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PROFESINIO MOKYMO CENTRO „ŽIRMŪNAI“ 

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA 2021 M. 

 

 

DIREKTORIAUS ŽODIS 

 

Pradžioje norėčiau priminti pagrindinį 

strateginį siekį, su kuriuo laimėjau konkursą vadovo 

pareigoms ir kuris pirmaisiais mano vadovavimo 

metais jau virto konkrečiais rezultatais, leidžiančiais 

juos įsivertinti, reikalui esant daryti pokyčius ir judėti 

pirmyn – per artimiausius 10 metų profesinio 

mokymo centras „Žirmūnai“ savo organizacine 

struktūra, efektyviu valdymu, mokytojų akademinės 

laisvės ir atsakomybės už rezultatus nuostatomis, 

įvairių mokymo modelių taikymu, nacionalinių 

(aktualioms Valstybės politikos nuostatoms 

įgyvendinti) ir tarptautinių programų plėtojimu, bei kokybės užtikrinimo sistema turi tapti savo srities 

lyderiu. Šį tikslą aiškiai iškėliau centro bendruomenei, su savo komanda sudarėme strategiją ir veiksmų 

planą jam pasiekti.  2021 metai - vienas ryškių tikslo įgyvendinimo etapų. 

2021 metais pagrindiniai orientyrai -  veiklos kokybė, ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas, 

tarptautiškumo plėtra, vidinės ir išorinės komunikacijos gerinimas, besimokančios organizacijos 

kultūros kūrimas, siūlomų paslaugų plėtra bei centro infrastruktūros modernizavimas kokybiškam 

mokymui ir ugdymui. 

2021 metais prie mūsų centro buvo prijungta Veisiejų technologijų ir verslo mokykla (tokiu būdu 

sustiprintos pozicijos Pietų Lietuvoje), įdiegtas ir ekspertų patvirtintas Centro pasirengimas vykdyti 

mokymą nuotoliniu būdu, pradėta centro, kaip kvalifikacijos tobulinimo institucijos akreditacijos 

procedūra, esame tarp mokyklų, kurios Lietuvoje priėmė daugiausiai mokinių mokytis pagal profesijų 

modulius, Tarptautiniame Europos viešbučių ir turizmo mokyklų asociacijos (AEHT) konkurse 

Estijoje iškovotos prizinės vietos – 1 vieta kulinarinio dekatlono ir 2 vieta konditerių konkurse, pasiekti 

preliminarūs sutarimai dėl 2023 m. AEHT konkurso vykdymo Lietuvoje, koordinuojant Žirmūnų 

mokymo centrui. Įrengtos naujos konditerių ir kulinarų praktinio mokymo laboratorijos, 1 aukšto 

valgyklos zona pertvarkyta į realiomis sąlygomis veikiantį, gamybą ir aptarnavimą vykdantį 

kompleksą, veikiantį pagal tvaraus restorano modelį ir naudojantį žaliąją energiją. Labai išaugo pagal 

pameistrystės modelį besimokančiųjų skaičius.  

Tai - pasiekimai, kuriais noriu pasidžiaugti. Jie - ženklūs tik visos komandos sunkaus ir 

produktyvaus darbo dėka.  

Už šiuos 2021 metų metus esu dėkingas visai centro komandai. 

Teikiu šią centro veiklos ataskaitą ir tikiuosi iš įstaigos tarybos ir steigėjo konstruktyvių 

pasiūlymų, patarimų ir palaikymo siekiant mūsų pagrindinio tikslo - tapti geriausiais.  
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VEIKLOS APŽVALGA 

 

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ (toliau PMC „Žirmūnai“ arba Centras) yra profesinio 

mokymo institucija, juridinis statusas – viešoji įstaiga. Centro steigėjas yra Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija. Pagrindiniai PMC „Žirmūnai“ veiklą reglamentuojantys teisiniai dokumentai yra LR 

Švietimo įstatymas, LR Profesinio mokymo įstatymas, LR Užimtumo įstatymas, Profesinio mokymo 

centro „Žirmūnai“ įstatai, Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ vidaus darbo tvarkos taisyklės. 

Pagrindinis PMC „Žirmūnai“ tikslas yra organizuoti ir vykdyti pirminį ir tęstinį profesinį 

mokymą, bendrąjį (pagrindinį ir vidurinį) ugdymą ir profesinę reabilitaciją, paslaugų asmenims, verslo 

ir administravimo, gamybos ir perdirbimo, architektūros ir statybos, inžinerijos, informacijos ir ryšio 

technologijos, sveikatos priežiūros, transporto paslaugų ir socialinės gerovės srityse. 

Centras veiklą vykdo Vilniuje, Pietų Lietuvos filialas – Druskininkuose ir Veisiejuose, Šiaurės 

Lietuvos filialas – Pakruojyje ir Zarasuose. 2022 m. sausio 1 d. duomenimis Centre dirba 150 

apdraustųjų darbuotojų. 

Vilniuje ir Pietų Lietuvos filiale vykdomas pirminis ir tęstinis profesinis mokymas, pagrindinis 

ir vidurinis ugdymas ir profesinė reabilitacija. Vilniuje ir Druskininkuose praktinis mokymas 

organizuojamas Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centruose, Vilniuje veikia ir 

Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centras. 
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Iš viso Centre mokosi 1246 pirminio ir tęstinio profesinio mokymo mokiniai (iš jų 726 Vilniuje, 

520 Pietų Lietuvos filiale), 563 Užimtumo tarnybos, asmenų ir įmonių lėšomis (iš jų 283 Vilniuje, 118 

Pietų Lietuvos filiale, 162 Šiaurės Lietuvos filiale) ir 51 asmuo profesinės reabilitacijos (iš jų 24 

Vilniuje ir 27 Pietų Lietuvos filiale). 

 

 



 

 

PROFESINIO MOKYMO CENTRAS „ŽIRMŪNAI“ 

www.mczirmunai.lt 

ESMINIAI ĮVYKIAI IR PASIEKIMAI 2021 

 

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ 2020 – 2024 m. strateginis planas parengtas 2020 m. ir 

patvirtintas PMC „Žirmūnai“ tarybos (kolegialaus valdymo organo) 2020 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 

V2-1. 2021 metų PMC „Žirmūnai“ veiklos kryptys buvo grindžiamos Strateginiu 2020 – 2024 m. planu 

ir  2021 m. veiklos planu. 2021 m. veiklos ir pasiekimai prisideda prie strateginių tikslų įgyvendinimo 

– teikti kokybiškas ugdymo, mokymo ir profesinės reabilitacijos paslaugas, pagrįstas 

bendradarbiavimo, kompleksiškumo, mokymosi visą gyvenimą principų darna; tobulinti vadybą, 

užtikrinant edukacinę ir saugią aplinką, skiriant reikiamus išteklius vykstantiems procesams, diegiant 

naujoves ir plėtojant socialinę partnerystę ir tarptautiškumą, didinti MC konkurencingumą ir 

patrauklumą. 

 

Ugdymo, mokymo kokybė: 

 Įdiegtas ir ekspertų patvirtintas Centro pasirengimas vykdyti mokymą nuotoliniu būdu (2021-

06-25, Nr. MK-62, Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ pasirengimo mokyti nuotoliniu būdu 

ekspertinio vertinimo ataskaita). Mokiniams stažuojantis užsienyje, saviizoliacijos metu, mokantis 

pameistrystės forma ir kt. dalis teorinio mokymo vyksta nuotoliniu būdu; 

 Siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, parengta mokinių asmeninės pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo tvarka (2021-07-02, Nr. V-107); 

 Pasiūlytas platesnis spektras mokymo paslaugų – Vilniuje pradėtas įgyvendinti pagrindinis 

ugdymas, suformuota pirma 9-okų grupė; 

 Įgyvendinami modulių mokymai bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams - 150 kitų bendrojo 

ugdymo mokyklų mokinių iš įvairių Lietuvos regionų PMC „Žirmūnai“ mokosi pasirinktus modulius. 

2021-12-02 LRT radijuje laidoje „10 balų“ Centro direktorius diskutavo apie profesijų modulius, kurių 

nuo šių metų gali mokytis gimnazijų vyresniųjų klasių mokiniai: shorturl.at/bqFI1; 

 Siekiama tenkinti darbo rinkos poreikius - licencijuota 19  naujų profesinio mokymo modulinių 

programų; 

 Praktikos pamokas vedė ir patirtimi dalinosi restoranų šefai: „Chef the viking“, 2021-12-03, 

„Va Thai Tau“, 2021-09-29, viešbučio „Hilton Garden Inn Vilnius City“ vadovaujantis šefas 2021-09-

09 ir k.t.; 

 Pasiekimai profesinio meistriškumo konkursuose – Tarptautiniame Europos viešbučių ir 

turizmo mokyklų asociacijos (AEHT) konkurse Estijoje iškovotos prizinės vietos – 1 vieta virėjų 

dekatlono ir 2 vieta konditerių konkurse. 

  MC Žirmūnai (mczirmunai.lt). „Lietuvos masažo čempionate 2021“ iškovota - I ir III vietos 

laisvojo meistriškumo rungtyje ir II vieta klasikinio masažo rungtyje. 

 MC „Žirmūnai“ tapo pasitelktu teikėju vykdant Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, 

apskaitos ir draudimo paslaugų kompetencijų vertinimo egzaminus. 

 

Vadyba: 

 Infrastruktūros plėtra – Panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektų 

(764 767 Eurų) ir Centro (1,2 mln. Eurų) lėšas (iš viso beveik 2 mln. Eurų), atnaujintos viešbučių ir 

restoranų, verslo, sveikatos sričių praktinio mokymo bazės. Veikia naujai įrengtas mokomasis 

restoranas ir baras, savo veiklą grindžiantys tvarumo principais;  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshorturl.at%2FbqFI1%3Ffbclid%3DIwAR2Uh3w-XqYQqXjCBdb6VqVtWm0GHFdXpok3qK6XO0nqzSPHdQ6wiCjUS8k&h=AT0OXOsnKP9UMXluyYkllVmu0hkLQcNZdddVJPicMdk-pP1PtTBmUp9QZIQrj4St9yJSFPPDiNg7uPOKappQ9G0_UFUDJxZ0qY8m2oiZFNDrpXA0W7ej1OsdSq8ddfjnf0PrKw
https://www.facebook.com/cheftheviking/?__cft__%5b0%5d=AZUu-Vssd3Nzi93OCNRqJGf_mrTo7vf4dXBGoBqTl8F3-qMoFSjw5GHc76EnT96wOBJl8qG9n0i7kIOVMN1jhCulwqdl62UmJLy2aI5ZouCtiuQXFR35Ke1KxDONYW9C0vHnLCK4SuRSgPlM56pu3TQo&__tn__=kK-R
https://www.mczirmunai.lt/pmc-zirmunai-laimejimai-tarptautiniame-aeht-konkurse/
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 Įgyvendinant profesinių mokyklų optimizavimą, prijungta Veisiejų technologijos ir verslo 

mokykla ir įsteigti Pietų Lietuvos ir Šiaurės Lietuvos filialai (Dėl profesinio mokymo centro 

„Žirmūnai“ filialo steigimo ir profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filialo pavadinimo 

keitimo, 2021-08-31, V-1579); 

 Pradėti PMC „Žirmūnai“ pastato adresu Žirmūnų g. 143, Vilnius renovacijos darbai: parengtas 

techninis darbo projektas, ruošiami rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai. Įgyvendinus projektą 

bus padidintas viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumas – pasiekta mažiausiai „C“ pastato 

energinio naudingumo klasė; 

 Centras įdiegė ir naudoja saulės elektrinę. Šios įrangos pagalba pagaminama apie 75,662 MWh 

per metus elektros energijos kiekį; 

 Siekiant kelti profesijos mokytojų kvalifikaciją, įsteigtas Kompetencijų centras, atliktas 

įsivertinimas pateiktas akreditacijai; 

 Centro lėšomis įrengtos: virėjų laboratorija, barmenų praktinė klasė adresu Žirmūnų g. 143, 

Vilnius. 

