PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
VADOVO ŽODIS
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras (toliau – Įstaiga) – valstybinė profesinio mokymo
įstaiga, užtikrinanti mokymosi visą gyvenimą galimybes. Tai moderni profesinio mokymo įstaiga,
savo veiklą grindžianti aukšta paslaugų teikimo kokybe. Įstaigoje vykdomas pirminis ir tęstinis
profesinis mokymas bei neformalusis suaugusiųjų švietimas, kurie užtikrina įvairių poreikių ir
gebėjimų asmenims įgyti kvalifikaciją ir kompetencijas, atitinkančias šalies ūkio poreikius,
padedančias asmeniui įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje, mokytis visą gyvenimą.
Įstaigoje dirba 69 darbuotojai, iš jų 45 – profesijos mokytojai ir profesinės reabilitacijos specialistai.
Dauguma darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, visi profesijos mokytojai atitinka Lietuvos
Respublikos švietimo įstatyme nustatytus reikalavimus. Pedagoginiai darbuotojai yra aukštos
kvalifikacijos specialistai, turintys didelę praktinio darbo patirtį. Daugiau kaip trečdalis jų turi
profesijos mokytojo metodininko, vyresniojo profesijos mokytojo kvalifikacines kategorijas.
Darbuotojams yra sudarytos galimybės mokytis aukštosiose mokyklose, tobulinti turimą
kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas dalyvaujant įvairiuose mokymuose, konferencijose, seminaruose,
projektinėse veiklose, stažuotėse ir pan.
Įstaiga, turėdama puikią materialinę bazę, profesionalius mokytojus yra pajėgi vykdyti
formalųjį pirminį, tęstinį ir neformalųjį profesinį mokymą, asmenims sudaryti sąlygas kvalifikacijai
tobulinti, persikvalifikuoti ar įgyti kompetencijas konkrečiai darbinei veiklai vykdyti. Visa tai
sudaro prielaidas teikti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugas. Įstaiga lanksčiai disponuoja
finansiniais ištekliais įsigyjant materialines ir metodines mokymo priemones. Visada sudaroma
galimybė įsigyti praktiniam mokymui reikalingas priemones ir medžiagas, užtikrinančias reikalingų
praktinių gebėjimų įgijimą, būtinų pagal įgyjamą kvalifikaciją ar kompetenciją.
Didelis nuolatinis dėmesys skiriamas profesinio mokymo turinio atnaujinimui, jo tobulinimui
ir darbo rinkos poreikių tenkinimui. Per 2020 metus Įstaiga papildė licenciją vykdyti formalųjį
profesinį mokymą pagal 31 modulinę profesinio mokymo programą.
Jau antrus metus Įstaigoje buvo vykdomas mokinių priėmimas į valstybės finansuojamas
vietas. Mūsų Įstaigą pasirinko 452 asmenys, kurie mokosi pagal 19 modulinių profesinio mokymo
programų. Tai leidžia racionaliai išnaudoti materialiuosius ir žmogiškuosius Įstaigos išteklius.
Įstaiga, atsižvelgdama į švietimo politikos prioritetus, sudaro sąlygas asmenims formalizuoti
turimas žinias bei kompetencijas, neatsižvelgiant į tai, ar jos įgytos savarankiškai mokantis, ar
veikiant praktiškai, formaliuoju ar neformaliuoju būdu.
Įstaiga toliau vykdė profesinės reabilitacijos programą, neįgaliesiems užtikrinant lygias
galimybes mokytis, dalyvauti visuomenės gyvenime bei integruotis į darbo rinką.
2020 metais didelis dėmesys buvo skirtas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui.
Įstaigoje efektyviai veikia kokybės vadybos sistema. Galiojantis sertifikatas, patvirtina atitiktį
ISO 9001:2015 standartui.
Svarbiausios Įstaigos vertybės – profesionalumas, nuolatinis tobulėjimas, pagarba žmogui ir
dėmesys jo poreikiams.
O svarbiausias siekis, kad visiems mūsų mokiniams būtų ,,Čia mokytis gera!“
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I. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Įstaiga 2020 metais savo veiklą vykdė pagal Įstaigos įstatuose įtvirtintas nuostatas:
 Įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo ir profesinio
mokymo veiklą, padėti asmeniui įgyti kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį
mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti
kintančioje darbo rinkoje;
 Įstaigos uždaviniai:
- teikti formalųjį pirminį, tęstinį ir neformalųjį profesinį mokymą;
- sudaryti sąlygas kvalifikacijai tobulinti ir persikvalifikuoti;
- tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
- sudaryti sąlygas mokiniams išsiugdyti bendrąsias ir kvalifikacijų kompetencijas;
- plėtoti bendradarbiavimą su darbdaviais ir socialiniais partneriais.
Įstaiga nuosekliai siekė įgyvendinti nacionaliniu ir tarptautiniu mastu švietimo sistemai ir
kiekvienai švietimo įstaigai keliamus vis aukštesnius kokybės standartus, profesinės mokytojų
kompetencijos tobulinimui, nuolat didėjančius reikalavimus profesinio mokymo aplinkai.
II. IŠSIKELTŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ VYKDYMAS
Prieš ataskaitinius metus buvo išsikelti šie pagrindiniai 2020 metų Įstaigos veiklos uždaviniai:
2020 m. Įstaigos veiklos uždaviniai
Efektyviai veikianti kokybės vadybos sistema

