalyvauti konsultacijų procesuose. Pavyzdžiui, turėtų būti užtikrintas 

suinteresuotųjų šalių suteiktų patarimų naudojimo skaidrumas, kurį būtų galima įgyvendinti privalomais raštiškais 

atitinkamų ministerijų atsakymais į pateiktus patarimus. 

Vyriausybinių institucijų ir 
socialinių partnerių pajėgumų 

didinimas regioniniu lygmeniu 

4.5. Didinti savivaldybių, regioninės plėtros tarybų ir sektoriaus patariamųjų komitetų pajėgumus, kad jie 
galėtų vykdyti savo pareigas, susijusias su Lietuvos įgūdžių sistemos valdymu. Siekdamos didinti regioninių 

dalyvių kompetenciją įgūdžių politikos srityje, Lietuvos ministerijos ir (arba) pusiau savarankiškos institucijos, 
atsakingos už atitinkamas politikos sritis, turėtų užtikrinti, kad savivaldybėms, regionų plėtros taryboms ir 
sektoriaus patariamiesiems komitetams būtų organizuojama pakankamai praktinių mokymo seminarų, taip pat 

būtų pateikiama strateginių bei metodinių gairių dėl įgūdžių politikos formavimo. Šias įgūdžių ugdymo paslaugas 
galėtų teikti ŠMSM, Nacionalinė švietimo agentūra, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Studijų 
kokybės vertinimo centras ir Švietimo mainų paramos fondas. Panašias įgūdžių ugdymo paslaugas regioninės 

plėtros taryboms galėtų teikti naujai sukurti kompetencijos centrai. Taip pat turėtų būti padidinti Lietuvos 
savivaldybių, regioninės plėtros tarybų ir sektorinių profesinių komitetų žmogiškieji ir finansiniai ištekliai. Sutelkti 
finansinius išteklius būtų galima tikslingiau nukreipiant Lietuvos įgūdžių sistemai skirtą finansavimą (dėl to galėtų 

sumažėti savivaldybių sąnaudos) ir (arba) sudarant trišalį finansavimo susitarimą (žr. 3-ąją galimybę: Užtikrinti 

tvarų, tikslingą, sutelktinį Lietuvos įgūdžių sistemos finansavimą). 

 4.6. Stiprinti socialinę partnerystę regioniniu lygmeniu, į regioninės plėtros tarybas įtraukiant profesines 
sąjungas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė turėtų įgyvendinti teisės aktus, kuriais būtų nustatoma tam tikra 

darbdavių ir darbuotojų atstovų įgaliojimų pusiausvyra regioninės plėtros tarybose, ypač jei įgyvendinant naują 
Regioninės plėtros įstatymą šios tarybos įgytų daugiau įgaliojimų. Profesinėms sąjungoms regioninės plėtros 
tarybose skirtas patariamasis stebėtojo vaidmuo gali būti pirmas žingsnis, bet Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

taip pat galėtų apsvarstyti galimybę kiekvienam socialiniam partneriui suteikti nustatytą minimalų vietų skaičių, kad 

būtų užtikrinta darbdavių ir darbuotojų atstovų lygybė. 



   41 

EBPO LIETUVOS ĮGŪDŽIŲ STRATEGIJA © OECD 2021 
  

2-oji galimybė. Gerinti informacines įgūdžių ir profesinio orientavimo sistemas bei su 

jomis susijusias praktikas 

1.A. priedo 11 lentelė. Rekomendacijos dėl politikos, kuria siekiama gerinti informacines įgūdžių ir 
profesinio orientavimo sistemas bei su jomis susijusias praktikas 

