
 

Pranešimas žiniasklaidai 
 

2017 m. vasario 1 d. 
 

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai pateikė verslo 

poziciją dėl planuojamos švietimo pertvarkos Klaipėdos regione 
 

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai, reaguodami į raginimus verslo 

bendruomenėms teikti pasiūlymus dėl planuojamos valstybinių aukštųjų mokyklų 

pertvarkos, šiandien, vasario 1 d., pateikė susitikimų metu suformuotą ir argumentais 

pagrįstą Klaipėdos regiono verslo nuomonę Švietimo ir mokslo ministrei Jurgitai 

Petrauskienei, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkui Eugenijui Jovaišai, 

Vakarų Lietuvoje išrinktiems Seimo nariams bei Klaipėdos regiono plėtros tarybai. 

Potencialo sutelkimas: Klaipėdos universitetas yra būtinas sėkmingam Vakarų 

Lietuvos verslo vystymui, plėtrai, investicijoms į regioną pritraukti. Rūmai įsitikinę, kad 

valstybei būtina išlaikyti universitetinių studijų ašį Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Klaipėdos 

universitetas privalo išlikti centru, apie kurį telktųsi kitos švietimo ir mokymo įstaigos. 

Klaipėdos regionas kenčia nuo išorinės migracijos, tačiau vidaus migraciją kol kas 

pavyksta suvaldyti, čia yra pakankamas jaunų žmonių skaičius. Tai didele dalimi lemia 

tai, jog Klaipėda - universitetinis miestas, kuriame studijuoja jaunimas iš visos Vakarų 

Lietuvos. Stiprus universitetas su paklausiomis programomis ir tyrimų centrais padėtų 

užtikrinti tolygesnę regionų ekonomikos plėtrą. 

Tinkamumas: Vakarų Lietuvoje susiklosčiusi švietimo ir mokslo įstaigų sistema 

yra orientuota į regiono verslo poreikius. Klaipėdos regione galima įgyti profesinį, 

aukštąjį neuniversitetinį bei aukštąjį universitetinį išsilavinimą, t.y. kvalifikacijų pasiūloje 

yra profesinio rengimo, koleginio ir aukštojo mokslo santykis. Klaipėdos regiono kolegijos 

užtikrina specialistų ir vidutinės grandies vadovų rengimą: 70 proc. kolegijų absolventų 

lieka dirbti Klaipėdos regione. Klaipėdos universitetas buvo kurtas kaip regioninis 

klasikinis universitetas, kuris išgyvena ne patį geriausią veiklos laikotarpį ir pokyčiai jame,  

verslo nuomone,  yra būtini. Dalis jų jau atlikti: kartais sumažinti administraciniai kaštai, 

atliekamos investicijos į mokslo laboratorijų kompleksą, pradeda veikti mokslo – verslo 

klasteriai .   



 

Kokybė ir finansinis pagrįstumas. Nuo 2017 m. įsigaliojęs naujas Mokslo ir studijų 

įstatymas, pagal kurį aukštosios mokyklos privalės laikytis nustatytų minimalių 

konkursinių balų tiek stojantiesiems į valstybės finansuojamas, tiek į mokamas studijų 

vietas, natūraliai įtakos pokyčius aukštųjų mokyklų viduje. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 

kaip vieną iš pertvarkos kriterijų pasirinkus studijų kokybę, kol kas finansavimas 

valstybinėms aukštosioms mokykloms yra skiriamas pagal įstojusių studentų skaičių, 

t.y. orientuotas į kiekybę, o tai taip pat reikš mažėjantį aukštųjų mokyklų finansavimą.  

Efektyvumas. Regiono verslas pasisako už tai, kad išliktų regione veikiančių 

švietimo ir mokymo įstaigų savarankiškumas. Norint pasiekti aukštesnį specialistų 

rengimo lygį, būtinas glaudesnis bendradarbiavimas tarp švietimo ir mokymo įstaigų 

dalijantis patirtimi taikomosios mokslinės veiklos srityje, sudarant galimybes naudotis 

vieni kitų turimomis mokymo bei  mokslo bazėmis ir pan. 
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