Siekti, kad vykdytų mokymų valandų bendras
skaičius būtų ne mažesnis kaip 350 000 val.
Įgyvendinti ne mažiau kaip 12 modulinių
profesinio mokymo programų
Užtikrinti mokymą pagal ne mažiau kaip 25
neformaliojo profesinio mokymo ir suaugusiųjų
švietimo programas
Organizuoti profesinį mokymą pameistrystės
mokymo forma ir siekti, kad ne mažiau kaip 2
proc., visų besimokiusių pagal formaliojo
profesinio mokymo programas, mokytųsi
pameistrystės mokymo forma
Teikti profesinės reabilitacijos paslaugas ne
mažiau kaip 25-iems asmenims pagal
individualias programas ir siekti, kad ne mažiau
kaip 60% asmenų, baigusiųjų profesinės
reabilitacijos programą, įsidarbintų
Į valstybės finansuojamas vietas priimti ne
mažiau kaip 330 asmenis
Didinti praktinio mokymo ir kvalifikacijos
tobulinimo renginių pasiūlą sektoriniuose
praktinio mokymo centruose kitų profesinio
mokymo teikėjų, bendrojo ugdymo įstaigų,

2020 m. Įstaigos veiklos uždavinių įvykdymas
Įstaiga turi galiojantį sertifikatą, patvirtinantį
Kokybės vadybos sistemos atitiktį ISO
9001:2015 standartui. Sertifikato galiojimas
patvirtintas išorės audito 2020-10-08 ataskaita.
Įstaigoje vykdytų mokymų valandų bendras
skaičius – 497 399 val.
Vykdyta 19 modulinių profesinio mokymo
programų
Mokymas vykdytas pagal 25 neformaliojo
profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo
programas
Profesinis mokymas pameistrystės mokymo
forma buvo vykdomas 29 mokiniams, t.y. 5,31
proc. visų besimokiusių pagal formaliojo
profesinio mokymo programas
Profesinės reabilitacijos paslaugos teiktos 7
asmenims ir 100 % baigusiųjų įsidarbino

2020 metais į valstybės finansuojamas vietas
priimti 452 asmenys.
549 asmenys iš kitų profesinio mokymo teikėjų,
bendrojo ugdymo įstaigų, aukštųjų mokyklų
mokinių, dalyvavo praktinio mokymo ir
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose
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aukštųjų
mokyklų
mokiniams,
įmonių
darbuotojams ne mažiau kaip 1000
Sudaryti sąlygas atlikti praktinį mokymą kitų
profesinio mokymo įstaigų ne mažiau kaip 300
mokinių
Sudaryti
sąlygas
Įstaigos
darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimui ir profesionalumui
didinti
Skatinti ir vykdyti profesijos mokytojų atestaciją
Rengti paraiškas tarptautiniams projektams (bent
dvi)

sektoriniuose praktinio mokymo centruose
149 kitų profesinio mokymo įstaigų mokiniai,
atliko praktinį mokymą
Įstaigos darbuotojai kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose ir mokymuose dalyvavo 2683
valandas, iš jų profesijos mokytojai – 2121 val.
Per metus atestuota 10 profesijos mokytojų
Parengtos šešios paraiškos tarptautiniams
projektams, iš jų trims projektams skirta dotacija

III. PROFESINIS MOKYMAS, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Pagrindinė Įstaigos veiklos sritis – švietimas, o pagrindinė švietimo veikla – profesinis
mokymas. Įstaiga teikia pirminio ir tęstinio profesinio mokymo paslaugas pagal formaliojo ir
neformaliojo profesinio mokymo programas bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.
Įstaiga, atsižvelgdama į švietimo politikos prioritetines kryptis, sparčiai besikeičiančią darbo rinką,
drąsiai priima naujoves, greitai prisitaiko prie pokyčių, ypač lanksčiai keisdama specialybių
mokymo pasiūlą, atnaujindama mokymo programų turinį ir mokymo infrastruktūrą. Nuolat
plečiamos tęstinio profesinio mokymo paslaugos profesinio mokymo paslaugų vartotojams sudaro
sąlygas įgyti tiek kvalifikaciją, tiek atskiras kompetencijas, tobulinti kvalifikaciją, persikvalifikuoti.
2020 metais profesinio mokymo paslaugos buvo suteiktos 1942 asmenims, iš jų 745 baigė
formaliojo profesinio mokymo programas. Kompetencijų vertinime dalyvavo visi besimokantieji
pagal formaliojo profesinio mokymo programas, siekantys įgyti atitinkamas kvalifikacijas. Visų
teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai įvertinti teigiamai. Kompetencijų įvertinimo vidurkis yra 8,35.
Įstaigos veiklos apimtis geriausiai atspindi bendras vykdytų mokymo valandų skaičius.
Ataskaitiniais metais bendras vykdytų mokymo valandų skaičius, lyginant su 2019 metais, padidėjo,
nors mokymo paslaugų gavėjų (asmenų) skaičius sumažėjo. Tai rodo, kad mokiniai įgyja
kvalifikaciją ar kompetencijas ilgesnėse mokymo programose.
Apmokyti asmenys ir mokymų apimtys
Mokymų apimtys (mokymo val.)