Politikos kryptys Rekomendacijos 

Gebėjimo naudoti įrodymus 
formuojant įgūdžių politiką 

Lietuvoje gerinimas 

4.7. Gerinti ministerijų duomenų poreikių nustatymą, komunikavimą ir tenkinimą reguliariai organizuojant 
tarpministerinius techninio lygmens susitikimus. Tarpžinybinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisija 
nacionalinei žmogiškųjų išteklių stebėsenai koordinuoti (NŽISK) ir būsima Įgūdžių politikos taryba (žr. taip pat 1-
ąją galimybę) turėtų didinti pastangas nustatant ministerijų nurodytus duomenų poreikius ir vykdant tolesnius su 

jais susijusius veiksmus. Šios įstaigos organizuojamus aukštesnio, politinio lygio susitikimus (pvz., viceministrų 
susitikimus) galėtų papildyti dažnesni, žemesnio lygio techniniai susitikimai (pvz., karjeros valstybės tarnautojų, 
skyrių vadovų ir departamentų direktorių), kad būtų lengviau pranešti apie atitinkamus duomenų poreikius, o 

ministerijos prisiimtų įsipareigojimą formuojant politiką naudoti įrodymus. Vėliau politinio lygio susitikimuose turėtų 
būti nuspręsta, kuri suinteresuotoji šalis turėtų būti įpareigota tenkinti konkrečius duomenų poreikius, taip 

užtikrinant, kad ilguoju laikotarpiu būtų teikiama pakankamai duomenų. 

 4.8. Toliau gerinti įgūdžių poreikių vertinimą ir numatymą Lietuvoje, ypač kiekybinio ir kokybinių įžvalgų 
dėl įgūdžių srityse. Siekiant išvengti įgūdžių neatitikties, Lietuvoje visų pirma reikėtų imtis veiksmų įvertinti ir 
patenkinti neatidėliotinus duomenų poreikius įžvalgų dėl įgūdžių srityje (ir visų pirma tai turėtų įgyvendinti NŽISK), 
ypač poreikį reguliariai rengti vidutinės trukmės prognozes apie būsimą įgūdžių pasiūlą ir paklausą įvairiose 

profesijose, daug dėmesio skiriant didelę pridėtinę vertę kuriantiems sektoriams. Antra, Lietuvoje kiekybinės 
prognozės turėtų būti geriau papildomos suinteresuotųjų šalių ir ekspertų pateiktais kokybiniais duomenimis. 
Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) ir (arba) atskiros ministerijos ir jų pusiau savarankiškos 

institucijos (galimai bendradarbiaudamos su mokslinių tyrimų institutais, universitetais ir kolegijomis), siekdami 
parengti veiksmingas įgūdžių ugdymo priemones ir atsižvelgdami į didžiąsias tendencijas, su kuriomis šiuo metu 
susiduriama, ir (arba) dabartinį netikrumą, kylantį dėl COVID-19 krizės, turėtų intensyviau vykdyti su įžvalgomis 

dėl įgūdžių susijusią veiklą (žr. Išsamios ataskaitos 5 skyriaus 5.5 langelį). 

 4.9. Didinti ministerijų ir Vyriausybės strateginės analizės centro (toliau – STRATA) pajėgumus atlikti 
funkcijas, kuriomis remiamas ir vykdomas įrodymais pagrįstas politikos formavimas. Trumpuoju laikotarpiu 

STRATA kartu su atskiromis ministerijomis turėtų koordinuoti ir organizuoti praktinius mokymo seminarus, kad 
gilintų žinias apie įrodymais pagrįstą politikos formavimą įgūdžių politikos srityje ir dalytųsi susijusia gerąja patirtimi. 
Ilguoju laikotarpiu Lietuvoje turėtų būti apsvarstyta galimybė analitikams valstybės tarnyboje taikyti konkrečiai 

jiems nustatytas sąlygas, pagal kurias jiems būtų siūlomas konkurencingas atlyginimas ir galimybės siekti karjeros, 
taip siekiant pritraukti aukštos kvalifikacijos analitikų. Lietuvos Respublikos Vyriausybė taip pat turėtų įvertinti, ar 
atskiros ministerijos ir STRATA šiuo metu turi pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių (žr. 3-iąją galimybę: 

Užtikrinti tvarų, tikslingą, sutelktinį Lietuvos įgūdžių sistemos finansavimą), kad galėtų vykdyti savo atitinkamas 

pareigas formuojant įrodymais pagrįstą įgūdžių politiką, ir užtikrinti, kad jų turėtų. 

