
    

 

  

  

 

ŠIAURĖS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO TECHNOLOGIJŲ IR TECHNIKOS SEKTORINIO 

PRAKTINIO MOKYMO CENTRO JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOJE PASLAUGŲ 

TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Sektorinio žemės ūkio praktinio mokymo centro (toliau SPMC) tikslas – užtikrinti, kad 

mokiniai, naudodamiesi naujausiomis technologijomis ir įranga, įgytų darbo rinkos poreikius 

atitinkančius praktinius gebėjimus. 

2. SPMC teikia praktinį profesinį mokymą asmenims, norintiems įgyti profesinę kvalifikaciją 

arba ją tobulinti.  

3. SPMC paslaugos prieinamos visiems Lietuvos gyventojams – profesinių mokymo įstaigų, 

bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, kolegijų ir universitetų studentams, įmonių, įstaigų 

darbuotojams, ūkininkams ir kitiems asmenims.  

 

II. SKYRIUS 

SEKTORINIO CENTRO PRISTATYMAS 

 

4. Šiaurės Lietuvos žemės ūkio technologijų ir technikos sektorinis praktinio mokymo centras 

Joniškio žemės ūkio mokykloje įkurtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

2007 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. ISAK-1039  „Dėl sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo 

koncepcijos patvirtinimo“.  

5. SPMC įkurtas įgyvendinus Europos regioninės plėtros fondo ir LR valstybės finansuojamas 

projektą: Nr.VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-002  „Šiaurės Lietuvos žemės ūkio technologijų ir technikos 

praktinio mokymo centras Joniškio žemės ūkio mokykloje“.  

6. SPMC mokykla vykdo ir gali vykdyti praktinį mokymą pagal šias pirminio profesinio 

mokymo programas. Programos: Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas/darbininkas;  Technikos 

priežiūros verslo darbuotojas; Dekoratyvinio apželdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo; 

Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo. 

7. SPMC mokykla vykdo ir gali vykdyti tęstinio mokymo programų praktinį mokymą: Žemės 

ūkio gamybos verslo darbuotojas/darbininkas; Dekoratyvinio apželdinimo ir aplinkos tvarkymo 

verslo darbuotojo; Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo; Technikos priežiūros verslo 

darbuotojas; SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo 

programa; TR1  ir TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa; 

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa; Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programa. 

8. SPMC vyksta ir organizuojamas praktinis mokymas pagal kitas Augalininkystės ir 

Gyvulininkystės posričio pirminio profesinio ir tęstinio mokymo programas, studijų programas. 

Organizuojami pažintiniai ir mokomieji seminarai. 

9. SPMC adresas ir kontaktai: Upytės g.77, Joniškis, Joniškio r., LT- 84152. Tel.: 8 426 61345. 

El. p. mokykla@jzum.lt . Interneto svetainės adresas: www.jzum.lt  

 

III. SKYRIUS 

SEKTORINIO CENTRO VEIKLOS IR VALDYMO SISTEMA 

 

10. SPMC valdymo sistema apima: 

PATVIRTINTA 

Joniškio žemės ūkio mokyklos 

direktoriaus 2017 m. gegužės 15 d. 

įsakymu Nr. V- 172 (1.5) 

mailto:mokykla@jzum.lt
http://www.jzum.lt/


10.1. Vadovų atsakomybę ir SPMC valdymą. Už SPMC valdymą atsakingas mokyklos 

direktorius, praktinio mokymo vadovas. Pavaldumas ir atsakomybė nurodyti direktoriaus SPMC 

valdymo schemoje (patvirtinta direktoriaus įsakymu). 

10.2. Apsirūpinimą ištekliais (tarp jų – žmogiškaisiais ištekliais). Už SPMC aprūpinimą 

ištekliais atsakingas mokyklos praktinio mokymo vadovas. 

10.3. SPMC praktinis mokymas vykdomas: 

- žemės ūkio mašinų praktinio mokymo klasėje; 

- kalvystės praktinio mokymo klasėje; 

- suvirinimo praktinio mokymo klasėje;  

- šaltkalvystės praktinio mokymo klasėje; 

- mokomojoje fermoje laboratorijoje; 

- važiuoklių praktinio mokymo klasėse; 

- variklių ir mazgų praktinio mokymo klasėje; 

- traktorių praktinio mokymo klasėje; 

- technikos remonto salėje; 

- dekoratyvinio apželdinimo technologijų praktinio mokymo klasėje; 

- agronomijos klasėje. 