3000

600000

2500

500000

2000

400000

1500

2719

2816

300000

2778

1000

1942

500

200000

Mokymų apimtys (mokymo val.)

Apmokyti asmenys

Apmokyti asmenys

100000

0

0
2017

2018

2019

2020

3

Daugiausia besimokančiųjų yra transporto paslaugų, sveikatos priežiūros, paslaugų asmenims,
gamybos ir perdirbimo švietimo sričių profesinio mokymo programose. Prie paklausiausių
specialybių galima priskirti motorinių transporto priemonių vairuotojus, paramedikus, slaugytojo
padejėjus, kirpėjus, floristus, siuvėjus, virėjus, konditerius, apskaitininkus ir kasininkus.
Įstaigos teikiamas paslaugas turi galimybę gauti:
- bedarbiai ir užimti asmenys Užimtumo tarnybos siuntimu;
- dirbantieji darbdavių siuntimu;
- asmenys, atvykę mokytis savo iniciatyva;
- kitų profesinio mokymo teikėjų mokiniai ir profesijos mokytojai, aukštųjų mokyklų studentai
ir dėstytojai, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai ir mokytojai;
- kitų viešojo sektoriaus organizacijų projektų dalyviai.
2020 metais jau antrus metus Įstaigoje buvo vykdomas mokinių priėmimas į valstybės
finansuojamas vietas. Mūsų mokymo Įstaigą pasirinko 452 asmenys, kurie mokosi pagal 19
modulinių profesinio mokymo programų. Tai leidžia racionaliai išnaudoti materialiuosius ir
žmogiškuosius Įstaigos išteklius. Įstaiga, atsižvelgdama ne tik į Panevėžio regiono, bet ir visos šalies
darbdavių poreikius, 2020 m. sėkmingai įdiegė sveikatos priežiūros srities pirminio ir tęstinio
paramediko modulines profesinio mokymo programas. Bendrojo priėmimo metu minėtas programas
pasirinko daugiau negu 115 asmenų. Be to, sėkmingai buvo įdiegtos Transporto srities ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa, Verslo ir administravimo srities –
sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa bei apskaitininko modulinė profesinio mokymo
programa. Visas jas sėkmingai rinkosi mokytis mokiniai valstybės finansuojamose vietose. Taip pat
šios programos turi paklausą ir tarp Užimtumo tarnybos mokytis siųstų asmenų.

Priėmimas į VF profesinio mokymo
vietas
452
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Priimta

