PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS
2021 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 70 darbuotojų, iš jų 48 – profesijos mokytojai ir profesinės reabilitacijos specialistai.
Dauguma darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, visi profesijos mokytojai atitinka kvalifikacinius
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 2021 metus Įstaiga papildė licenciją vykdyti formalųjį
profesinį mokymą pagal 13 modulinių profesinio mokymo programų.
Jau trečius metus Įstaigoje buvo vykdomas mokinių priėmimas į valstybės finansuojamas
vietas. Per 2021 metus mūsų Įstaigą pasirinko 446 asmenys, kurie mokosi pagal 20 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.
2021 metais didelis dėmesys buvo skirtas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, pasirengimui
organizuoti ir vykdyti mokinių kompetencijų vertinimą.
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 2021 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 2021 metų Įstaigos veiklos uždaviniai:
2021 m. Įstaigos veiklos uždaviniai
Efektyviai veikianti kokybės vadybos sistema

2021 m. Įstaigos veiklos uždavinių įvykdymas
Įstaiga turi galiojantį sertifikatą, patvirtinantį
Kokybės vadybos sistemos atitiktį ISO
9001:2015 standartui. Sertifikato galiojimas
patvirtintas išorės audito 2021-11-25 ataskaita.
Užtikrinti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą Įstaigoje vykdytų mokymų valandų bendras
Siekti, kad vykdytų mokymų valandų bendras skaičius – 495 542 val.
skaičius būtų ne mažesnis kaip 350 000 val.
Įgyvendinti naujas paklausias modulines Įdiegtos penkios naujos modulinės profesinio
profesinio mokymo programas
mokymo programos, kuriose mokosi daugiau
kaip 60 mokinių
Organizuoti profesinį mokymą pameistrystės Profesinis mokymas pameistrystės mokymo
mokymo forma ir siekti, kad ne mažiau kaip 2 forma buvo vykdomas 59 mokiniams, t.y. 9,39
proc., visų besimokiusių pagal formaliojo proc. visų (628) besimokiusių pagal formaliojo
profesinio mokymo programas, mokytųsi profesinio mokymo programas
pameistrystės mokymo forma
Į valstybės finansuojamas vietas priimti ne 2021 metais į valstybės finansuojamas vietas
mažiau kaip 435 asmenis
priimti 446 asmenys
Pasirengti vykdyti visuomenės sveikatos 2021 metų kovo mėnesį gautos trys visuomenės
priežiūros veiklas ir gauti jų vykdymui Sveikatos sveikatos
priežiūros
veiklos
licencijos:
apsaugos ministerijos licenciją
privalomojo pirmosios pagalbos mokymo,
privalomojo
higienos
įgūdžių
mokymo,
privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių
ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai.
Šiuose mokymuose dalyvavo 381 asmuo
Sudaryti sąlygas atlikti praktinį mokymą kitų 212 kitų profesinio mokymo įstaigų mokiniai,
profesinio mokymo įstaigų ne mažiau kaip 300 atliko praktinį mokymą Įstaigos sektoriniuose
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mokinių
Sudaryti sąlygas Įstaigos profesijos mokytojų
kvalifikacijos tobulinimui ir profesionalumui
didinti
Skatinti ir vykdyti profesijos mokytojų atestaciją