Visų amžiaus grupių 
asmenims skirto profesinio 

orientavimo visą gyvenimą 

įgyvendinimas 

4.10. Stiprinti profesinį orientavimą Lietuvoje sukuriant integruotą, išsamią, visiems regionams ir visoms 
amžiaus grupėms skirtą profesinio orientavimo visą gyvenimą sistemą, suteikiant galimybę gauti 

profesinio orientavimo paslaugas įvairiais būdais. Pavyzdžiui, Lietuvoje galėtų būti parengti bendri profesinio 
orientavimo srityje taikytini profesiniai ir kokybės standartai ir sukurtos bendros informacinės priemonės, kuriomis 
būtų sudarytos sąlygos aprūpinti konsultantus darbo rinkos žvalgybine informacija (pavyzdžiui, remiantis NŽISK 

duomenimis). Lietuvoje galėtų būti įsteigta speciali agentūra, kuri būtų atsakinga už profesinio orientavimo 
paslaugų teikimą visų amžiaus grupių asmenims ir įvairiais būdais bei šios veiklos valdymą, remiantis užimtumo 
tarnybos sukauptomis kompetencijomis. Lietuvoje taip pat turėtų būti sukurti konkretūs tokios integruotos sistemos 

taikymo būdai esamoje infrastruktūroje. Pavyzdžiui, vieno langelio principu pagrįsti regioniniai profesinio 
orientavimo centrai (pvz., Alytaus profesinio rengimo centras), jei įmanoma, turėtų būti kuriami remiantis jaunimo 
užimtumo centrų praktika, o skaitmeninių įrankių naudojimas teikiant profesinio orientavimo paslaugas galėtų būti 

stiprinamas remiantis užimtumo tarnybos įgyvendinamomis pastangomis teikti profesinio orientavimo paslaugas 
atsižvelgiant į pandemijos aplinkybes. Visi profesinio orientavimo paslaugų teikėjai Lietuvoje turėtų plačiau taikyti 
nuotolinį profesinio orientavimo paslaugų teikimą (pvz., telefonu, e. paštu, socialinių tinklų priemonėmis ir vaizdo 

skambučiais), kad paslaugas gautų daugiau asmenų visuose Lietuvos regionuose. Vyriausybė turėtų skatinti visus 
paslaugų teikėjus naudoti tas pačias skaitmenines priemones (pvz., vaizdo skambučių programinę įrangą), kad 
vietos profesinio orientavimo konsultantai galėtų keistis gerąja patirtimi, būtų pagerintas skirtingų paslaugų teikėjų 

ir klientų suderinamumas ir būtų sumažintos sąnaudos. 
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Politikos kryptys Rekomendacijos 

 4.11. Didinti suaugusiųjų profesinio orientavimo paslaugų pasiūlą, informacijos apie jas teikimą ir jų 
naudojimą, siekiant padėti jiems ieškotis darbo, tobulinti kvalifikaciją bei persikvalifikuoti. Pradėjus 
platesniu mastu steigti regioninius profesinio orientavimo centrus ir taikyti skaitmeninius profesinio orientavimo 

paslaugų teikimo būdus (žr. 4.10. rekomendaciją), jais taip pat turėtų galėti naudotis tikslinė suaugusiųjų grupė, 
neatsižvelgiant į šių asmenų užimtumo statusą. Informuotumas apie šią naują profesinio orientavimo paslaugų 
pasiūlą galėtų būti didinamas įgyvendinant specialias informacines kampanijas, skirtas suaugusiesiems, 

besinaudojantiems socialiniais tinklais ir internetu, įtraukiant jas į bendresnio pobūdžio pastangas didinti 
informuotumą apie suaugusiųjų mokymąsi (žr. išsamios ataskaitos 3 skyrių). Lietuvoje turėtų būti įvertinta, ar 
užimtumo tarnyba (arba būsima speciali agentūra, atsakinga už profesinį orientavimą, žr. pirmiau pateiktą 

rekomendaciją) turi pakankamai pajėgumų patenkinti regioninių profesinio orientavimo centrų naujų tikslinių grupių 
(pvz., dirbančių suaugusiųjų) poreikius ir įgyvendinti skaitmeninius profesinio orientavimo paslaugų teikimo būdus, 

įskaitant finansinius išteklius ir kompetenciją. 