2019

2020

Ataskaitiniais metais Įstaigos mokymo paslaugomis pasinaudojo 248 bedarbiai, kuriuos
mokytis siuntė Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentai.
Įmonės, įstaigos ir organizacijos minėtu laikotarpiu pasiuntė 86 savo darbuotojus įgyti
kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, jas tobulinti ar persikvalifikuoti. Daugiausia asmenų atvyko
mokytis savo iniciatyva. Jie sudarė 66% visų baigusiųjų.
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2017 - 2020 metais baigusiųjų mokymo programas struktūros palyginimas pagal mokymo
finansavimo šaltinius
Kvalifikacijos įgijimas, jos tobulinimas, asmenų persikvalifikavimas suteikė galimybę
ieškančiajam darbo lengviau integruotis į darbo rinką.
Įstaiga, atsižvelgdama į švietimo politikos prioritetus – plėtoti švietimo prieinamumą ir lygias
galimybes bei skatinti mokymąsi visą gyvenimą – sudaro sąlygas asmenims formalizuoti turimas
žinias bei kompetencijas, neatsižvelgiant į tai, ar jos įgytos savarankiškai mokantis, ar veikiant
praktiškai, formaliuoju ar neformaliuoju būdu. Įstaiga 2020 metais neformaliojo švietimo ir
savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimą atliko 22-iems asmenims, kuriems buvo
pripažintos kvalifikacijos.
IV. PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMAS
Profesinė reabilitacija
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Per ataskaitinius metus profesinės reabilitacijos paslaugos suteiktos tik 7 neįgaliems
asmenims. 2020 m. Įstaiga stengėsi įgyvendinti strateginiame plane iškeltą uždavinį: tobulinti ir
plėsti profesinės reabilitacijos paslaugas, vykdyti jas visų negalių asmenims. Profesinės
reabilitacijos paslaugas gavo asmenys su fizine, jutimo bei psichikos negaliomis. Šiuo laikotarpiu 4
asmenys sėkmingai baigė profesinės reabilitacijos programą ir įgijo valstybės pripažintą
kvalifikaciją. Visi įsidarbino per 28 dienas po profesinės reabilitacijos baigimo ir pagal įgytą
kvalifikaciją. Du įsidarbino su terminuota/neterminuota darbo sutartimi, vienas dirba su verslo
liudijimu, vienas vykdo individualią veiklą.
V. SEKTORINIŲ PRAKTINIO MOKYMO CENTRŲ VEIKLA
Įstaigoje jau septintus metus veikia modernia praktinio mokymo įranga aprūpinti du
sektoriniai praktinio mokymo centrai (toliau – SPMC) - Viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo
sektoriaus bei Transporto ir sandėliavimo sektoriaus. Juose teikiamos mokymo paslaugos ne tik
Įstaigos mokiniams, bet ir kitų profesinio mokymo įstaigų ar teikėjų, bendrojo ugdymo mokyklų
mokiniams, įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojams bei visuomenei.
Teikiamomis profesinio mokymo paslaugomis SPMCentruose 2020 metais be 1138 Įstaigos
mokinių pasinaudojo:
- 149 mokiniai iš septynių profesinio mokymo įstaigų ar teikėjų;
- 10 aukštųjų mokyklų studentų;
- 250 bendrojo ugdymo mokyklų mokinių;
- 15 bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų;
- daugiau kaip 400 įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojai.
Ataskaitoje paminėsiu reikšmingiausias SPMC veiklas:
- mokymuose „Vaivorykštė lėkštėje: tausojantys patiekalai iš augalinės kilmės maisto
produktų“ dalyvavo 45 dalyviai, iš jų - 15 Panevėžio miesto bendro ugdymo mokyklų technologijų
mokytojų ir 30 bendro ugdymo įstaigų ir lopšelių/darželių darbuotojų, atsakingų už vaikų
maitinimą.
- bendradarbiaujant su Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuru vykdyti mokymai tema
„Sveikatai palankaus maisto gaminimas“ (dalyvavo 100 asmenų) ir mokymai tema „Sveikos
gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste“ (dalyvavo 255 asmenys);
- buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos kariuomene. Mūsų praktinio mokymo bazėje
kareiviai įgijo ne tik pirmuosius vairavimo gebėjimus krovininiais automobiliais, bet ir su
naujosiomis Lietuvos karių pėstininkų kovos mašinomis „Vilkas“;
- vykdyti mokymai Panevėžio ir Kauno rajonų greitosios pagalbos vairuotojams. Jie tobulino
vairavimo gebėjimus ir automobilio valdymo įgūdžius mūsų autodrome ant slidžios dangos.
Įstaiga, turėdama du sektorinius praktinio mokymo centrus, yra pajėgi vykdyti mokymus pagal
įvairias profesinio mokymo programas, užtikrinti mokymo prieinamumą ir lygias galimybes
įvairiems visuomenės sluoksniams bei skatinti mokymąsi visą gyvenimą.
VI. DALYVAVIMAS PARODOSE IR RENGINIAI
Kaip ir kiekvienais metais, Panevėžio darbo rinkos mokymo centras 2020 metų vasario 6–7
dienomis dalyvavo tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje STUDIJOS 2020.
Parodoje startavo nauja tema – „Mokymasis visą gyvenimą“. Temą padiktavo poreikis kalbėti apie
tai, kokios kompetencijos ir žinios yra reikalingos jau dabar, kai darbo rinka susiduria su
kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu, o vis daugiau žmonių renkasi darbus, kurie jiems teikia
malonumą ar virsta pomėgiu. „Jeigu nori keistis ar išmėginti save kitoje srityje, ieškai naujų
galimybių ar žinių – tai ši tema kaip tik Tau!“ – skelbė STUDIJOS 2020. Panevėžio darbo rinkos
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mokymo centras parodos lankytojams pristatė profesinio mokymo galimybes, supažindino kokia
darbo rinkos dabartis ir ateitis, patarė kaip nepasiklysti renkantis tarp gausybės specialybių.
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras 2020 m. rugsėjo 25 – 27 dienomis, kaip ir kasmet,
dalyvavo 25-oje tarptautinėje verslo ir pasiekimų parodoje „EXPO AUKŠTAITIJA 2020“
Panevėžyje. Šį kartą parodoje dėmesys buvo sutelktas į vairuotojų mokymo populiarinimą ir
parodos dalyviai buvo laukiami Panevėžio Cido arenos lauko aikštelėje. Parodos metu dalyviai