praktinio mokymo centruose
Įstaigos profesijos mokytojai dalyvavo daugiau
kaip 3900 val. kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose ir mokymuose
Per metus atestuoti penki profesijos mokytojai ir
jiems
suteikta
aukštesnė
padagoginė
kvalifikacija
Tinkamai pasirengti kompetencijų vertinimo Pasirengta
visų
kvalifikacijų
asmenų
vykdymui ir rengti transporto sektoriaus kompetencijų vertinimui, apsirūpinta tiek
kvalifikacijų vertinimo užduotis
materialiaisiais, tiek metodiniais ištekliais.
Įstaigos darbuotojai parengė 22 kvalifikacijų
kompetencijų vertinimo teorines ir praktines
užduotis
Aktyviai dalyvauti projektinėse veiklose ir rengti Įstaiga dalyvavo devynių tarptautinių projektų
paraiškas naujiems projektams
veiklose. Parengtos keturios paraiškos ir visiems
keturiems projektams skirtas finansavimas
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.
2021 metais profesinio mokymo paslaugos buvo suteiktos 1969 asmenims, iš jų 628 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. Įstaigos mokininių kompetencijų
įvertinimo vidurkis yra gana stabilus ir siekia 8,35 balo.
Įstaigos veiklos apimtis geriausiai atspindi bendras vykdytų mokymo valandų skaičius.
Ataskaitiniais metais bendras vykdytų mokymo valandų skaičius - 495 542, lyginant su 2020 metais,
neženkliai sumažėjo, nors mokymo paslaugų gavėjų (asmenų) skaičius nežymiai padidėjo. Tai rodo,
kad Įstaigos veiklos apimtys išlieka gana stabilios.
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, virėjus, konditerius, apskaitininkus ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo
padėjėjus.
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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.
2021 metais, jau trečius metus iš eilės, Įstaigoje buvo vykdomas mokinių priėmimas į
valstybės finansuojamas vietas. Mūsų mokymo Įstaigą pasirinko 446 asmenys, kurie mokosi pagal
20 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, 2021 metais sėkmingai įdiegė penkias modulines profesinio mokymo
programas - ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo, socialinio darbuotojo padėjėjo, duonos ir
pyrago gaminių kepėjo, pardavėjo-kasininko kvalifikacijų siekiantiems asmenims. Bendrojo
priėmimo metu minėtas programas pasirinko 61 asmuo. Taip pat šios programos turi paklausą ir tarp
Užimtumo tarnybos mokytis siunčiamų asmenų.
Palaikomas sistemingas, naudingas ir nuoseklus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais
padeda geriau suprasti darbo rinkos poreikius, o tai užtikrina naujų ir paklausių profesinio mokymo
programų diegimą. 2021 metais Įstaiga papildė licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą 13
naujų modulinių profesinio mokymo programų: socialinio darbuotojo padėjėjo, ikimokyklinio
ugdymo pedagogo padėjėjo, auklės, e. pardavėjo-konsultanto, biuro administratoriaus ir kitomis
modulinės tiek pirminio, tiek tęstinio profesinio mokymo programomis.
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Ataskaitiniais metais Įstaigos mokymo paslaugomis pasinaudojo 215 bedarbių, kuriuos
mokytis siuntė Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriai. Šio rodiklio
tendencijos - nuolat mažėjančios, nors Įstaigos darbuotojai nuolat rengia informacinius ir
motyvacinius renginius bedarbiams, supažindina su paklausiomis profesijomis, profesinio mokymo
galimybėmis ir sąlygomis.
Įmonės, įstaigos ir organizacijos minėtu laikotarpiu pasiuntė 145 savo darbuotojus įgyti
kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, jas tobulinti ar persikvalifikuoti. Tačiau augiausia asmenų atvyko
mokytis savo iniciatyva. Jie sudarė 68% visų baigusiųjų.
Baigusieji mokymo programas
UT pasiųsti asmenys