 

Partnerystė ir tarptautiškumas: 

 Įgyvendinama tarptautiškumo strategija, vykdoma 16 tarptautinių strateginių partnerysčių ir 

mainų projektų, bendradarbiaujama su užsienio partneriais iš 20 šalių; 

 Suteikta „Erasmus“ akreditacija 2021-2027 m. laikotarpiui, Nr. 2020-1-LT01-KA120-VET-

094762; 

 PMC „Žirmūnai“ akredituotas BTEC centras vykdė tarptautinių BTEC programų „Svetingumo 

verslo organizavimas“ ir „Įmonė ir verslininkai“ mokymus, pirmosios laidos mokiniams įteikti 

Jungtinės Karalystės diplomai; 

 PMC „Žirmūnai“ ėmėsi lyderystės organizuoti 2023 m. 36-ąją AEHT konferenciją ir 

meistriškumo konkursus Vilniuje. Vyksta parengiamieji darbai; 

 Įsteigtas profesinio meistriškumo centras, kuriame veikla vykdoma vadovaujantis Žaliosios 

ekonomikos principais, skatinant verslumą ir inovacijas profesiniame mokyme. Rengiamos 3-5 

Europos kvalifikacijų sąrangos lygmens mokymo programos, skirtos verslumo, tvaraus įmonių 

valdymo, klimato ir aplinkosaugos sritims, rengiamasi profesijos mokytojų ir įmonių atstovų 

mokymams, jaunimo profesiniam orientavimui, vykdoma pameistrystės plėtra. Vystomas glaudus 

bendradarbiavimas tarp profesinio mokymo įstaigų, universitetų, įmonių, politikos formuotojų; 

 Vykdyta daug veiklų, skirtų bendradarbiavimo, partnerystės plėtrai: Įmonių mugė Vilniuje,  

susitikimai su Druskininkų, Lazdijų, Pakruojo savivaldybių merais, Druskininkų savivaldybės švietimo 

skyriaus, Lazdijų savivaldybės atstovais, verslininkais, ūkininkais, Užimtumo tarnybomis, 

Druskininkų, Veisiejų, Pakruojo, Zarasų, Žirmūnų mikrorajono bendruomenėmis, bendrojo ugdymo 

mokyklomis ir kitomis profesinėmis mokyklomis. 
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I. MOKYMAS IR UGDYMAS VILNIUJE IR PIETŲ LIETUVOS FILIALE 

 

1 pav. Profesinio mokymo programų įgyvendinimas  

 
 

2 pav. Mokinių pasiskirstymas sausio 1 d. 

 
 

Profesinio mokymo programos  

 2021 metais buvo vykdomos 21 profesijos programos (iš jų 9 Vilniuje ir 12 Pietų Lietuvos filiale) 

– pirminio profesinio mokymo su viduriniu programos, pirminio bei tęstinio modulinės profesinio 

mokymo programos. Vilniuje daugiausiai mokinių mokosi virėjo (237) ir konditerio (121) profesijų, 

Pietų Lietuvos filiale populiariausios profesijos – apdailininkas (73), padavėjas ir barmenas (54), 

socialinio darbuotojo padėjėjas (44) ir masažuotojas (40). Nuo rugsėjo pradėta įgyvendinti virėjų 

programos moduliai bendrojo ugdymo mokiniams – picų gaminimas ir nesudėtingos technologijos 

sušių gaminimas.   

 

1 lentelė.  2021–2022 m. m. vykdomos ir pradėtos vykdyti pirminio profesinio mokymo programos 

Programos kodas 
Vykdoma/ 

naujai pradėta 
Programos pavadinimas 

Mokinių skaičius 

2022.01.01 

Vilniuje 

P43041101 vykdoma Apskaitininko 32 

T43041102 vykdoma Apskaitininko 34 
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P42041101 vykdoma Apskaitininko 6 

P43104109 vykdoma Ekspeditoriaus 13 

T43104112 vykdoma Ekspeditoriaus 5 

P43101502 vykdoma Kelionių pardavimo agento 4 

T43101502 nauja Kelionių pardavimo  2 

P43101302 vykdoma Konditerio  43 

T43101302 vykdoma Konditerio 22 

M43101301 vykdoma Konditerio  18 

P42101301 vykdoma Konditerio  38 

T43101202 nauja Kosmetiko  12 

P43091501 vykdoma Masažuotojo  41 

T43091501 vykdoma Masažuotojo  49 

P43101303 vykdoma Padavėjo ir barmeno 25 

M43101303 vykdoma Padavėjo ir barmeno 16 

P42101302 vykdoma Padavėjo ir barmeno 48 

T43072301 vykdoma Siuvėjo  19 

P43101304 vykdoma Virėjo  66 

T43101304 vykdoma Virėjo  26 

M43101302 vykdoma Virėjo  38 

P42101303 nauja Virėjo  107 

  Iš viso Vilniuje: 632 + 79* 

Pietų Lietuvos filiale 

P32073205 vykdoma Apdailininko  34 

M43073202 vykdoma Apdailininko (statybininko) 15 

P32073213 vykdoma Apdailininko  13 

T32073213 vykdoma Apdailininko  11 

P43041101 vykdoma Apskaitininko  13 

T43041102 vykdoma Apskaitininko 20 

M44071601 vykdoma Automobilių  14 

T43071603 vykdoma Automobilių 14 

M44101501 vykdoma Kaimo turizmo organizatoriaus 14 

T43101501 vykdoma Kaimo turizmo organizatoriaus 15 

T43061203 vykdoma Kompiuterių tinklų derintojo 4 

M44061106  vykdoma Kompiuterių tinklų derintojo 9 

P43091501 vykdoma Masažuotojo  24 

T43091501 vykdoma Masažuotojo  16 

P32101303 vykdoma Padavėjo ir barmeno 10 

T32101305 vykdoma Padavėjo ir barmeno 4 

M43101303 vykdoma Padavėjo ir barmeno 12 

P42101302 vykdoma Padavėjo ir barmeno 24 

P32101308 projektas Padavėjo ir barmeno 4 

P43091401 Nauja Paramediko 9 

T43091401 Nauja Paramediko  18 

P21073208 projektas Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo  2 

T43072301 vykdoma Siuvėjo  7 

P43072303 vykdoma Siuvėjo  3 

P32073210 nauja Staliaus - dailidės  9 

T32073212 nauja Staliaus - dailidės 3 

M44092001 nauja Socialinio darbuotojo padėjėjo  8 

T43092001 nauja Socialinio darbuotojo padėjėjo 30 

P43092301 vykdoma Socialinio darbuotojo padėjėjo  6 
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M44091301 vykdoma Slaugytojo padėjėjo  4 

T43091301 vykdoma Slaugytojo padėjėjo  8 

P43101306 vykdoma Svečių aptarnavimo darbuotojo  6 

T43101305 vykdoma Svečių aptarnavimo darbuotojo  5 

P32101305 nauja Virėjo  2 

P21101308 vykdoma Virėjo  + socialinių įgūdžių programa 2 

P43092201 nauja Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo  18 

T43092201 nauja Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo 26 

P43101202 nauja Kirpėjo  4 

T43101203 nauja Kirpėjo  6 

P43101302 nauja Konditerio  4 

T43101302 nauja Konditerio  5 

  Iš viso Pietų Lietuvos filiale: 455+65* 

  Iš viso: 1102+144* 

* bendrojo ugdymo mokiniai mokosi modulį  

 

Kvalifikaciją įgiję mokiniai 

2021 m. kvalifikaciją įgijo 458 mokiniai (be užimtumo tarnybos mokinių), iš jų Vilniuje - 236 

mokiniai, daugiausiai virėjo - 86 ir konditerio - 43 specialybių mokinių, Pietų Lietuvos filiale – 218 

mokiniai, daugiausia masažuotojo (24) specialybės mokinių. 

 

2 lentelė.  Kompetencijų vertinimas. 

     

Eil. 

Nr. 

 

Mokymo programos pavadinimas ir 

valstybinis kodas 

Baigiamojo 

kurso 

mokinių 

skaičius 

Iš jų įgijo kvalifikaciją 

Mokinių 

skaičius 
Proc. 

Kvalifikacijos  

įvertinimo vidurkis 

Vilniuje 

1. Apskaitininkas (P43041101) 20 11 55 7,7 

2. Apskaitininkas (T43041102) 13 9 69 7,9 

3. Ekspeditorius (P43104109) 14 12 86 5,6 

4. Ekspeditorius (T43104112)   2 2 100 5,3 

5. Logistas ekspeditorius (M43041701) 17 13 76 6,4 

6. Siuvėjas (T43072301) 8 7 88 8,2 

7. Virėjas  (M44101304) 38 38 100 7,9 

8. Virėjas (M43101302) 46 43 93 7,6 

9. Konditeris  (M44101301) 19 19 100 8,7 

10. Konditeris (M43101301) 14 11 79 8,1 

11. Padavėjas ir barmenas   (M43101303) 13 8 62 7,3 

12. Virėjo (T43101304) 5 5 100 8,9 

13. Konditerio (T43101302) 16 13 81 8,4 

14 Kelionių pardavimo agentas (P43101502) 6 6 100 6,9 

15. Masažuotojas (P43091501) 15 15 100 8,3 

16. Masažuotojas (T43091501) 14 14 100 9,2 

17. Kirpėjas (T43101201) 7 6 86 8,0 

18. Sekretoriaus (T43041501) 7 4 57 9,3 

 Iš viso Vilniuje: 274 236 85 7,7 

Pietų Lietuvos filiale 

1. Padavėjas ir barmenas (P43101303) 4 4 100 8,8 

2. Padavėjas ir barmenas (T43101303) 6 5 83 8,9 

3. Masažuotojas (T43091501) 7 7 100 8,6 

4. Slaugytojo padėjėjas (M44091301) 3 3 100 9,2 

5. Slaugytojo padėjėjas (T43091301) 7 7 100 9,5 

6. Virėjas (P43101304) 7 6 85 8,5 

7. Virėjas (T43101304) 2 2 100 9,0 
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8. Automobilių mechanikas (M44071601) 6 6 100 8,1 