turėjo galimybę iš arčiau apžiūrėti Įstaigos mokomąsias transporto priemones: mokomąjį vilkiką su
puspriekabe, mokomąjį lengvąjį automobilį, aukštuminį krautuvą bei elektrinį padėklų vežimėlį.
Taip pat parodos dalyviai galėjo susipažinti su sunkvežimio pneumatinės stabdžių sistemos
mokomuoju stendu. Parodos metu lankytojams buvo pristatytos ir kitos Panevėžio darbo rinkos
mokymo centro teikiamos paslaugos.
VII. PROJEKTINĖ VEIKLA
Įstaiga 2020 metais vykdė 11 projektų, iš jų 7 tarptautiniai projektai.
1. ,,Erasmus+“ KA1 programos finansuojami mobilumo projektai:
1.1. 2020 m. Įstaiga pradėjo įgyvendinti projektą ,,Žiedinė ekonomika profesiniame
mokyme“, (projekto numeris 2020-1-LT01-KA102-077544). Projekto tikslas - suteikti darbuotojams
profesinių kompetencijų, reikalingų integruojant žiedinės ekonomikos temas į mokomuosius
dalykus, siekiant pagerinti Įstaigos mokymo paslaugų kokybę. Projekto įgyvendinimo metu 16
Panevėžio DRMC darbuotojų patobulins profesinę kvalifikaciją Italijoje, Airijoje, Slovėnijoje ir
Ispanijoje. Bus parengti žiedinės ekonomikos mokymo temų integravimo pavyzdžių aprašymai,
suorganizuotos atviros pamokos;
1.2. Įstaiga toliau vykdė projektą ,,Panevėžio DRMC mokymo kokybės gerinimas taikant į
besimokantįjį orientuotus mokymo metodus”, (projekto numeris 2019-1-LT01-KA102-060222).
Projekto tikslas - tobulinti darbuotojų kompetencijas į besimokantįjį orientuotų mokymo metodų
taikymo srityje, siekiant pagerinti Panevėžio DRMC mokymo paslaugų kokybę. 2019 m. įvykdytas
vizitas į Ispaniją, 2020 metais - į Švediją. 8 Panevėžio DRMC darbuotojai patobulino profesinę
kvalifikaciją individualizuoto mokymo srityje.
2. ,,Erasmus+“ KA2 programos finansuojami projektai:
2.1. 2020 metais Įstaiga pagal Strateginės partnerystės programą partnerio teisėmis pradėjo
įgyvendinti projektą „Connecting ICT solutions with circular food to lay a path for sustainability CE4FOOD“ (projekto numeris 2020-1-RO01-KA202-080164). Projektu siekiama skatinti žiedinės
ekonomikos principų įgyvendinimą maitinimo sektoriuje, pastebėti ir pasiūlyti sprendimus
užpildančius maisto atliekų tvarkymo spragas, keisti supratimą ir formuoti žiedinės ekonomikos
mąstyseną maisto gamybos ir su juo susijusiuose sektoriuose. Projekto įgyvendinimo metu bus
sukurta elektroninė mokymosi platforma, kurioje bus talpinama metodinė medžiaga profesinio
mokymo teikėjams apie maisto išteklių/atliekų tvarkymą/valdymą; parengtas interaktyvus Canvas
atliekų valdymo modelis ir priemonių rinkinys, kuriais galės panaudotis profesinio mokymo teikėjai
ir maitinimo paslaugų teikėjai; virtualioje realybėje pristatyti gerieji atliekų tvarkymo pavyzdžiai.
Projekto partneriai – Rumunijos, Graikijos, Ispanijos ir Škotijos įstaigos ir universitetai;
2.2. Įstaiga pagal Strateginės partnerystės programą toliau vykdė projektą ,,The CIRCular
Economy through Integrated LEarning in VET: CIRCLE” (,,Žiedinė ekonomika profesinio mokymo
kontekste: CIRCLE“), (projekto numeris 2019-1-LT01-KA202-060517). Projekto tikslas - skatinti
žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimą, inicijuojant profesinio mokymo sistemos pokyčius.
Projekto įgyvendinimo metu bus parengti 3 mokymo priemonių rinkiniai profesinių mokyklų
mokytojams bei mentoriams žiedinės ekonomikos tema turizmo, žemės ūkio ir transporto
sektoriams (šiuo metu jau parengtas rinkinys turizmo sektoriui). Taikant integruoto mokymo
metodus, mokiniai įgys žinių reikalingų diegiant žiedinės ekonomikos principus įmonėje. Sukurta
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metodinė medžiaga suteiks galimybę išplėsti profesinio mokymo turinį. Mokymo sistemos pokyčiai
turės teigiamos įtakos žiedinės ekonomikos plėtrai. Projekto koordinatorius Panevėžio DRMC,
partneriai: Italijos, Ispanijos, Škotijos ir Turkijos įstaigos ir universitetas;
2.3. Įstaiga pagal Gerosios patirties mainų profesinio švietimo ir mokymo srityje programą
partnerio teisėmis tęsė projekto ,,Access To EducatioN for All” (,,Švietimas prieinamas visiems”),
(projekto numeris 2019-1-IT01-KA202-007434) įgyvendinimą. Projektu siekiama skleisti gerąją
Europos patirtį didinant informacijos prieinamumą profesiniame mokyme. Šiuo metu jau parengta
ketinimų deklaracija dėl visiems prieinamos mokymo medžiagos turinio naudojimo bei susitarta dėl
darbuotojų kompetencijų tobulinimo šioje srityje. Projekto partneriai – Italijos, Portugalijos ir
Slovėnijos atstovai.
2.4. Įstaiga pagal Strateginės partnerystės programą partnerio teisėmis vykdė projektą
,,VEriTage: Integrated European Cutural Heritage for VET“(,,Integruotas Europos kultūrinis
paveldas profesiniame mokyme“), (projekto numeris 2018-1-SE01-KA202-039148). Projektu
siekiama skatinti integruotų mokymo (-si) metodų taikymą profesiniame mokyme; plėsti kultūrinio
paveldo temų įtraukimą į profesinio mokymo programas; sukurti tarpdisciplininius mokymosi
įrankius Europos kultūrinio paveldo temomis. Projekto įgyvendinimo metu sukurta: interaktyvus
žaidimas, skirtas plėsti žinias Europos kultūros paveldo tema; mobili Europos kultūros paveldo
pažinimo programėlė; Europos kultūros paveldo ir turizmo srities pratybų rinkinys profesinių
mokyklų mokytojams. Projekto partneriai – Švedijos, Italijos ir Ispanijos atstovai.
3. 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną programa.
Pagal šią programą pradėtas įgyvendinti projektas „BeLL to Start Business“ (projekto
numeris ENI-LLB-2-334). Projektu siekiama sukurti inovatyvių paramos verslumui skatinimo
sprendimų ir įrankių rinkinį, skirtą tvaraus verslo vystymui Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
pasienio regione. Projekto įgyvendinimo metu bus parengtos metodinės rekomendacijos praktinių