Darbdavių pasiųsti asmenys

Savo iniciatyva atvykę asmenys

VF vietose besimokę asmenys

2000
1800

1798

1600
1400

1462

1200
1000

800

1317

1344

255

265

1186
956
765

600

674

656

492
400

324
200

0

0

0

122

2017

2018

2019

2020

0

248

215
145
2021

2017 - 2021 metais baigusiųjų mokymo programas struktūros palyginimas pagal mokymo
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Kvalifikacijos įgijimas, jos tobulinimas, asmenų persikvalifikavimas suteikia 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 2021 metais neformaliojo švietimo ir
savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimą atliko 26-iems asmenims, kuriems buvo
pripažintos kvalifikacijos.
IV. PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMAS
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Įstaigoje teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos asmenims, turintiems fizinę, psichikos,
jutimo bei sutrikusio intelekto negalias. Vykdoma profesinės reabilitacijos programa, neįgaliesiems
užtikrinant lygias galimybes mokytis, dalyvauti visuomenės gyvenime bei integruotis į darbo rinką.
Profesinės reabilitacijos dalyviai rinkosi floristo, apskaitininko, socialinio darbuotojo, motorinių
transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo, virėjo, slaugytojo padėjėjo programas. 2021 m.
profesinės reabilitacijos progamą baigė 4 asmenys, 3 iš jų sėkmingai įsidarbino.
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 2021 metais naudojosi visi
abiejų sektorių mokymo programų mokiniai ir:
- 212 mokinių iš dešimt profesinio mokymo įstaigų ar teikėjų;
- 17 bendrojo ugdymo mokyklų mokinių;
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- 15 bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų;
- 11 kitų profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojų;
- 156 įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojai.
Ataskaitoje paminėsiu reikšmingiausias SPMC veiklas:
- Panevėžio miesto bendro ugdymo įstaigų ir lopšelių/darželių darbuotojams, atsakingiems
už vaikų maitinimą mokymai tema „Daržovių panaudojimas saldžiuose patiekaluose“;
- Panevėžio rajono bendro ugdymo įstaigų ir lopšelių/darželių darbuotojams, atsakingiems
už vaikų maitinimą mokymai „Sveika ir tvari mityba. Maisto švaistymo prevencija"
ir „Technologinių ir kalkuliacinių kortelių sudarymas";
- Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų kariai įgijo ne tik pirmuosius vairavimo gebėjimus
krovininiais automobiliais, bet ir išbandė naujausias Lietuvos karuomenės pėstininkų kovos
mašinas.
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. RENGINIAI
Birželio mėn. ir spalio mėn. transporto sektoriniame praktinio mokymo centre Įstaiga,
bendradarbiaujant su Panevėžio miesto savivaldybe, organizavo ir pravedė viešą renginį - Lietuvos
automobilių slalomo čempionato trečio ir šešto etapo varžybas. Renginio dalyvių skaičius - 180.
Įstaigos profesijos mokytojai ir floristo mokymo programos mokiniai birželio mėn. dalyvavo
gėlių kompozicijų - kilimų konkurse „Žiedų valdovai“ Pakruojyje. Pakruojo dvare šis konkursas
rengiamas jau trečius metus iš eilės. Panevėžio darbo rinkos mokymo centro kompozicija patraukė
vertintojų ir žiūrovų dėmesį bei pelnė garbingąją II-ąją vietą.
2021 metais atstovauta Įstaigai ir dalyvauta Lietuvos vyriausiųjų virėjų ir konditerių
asociacijos, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos, Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų
asociacijos, Tęstinio mokymo centrų asociacijos, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų
renginiuose.
VII. PROJEKTINĖ VEIKLA
Įstaiga 2021 metais vykdė 15 projektų, iš jų 9 - tarptautiniai projektai.
1. ,,Erasmus+“ KA1 programos finansuojami mobilumo projektai:
1.1. 2021 m. Įstaiga pradėjo toliau įgyvendino 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 Įstaigos mokymo paslaugų kokybę. 8 Įstaigos darbuotojai
patobulino profesinę kvalifikaciją individualizuoto mokymo srityje Ispanijoje ir Švedijoje.
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2. ,,Erasmus+“ KA2 programos finansuojami projektai:
2.1. 2021 metais Įstaiga pradėjo įgyvendinti projektą „Digital competencies and tools for
enhanced VET on Tourism and Accessibility“ (projekto numeris 2021-1-LT01-KA220-VET000032925). Projekto tikslas - parengti įtraukius, naujoviškus skaitmeninius mokomuosius įrankius
profesinėms mokykloms visiems prieinamo turizmo tema. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta
nuotolinio mokymosi platforma su integruota mokymo(si) medžiaga; simuliacinių žaidimu pagrindu
sukurta skaitmeninė naujoviška ir įtraukianti mokomoji priemonė visiems prieinamo turizmo tema;
nuotolinio mokymosi platformoje įdiegtas dirbtinio intelekto įrankis (chatbot), skirtas pateikti
struktūrizuotą informaciją prieinamo turizmo klausimais;
2.2. Įstaiga partnerio teisėmis pradėjo vykdyti projektą „Development of hybrid training in
VET – HYBVET“ (projekto numeris 2021-1-LT01-KA220-VET-000032925). Projektu siekiama
profesiniame mokyme įdiegti ir plėtoti hibridinio mokymo metodą. Projekto įgyvendinimo metu bus
atliktas ateities kompetencijų ir įgūdžių profesiniame mokyme tyrimas; parengta profesijos
mokytojų mokymo skaitmeninti profesinio mokymo turinį ir vadovauti hibridinio mokymo procesui
metodika bei programa; atliktas bandomasis profesinio mokymo programų ar jų modulių
skaitmenizavimas;