9. Automobilių mechanikas (T43071605) 8 8 100 8,4 

10. Slaugytojo padėjėjas (M44091301) 3 3 100 9,6 

11. Slaugytojo padėjėjas (T43091301) 11 10 90 9,8 

12. Siuvėjas (P43072303) 2 2 100 9,3 

13. Siuvėjas (T43072301) 11 11 100 9,1 

14. Padavėjas ir barmenas (P32101303) 6 6 100 9,8 

15. Padavėjas ir barmenas (T32101305) 3 3 100 10 

16. Masažuotojas (P43091501) 6 6 100 8,6 

17. Masažuotojas (T43091501) 18 18 100 9,2 

18. Virėjas (P32101304) 4 4 100 9,1 

19. Virėjas (T32101302) 7 6 85 9,1 

20. Tvarkos virtuvėje palaikymas, kodas 

P32101305 (modulio nr. 3101309) 
1 1 100 8,8 

21. Kaimo turizmo organizatorius 

(M44101501) 
16 13 81 7,7 

22. Kaimo turizmo organizatorius 

(T43101501) 
16 14 87 7,9 

23. Kompiuterių tinklų derintojas 

(M43061107) 
3 2 66 8 

24. Kompiuterių tinklų derintojas 

(M44061106) 
3 3 100 8,1 

25. Kompiuterių tinklų derintojas 

(T43061203) 
11 8 73 8,2 

26. Slaugytojo padėjėjas (M44091301) 3 3 100 8,5 

27. Slaugytojo padėjėjas (T43091301) 6 5 83 8,6 

28. Padavėjas ir barmenas  (M43101303) 9 8 89 7,9 

29. Socialinio darbuotojo padėjėjas 

(M44092001) 
22 20 91 9,1 

30. Socialinio darbuotojo padėjėjas 

(T43092001) 
9 8 89 9,2 

31. Apdailininkas (statybininkas) 

(M43073202) 
18 16 89 6,5 

 Iš viso Pietų Lietuvos filiale: 238 218 93 8,7 

 Iš viso: 512 454 90 8,2 

 

Absolventų įsidarbinimas 

3 lentelė. Absolventų įsidarbinimas, Vilniaus ir Pietų Lietuvos filialo (2021 m. lapkričio 1 d.) 

Mokymo programos pavadinimas ir valstybinis 
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Vilniuje 

Apskaitininkas (P43041101) 11 9 82 0 0 2 

Apskaitininkas (T43041102) 9 7 78 0 1 1 

Ekspeditorius (P43104109) 12 11 92 0 0 1 

Ekspeditorius (T43104112) 2 2 100 0 0 0 

Virėjas (M44101304) 38 21 55 1 5 11 

Virėjas (M43101302) 43 28 65 7 1 7 

Konditeris   (M44101301) 19 18 95 1 0 0 

Konditeris  (M43101301) 11 4 36 1 4 2 

Padavėjas ir barmenas  (M43101303) 8 4 50 2 1 1 

Virėjas (T43101304) 5 2 40 1 2 0 
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Kelionių pardavimo agentas (P43101502) 6 6 100 0 0 0 

Sekretoriaus (T43041501) 4 4 100 0 0 0 

Masažuotojas (P43091501) 15 7 47 3 0 5 

Kirpėjas (T43101201) 4 3 75 0 1 0 

Masažuotojas (T43091501) 14 9 64 2 1 2 

Iš viso Vilniuje: 201 162 81 18 16 32 

Pietų Lietuvos filiale 

Padavėjas ir barmenas (P43101303, T43101303) 9 6 67 1 1 1 

Masažuotojas (T43091501) 7 6 86 0 0 1 

Slaugytojo padėjėjas (M44091301, T43091301) 10 9 90 1 0 0 

Virėjas (P43101304, T43101304) 12 11 92 1 0 1 

Automobilių mechanikas (M44071601, T43071605) 14 13 93 0 1 0 

Slaugytojo padėjėjas (M44091301, T43091301) 13 10 77 0 0 2 

Siuvėjas (P43072303, T43072301) 13 11 85 1 0 2 

Padavėjas ir barmenas (P32101303, T32101305) 9 7 78 1 1 1 

Masažuotojas (P43091501, T43091501) 24 22 92 0 1 1 

Virėjas (P32101304, T32101302) 10 9 90 0 1 0 

Tvarkos virtuvėje palaikymas P32101305 (modulio 

Nr. 3101309) 
1 0 0 0 0 0 

Kaimo turizmo organizatorius (M44101501) 13 7 54 4 0 0 

Kaimo turizmo organizatorius (T43101501) 14 8 57 3 1 1 

Kompiuterių tinklų derintojas (M43061107) 2 1 50 1 0 0 

Kompiuterių tinklų derintojas (M44061106) 3 2 67 1 0 0 

Kompiuterių tinklų derintojas (T43061203) 8 5 63 2 0 0 

Slaugytojo padėjėjas (M44091301) 3 3 100 0 0 0 

Slaugytojo padėjėjas (T43091301) 5 4 80 0 0 0 

Padavėjas ir barmenas  (M43101303) 8 6 75 1 0 0 

Socialinio darbuotojo padėjėjas (M44092001) 20 16 80 2 1 0 

Socialinio darbuotojo padėjėjas (T43092001) 8 6 75 0 1 0 

Apdailininkas (statybininkas) (M43073202) 16 12 75 2 1 0 

Iš viso Pietų Lietuvos filiale: 222 174 74 21 9 10 

Iš viso: 423 336 78 39 25 42 

 

Mokymo organizavimas pameistrystės forma  

Siekiant suteikti daugiau galimybių mokiniams siūloma mokytis ir pameistrystės forma. 2021 m. 

veiklos plane buvo numatyta, kad pameistrystės forma mokysis ne mažiau kaip 8 proc. nuo 2021 m. 

vidutinio metinio mokinių, besimokiusių pagal formaliojo profesinio mokymo programas. 

Pameistrystės forma mokėsi 93 asmenys, t. y. 10 proc. nuo 2021 metų vidutinio metinio mokinių 

skaičiaus (899 mokiniai). 

Pameistrystė buvo įgyvendinama su 31 verslo įmonėse, iš kurių dauguma viešbučių ir restoranų 

sektoriaus. 

Pameistrystės forma mokėsi Užimtumo tarnybos mokiniai ir valstybės lėšomis besimokantieji 

pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto  „Visuomenės švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ projektą „MC „Žirmūnai“ pameistrystės projektas“ Nr. 

09.4.1-ESFA-T-736-01-0003 ir „MC „Žirmūnai“ pameistrystės projektas 2“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-

01-0003. 
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Bendrojo ugdymo programų įgyvendinimas Vilniuje ir Pietų Lietuvos filiale 

MC Vilniuje bendrasis ugdymas organizuojamas 9, 11-12 klasėse. 2022 m. sausio mėn. iš viso – 

216 mokinių.  Gimnazijos skyriuje dirba – 19 mokytojų.  

Šiais mokslo metais buvo suformuota pirma 9 klasė, kurioje mokosi 17 mokinių. Mokiniai, 

vietoje technologijų pasirinko virėjo specialybės modulį „Picų gaminimas“. 

Šiais mokslo metais virėjų, konditerių, padavėjų ir barmeno specialybės mokiniams buvo 

pasiūlytas naujas pasirenkamasis modulis „Maisto fotografija“. 

Įdiegta pagalbos mokiniui stebėsenos/pažangumo sistema: parengti mokiniui pagalbos suteikimo 

žingsniai/įrankiai. Vykdoma mokinių lankomumo/pažangumo stebėsena. 

Pietų Lietuvos filiale bendrasis ugdymas organizuojamas 9-12 klasėse. 2022 m. sausio mėn. iš 

viso 82 mokinių, dirba 13 bendrojo ugdymo mokytojų. 

 

4 lentelė. Mokinių pažangumas 

Mokslo metai/Programa 
2020–2021 2019–2020 Pokytis lyginant su 

2010-2020 (+ / -) Pažangumas proc. 

Vilniuje 

Pagrindinio ugdymo programa - - - 

Vidurinio  ugdymo programa 82 84 -2 

Pietų Lietuvos filiale 

Pagrindinio ugdymo programa 100 100 0 

Vidurinio  ugdymo programa 94 92 + 2 

 

 

5 lentelė. Mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė 

Egzaminas 

2021 m. 
Išlaikė (proc.) 

2020 m. 

Pokytis lyginant 

su 2020 m. (+ / -) Laikė Išlaikė 
Išlaikė 

(proc.) 

Vilniuje 

Technologijos 47 47 100 100 0 

Lietuvių kalba ir literatūra 60 53 88 97 -9 

Iš viso Vilniuje: 107 100 93 98 -5 

Pietų Lietuvos filiale 

Technologijos 25 24 96 100 -4 

Lietuvių kalba ir literatūra 24 24 100 100 0 

Iš viso Pietų Lietuvos filiale: 49 48 98 100 -2 

Iš viso: 156 148 96 99 -3 

 

6 lentelė. Valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė 

Egzaminas 

2021 m. 

Išlaikė (proc.) 

2020 m. 

Pokytis 

lyginant su 

2020 (+ / -) 
Laikė Išlaikė 

Išlaikė 

(proc.) 

Vilniuje 

Lietuvių kalba ir literatūra 37 16 43 50 -7 

Matematika 11 4 36 7 +29 

Užsienio kalbos (anglų) 45 35 78 100 -22 

Užsienio kalbos (rusų) 26 26 100 100 0 

Istorija 22 18 81 100 -19 

Geografija 14 12 85 100 -15 
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Biologija 19 13 68 83 -15 

Iš viso Vilniuje: 174 124 70 77 -7 

Pietų Lietuvos filiale 

Rusų kalba 1 1 100 100 0 

Istorija 1 1 100 100 0 

Matematika 2 0 0 10 -10 

Iš viso Pietų Lietuvos filiale: 4 2 66 70 -4 

Iš viso: 178 126 68 74 -6 

 

7 lentelė. Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas 
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Vilniuje 

100 84 84 86 -2 - - - - - 

Pietų Lietuvos filiale 

25 24 96 92 + 4 9 9 100 100 0 

Iš viso 

125 108 86 89 -3 9 9 100 100 0 

 

Tarptautinių BTEC programų įgyvendinimas 

2021 m. Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“, akredituotas Pearson komanijos BTEC centras, 

vykdė tarptautinių BTEC International Level 3 Diploma (4 kvalifikacijų lygmuo pagal Europos 

kvalifikacijų sandarą) programų „Svetingumo verslo organizavimas“ ir „Įmonė ir verslininkai“ 

mokymus. 11 pirmosios laidos mokinių įteikti Jungtinės Karalystės diplomai. Tarptautines programas 

dėstė aukštos kvalifikacijos patyrę dėstytojai – Centro mokytojai ir verslo atstovai. Mokymo programų 

turinys atspindi šiuolaikinės darbo rinkos poreikius ir užtikrina aukštos kvalifikacijos darbuotojų 

rengimą. Besimokantieji įgijo ne tik reikalingų kompetencijų ir praktinių įgūdžių, bet ir tokių profesinių 

savybių, kurias šiuolaikiniai darbdaviai ypač vertina – darbo organizavimo, laiko planavimo, 

komunikavimo, komandinio darbo įgūdžių. Pearson išorės vertintojai labai gerai įvertino programų 

įgyvendinimo kokybę. 

 

Neformalaus švietimo organizavimas  

Vilniuje 2021 – 2022 m. m. mokinių, lankančių neformaliojo švietimo ugdymo būrelius -130, t. 

y. 20 proc. nuo visų besimokančiųjų MC (dalis proc. nuo besimokiusiųjų 2020–2021 m. m. - 24). 