 4.12. Užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų prieinamumą visų amžiaus grupių moksleiviams, 
neatsižvelgiant į mokyklos, kurioje jie mokosi, tipą ir geografinę vietą. Pradėjus platesniu mastu steigti 
regioninius profesinio orientavimo centrus būtų suteikta galimybė visų Lietuvos regionų mokykloms naudotis 
aukštos kokybės profesinio orientavimo paslaugomis. Regioninių profesinio orientavimo centrų darbuotojai kartu 

su vietos darbdaviais turėtų užsiimti informavimo veikla mokyklose. Reikėtų panašiai skatinti ir remti mokyklas ir 
atskirus mokytojus, kad jie galėtų organizuoti ekskursijas į artimiausius regioninius profesinio orientavimo centrus, 
jei įmanoma, atsižvelgiant į pandemijos tendencijas. Po šių ekskursijų galėtų būti surengtos papildomos 

konsultacijos regioniniuose profesinio orientavimo centruose. Šios moksleiviams skirtos konsultacijos galėtų būti 
vykdomos tiesiogiai arba virtualiai, siekiant sušvelninti su dabartine pandemija susijusius pavojus sveikatai. 
Vykdant virtualias konsultacijas taip pat būtų galima pasiekti daugiau atokiose vietovėse esančių mokyklų ir 

mokinių . 

3-oji galimybė. Užtikrinti tvarų, tikslingą, sutelktinį Lietuvos įgūdžių sistemos 

finansavimą 

1.A. priedo 12 lentelė. Rekomendacijos dėl politikos, kuria siekiama užtikrinti tvarų, tikslingą, 
sutelktinį Lietuvos įgūdžių sistemos finansavimą 

Politikos kryptys Rekomendacijos 

Tikslingo investicijų į įgūdžių 
sistemą nukreipimo ir 
sutelktinio įgūdžių sistemos 

finansavimo užtikrinimas 

4.13. Didinti įgūdžių politikai įgyvendinti skirtas valstybės investicijas sudarant trišalį finansavimo 
susitarimą. Palyginti su kitomis šalimis, įgūdžių politikai įgyvendinti skirtos viešosios išlaidos Lietuvoje vis dar yra 
mažos, todėl vyriausybė turėtų įsipareigoti padidinti šias išlaidas sudarydama trišalį susitarimą dėl įgūdžių politikos 

įgyvendinimo finansavimo, kurį pasirašytų vyriausybė, darbdaviai ir darbuotojų atstovai. Vyriausybės pagal šį 
susitarimą teikiami ištekliai galėtų būti naudojami įvairiai veiklai, pavyzdžiui, didinti ministerijų, STRATA ir 
regioninių suinteresuotųjų šalių pajėgumus (žr. 1-ąją ir 2-ąją galimybes bei išsamios ataskaitos 4 skyrių), garantuoti 

nuolatinį finansavimą sėkmingai įgyvendinamiems iš Europos socialinio fondo (ESF) finansuojamiems projektams 
(žr. kitą skyrių „Sąlygų tvariai finansuoti sėkmingai veikiantį, iš išorės finansuojamą įgūdžių politikos įgyvendinimą 
sudarymas“), kaip įmokos į įgūdžių fondą ir (arba) individualią mokymosi programą (žr. išsamios ataskaitos 3 skyrių 

ir 4.14. rekomendaciją), taip pat įgyvendinant kitas šioje ataskaitos santraukoje nurodytas rekomendacijas. 