10.4. Už praktinio mokymo klasėse esančią įrangą atsakingi profesijos mokytojai.  

10.5. Praktinio mokymo paslaugų teikimą SPMC apima: 

- pirminis profesinis mokymas mokyklos mokiniams; 

- tęstinis suaugusiųjų mokymas; 

- praktinis mokymas kitų mokymo įstaigų mokiniams/ studentams/ darbuotojams; 

- neformalių programų įgyvendinimas suinteresuotiems asmenims. 

10.6. Už veiklų priežiūrą ir vertinimą, rezultatų analizę, veiklų tobulinimą atsakingas praktinio 

mokymo vadovas. 

 

IV. SKYRIUS 

PRAKTINIO MOKYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS 

 

11. Darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės. 

12. Mokytojas, atlydėjęs kitų mokymo įstaigų mokinius, turi galimybę dalyvauti mokymo 

procese ir taip tobulinti savo kvalifikaciją. Mokytojui, tobulinusiam kvalifikaciją, išduodamas 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas, pagal atliktą užduotį.  

 

 

V. SKYRIUS 

TEIKIAMŲ MOKYMO PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMAS 

 

13. Teikiamų mokymo paslaugų SPMC-e apmokestinimo tvarka, paslaugos teikimo tarifai 

tvirtinami mokyklos direktoriaus įsakymu. 

14. Teikiamų praktinio mokymo paslaugų SPMC kainą sudaro šios dedamosios: 

- profesijos mokytojo atlyginimas; 

- mokymo priemonės / medžiagos, atsižvelgiant į mokymo programos imlumą. 

- įrangos amortizavimo / nusidėvėjimo išlaidos, eksploatacijos ir draudimo išlaidos; 

- praktinio mokymo patalpų išlaikymo komunalinės išlaidos, eksploatacijos ir draudimo išlaidos; 

- kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos. 

15. Mokinių apgyvendinimas (jei atvykę iš kitų mokymo įstaigų mokiniai praktinių užsiėmimų 

metu SPMC gyvena bendrabutyje), mokinių pavėžėjimas apmokamas pagal direktoriaus įsakymu 

patvirtintus įkainius. 

 

VI. SKYRIUS 

INFORMAVIMAS 

 



16. Informacija apie teikiamas praktinio mokymo paslaugas, papildomus susitarimus, 

paklausimus, pakeitimus teikiama mokyklos internetinėje svetainėje www.jzum.lt, el. paštu, 

mokyklos ir SPMC stenduose arba telefonu.  

17. Paslaugos gavėjui pareiškus pretenzijas, pastabas numatomi ir vykdomi korekciniai 

veiksmai, t.y. ištaisomi trūkumai, atliekami kiti būtini veiksmai. Oficialūs paslaugų gavėjų 

pasiūlymai ir skundai registruojami kaip gaunami dokumentai, mokykloje patvirtinta tvarka.  

 

 

VII. SKYRIUS 

SPMC VEIKLOS ANALIZĖ 

 

18. Stebima SPMC veikla, pateikiama pasiektų rezultatų analizė Mokyklos tarybai. 

19. Kliento pasitenkinimas nustatomas pagal gaunamą iš kliento informaciją apie praktinio 

mokymo paslaugų teikimo vykdymą.  

20. Už veiklos analizę atsakingi: praktinio mokymo vadovas, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

21. SPMC veiklos valdymas aptariamas mokyklos savivaldos institucijose.  

 

 

VIII. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Mokykla nuolat analizuoja ir vertina SPMC veiklą, užtikrinant teikiamų praktinio mokymo 

paslaugų kokybę, atsižvelgdama į mokymo paslaugų gavėjo poreikius.  

23. Aprašas peržiūrimas kasmet, arba prireikus, taip pat pasikeitus profesinio mokymo tvarką 

reglamentuojantiems teisės aktams.  

24. Rengiant mokyklos strateginius planus, veiklos programas, akcentuojama SPMC veikla.  
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