Mokiniams buvo siūloma 15 įvairios pakraipos būrelių, mokiniai pasirinko 8 būrelius. Dauguma 

mokinių lanko sporto pakraipos - 73 proc., meno pakraipos būrelius lanko 7 proc., sveikatinimo – 10 

proc. mokinių. Būrelius lankantys mokiniai dalyvauja įvairiuose renginiuose, organizuojamuose 

mokymo centre ir už jos ribų. 

Pietų Lietuvos filialas 2021 metais parengė 80 val. trukmės neformaliojo vaikų švietimo 

programą „Vasara su profesija. Programoje dalyvavo 32 vaikai iš įvairių Druskininkų savivaldybės 

mokyklų. Keli mokiniai susidomėjo galimybe toliau mokytis profesijos mokymo centre.  
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Taip pat buvo parengta neformaliojo vaikų švietimo programa „Tapk kulinaru“ kurioje dalyvauja 

20 vaikų. Parengta 13 naujų neformaliojo mokymo programų. Mokymus pagal įvairias neformaliojo 

mokymo programas 2021 metais baigė 1059 asmenys. Toliau plėtota edukacinių programų pasiūla, 

stiprinti bendradarbiavimo ryšiai su mokyklų, dienos užimtumo centrų atstovais. Palaikomi ryšiai su 

„Impuls“ sveikatingumo centru dėl jų darbuotojų mokymų. Pasiūlytos naujos masažuotojo 

kvalifikacijos tobulinimo programos jose dalyvavo 143 asmenys. 

Kurorto profesijų skyriuje 2020-2021 m. m. buvo vykdyti 2 neformaliojo ugdymo būreliai:  

ESPA masažo technikos ir sportinio masažo pasyvūs judesiai. Juos lankė 20 filialo mokinių. Abu 

būreliai skirti masažuotojo grupių mokiniams, kurių tikslas - tobulinti masažo technikas. Abiem 

Technologijų ir verslo profesijų skyriuje 2021 - 2022 m. m. veikia kalvystės, rankdarbių, medkirčių, 

jaunųjų gamtos mylėtojų, automobilizmo, tinklinio būreliai, etnografinis ansamblis. 

 

Meistriškumo konkursai 

Aktyviai dalyvauta miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, užimtos prizinės 

vietos: 

 Tarptautiniame Europos viešbučių ir turizmo mokyklų asociacijos (AEHT) konkurse Estijoje 

iškovotos prizinės vietos – 1 vieta virėjų dekatlono ir 2 vieta konditerių konkurse; 

 „Lietuvos masažo čempionate 2021“ iškovota - I ir III vietos laisvojo meistriškumo rungtyje ir 

II vieta klasikinio masažo rungtyje; 

 Respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse „Mano kelionė po gimtąjį kraštą. Pasaulis 

Lietuvoje ir Lietuva pasaulyje“ – laimėta  I kategorijos nominacija už patraukliausią video siužetą; 

 Respublikinėje imitacinių bendrovių nuotolinėje mugėje mūsų centro imitacinės bendrovės 

„Vigora“ mokinė laimėjo III vietą; 

 Respublikiniame interaktyvaus protų mūšyje, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo progai, MC 

komanda laimėjo I vietą; 

 Respublikinėje interaktyvioje literatūros protų kovoje „Jei nori surasti gyvenimo kelią, ieškok 

jo taurių knygų puslapiuose“ PMC „Žirmūnai“ komanda užėmė II vietą. 

  

PMC „Žirmūnai“ ėmėsi lyderystės organizuoti 2023 m. 36-ąją AEHT konferenciją ir 

meistriškumo konkursus Vilniuje. Vyksta parengiamieji darbai. 

 

Mokymo ir profesinės reabilitacijos organizavimas pagal užimtumo tarnybos ir 

kitus finansavimo šaltinius (išskyrus įstojusius per LAMA BPO) 

 

Suaugusiųjų profesinis mokymas, perkvalifikavimas, kvalifikacijos kėlimas buvo vykdytas pagal 

daugiau nei 45 formaliojo mokymo programas ar jų modulius ir 25 neformaliojo mokymo programas: 

 vykdant užimtumo tarnybos siųstų asmenų mokymą; 

 bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, įmonėmis bei įstaigomis; 

 sudarant galimybę įgyti kompetencijas asmeninėmis lėšomis; 

 vykdant tarptautinius ar nacionalinius projektus. 

Pagal formaliojo mokymo programas baigė 563 asmenys, pagal neformaliojo – 2049 asmenys, iš 

viso 2612 asmenų (3 pav.). 
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3 pav. Baigusiųjų mokymus (ne LAMA BPO stojimu) asmenų skaičiaus kaita 

 
 

8 lentelė. Baigusiųjų mokymus asmenų skaičius pagal finansavimo šaltinius 2021 m.1 

Padalinys 

Mokinių skaičius pagal finansavimo šaltinius 
Bendras 

mokinių 

skaičius 

Užimtumo 

tarnybos 

siuntimu 

Asmeninėmis 

lėšomis 

Darbdavių 

siuntimu 

Pagal tarptautinius 

ir nacionalinius 

projektus 

Formaliojo mokymo programos 

Vilnius 180 61 42 0 283 

Šiaurės Lietuvos filialas  97 60 5 0 162 

Pietų Lietuvos filialas 69 49 0 0 118 

Iš viso: 346 170 47 0 563 

Neformaliojo mokymo programos 

Vilnius 18 22 857 38 935 

Šiaurės Lietuvos filialas  0 25 30 0 55 

Pietų Lietuvos filialas 2 845 96 116 1059 

Iš viso: 20 892 983 154 2049 

 

Paskutinieji metai pandemijos kontekste, kuomet keliami reikalavimai turėjo įtakos mokymo 

vykdymui ir mokinių srautui (9 lentelė), stebimas siunčiamų asmenų mokytis mažėjimas Užimtumo 

tarnybos lėšomis. Nors Užimtumo tarnyboje ilgalaikių bedarbių registruojasi daugiau, daugėja 

profesinės kvalifikacijos neturinčių asmenų, tačiau dauguma naudojasi valstybės finansinės paramos 

mechanizmais. Asmenų mokymosi galimybes taip pat riboja nepakankamos IT valdymo 

kompetencijos, kompiuterinės įrangos trūkumas, keliami reikalavimai susiję su ekstremalios situacijos 

valdymu (galimybių paso reikalavimai). Užimtumo tarnybos siųsti asmenys daugiausiai baigė 

formalias mokymo programas. Populiariausios formaliojo mokymo programos ataskaitiniu laikotarpiu: 

slaugytojo padėjėjo (158), virėjo (79), socialinio darbuotojo padėjėjo (76).  Suaugusiųjų  mokymas 

(Užimtumo tarnybos, įstaigų, įmonių, įstaigų, asmenų lėšomis) – bendras mokymo įstaigoje surengtų 

mokymų valandų skaičius  - 519322 val. (pagal formalias programas – 463328 val., neformalias – 

55994 val.), kai 2020 m. - 427580 val. Teiktos mokymo paslaugos vertinamos teigiamai - 100 proc. 

baigusiųjų sutiko su teikiamų paslaugų kokybe (pagal Užimtumo tarnybai siunčiamus aktus). 
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Analizuojant duomenis per paskutiniuosius trejus metus, pastebėta, kad pagal pameistrystę 

mokosi vis mažiau asmenų siųstų Užimtumo tarnybos lėšomis, tačiau daugėja asmenų įsivertinančių 

kompetencijas (4 ir 5 pav., 9 lentelė). 

 

4 pav. Baigusiųjų mokymus pagal pameistrystę asmenų skaičiaus kaita 

 
 

5 pav. Įsivertinusių kompetencijas asmenų skaičiaus kaita 

 
 

9 lentelė. Baigusiųjų pameistrystės forma ir įsivertinusių kompetencijas asmenų skaičiaus 

pasiskirstymas padaliniuose  

 

Žymiai padaugėjo besimokančiųjų asmeninėmis lėšomis, kuomet dalyviai daugiausiai dalyvavo 

įvairiuose neformaliojo mokymo užsiėmimuose, mokymuose, pvz.: Pietų Lietuvos filiale 373 asmenys 

dalyvavo įvairiuose 2 val. trukmės edukaciniuose užsiėmimuose, ataskaitiniu laikotarpiu buvo 

populiarios masažuotojo kvalifikacijos tobulinimo programos (147), privalomieji žinių sveikatos 

atestavimo (109), ūkininkavimo pradmenų (88), traktorininkų (44) mokymai, pedagoginių 

psichologinių žinių kursai (43). Masažuotojų kvalifikacijos tobulinimo programos populiarumui turėjo 

įtakos licencijų masažuotojų veiklai įvedimas nuo 2023 m.  
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Padaliniai Pameistrystės forma 

baigusiųjų asmenų 

Kompetencijų (vertinimas) 

pripažinimas 

 7 179 

Vilnius  

Viešbučių, restoranų ir turizmo programos 0 61 

Verslo ir technologijų programos. 1 12 

Socialinių paslaugų programos 0 0 

Šiaurės Lietuvos 

filialas 

Pakruojo sk. 2 9 

Zarasų – Ignalinos sk. 1 61 

Pietų Lietuvos 

filialas 

Technologijų ir verslo programų sk. 0 0 

Kurorto programų sk. 3 36 
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10 lentelė. Mokinių skaičiaus kaita pagal finansavimo šaltinius 

 Finansavimo šaltiniai, išskyrus biudžeto lėšas 

Bendras skč. Užimtumo 

tarnybos siuntimu 

Darbdavių 

lėšomis 

Asmeninėmis 

lėšomis 

Pagal tarptautinius ir 

nacionalinius projektus 

2019 m. 955 1596 800 18 3369 

2020 m. 415 1377 550 97 2439 

2021 m. 366 1030 1062 154 2612 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu, bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuru vykdytas Vilniaus miesto ir rajono sveikos mitybos įgūdžių teoriniai ir praktiniai 

mokymai, kuriuose sudalyvavo 490 dalyvių. Bendradarbiaujant su Lietuvos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis virėjo kompetencijas pasitvirtino 38 asmenys. Bendradarbiaujant su VšĮ Kurčiųjų 

reabilitacijos centru įgyvendinant projektą ,,KARTU“ (Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0024) buvo 

organizuoti mokymai negalią turintiems asmenims pagal neformalias teksto rinkėjo ir maketuotojo bei 

kosmetiko paslaugų programas (baigė po 8 asmenis). Pagal projektus „Praktinių įgūdžių įgijimas PMC 

„Žirmūnai“ Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centre“  Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-

0003 bei "Praktinių įgūdžių įgijimas PMC "Žirmūnai" prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre" 

Nr.  09.4.1-ESFA-T-736-02-002 Vilniuje ir Pietų Lietuvoje organizuoti mokymai įvairioms profesinio 

mokymo įstaigoms, kuriuose dalyvavo 64 dalyviai.  