 4.14. Didinti darbdavių ir galimai darbuotojų investicijas į įgūdžių ugdymą sudarant trišalį finansavimo 
susitarimą. Mainais į padidintas su įgūdžių politikos įgyvendinimu susijusias viešąsias išlaidas, darbdavių ir 
darbuotojų atstovai (pvz., darbdavių asociacijos, profesinės sąjungos) Trišalėje taryboje turėtų įsipareigoti padidinti 
savo įgūdžių politikos įgyvendinimui skirtus įnašus, pavyzdžiui, galimai mokėdami privalomas įmokas į įgūdžių 

fondą (žr. išsamios ataskaitos 3 skyrių). Valstybės įmokos į fondą galėtų būti lygios darbdavių ir darbuotojų 
įmokoms, taip padidinant socialinių partnerių norą prisidėti. Šie ištekliai galėtų būti naudojami įgyvendinant įvairias 
su įgūdžiais susijusias programas, tačiau jais taip pat būtų galima didinti sektoriaus patariamųjų komitetų 

pajėgumus (sudarant trišalį susitarimą, žr. 1-ąją galimybę: Gerinti vyriausybinių ir nevyriausybinių suinteresuotųjų 
šalių pajėgumus ir jų veiklos koordinavimą visoje įgūdžių sistemoje). Mokymo fondo valdymas, įskaitant 
sprendimus dėl įmokų dydžio ir lėšų panaudojimo būdų, turėtų būti nustatytas trišaliu susitarimu, pavyzdžiui, 

Trišalės tarybos švietimo komitete arba specialiajame įgūdžių komitete (taip pat žr. 1 galimybę). 

 4.15. Tikslingiau nukreipti finansavimą visoje Lietuvos įgūdžių sistemoje, įvertinant galimybes sutaupyti 
aukštojo mokslo ir vidurinio ugdymo srityse. Lietuvoje turėtų būti įvertintos galimybės sutaupyti aukštojo 
mokslo ir vidurinio ugdymo srityse, pavyzdžiui, sudarant sąlygas efektyviau bendradarbiauti švietimo paslaugų 

teikėjams iš skirtingų savivaldybių, teikiant paskatas savivaldybėms, kuriomis jos būtų skatinamos mažinti 
sąnaudas atitinkamame vidurinių mokyklų tinkle, ir (arba) įgyvendinant pokyčius aukštojo mokslo įstaigų tinkle. 
Visų pirma, kalbant apie savivaldybių bendradarbiavimą teikiant švietimo paslaugas, regioninės plėtros tarybos 

galėtų tapti forumu, kuriame būtų diskutuojama apie savivaldybių bendradarbiavimo galimybes. Lietuvoje turėtų 



   43 

EBPO LIETUVOS ĮGŪDŽIŲ STRATEGIJA © OECD 2021 
  

Politikos kryptys Rekomendacijos 

būti įvertinta, ar kai kurie savivaldybių įgaliojimai administruoti viešąsias paslaugas, įskaitant švietimo paslaugas, 
neturėtų būti perduoti apskrities lygmens valdžios institucijoms, taip sumažinant išlaidas, kaip numatyta naujajame 
regioninės plėtros įstatyme. Antra, Lietuvoje turėtų būti įvertinta, ar savivaldybėms galėtų būti teikiamos paskatos 

mažinti jų vidurinio išsilavinimo paslaugų teikimo sąnaudas, pavyzdžiui, išlaikant dabartinį subsidijų, kurias 
centrinė valdžia skiria vidurinio išsilavinimo paslaugų teikimui, lygį ir taip sudarant joms sąlygas išvengti dalies ar 
visų sąnaudų. Atsižvelgiant į tai, Lietuvoje turėtų būti užtikrinta, kad siekiant didinti savivaldybių pajėgumus 

formuoti įgūdžių politiką (žr. 1-ąją galimybę: Gerinti vyriausybinių ir nevyriausybinių suinteresuotųjų šalių 
pajėgumus ir jų veiklos koordinavimą visoje įgūdžių sistemoje) ir gerinti mokytojų įgūdžius (žr. išsamios ataskaitos 
2 skyrių), šios nepatirtos sąnaudos būtų panaudotos su įgūdžių politika susijusioms užduotims įgyvendinti. 

