
Pastabos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. vasario 26 d. 

raštu Nr. SR-737 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto“ pateiktam derinti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 2019 metais priimamų į profesinio mokymo 

įstaigas mokinių preliminaraus skaičiaus patvirtinimo“ projektui 

 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinant 2019 metais priimamų į profesinio 

mokymo įstaigas mokinių preliminarų skaičių, prašome atsižvelgti į 2019 metais priimamų į Tauragės 

regiono profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminarų skaičių: 

 

2019 metais priimamų į Tauragės regiono profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminarus skaičius  

Eil. 

Nr. 

Sekcija Pavadinimas Skaičius 

visoje 

Lietuvoje  

Smalininkų 

verslo ir 

technologijų 

mokykla 

Tauragės 

profesinio 

rengimo 

centras 

1.  A Sekcija Žemės ūkis, miškininkystė ir 

žuvininkystė 

530   

2.  B sekcija Kasyba ir karjerų 

eksploatavimas 

64   

3.  C sekcija Apdirbamoji gamyba 4848 20 

(siuvėjas) 

 

4.  D sekcija Elektros, dujų, garo tiekimas 

ir oro kondicionavimas 

238   

5.  E sekcija Vandens tiekimas, nuotekų 

valymas, atliekų tvarkymas ir 

regeneravimas 

330   

6.  F sekcija Statyba 2024  25 

(apdailininkas/

statybininkas) 

7.  G sekcija Didmeninė ir mažmeninė 

prekyba; variklinių transporto 

priemonių ir motociklų 

remontas 

3533 35  

(automobilių 

mechanikas),  

15 

(technikos 

priežiūros verslo 

darbuotojas), 

15 

(suvirintojas) 

75 

(automobilių 

mechanikas) 

 (automobilių 

elektros 

įrengimų 

remontininkas) 

 (suvirintojas) 

8.  H sekcija Transportas ir saugojimas 2693 25 

(motorinių 

transporto 

priemonių 

kroviniams vežti 

vairuotojas) 

 

9.  I sekcija Apgyvendinimo ir maitinimo 

paslaugų veikla 

728 20  

(virėjas), 

25  

(padavėjas ir 

barmenas), 

 20 

(konditeris) 

12 

(virėjas) 

10.  J sekcija Informacija ir ryšiai 100  13 

(kompiuterinės 



 
 

įrangos 

derintojas) 

11.  K sekcija Finansinė ir draudimo veikla 101   

12.  L sekcija Nekilnojamojo turto 

operacijos 

219   

13.  M sekcija Profesinė, mokslinė ir 

techninė veikla 

257   

14.  N sekcija Administracinė ir 

aptarnavimo veikla 

770 25 

(apskaitininkas 

ir kasininkas), 

20 

(sekretorius) 

 

 

15.  O sekcija Viešasis valdymas ir gynyba; 

privalomasis socialinis 

draudimas 

509   

16.  P sekcija Švietimas 1024   

17.  Q sekcija Žmonių sveikatos priežiūra ir 

socialinis darbas 

905 20 

(socialinio 

darbuotojo 

padėjėjas) 

 

18.  R sekcija Meninė, pramoginė ir poilsio 

organizavimo veikla 

240   

19.  S sekcija Kita aptarnavimo veikla 282  25  

(kirpėjas) 

20.  T sekcija Namų ūkių, samdančių 

darbininkus, veikla; namų 

ūkių veikla, susijusi su 

savoms reikmėms tenkinti 

skirtų nediferencijuojamų 

gaminių gamyba ir paslaugų 

teikimu 

0   

21.  U Sekcija Ekstrateritorinių organizacijų 

ir įstaigų veikla 

0   

22.   Profesijos, nepriskirtos 

konkrečiai Ekonominės 

veiklos rūšių klasifikatoriaus 

sekcijai 

795   

    Iš viso 240 Iš viso 150 

 

2. Ateityje, skirstant finansavimą profesiniam mokymui, numatyti galimybę verslininkams, 

rengiantiems savo darbuotojus, gauti kompensaciją ar dalinį finansavimą už neformalųjį profesinį 

darbuotojų ugdymą, o planuojant priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių preliminarų 

skaičių prašome organizuoti diskusijas kiekviename Lietuvos regione su visomis suinteresuotomis 

šalimis bei regiono plėtros taryboms svarstymui pateikti išsamią informaciją apie toje apskrityje 

identifikuotus specialistų rengimo poreikius ir rengimo pajėgumus esančiose profesinio mokymo 

įstaigose.  

 

 

________________ 