Ataskaitiniu laikotarpiu Pietų Lietuvos filialas dalyvavo KPMC projekte „Profesinio mokymo ir 

mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“ (Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-01-0001), kurio metu 

sektoriniame praktinio mokymo centre vykdyti įvairūs edukaciniai užsiėmimai jaunimui (baigė 90 

dalyvių). Jau kelerius metus vykdoma vasaros stovyklų idėja - Pietų Lietuvos filiale buvo parengta 

neformalaus vaikų švietimo vasaros stovyklos "Vasara su profesija" programa. Stovyklą pagal 

vykdomus projektus finansavo Druskininkų savivaldybė.   

Pagal pateiktus padalinių duomenis, į 2022 m. persikelia 203 mokiniai (4 lentelė), mokinių 

nubyrėjimas sudaro 1,24 proc. (nuo priimtųjų skč.) (2020 m. - 1,9 proc.). Dažniausiai iškrentama iš 

mokymosi proceso dėl nepakankamos motyvacijos mokytis, nepažangumo ar sveikatos problemų. 

 

11 lentelė. Mokinių srautas 2021 m. 

 Padaliniai Mokinių skč., 

kuriems 

mokymas 

persikėlė iš 

2021 m. 

Priimtų 

mokinių skč. 

Išbrauktų 

mokinių skč. 

Baigusių 

mokinių skč. 

Mokinių skč. 

kuriems 

mokymas 

persikėlė į 

2022 m. 

Vilnius  Viešbučių, restoranų ir 

turizmo programos 12 942 1 934 19 

Verslo ir technologijų 

programos. 34 92 12 89 25 

Socialinių paslaugų 

programos 
60 209 12 195 62 

Šiaurės 

Lietuvos 

filialas 

Pakruojo sk. 25 73 2 78 18 

Zarasų – Ignalinos sk. 
18 141 0 139 20 
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Pietų 

Lietuvos 

filialas 

Technologijų ir verslo 

programų sk. 0 145 0 145 0 

Kurorto programų sk. 
41 1056 6 1032 59 

Iš viso: 190 2658 33 2612 203 

 

Profesinės reabilitacijos rezultatyvumas 

 Ataskaitiniu laikotarpiu toliau vykdyta Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - UŽT) organizuojamą profesinei reabilitacijai 

skirtą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojamą projektą "Pagalba neįgaliesiems". Nuo 2018 m. balandžio 27 d. UŽT įgyvendina Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą 

„Profesinė reabilitacija“, projekto kodas 07.3.1-ESFA-V-402-02-0001. Projekto trukmė iki 2022 m. 

rugsėjo 30 d. Nuo 2021 m. rudens nebeliko profesinės reabilitacijos ciklo „Pagalba įsidarbinant“ (5 d. 

d.) ir „Paramos darbo vietoje“ (48 val.). 

2021 m. priimti 64 profesinės reabilitacijos dalyviai (35 – Vilniuje, 29 – Pietų Lietuvos filiale), 

sėkmingai mokymus baigė - 13 (11 – Vilniuje, 2 – Pietų Lietuvos filiale), o kiti persikelia į sekančius 

metus (12 lentelė). 

12 lentelė. Profesinės reabilitacijos srauto kaita 2021 m. 

Mokinių skaičius 

kuriems mokymas 

persikėlė iš praėjusių 

metų į 2021 m. 

Priimtų mokinių 

skaičius 

Išbrauktų 

mokinių 

skaičius 

Baigusių mokinių 

skaičius 

Mokinių skaičius kuriems 

mokymas persikėlė į 2022 

m. 

Vilniuje 

7 35 7 11 24 

Pietų Lietuvos filiale 

1 29 1 2 27 

 

 Profesinės reabilitacijos dalyvių nubyrėjimas – 13 proc. (7 dalyvis – Vilniuje, 1 – Pietų Lietuvos 

filiale). Profesinės reabilitacijos dalyviai daugiausiai rinkosi formalias mokymo programas, tokias 

kaip: apskaitininko, apskaitininko kasininko, socialinio darbuotojo padėjėjo, masažuotojo, virėjo, 

kompiuterinio projektavimo operatoriaus, apdailininko, kirpėjo, automobilių elektros įrengimų 

remontininko. Daugiau nei 50 proc. profesinės reabilitacijos dalyvių įsidarbino. (7 iš 13 baigusiųjų, 

atsižvelgiant į suteiktas konsultacijas). Periodiškai žiūrimas profesinės reabilitacijos dalyvių 

pasitenkinimas gyvenimo kokybe po paslaugų suteikimo - 70 proc. dalyvių pasitenkinimas gyvenimo 

kokybe pagerėjo, 20 proc. nepakito, 10 proc. pablogėjo (fizinės sveikatos pablogėjimas, susijęs su 

lėtinio susirgimo sezoniniu paūmėjimais).  

 

Mokymo programos ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

Vilniuje ir Pietų Lietuvoje periodiškai dalyvaujama UŽT organizuojamuose susitikimuose su 

bedarbiais, jaunimu, kaip potencialiais mokiniais, pristatant populiarias profesijas Mokymo centre ir 

mokymosi galimybes, bei pačio mokymo centro veiklas. Šiaurės ir Pietų Lietuvoje tradiciškai 

bendraujama tiesiogiai su UŽT padaliniais dėl asmenų mokymo, esant poreikiui - 

bedarbiai konsultuojami individualiai. Susiklosčiusios metinės bendradarbiavimo ir bendravimo 

tradicijos tarp mokymo centro ir UŽT leido kryptingai organizuoti mokymus, daugiausiai pagal 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/patvirtintos_priemones/neigaliuju-profesine-reabilitacija
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formaliojo mokymo programas. Baigusiųjų pagal klientų aptarnavimo departamentus: Vilniaus KAD 

– 193; Kauno KAD – 66; Panevėžio KAD – 68; Klaipėdos KAD – 2; Šiaulių KAD – 37. 

Atsižvelgiant į darbdavių poreikius, pokyčius darbo rinkoje bei mokymo įstaigos turimus 

išteklius, ataskaitiniu laikotarpiu buvo licencijuota daugiau nei 15 formalių programų ir parengta 

daugiau nei 15 neformalių programų (13 lentelė).  

 

13 lentelė. Licencijuotos formaliosios ir naujai parengtos neformaliosios mokymo programos 

(išskyrus pagal LAMA BPO) 

Formaliojo mokymo programos  

Licencijuotos programos pavadinimas Programos 

kodas 

kreditų sk. Pastabos 

Konditerio  P43101302 90 PLF 

Konditerio  P42101301 90 PLF 

Paramediko  P43091401 110 PLF 

Paramediko  T43091401 90 PLF 

Ekspeditoriaus  T43104112 50 PLF 

Ekspeditoriaus  P43104109 60 PLF 

Socialinio darbuotojo padėjėjo  T43092301 70 Vilnius, ŠLF, PLF 

Socialinio darbuotojo padėjėjo  T32092301 35 Vilnius, ŠLF, PLF 

Socialinio darbuotojo padėjėjo  P32092301 45 PLF 

Socialinio darbuotojo padėjėjo  P42092301 90 PLF 

Socialinio darbuotojo padėjėjo  P43092301 90 Vilnius, ŠLF, PLF 

Slaugytojo padėjėjo modulinė  T43091301 50 Vilnius, ŠLF, PLF 

Pardavėjo konsultanto modulinė  T43041603 50 Vilnius, ŠLF, PLF 

Pardavėjo - kasininko modulinė  T32041601 50 ŠLF 

Apskaitininko T43041102 50 ŠLF 

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus T32061201 50 ŠLF 

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus T43061202 70 ŠLF 

Virėjo  T21101303 50 ŠLF 

Neformaliojo mokymo programos 

Galvos, kaklo ir pečių juostos masažas esant 

įtampai, stresui ir dirbant sėdimą darbą 
2103031 16 PLF 

Gydomasis masažas esant hipertonijai ir galvos 

smegenų kraujotakos susirgimams 
2103032 16 PLF 

Gydomojo masažo ir jungiamojo audinio 

technikos esant kaklo ir juosmens skausminiams 

sindromams – lokali ir plintanti simptomatika 

2103033 40 PLF 

Periferinių sąnarių artrozinių pakitimų gydymas 

gydomojo ir miofascialinio masažo technikomis 
2103034 16 PLF 

Sergančiųjų nespecifinėmis kvėpavimo sistemos 

ligomis segmentinis ir refleksinis masažas 
2103035 16 PLF 

Stuburo prevencinis antidegeneracinis 

gydomasis masažas 
2103036 8 PLF 

NVŠ programa „Tapk kulinaru“ 121100517 56 PLF 

NVŠ programa „Vasara su profesija“ - 80 PLF 

Automobilių kėbulų defektų šalinimo be 

dažymo neformaliojo profesinio mokymo 

programa 

N43071601 180 PLF 
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Svečių aptarnavimo, apgyvendinimo paslaugas 

teikiančioje įstaigoje neformaliojo profesinio 

mokymo programa 

- 180 PLF 

Šventinės floristikos gaminimo  neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programa 
- 40 PLF 

Kompiuterinio raštingumo pagrindų 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa 
- 40 PLF 

Dieninio, vakarinio makiažo atlikimo 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa 
- 40 PLF 

Gydomasis pilvo masažas esant vidaus organų 

ligoms 
2021021802 24 Vilnius 

Limfodrenažinis masažas 2021021803 36 Vilnius 

Pečių juostos masažas (ligoniams, sergantiems 

įvairiomis ligomis) 
2021012101 24 Vilnius 

Masažas esant lėtiniams nespecifiniams apatinės 

nugaros dalies skausmams 
2021021804 24 Vilnius 

Socialinis darbas su autizmo spektro sutrikimą 

turinčiais asmenimis 
- 16 ŠLF 

Picų gaminimo - 16 ŠLF 
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Pedagoginio personalo kompetencijų tobulinimas 

14 lentelė. Pedagoginis personalas 

Mokytojų skaičius 

 

Bendrojo ugdymo mokytojai Profesijos  mokytojai Iš 

viso: 

 

Iš jų 

suteikta 

kvalifikacin

ė kategorija 

2021 m. 

Vilnius Pietų 

fil. 

Bendra Vilnius Pietų 

fil. 

Bendra  

Atestuotų mokytojų 

skaičius:          

18 13 31 38 30 68 99 3 

mokytojo eksperto 

kvalifikacinė kategorija 

- - - 2 1 3 3 1 

mokytojo metodininko 

kvalifikacinė kategorija  

6 6 12 9 3 12 24 1 

vyr. mokytojo kvalifikacinė 

kategorija   

6 6 12 5 6 21 33 2 

mokytojo kvalifikacinė 

kategorija  

6 1 7 22 0 32 39 - 

neatestuotų mokytojų skaičius 

  

- - - 6 9 25 25 - 

Specialieji pedagogai: - - - - - - - - 

Socialiniai pedagogai: - - - - - - 2 - 

Psichologai - - - - - - 3 - 

 

Metodinė – taikomoji veikla 

Mokytojų ir profesijos mokytojų metodinė taikomoji veikla - skirta kompetencijoms tobulinti, 

dalintis gerąja patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija. Mokytojai ir profesijos 

mokytojai dalyvauja metodinių grupių veikloje, organizuoja konkursus, atvirų durų dienas, rengia 

parodas, veda atviras, integruotas pamokas, renginius, organizuoja edukacines išvykas mokiniams, 

rengia metodinę medžiagą ir kt. Kiekvienais metais mokytojai ir profesijos mokytojai, bei 

administracija dalyvauja kvalifikacijos / kompetencijų tobulinimo priemonėse. Pagrindinis 

kompetencijų įgijimo tikslas – įgyti ir plėtoti savo asmenines, bendrakultūrines, socialines ir profesines 

kompetencijas. Kvalifikacijos tobulinimas vykdytas ir projektų bei stažuočių metu, dalyvaujant 

nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. MC darbuotojai aktyviai dalyvavo kompetencijų 

tobulinimo ir savišvietos renginiuose. Analizuojant darbuotojų dalyvavimo kvalifikacijos renginiuose 

aktyvumą, 87 proc. MC pedagoginio personalo dalyvavo mokymuose, seminaruose, konferencijose, 

parodose ir kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose (viso 3338 val.). Mokytojai, profesijos mokytojai 

kvalifikaciją tobulina ir kompetencijas gilina biudžeto, įstaigos, ES projektų lėšomis. 
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II.  VALDYMAS 

 

MC „Žirmūnai“ visuotinės kokybės vadybos sistemos diegimas 

Atliktas 2021 metų veiklos kokybės įsivertinimas pagal 5 veiklos sritis: Lyderystė ir vadyba; 

Profesinio mokymo programų įgyvendinimas; Personalas; Mokymosi ištekliai; Mokymosi rezultatai.  