2.3. 2021 metais Įstaiga partnerio teisėmis toliau įgyvendino projektą „Connecting ICT
solutions with circular food to lay a path for sustainability - CE4FOOD“ (projekto numeris 2020-1RO01-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;
2.4. 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 4 mokymo priemonių rinkiniai profesinių mokyklų
mokytojams bei mentoriams žiedinės ekonomikos tema turizmo, žemės ūkio ir transporto
sektoriams. Taikant integruoto mokymo metodus, mokiniai įgys žinių reikalingų diegiant žiedinės
ekonomikos principus įmonėje. Sukurta metodinė medžiaga suteiks galimybę išplėsti profesinio
mokymo turinį. Mokymo sistemos pokyčiai turės teigiamos įtakos žiedinės ekonomikos plėtrai;
2.5. Įstaiga pagal Gerosios patirties mainų profesinio švietimo ir mokymo srityje programą
partnerio teisėmis baigė įgyvendinti projektą ,,Access To EducatioN for All” (,,Švietimas prieinamas
visiems”), (projekto numeris 2019-1-IT01-KA202-007434). Projektu buvo siekiama skleisti gerąją
Europos šalių patirtį didinant informacijos prieinamumą profesiniame mokyme. Įgyvendinant
projektą parengta ketinimų deklaracija dėl visiems prieinamos mokymo medžiagos turinio
naudojimo bei susitarta dėl darbuotojų kompetencijų tobulinimo šioje srityje;
2.6. Įstaiga partnerio teisėmis baigė įgyvendinti projektą ,,VEriTage: Integrated European
Cutural Heritage for VET“(,,Integruotas Europos kultūrinis paveldas profesiniame mokyme“),
(projekto numeris 2018-1-SE01-KA202-039148). Projektu buvo 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.
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3. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (ESF) lėšomis finansuojami projektai:
3.1. 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 Įstaigos darbuotojai dalyvauja šio projekto veiklų
įgyvendinime pagal kvalifikacijas numatytas Transporto ir saugojimo paslaugų profesiniame
standarte. Sukurti įrankiai asmenų, siekiančių įgyti pasirinktą kvalifikaciją ar įsivertinti turimas
kompetencijas, kompetencijų vertinimui, t. y. 22 kvalifikacijų kompetencijų vertinimui sukurti
teorinių ir praktinių užduočių bankai;
3.2. 2021 metais Įstaiga vykdė veiklas pagal 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 Įstaigos sektoriniuose praktinio mokymo centruose. Projekto įgyvendinimo metu
organizuojami praktiniai mokymai Įstaigos sektoriniuose praktinio mokymo centruose, kurių metu
kitų profesinių mokyklų mokiniai tobulina profesines kompetencijas;
3.3. Įstaiga partnerio teisėmis įgyvendino 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 dalyvauja praktiniuose mokymuose kitų profesinio
mokymo įstaigų SPMC.
4. Panevėžio miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
programos finansuotas projektas:
Įstaiga įgyvendino Panevėžio miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi programos finansuojamą projektą „Daržovių panaudojimas saldžiuose
patiekaluose“. Projekto tikslas - suteikti aktualių žinių apie daržovių panaudojimą gaminant
saldžiuosius patiekalus bei formuojant patiekalų asortimentą vaikų mityboje. Projekto įgyvendinimo
metu apmokyti 45 asmenys pagal neformalią 6 akademinių valandų trukmės mokymo programą
„Daržovių panaudojimas saldžiuose patiekaluose“. Mokymų metu dalyviai įgijo žinių kodėl sveika
valgyti daržoves, kokias daržoves labiausiai mėgsta vaikai, kokie saldieji patiekalai gaminami iš
daržovių. Sužinojo apie daržovių panaudojimo galimybes patiekaluose, tobulino praktinius
gebėjimus renkantis žaliavas patiekalų gaminimui, kaip teisingai jas apdoroti.
5. Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
programos finansuotas projektas:
buvo įgyvendintas ir Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi programos finansuojamą projektas „Sveiki patiekalai vaikams“. Projektu buvo
siekiama patobulinti kompetencijas sveikos ir tvarios mitybos srityje bei siekti suinteresuotų šalių
bendradarbiavimo, lemiančio vaikų sveikatai palankią mitybą. Projekto įgyvendinimo metu
apmokyta 15 asmenų pagal neformalią 20 akademinių valandų trukmės mokymo programą „Sveiki
patiekalai vaikams“. Mokymų metu dalyviai įgijo žinių būtinų gaminant saugius, aukštesnės
kokybės ir didesnės biologinės vertės valgius, atitinkančius sveikos mitybos principus. Dalyviai
buvo skatinami gaminti sveikatai palankų maistą, gaminant naudoti funkcionalius maisto produktus
bei tausojančius maisto apdorojimo būdus.
6. Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuotas
projektas:
Įstaiga įgyvendino Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos programos finansuojamą projektą „Panevėžio rajono bendruomenės
sveikatos stiprinimas, formuojant sveikatai palankius įpročius“. Projekto tikslas - stiprinti
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Panevėžio rajono bendruomenės sveikatą, formuojant sveikatai palankius įpročius. Vasarą
organizuota vaikų dienos stovykla „Sveika ir saugi vasara“. Stovykloje dalyvavo 15 Panevėžio
rajono iki 16 metų amžiaus vaikų. Vaikai kiekvieną dieną mankštinosi, sportavo, atliko taisyklingos
laikysenos pratimus; per edukacines veiklas gilino žinias apie žalingų įpročių prevenciją, sveikos
gyvensenos svarbą; mokėsi skaityti produktų etiketes, kad gebėtų pasirinkti sveikus maisto
produktus; gamino basų kojų takus bei juos išbandė; akcentavo sveikos mitybos įpročių formavimą,
saugios ir sveikos vasaros praleidimą, daug dėmesio skiriant pirmajai pagalbai.