Trečiasis būdas Lietuvos centrinei valdžiai sutaupyti būtų įvertinti galimybę sumažinti sąnaudas dėl pokyčių 

Lietuvos aukštojo mokslo tinkle. 

Sąlygų tvariai finansuoti 
sėkmingai veikiantį iš išorės 

finansuojamą įgūdžių politikos 

įgyvendinimą sudarymas 

4.16. Didinti iš išorės finansuojamų su įgūdžiais susijusių projektų ilgalaikį tvarumą, sistemingai nustatant 
sėkmingas programas ir įsipareigojant jas tęsti valstybės lėšomis. Būsimoje Įgūdžių politikos taryboje (žr. 1-

ąją galimybę: Gerinti vyriausybinių ir nevyriausybinių suinteresuotųjų šalių pajėgumus ir jų veiklos koordinavimą 
visoje įgūdžių sistemoje) galėtų būti drauge nuspręsta, kurios sėkmingai įgyvendintos programos turėtų būti 
vykdomos nuolatos ir finansuojamos iš Lietuvos biudžeto pasibaigus finansavimui iš išorės. Priimant šiuos 

sprendimus, Įgūdžių politikos taryboje turėtų būti remiamasi sistemingais ESF finansuojamų programų vertinimais. 
Įsipareigojimas atlikti sistemingus vertinimus jau turėtų būti įtrauktas į paraišką dėl išorės finansavimo, tam tikrą 
programos biudžeto dalį skiriant nuodugniam vertinimui. Gerai veikiančios politikos finansavimas turėtų būti 

užtikrinamas didinant viešąsias išlaidas (žr. ankstesnį skyrių „Tikslingo investicijų į įgūdžių sistemą nukreipimo ir 

sutelktinio įgūdžių sistemos finansavimo užtikrinimas“).  

 

 



EBPO Įgūdžių tyrimai

EBPO Lietuvos įgūdžių strategija
VERTINIMAS IR REKOMENDACIJOS 

ATASKAITOS SANTRAUKA 

Įgūdžiai yra labai svarbūs siekiant kurti geresnę ateitį ir sudarant sąlygas žmonėms ir šalims sėkmingai veikti vis 
labiau tarpusavyje susijusiame ir sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Dėl tokių didžiųjų tendencijų kaip globalizacija, 
technologijų pažanga ir demografiniai pokyčiai keičiasi tai, kaip dirbame ir kaip veikia mūsų visuomenė, todėl didėja 
aukštesnio lygio ir naujų įgūdžių paklausa.

Įgyvendinant EBPO įgūdžių strategijos projektus sudaromos sąlygos taikyti strateginį ir visapusišką požiūrį vertinant 
su įgūdžiais susijusius šalių sunkumus ir galimybes ir kuriant efektyvesnes įgūdžių sistemas. EBPO bendradarbiauja su 
šalimis siekdama sukurti politinio atsako priemones, pritaikytas kiekvienos šalies specifiniams su įgūdžiais susijusiems 
poreikiams. Šio požiūrio pagrindas yra EBPO įgūdžių strategijos sistema, kuria šalims sudaromos sąlygos ištirti, ką 
jos galėtų daryti geriau siekiant: 1) ugdyti tinkamus įgūdžius visą gyvenimą; 2) efektyviai panaudoti įgūdžius darbe ir 
visuomenėje ir 3) stiprinti įgūdžių sistemos valdymą.

Šioje ataskaitoje („EBPO Lietuvos nacionalinė įgūdžių strategija: vertinimas ir rekomendacijos“) nustatomos galimybės 
ir teikiamos rekomendacijos Lietuvai, kuriomis siekiama geriau ugdyti jaunų žmonių įgūdžius, kurie reikalingi karjerai 
ir gyvenime, padidinti suaugusiųjų ir įmonių dalyvavimą mokymosi programose, efektyviau panaudoti įgūdžius darbo 
vietose ir sustiprinti įgūdžių politikos valdymą.
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