seminarų organizavimui, organizuojami praktiniai seminarai, sukurta nuotolinė mokymosi platforma
bei video filmas. Šiuo metu jau atlikta 30-ties verslo atstovų apklausa ir remiantis ja parengta verslo
knyga 4 kalbomis (anglų, lietuvių, latvių, baltarusų), atlikti parengiamieji nuotolinės mokymosi
platformos darbai. Projekto partneriai – koordinatorius Latvijos gamtos mokslų ir technologijų
universitetas ir Baltarusijos Respublikos Darbo ir socialinės apsaugos ministerijos Mokymo ir
perkvalifikavimo institutas
4. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (ESF) lėšomis finansuojami projektai:
4.1. Įstaiga tęsė projekto ,,Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir
pripažinimo sistemos tobulinimas” įgyvendinimą (projekto numeris 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001).
Projekto tikslas - tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir
pripažinimo sistemą. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurti įrankiai asmenų, siekiančių įgyti
pasirinktą kvalifikaciją ar įsivertinti turimas kompetencijas, kompetencijų vertinimui; kompetencijų
vertinimui naudojamų užduočių bankai, kompetencijų vertinimo metodikos, metodinės priemonės su
pavyzdinėmis kompetencijų vertinimo užduotimis; sustiprinti instituciniai gebėjimai vertinti asmens
įvairiais būdais įgytas kompetencijas ir/ar kvalifikaciją; sukurtos asmens įgytų kompetencijų
vertinimo ir pripažinimo stebėsenos ir informavimo priemonės. Projekto koordinatorius Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Įstaigos darbuotojai dalyvauja šio projekto
veiklų įgyvendinime pagal kvalifikacijas numatytas Transporto ir saugojimo paslaugų profesiniame
standarte.
4.2. 2020 metais Įstaiga pradėjo įgyvendinti projektą „Praktinė patirtis – raktas į profesinę
sėkmę“ (projekto numeris 09.4.1-ESFA-T-736-02-0019), kuriuo siekiama didinti profesinio ir
suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, įgyjant ir tobulinant praktinius
įgūdžius Panevėžio DRMC sektoriniuose praktinio mokymo centruose. Projekto įgyvendinimo metu
bus organizuojami praktiniai mokymai Panevėžio DRMC sektoriniuose praktinio mokymo
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centruose, kurių metu kitų profesinių mokyklų mokiniai tobulins profesines kompetencijas. Projekto
koordinatorius – Panevėžio DRMC, partneriai – šešios šalies profesinio mokymo įstaigos.
4.3. Įstaiga partnerio teisėmis taip pat pradėjo įgyvendinti projektą „Praktiniai įgūdžiai pranašumas įsiliejant į darbo rinką“ (projekto numeris 09.4.1-ESFA-T-736-02-0027). Projekto
tikslas - padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą,
remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą darbo vietoje ir sektoriniame praktinio mokymo centre.
Projekto įgyvendinimo metu mūsų Įstaigos mokiniai dalyvaus praktiniuose mokymuose kitų
profesinio mokymo įstaigų SPMC.
5. Panevėžio miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
programos finansuotas projektas
Panevėžio darbo rinkos mokymo centras įgyvendino Panevėžio miesto savivaldybės
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos finansuojamą projektą
„Vaivorykštė lėkštėje: tausojantys patiekalai iš augalinės kilmės maisto produktų“ (projekto numeris
22-1183). Projekto tikslas - suteikti aktualių būtinų žinių gaminant aukštesnės kokybės tausojančius
patiekalus bei formuojant patiekalų asortimentą vaikų mityboje. Projekto įgyvendinimo metu
apmokyti 45 asmenys pagal neformaliąją 4 akademinių valandų trukmės mokymo programą
„Vaivorykštė lėkštėje: tausojantys patiekalai iš augalinės kilmės maisto produktų“. Mokymų metu
dalyviai įgijo žinių apie augalinės kilmės maisto produktus, tausojančius maisto gaminimo būdus,
patiekalų kokybės vertinimą.
VIII. BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS
Viena iš Įstaigos veiklos sričių – tobulinti ir plėtoti bendravimą, bendradarbiavimą su
socialiniais partneriais.
Bendradarbiavimo tikslas – mokinių socializacijos plėtra, darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas, praktinio mokymo atlikimas realiose darbo vietose, informavimas, supažindinimas su
profesijomis ir kt.
Įstaiga 2020 metais vykdė bendradarbiavimą su šalies, Panevėžio regiono, Panevėžio miesto
bei rajono verslo, ugdymo bei mokymo institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, paslaugų
centrais, mokytojų kvalifikacijos kėlimu besirūpinančiomis įstaigomis, aukštosiomis mokyklomis ir
kitomis institucijomis.
Įstaiga siekia, kad besimokantys asmenys įgytų reikiamų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų
bei gautų šių dienų darbo rinkos poreikius atitinkantį profesinį išsilavinimą. Nuolatinis glaudus
ryšių su Užimtumo tarnyba, potencialiais darbdaviais bei kitais socialiniais partneriais palaikymas
leido lanksčiai reaguoti į pasikeitimus darbo rinkoje, spręsti bedarbių užimtumo problemas,
patenkinti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo bei perkvalifikavimo, reikalingų kompetencijų
įgijimo poreikį.
Įstaiga glaudžiai bendradarbiauja su Panevėžio regiono darbdaviais, organizuojami susitikimai
su darbdaviais tiek pačioje įstaigoje, tiek jų įmonėse. Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai bei
darbuotojai supažindinami su suaugusiųjų profesinio mokymo galimybėmis, puikia Įstaigos teorinio
bei praktinio mokymo baze. Darbdaviai susitinka ir bendrauja su Įstaigos mokiniais, dalyvauja
mokinių kompetencijų vertinime, sudaro galimybę susipažinti su įmonių turima naujausia įranga ir
medžiagomis. Vykdant mokinių praktinį mokymą, palaikomas nuolatinis ryšys su Panevėžio
regiono prekybos, viešojo maitinimo įmonėmis, maisto gamybos, siuvimo, transporto bei kitas