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 2021 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. Per metus pasirašytos penkios bendradarbiavimo sutartys. 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. Įstaigoje besimokantys mokiniai
atliko praktiką daugiau negu 50-yje Panevėžio regiono įmonių.
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.
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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 nuolat dirba apie 70 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 2021 metus apoie 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
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.
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X. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ
Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius 2021 metus*:
Eil.
Nr.
1.
2.

Pareigų
(pareigybės)
pavadinimas
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas

4
2 354,10

Kitos
išmokos
5
-

Iš viso
Eur, ct
6=1+2+3+4+5
43 199,92

2 000,00

-

37 393,22

Bazinis
atlyginimas
1
40 845,82

Priemokos

Priedai

Premijos

2
-

3
-

34 593,27

799,95

-

* 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 2021 ir 2020 finansinių metų pabaigoje – 241 463,16 Eur.
XII. ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR
PLANUOJAMI ATLIKTI DARBAI
2022 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.
Svarbiausi Įstaigos veiklos 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;
- teikti profesinės reabilitacijos paslaugas.
2022 metais toliau didelis dėmesys bus skiriamas vienam iš svarbiausių Įstaigos veiklos
prioritetų - plėtoti ir nuosekliai vykdyti profesinį mokymą, orientuotą į regione paklausiausias
ekonominės veiklos kryptis. Turėtų būti plečiamos pirminio ir tęstinio profesinio mokymo
paslaugos, profesinio mokymo paslaugų vartotojams sudarytos sąlygos įgyti tiek kvalifikaciją, tiek
atskiras kompetencijas bei tobulinti kvalifikaciją, persikvalifikuoti.
Didelis dėmesys bus skiriamas modulinių profesinio mokymo diegimui. Įstaiga sieks papildyti
licenciją naujomis modulinėmis profesinio mokymo programomis, atsižvelgiant į darbdavių bei
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