Nustatytos tobulintino sritys: tobulintina organizacijos vidinės komunikacijos sistema ir mokinių 

pasiekimų vertinimo sistema. 2022 m. veiklos plane numatytos priemonės vidinės komunikacijos 

tobulinimui ir mokinių pasiekimų vertinimo sistemos diegimui. Parengtas MC "Žirmūnai" kokybės 

vadovas, projektas, paremtas ISO 9001, ISO 21001 ir BTEC kokybės vadovu.  

Vadovaujamasi atnaujintais mokyklos vidaus veiklą reglamentuojančiais norminiais teisės 

aktais; Patvirtintos tvarkos: Pameistrystės mokymo organizavimo tvarka, Vidaus kontrolės politika, 

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos 

aprašas, Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, 

skyriaus vedėjų, mokytojų, profesijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo nuostatai, Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ bendrųjų reikalavimų metodiniams 

darbams aprašas. 

 

Valdymo aparato optimizavimas 

Įgyvendinant profesinių mokyklų optimizavimą, prijungta Veisiejų technologijos ir verslo 

mokykla ir įsteigti Pietų Lietuvos ir Šiaurės Lietuvos filialai (Dėl profesinio mokymo centro 

„Žirmūnai“ filialo steigimo ir profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Druskininkų filialo pavadinimo 

keitimo, 2021-08-31, V-1579). 

 

Finansinis tvarumas 

Infrastruktūros plėtra – Panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektų (764 

767 Eurų) ir Centro (1,2 mln. Eurų) lėšas (iš viso beveik 2 mln. Eurų), atnaujintos viešbučių ir 

restoranų, verslo, sveikatos sričių praktinio mokymo bazės. Veikia naujai įrengtas mokomasis 

restoranas ir baras, savo veiklą grindžiantys tvarumo principais; Pradėti PMC „Žirmūnai“ pastato 

adresu Žirmūnų g. 143, Vilnius renovacijos darbai: parengtas techninis darbo projektas, ruošiami 

rangos darbų viešojo pirkimo dokumentai. Įgyvendinus projektą bus padidintas viešojo pastato 

energijos vartojimo efektyvumas – pasiekta mažiausiai „C“ pastato energinio naudingumo klasė; 

Centras įdiegė ir naudoja saulės elektrinę. Šios įrangos pagalba pagaminama apie 75,662 MWh per 

metus elektros energijos kiekį; Centro lėšomis įrengtos: virėjų laboratorija, barmenų praktinė klasė 

adresu Žirmūnų g. 143, Vilnius. 

 

Biudžeto lėšų panaudojimas 

Mokymo centras 2021 metais vykdomų ES projektų lėšomis įsigijo ilgalaikio turto už 570,2 tūkst. 

Eur: programinės įrangos mokomųjų apskaitos programų licencijų  už 34,1 tūkst. Eur,  gamybos mašinų 

ir įrenginių sektoriniam praktinio mokymo centrui už 262,4 tūkst. Eur, baldų Pietų Lietuvos filialo 

Technologijų ir verslo skyriui 76,2 tūkst. Eur, kompiuterinės įrangos už 1,2 tūkst. Eur,  medicinos 

įrangos už 3,8 tūkst. Eur ir kito turto (įrangos masažo, slaugytojų, viešbučio darbuotojų mokymui)  už 

192,5 tūkst. Eur. 

 2021 m. buvo skirta lėšų profesinio mokymo programoms finansuoti, kompetencijų vertinimui, kitų lėšų 

ugdymui –  3062,8 tūkst. Eur.  
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2021 m. gauta lėšų iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui: kompiuterinei ir ryšių  įrangai 6,4 tūkst. Eur, 

už jas įsigytos 7 TV sistemos. 

 

15 lentelė.  Biudžeto lėšų panaudojimas 

Kodas Sąmatos straipsnio pavadinimas Suma tūkst. Eur 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 2463,4 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 43,6 

2.2.1.1.1.02 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos 0,5 

2.2.1.1.1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 7,5 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymo ir transporto  paslaugų įsigijimo išlaidos 10,1 

2.2.1.1.1.07 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 7,0 

2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 90,4 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 5,7 

2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 113,2 

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 38,1 

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 63,5 

2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 34,4 

2.8.1.1.1.01 Stipendijos 179,0 

 3.1.1.3.1.04 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijmo išlaidos 6,4 

 Iš viso: 3062,8 

  

 

16 lentelė. PMĮ finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas 

Metai Visos 

pajamos, 

tūkst. eurų 

Gauta pajamų, tūkst. eurų 

Už suteiktas mokymo priemones ir 

paslaugas 

Už kitas priemones 

ir teiktas paslaugas 

2021 1081,9 838,6 243,3 

2020 943,6 695,1 248,5 

Pokytis lyginant su 2020 metais 

(+ / -) 
+138,3 - - 

 

Paslaugų aprašymas: MC, vykdydamas pagrindinę įstaigos funkciją – vidurinio ugdymo, tęstinį 

ir pirminį profesinį mokymą, profesinę reabilitaciją, daliai specialybių turi praktinio mokymo 

auditorijas, kuriose vyksta praktinis mokymas, atitinkantis realią darbo vietą. Jose MC vykdo ūkinę 

komercinę veiklą. Ją sudaro: visuomeninis maitinimas (trys mokomosios kavinės), grožio salono 

paslaugos (kirpimai, manikiūras, pedikiūras), patalpų nuoma, apgyvendinimo paslaugos (svečių 

namai). Sektoriniuose PMC vykdomi praktiniai mokymai, veiklinimo priemonės  

 

17 lentelė. Vadovaujančias pareigas einančių asmenų atlyginimas neatskaičius mokesčių 

 

Pareigos 

Bazinis 

atlyginimas 

Kintamoji 

dalis 
Priemokos Premijos Iš viso: 

Direktorius (1 pareigybė) 28861,60 9223,54   38085,14 
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Direktoriaus pavaduotojas (4 

pareigybės, 1 iš jų išlaikoma iš 

pajamų lėšų) 

83491,71 16402,62 9555,12 7372,05 116821,50 

Vyr. Buhalteris (1 pareigybė) 22612,05 4258,19  1883,28 28753,52 

Ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjai (10 pareigybių, 2 iš jų 

išlaikomos iš pajamų lėšų) 

155780,90 10022,69 20747,54 5062,20 191613,33 

 

Pirkimų valdymas  

Mokymo centras  2021 m. vykdė supaprastintus ir mažos vertės pirkimus, vadovaujantis 

,,Atnaujintos redakcijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės  taisyklėmis“ patvirtintomis 

2021 m. balandžio 15 d. Mokymo centro direktoriaus įsakymu Nr. V1-66, kurios parengtos 

atsižvelgiant į pokyčius viešųjų pirkimų valdymą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

Mažos vertės pirkimai buvo vykdomi vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, 

patvirtintu 2017 m. birželio 28 d.  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.IS-97 (aktualia 

redakcija) ir kurio nuostatos taikytinos visoms Perkančiosioms organizacijoms atliekančioms mažos 

vertės pirkimus. 

Viešieji pirkimai buvo atliekami CVP IS priemonėmis, per Centrinę perkančiąją organizaciją 

(CPO), taip pat apklausos būdu (raštu ir žodžiu), tiesiogiai kreipiantis į Tiekėjus.  

2021 m. buvo atnaujinti vidaus teisės aktai, reglamentuojantys viešųjų pirkimų vykdymo tvarką.   

Siekiant pirkimų vykdymo efektyvumo, skaidrumo įstaigos viduje nuolat buvo tobulinami viešųjų 

pirkimų valdymo procesai, pasinaudojant DVS ,,Avilys“.  

Per laikotarpį nuo metų pradžios iki 2021 m. gruodžio 31 d. Mokymo centro mažos vertės 

bendras įvykdytų sutarčių (žodinių ir rašytinių) skaičius 985, kurių vertė sudarė 1 308 432,2 Eur.   

 Įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus 

„Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ švietimo sričių „Paslaugos asmenims“ bei „Verslas ir 

administravimas“ profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0025 ir 

projektą „Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ Nr. 09.1.2-

CPVA-K-722-01-0026, taip pat Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą 

projektą Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0097„Valstybei nuosavybės teise priklausančio pastato Žirmūnų 

g. 143, Vilniuje, atnaujinimas“ Mokymo centras vykdė supaprastintus pirkimus ir atliekant viešuosius 

pirkimus 2021 m. nupirko prekių ir paslaugų už 461 201, 94Eur.   

  Didelis dėmesys 2021 m. buvo skiriamas Mokymo centro materialinės bazės atnaujinimui. 

Atliktas statybos remonto darbų supaprastintas pirkimas atviro konkurso būdu dėl Mokymo centro 

pastato I aukšto patalpų. Bendra pirkimo vertė 174 550,19 eurų.   

Vis dar 2021 m. esant ekstremaliai padėčiai dėl Covid – 19 viruso sukeltos pandemijos, vykdant 

mažos vertės pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) buvo įsigyta priemonių mokinių ir 

darbuotojų saugumui užtikrinti. Iš viso per CPO nupirkta prekių už 153 131,00 eurų arba 13,8 proc. 

nuo  visų pirkimų vertės ar/ir 35,7 proc. nuo visų viešųjų pirkimų skaičiaus. 

Įgyvendinant Mokymo centro strategiją -  tvari aplinka, svarbu vykdyti žaliųjų pirkimų politiką. 

Žalieji pirkimai - kai vykdytojas siekia įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, darančių kuo mažesnį poveikį 

aplinkai viename, keliuose ar visuose prekės, paslaugos ar darbo gyvavimo ciklo etapuose. Žalieji 

pirkimai yra galinga strateginė priemonė žalinti ekonomiką, vykdyti klimato politikos įsipareigojimus, 
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skatinti ekologines inovacijas ir kelti šalies konkurencingumą. Aplinkosaugos principų taikymas 

viešuosiuose pirkimuose gali tapti reikšmingu įrankiu siekiant žaliosios pertvarkos. 2021 m. Mokymo 

centras atliko žaliuosius pirkimus, įsigydamas šių prekių 9,1 proc. nuo bendros viešųjų pirkimų vertės. 
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III. SOCIALINĖ PARTNERYSTĖ IR TARPTAUTIŠKUMAS 

 

Priklausymas Lietuvos ir tarptautinėms asociacijoms. 