paslaugas teikiančiomis įmonėmis. Bendradarbiavimas su darbdaviais, kartu siekiant nuolatinio
praktinio mokymo kokybės gerinimo, sudaro palankias sąlygas įdarbinti kuo didesnį absolventų
skaičių.
2020 metais tęsėsi bendradarbiavimas su Panevėžio miesto bei rajono bendro ugdymo
mokyklomis. Dauguma susitikimų su bendro ugdymo mokyklų mokiniais vyko nuotoliniu būdu.
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Apie 250 bendro ugdymo mokyklų mokiniams buvo suteiktos profesinio orientavimo paslaugos,
daug dėmesio skiriant mokymosi galimybėms ne tik pagal profesinio mokymo programas, bet ir
profesinio mokymo programų modulius.
Didelis dėmesys buvo skirtas ir kitam Įstaigos veiklos prioritetui - mokytojų profesionalumo
didinimas, sudarant galimybes tobulinti kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas. Metų pradžioje
profesijos mokytojams buvo užtikrintos galimybės tobulinti kvalifikaciją, bendrąsias ir profesines
kompetencijas tarptautinių mobilumo projektų metu (užsienio šalyse). Mobilumo vizite į Švediją
dalyvavo 4 profesijos mokytojai. 2020 metų kovo mėnesį paskelbtas karantinas Lietuvos
Respublikoje privertė ieškoti naujų mokymosi formų ir galimybių. Atsirado didelis nuotolinio
mokymo poreikis. Įstaigos 28 profesijos mokytojai 60 val. tobulino skaitmeninio raštingumo
kompetencijas mokymuose „Mokymo proceso organizavimas ir valdymas virtualiojoje mokymosi
aplinkoje Moodle“ bei kituose mokymuose.
Įstaiga aktyviai dalyvavo Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijos, Tęstinio mokymo
centrų asociacijos, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos veiklose, yra Panevėžio prekybos,
pramonės ir amatų rūmų, Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos narė.
Bendraudami ir bendradarbiaudami su socialiniais partneriais išreiškiame savo atvirumą
visuomenei, įgyjame naujos patirties mokant mokinius, teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas
neįgaliems asmenims bei kt.
Informacija apie teikiamas paslaugas ir kitą veiklą Įstaiga dalijasi spaudoje bei internetinėje
svetainėje www.paneveziodrmc.lt.
IX. ĮSTAIGOS VEIKLOS EKONOMINIS, SOCIALINIS IR
PAGAL ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS KITOKS POVEIKIS
Įstaiga prisideda sprendžiant šalies gyventojų socialinės atskirties problemas. Vykdydama
pirminį ir tęstinį profesinį mokymą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą laiduoja prieinamą
mokymąsi visoms visuomenės grupėms, taip sudarydama sąlygas asmenims įgyti darbo rinkai
reikalingą kvalifikaciją, kompetencijas, tobulinti jau turimą kvalifikaciją ar esant būtinybei
persikvalifikuoti. Nes darbuotojų kvalifikacija tampa vis svarbesniu kriterijumi, apibūdinančiu darbo
jėgos pasiūlą.
Įstaiga užtikrina lygias galimybes ir mokymosi visą gyvenimą galimybę visiems to norintiems
asmenims bei sudaro sąlygas asmenims formalizuoti turimas žinias bei kompetencijas.
Įstaiga, teikdama profesinės reabilitacijos paslaugas, sudaro sąlygas neįgaliems asmenims
įgyti profesiją ar persikvalifikuoti, taip padėdama neįgaliems asmenims integruotis į profesinį ir
socialinį gyvenimą.
Lietuvoje vis dar esantis ekonominis, socialinis nestabilumas silpnina gyventojų perkamąją
galią ir tai turi įtakos Įstaigos veiklos plėtojimui ir kokybės užtikrinimui. Nežiūrint į tai, Įstaiga deda
visas pastangas, kad kuo geriau galėtų užtikrinti suaugusiųjų švietimo kokybišką funkcionavimą.
Įstaigoje dirba daugiau kaip 60 darbuotojų jiems sukurtose darbo vietose. Yra maža
darbuotojų kaita. Visi darbuotojai gauna pastovias finansines pajamas, yra patenkinti geromis ir
saugiomis darbo sąlygomis, turi užtikrintas socialines garantijas.
Įstaiga yra pajėgi įsigyti savo vykdomų veiklų užtikrinimui reikalingus materialiuosius ir
nematerialiuosius išteklius. Perkant technologinę mokymo įrangą, mokymo priemones, žaliavas,
inventorių ir kt., Įstaiga bendradarbiauja su kitais rinkos dalyviais, t.y. perka Lietuvos įmonių
siūlomą įrangą, produkciją ir t.t., taip prisideda prie šalies ekonomikos gyvybingumo. Kitaip sakant,
daro teigiamą ekonominį poveikį.
Iš kitos pusės, per 2020 metus daugiau kaip du tūkstančiai Įstaigos teikiamų paslaugų gavėjų
įgijo ir (ar) tobulino įvairias kompetencijas, kvalifikacijas. Vadinasi, Įstaiga darbo rinkai pateikė
kvalifikuotus specialistus, įgijusius teorines žinias ir praktinius įgūdžius. Visa tai asmenims suteikia
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galimybę tapti konkurencingais darbo rinkoje. Verslo įmonėms atsiranda galimybė kurti naujas
darbo vietas ar priimti į darbą naujų jiems reikalingų specialistų. Verslo atstovai kartu su
kvalifikuotais savo darbuotojais sėkmingai veikia/dirba savo regione, taip kurdami pridėtinę vertę
šalies ekonomikai.
Įstaigos absolventai ir esami mokiniai visuomenėje skleidžia gerąją patirtį, savo pavyzdžiu
mokydami aplinkinius sveiko, saugaus ir produktyvaus gyvenimo būdo ir darbinės veiklos. Gerai
pasiruošęs darbuotojas lengviau adaptuojasi konkrečioje darbo vietoje, jam nėra baisūs
technologiniai iššūkiai.
Įstaigoje sudaromos sąlygos mokytis visą gyvenimą ir siekti profesinio išsilavinimo visoms
visuomenės grupėms. Vadinasi, vis daugiau Lietuvos žmonių turi galimybę įgyti profesiją, dirbti bei
kurti ne tik savo miesto, bet ir šalies labui.
Labai svarbų vaidmenį atlieka ir Įstaigos švietėjiška veikla informuojant bendruomenę apie
profesinio mokymo, žmonių užimtumo, profesinio ir socialinio aktyvumo galimybes bei privalumus.
X. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ
Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius 2020 metus*:
Eil.
Nr.
1.
2.