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ priklauso Lietuvos asociacijoms – Prekybos ir pramonės 

amatų rūmams, Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijai, Lietuvos imitacinių 

bendrovių asociacijos (LIBA), Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijai, Lietuvos viešbučių ir 

restoranų asociacijai, Lietuvos vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijai, Tęstinių mokymo centrų 

asociacijai. 

Ir tarptautinėms asociacijoms – ES šalių viešbučių ir turizmo mokyklų asociacijai (AEHT), 

Europen Pen International - asociacijai, vienijančiai Europos šalių imitacines bendroves ir nacionalines 

imitacinių bendrovių asociacijas, Pasaulio masažo federacijai (World Massage Federation _WMF).  

PMC „Žirmūnai“ pasirašė Europos Komisijos inicijuotą Europos įgūdžių paktą „PACT FOR 

SKILLS“, kurio tikslas aktyviai palaikyti mokymąsi visą gyvenimą, dirbančių žmonių kvalifikacijos 

kėlimą ir perkvalifikavimą. Įsipareigojame skatinti, viešinti, organizuoti veiklas, patirtį, susijusias su 

mokymusi visą gyvenimą. Viešiname dirbančių žmonių, kurie mokėsi MC "Žirmūnai" sėkmės istorijas 

ir kvietėme prisijungti Žirmūnų bendruomenės narius prie mūsų mokytojų vedamų anglų k. kursų. 

 

Išorės komunikaciją ir bendradarbiavimas 

2021 m. vykdyta daug veiklų, skirtų bendradarbiavimo, partnerystės plėtrai: Įmonių mugė 

Vilniuje,  susitikimai su Druskininkų, Lazdijų, Pakruojo savivaldybių merais, Druskininkų 

savivaldybės švietimo skyriaus, Lazdijų savivaldybės atstovais, verslininkais, ūkininkais, Užimtumo 

tarnybomis, Druskininkų, Veisiejų, Pakruojo, Zarasų, Žirmūnų mikrorajono bendruomenėmis, 

bendrojo ugdymo mokyklomis ir kitomis profesinėmis mokyklomis. 

 

Sektorinių praktinio mokymo centrų veikla 

Praktinis mokymas MC buvo vykdomas trijuose SPMC ne tik įstaigos mokiniams, bet ir priimant 

kitų švietimo įstaigų mokinius, darbuotojus, bendrojo ugdymo mokinius. Praktinis mokymas 

organizuotas 778 MC mokiniui, kitų profesinių įstaigų - 22 mokiniams, 576 bendrojo ugdymo 

moksleiviui, 206 kitų įstaigų darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 2020 m. parengti 

ir pradėti vykdyti du Europos socialinio fondo lėšomis finansuojami projektai „Praktinių įgūdžių 

įgijimas PMC „Žirmūnai“ Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-

0002 ir „Praktinių įgūdžių įgijimas PMC „Žirmūnai“ Viešbučių ir restoranų praktinio mokymo centre“ 

Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0003 Projektai sudarys sąlygas pirminio ir tęstinio profesinio mokymo 

mokiniams iš kitų profesinių mokyklų mokytis Prekybos ir Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio 

mokymo centruose ir įgyti praktinių įgūdžių, atitinkančių darbo rinkos poreikius, o tai didins jaunimo 

įsidarbinamumą, darbininkiškų profesijų prestižą, mažins pirminio profesinio mokymo įstaigų 

teikiamų kompetencijų ir darbo rinkos poreikių neatitikimą. Projektai prisidės prie 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo 

rėmimas ir skatinimas“ tikslų įgyvendinimo. 
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18 lentelė. Praktinio mokymo organizavimas kitų profesinio mokymo įstaigų mokiniams, 

mokytojams 

PMĮ pavadinimas 
Programos 

pavadinimas 

Mokinių 

skč. 

2021 m. 

Mokinių 

skč. 

2020 m. 

Mokinių 

pokytis 

lyginant 

su 2020 m. 

(+ / -) 

Val. skč. 

vienam 

asmeniui 

2021 m. 

 

Mokytojų skč. 

2021 m. 

Viešbučių ir restoranų SPMC  Vilniuje 

Švenčionių profesinio 

rengimo centras 

Virėjo 
5   40 2 

Švenčionių profesinio 

rengimo centras 

Padavėjo ir 

barmeno  
5   40  

Joniškio žemės ūkio 

mokykla 

Virėjo 
5   40  

Iš viso Vilniuje: 15 5 +10 120 2 

Viešbučių ir restoranų SPMC  Druskininkuose 

Veisiejų technologijos ir 

verslo mokykla 

Padavėjo ir 

barmeno  
20   40 1 

Marijampolės profesinio 

rengimo centras 

Padavėjo ir 

barmeno  
26   40 2 

Iš viso Druskininkuose: 46 13 +33 80 3 

Iš viso Viešbučių ir restoranų SPMC: 61 18 +43 200 5 

Prekybos SPMC 

Elektrėnų profesinio 

rengimo centras Apskaitininko 
6   40  

Elektrėnų profesinio 

rengimo centras Ekspeditoriaus 
2   40  

Kėdainių profesinio 

rengimo centras Ekspeditoriaus 
1   40  

Smalininkų profesinio 

rengimo centras Apskaitininko 
1   40  

Kėdainių profesinio 

rengimo centras Apskaitininko 
6   40  

Joniškio profesinio 

mokymo centras Apskaitininko 
7   40  

Vilniaus technologijų 

mokymo centras  Apskaitininko 
62   8  

Iš viso: 85 4 + 81 248  

Iš viso: 146 22 +124 448 5 

 

19 lentelė. Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams 

Bendrojo ugdymo mokyklos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

2021 m. 

Mokinių 

skaičius 

2020 m. 

Mokinių 

pokytis 

lyginant su 

2020 m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

2021 m. 

 

Vykdytų (planuojamų) 

užsiėmimų SPMC paskirtis: 

technologijų pamokų 

organizavimas, profesinis 

orientavimas ir kt. 

Viešbučių ir restoranų SPMC  Vilniuje 

Vilniaus Krikščionių 

gimnazija 
11    

Profesinis orientavimas ir 

praktinis užsiėmimas 
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VDU Sokratus 
51    

Profesinis orientavimas ir 

praktinis užsiėmimas 

Nemenčinės K. Parčevskio 

gimnazija 15 
   

Profesinis orientavimas ir 

praktinis užsiėmimas 

Riešės gimnazija 

31 
   

Profesinis orientavimas ir 

praktinis užsiėmimas 

Rukainių gimnazija 

20 
   

Profesinis orientavimas ir 

praktinis užsiėmimas 

Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimanzija 
21    

Profesinis orientavimas ir 

praktinis užsiėmimas 

Iš viso Vilniuje: 149 175 -26 32  

Viešbučių ir restoranų SPMC  Druskininkuose 

Druskininkų „Atgimimo“ 

mokykla 

41    Edukaciniai užsiėmimai 

Druskininkų „Saulės“ 

pagrindinė mokykla 

191    Edukaciniai užsiėmimai 

Druskininkų savivaldybės 

Viečiūnų progimnazija 

43    Edukaciniai užsiėmimai 

Druskininkų „Ryto“ gimnazija 50    Edukaciniai užsiėmimai 

Druskininkų savivaldybės 

Leipalingio progimnazija 

48    Edukaciniai užsiėmimai 

Projektas: Jaunimo pažintinių 

mokomųjų renginių 

sektoriniuose praktinio 

mokymo centruose 

organizavimas (regiono 

bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniai) 

90    Edukaciniai užsiėmimai 

Iš viso 

Druskininkuose: 

463 226 +237 19  

Iš viso Viešbučių ir 

restoranų SPMC     

612 401 +211 51  

Prekybos SPMC 

Vilniaus Krikščionių 

gimnazija 11 
   

Profesinis  orientavimas, 

karjeros planavimas 

Nemenčinės K. Parčevskio 

gimnazija 15 
   

Profesinis  orientavimas, 

karjeros planavimas 

Riešės gimnazija 
31 

   
Profesinis  orientavimas, 

karjeros planavimas 

Rukainių gimnazija 
20 

   
Profesinis  orientavimas, 

karjeros planavimas 

Vilniaus Jono Basanavičiaus 

progimanzija 21 
   

Profesinis  orientavimas, 

karjeros planavimas 

Iš viso: 98 175 -77 20  

Iš viso SMPC: 710 576 134 71  
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20 lentelė. Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas įmonių darbuotojams 

Įmonės (juridinio asmens pavadinimas) 

Darbuotojų 

skaičius 

2021 m. 

Darbuotojų 

skaičius 

2020 m. 

Darbuotojų 

pokytis lyginant 

su 2020 m.  

(+ / -) 

Valandų skaičius 

vienam darbuotojui 

2021 m. 

Viešbučių ir restoranų SPMC Vilniuje 

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija 11   10 

Prūdiškių socialinės globos namai  8   8 

Lietuvos darželių darbuotojai 199   4 

Iš viso: 218 124 +94 22 

Viešbučių ir restoranų SPMC Druskininkuose 

Veisiejų Socialinės globos namai 10   6 

Iš viso: 10 8 +2 6 

 

Tarptautiškumas 

Centras turi ir sėkmingai įgyvendina 2020-2025 m. tarptautiškumo strategiją (patvirtintą Įstaigos 

tarybos posėdžio 2020 m. birželio 9 d. protokolo nutarimu Nr. V2-1). Suteikta „Erasmus“ akreditacija 

2021 – 2027 m. švietimo ir mokymo srityje. Suteiktos akreditacijos kodas yra 2020-1-LT01-KA120-

VET-094762. 

Tarptautiškumas Centrui labai svarbus. Tarptautinių partnerių tinklas apima 20 šalių. 

Tarptautiškumo strategijoje numatytos pagrindinės tarptautiškumo plėtros kryptys bei tarptautiškumui 

skatinti skirtos veiklos užtikrina tokių veiklų kokybę. Tarptautiškumo strategija dera su Strateginiu 

planu. Plano įgyvendinimas užtikrina Centro profesinio mokymo prioritetinių plėtros krypčių ir 

tarptautiškumo veiklų integralumą ir veiksmingumą, skatina kvalifikuotų specialistų, konkurencingų 

Lietuvos ir tarptautinėje darbo rinkoje, rengimą, stiprina ir gerina tarpregioninį bendradarbiavimą, 

prisideda prie teigiamo Lietuvos profesinio mokymo įvaizdžio kūrimo, geresnio profesinio mokymo 

atitikimo darbdavių poreikiams ir geresnio besimokančiųjų įsidarbinimo pabaigus mokymosi 

programas.  

Tarptautiškumo strategijos tikslai: 

1. Didinti Centro tarptautiškumą; 

2. Užtikrinti kokybišką profesinį mokymą, įgalinantį sėkmingą karjerą Lietuvos, Europos ir kitų 

užsienio šalių darbo rinkose; 

2021 m. pagal „Erasmus+“ mobilumo projektus, Europos šalyse stažavosi 112 mokinių ir 20 

darbuotojų. Centre praktinius mokymus vedė restorano šefas iš Italijos. 

PMC „Žirmūnai“ kaip priimantis partneris 2021 m. priėmė 61 mokinį ir 3 mokytojus iš Latvijos, 

Čekijos Respublikos ir Ispanijos. 

 

21 lentelė. 2021 m. vykdyti projektai 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas, numeris 

 Tarptautiniai projektai 

1. 
ERASMUS+ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektas Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-

000005594 

2. 
ERASMUS+ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektas „Tobulėk su Erasmus+“, Nr.2020-

1-LT01-KA102-077586 

3. 
ERASMUS+ 2-ojo pagrindinio veiksmo Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas „Enabling VET 

Teachers to be Creators of Digital Education / e-VET“, Nr. 2020-1-LT01- KA226-094697 
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4. 

ERASMUS+ programos 3-iojo pagrindinio veiksmo projektas „Three-level Centers of Professional 

Excellence: Qualification, Entrepreneurship and Innovation in the Green Economy (3LoE)“, Nr. 620870-

EPP-1-2020-1-DE-EPPKA3-VET-COVE 

5. 
ERASMUS+ programos 1-ojo pagrindinio veiksmo Mobilumas mokymosi tikslais projektas „Tapk geriausia 

savo versija“, Nr. 2020-1-LT01-KA102-077720 

6. 

ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas 

„LEVEL5“ sistema verslumo įgūdžių patvirtinimui per interaktyvias mokymosi priemones profesiniame 

mokyme (VESVET)“, Nr. 2018-1-LT01-KA202-047072 

7. 
 ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas 

„Digital Treasure Box/ DIGI-TB“, Nr.2020-1-AT01-KA229-078043_2  

8. 
ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas „Zero 

Waste Cuisine for a Sustainable Future“, Nr. 2019-1-LT01-KA202-060617 

9. 
ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas 

„vetDIET“, Nr. 2019-1-PL01-KA202-065597 

10. 
ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas 

„STELA: Storytelling for teaching English as second language“  Nr. 2020-1-UK01-KA201-079110 

11. 
ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas „On-

the-job Practical Blended Training: From Student to Owner (OWN)“, Nr. 2020-1-LT01-KA202-078028 

12. 
ERASMUS+ programos 1-ojo pagrindinio veiksmo Mobilumas mokymosi tikslais projektas „Praktika 

Europoje“, Nr. 2019-1-LT01-KA116-060218 

13. 
ERASMUS+ programos 1-ojo pagrindinio veiksmo Mobilumas mokymosi tikslais projektas „Kompetencijų 

ugdymas praktinio mokymo ir pameistrystės būdu“, Nr. 2019-1-LT01-KA102-060295 

14. 
ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas 

„Filling the Skills Gap of European VET Learners (SKILLS4VET)“, Nr. 2019-1-ES01-KA202-064745 

15. NORDPLUS programos projektas „Integrated Learning with ICT“, Nr. NPJR-2020/10249 

16. 
ERASMUS+ programos 2-ojo pagrindinio veiksmo Profesinio mokymo strateginės partnerystės projektas „Let‘s 

Campaign“ Nr. 2020-1-IT01-KA202-008374 

 Europos socialinių fondų projektai 

1. 
„Praktinių įgūdžių įgijimas PMC "Žirmūnai" Prekybos sektoriaus praktinio mokymo centre“, Nr. 09.4.1-

ESFA-T-736-02-0002 

2. 
„Praktinių įgūdžių įgijimas PMC "Žirmūnai" Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo 

centre“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0003 

3. „MC Žirmūnai pameistrystės projektas“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-01-0003 

4. „MC Žirmūnai pameistrystės projektas 2“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-03-0003 

5. „Mokytis niekada nevėlu“ Nr.09.1.2-ESFA-K-714-02-0001 

 Europos infrastruktūrinių fondų projektai 

1. 

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0025 

„Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ švietimo sričių „Paslaugos asmenims“ bei „Verslas ir 

administravimas“ profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ 

2. 
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0026 

„Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ 

3. 
„Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas Profesinio mokymo centre „Žirmūnai“, Nr. KKS-S-

159(2020) 

4. 
„Profesinio mokymo centro "Žirmūnai" profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra", Nr.09.1.2-CPVA-

K-722-01-0013 

 Kiti (nacionaliniai, regioniniai) projektai 

1. 
Sporto rėmimo lėšomis finansuojamas projektas „Treniruoklių salės atnaujinimas ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams“, sutarties Nr. SRFSIĮ-2020-1-0027 

2. Lietuvos vaikų ir jaunimo centro projektas "Darni mokykla"  

3. Vilniaus savivaldybes visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas "Gamtos kuprinė vilniečiui" 

4. VšĮ „Humana People to People Baltic“ projektas „Valgome, kad gyventume!“           

 



 

 

PROFESINIO MOKYMO CENTRAS „ŽIRMŪNAI“ 

NUMATYTŲ 2021 M. VEIKLOS RODIKLIŲ PASIEKIMAS 

 

Rodiklis 
Numatytas 2021 m. rodiklio 

reikšmė 
Pasiekta rodiklio reikšmė 

Įgijusių kvalifikaciją (nuo praėjusiais mokslo metais 

faktinio spalio 1 d. visų baigiamųjų kursų mokinių 

skaičiaus). 

ne mažiau 85 proc. 

 
82 proc. 

Įgijusių brandos atestatą (dalis (procentais) nuo visų 

mokinių, baigusių vidurinio ugdymo programą).                                                                                

ne mažiau 90 proc. 

 
85 proc. 

Besimokančiųjų, patenkintų ugdymo/ mokymo kokybe 

(remiantis 2021 m. baigiamųjų grupių apklausa). 

 

ne mažiau 70 proc. 

 
93 proc. 

Įsidarbinusių mokinių procentas (2021 m. lapkričio 1 d. 

nuo visų tais mokslo metais kvalifikaciją įgijusiųjų). 

 

ne mažiau 68 proc. 

 
78 proc. 

Darbuotojų, patenkintų darbu (remiantis 2021 m. 

gruodžio mėn. apklausa). 

 

ne mažiau 75 proc. 

 
80 proc. 

Mokinių skaičiaus padidėjimas lyginant tu 2020 m. 

(Vilniuje ir Druskininkuose, besimokančiųjų biudžeto 

lėšomis) 

 

ne mažiau 20 proc. 

 
11 proc. 
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PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 2022 M.  

 Mokymo ir ugdymo kokybės gerinimas: palaikyti akredituotą nuotolinio mokymo sistemą, 

užtikrinti ruošiamų specialistų kompetencijų atitikimą darbo rinkos poreikiams, užtikrinti mokinių 

vidurinio ugdymo baigimą ir kvalifikacijos įgijimą. Tam siekti numatyta įdiegti: tikslingą pedagogų 

kompetencijų tobulinimo sistemą ir individualios mokinių pažangos stebėjimo ir vertinimo sistemą. 

Planuojama didinti mokymosi pameistrystės forma mastą ir gerinti kokybę, organizuoti nacionalinius 

profesinio meistriškumo konkursus. 

 Centro vidinės ir išorinės komunikacijos sistemos kūrimas. Planuojant užtikrinti vidinę 

komunikaciją, numatomos personalo komunikacijos, verslo vidinės komunikacijos, neformalios 

vidinės komunikacijos veiklos. Išorės komunikacijai stiprinti numatomos Centro veiklos viešinimo 

priemonės ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtra. 

 MC „Žirmūnai“ visuotinės kokybės vadybos sistemos diegimas, paremta esamos 

organizacijos situacijos analize, nustatytais procesų efektyvumo rodikliais. Patvirtintas MC 

„Žirmūnai“ kokybės vadovas, paremtas ISO 9001, ISO 21001:2018 ir BTEC kokybės vadovu.  

 Centro infrastruktūros tobulinimas siekiant geriau pritaikyti ugdymo ir mokymo 

poreikiams: įveiklinti mokomąjį restoraną, kuriame būtų realiai veikiančio restorano principu 

organizuojamas praktinis mokymas ir teikiamos paslaugos visuomenei. Akredituoto Kompetencijų 

centro įveiklinimas, orientuotas į pedagogų kvalifikacijos kėlimą. 

 Tarptautiškumo plėtra - įgyvendinti MC „Žirmūnai“ 2020-2025 m. Tarptautiškumo 

strategijoje numatytas 2022 metų tikslus, pasitelkiant vykdomus projektus, tarptautines veiklas, 

socialinius ryšius, įgytas kompetencijas MC centro „Žirmūnai“ ugdymo ir mokymo kokybės gerinimui. 

 

Centro veiklos stiprybės, tobulintini aspektai, galimybės, grėsmės 

Stiprybės Tobulintini aspektai 

Didelė mokymo programų, mokymosi formų ir būdų 

įvairovė 
Mokinių nubyrėjimas 

Įsteigtas ir akredituotas Kompetencijų centras Žmogiškųjų išteklių trūkumas 

Geros prielaidos mokymuisi: moderni infrastruktūra, 

bendrabučiai, mokinių pavėžėjimas, draugiška ir saugi 

aplinka 

Fragmentuota kokybės rodiklių sistema 

Išplėtotas tarptautiškumas 
Fragmentuota Centro vidinės ir išorinės komunikacijos 

sistema 

Augantis norinčių mokytis Centre mokinių skaičius 
Personalo bendrųjų kompetencijų trūkumas: kalbinės 

(anglų k.), verslumo kompetencijos 

Patirtis, dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais 

mokiniais 
 

Aukšta ugdymo ir profesinio mokymo kokybė  

Aukšti rezultatai nacionaliniuose ir tarptautiniuose 

meistriškumo konkursuose 
 

Geras Centro mokinių pasirengimas darbinei veiklai  

Uždirbamos lėšos iš paslaugų.  

Balansas tarp turinčių patirtį pedagogų ir naujų dėstytojų 

verslo atstovų 
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Galimybės Grėsmės 

Socialinių partnerių potencialo panaudojimas Pandemija/karantinas 

Bendrojo ugdymo plėtra 
Stereotipinis neigiamas visuomenės požiūris į profesinį 

mokymą ir perdėtas sureikšminimas studijomis AM 

Įsitraukimas į šalies, regiono ir tarptautinių iniciatyvų 

įgyvendinimą 
Mokinių priėmimo teisinis reguliavimas 

Modulių įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokykloms ir 

suaugusiems 

Per mažas III lygio PMP pasirinkimas ir per ilga 

mokymosi trukmė pagal IV lygio programas kartu su 

bendrojo ugdymo programomis 

ŠMSM vykdoma profesinių mokyklų tinklo optimizacija  
Darbdaviai patys pasiruošia darbuotojus, arba priima 

nekvalifikuotus darbuotojus 

Trečiųjų šalių mokinių priėmimas Biurokratija 

Mokymosi visą gyvenimo galimybės Mokytojų rengimo sistemos nebuvimas 

Galimybė pasinaudoti ES ir nacionaliniais fondais 

infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai. 

PMP moduliai gimnazistams kol kas nefinasuojami iš 

valstybės biudžeto 
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PROFESINIO MOKYMO CENTRAS „ŽIRMŪNAI“ 

www.mczirmunai.lt 
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