Pareigų
(pareigybės)
pavadinimas
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas

4
2217,60

Kitos
išmokos
5
-

Iš viso
Eur, ct
6=1+2+3+4+5
41169,68

500

-

35986,27

Bazinis
atlyginimas
1
38952,08

Priemokos

Priedai

Premijos

2
-

3
-

35036,27

450

-

* Neatskaičius mokesčių

Reikšmingų sandorių, kurių vieno vertė viršija 1/20 Įstaigos turto vertės, sudaryta nebuvo.
Sandorių su susijusiomis šalimis per ataskaitinius metus sudaryta nebuvo.
XI. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ
PABAIGOJE IR PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOJE
Įstaiga turi vieną dalininką (savininką) – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministeriją. Įnašo vertė 2020 ir 2019 finansinių metų pabaigoje – 241 463,16 Eur.
XII. ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR
PLANUOJAMI ATLIKTI DARBAI
2021 metų pagrindiniai strateginiai Įstaigos veiklos tikslai:
- didinti mokytojų profesionalumą, sudarant galimybes tobulinti kvalifikaciją ir (ar)
kompetencijas;
- tobulinti mokymo kokybės kultūrą, grindžiamą duomenų analize ir įsivertinimu;
- plėtoti mokymo prieinamumą ir lygias galimybes;
- skatinti ir užtikrinti mokymąsi visą gyvenimą pagal ūkio ir visuomenės poreikius.
Įstaiga nuosekliai siekia įgyvendinti nacionaliniu ir tarptautiniu mastu švietimo sistemai ir
kiekvienai švietimo įstaigai keliamus vis aukštesnius reikalavimus mokymo kokybės gerinimui,
profesinės mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, profesinio mokymo aplinkai.
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