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ŠILUTĖS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS
ŽUVININKYSTĖS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO PRAKTINIO
MOKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Žuvininkystės sektorinio praktinio mokymo centro tikslas - teikti aukščiausios kokybės
žuvininkystės srities profesinio mokymo, kvalifikacijos tobulinimo paslaugas Šilutės žemės ūkio
mokyklos (ŠŽŪM), kitų šalies profesinių mokyklų, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, aukštųjų
mokyklų studentams, įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojams, profesijos mokytojams, bendrojo
ugdymo mokyklų gamtos mokslų mokytojams, kitiems asmenims, padėti jaunimui pagal savo
gebėjimus ir pomėgius pasirinkti žuvininkystės srities profesiją ir/ar išbandyti jos veiklas.
2. Žuvininkystės sektorinio praktinio mokymo centro uždaviniai:
2.1. Efektyviai panaudoti SPMC įrangą.
2.2. Viešinti profesinio mokymo, kvalifikacijos tobulinimo, žuvininkystės srities profesinio
veiklinimo paslaugas.
2.3. Ugdyti ir tobulinti ŠŽŪM ir išorės vartotojų žuvininkystės srities profesines kompetencijas,
reikalingas žuvų veisimo, auginimo, akvakultūros įrenginių priežiūros, pirmonio žuvies apdorojimo,
rekreacinės žuvininkystės organizavimo veikloms vykdyti.
2.4. Racionaliai planuoti išteklius.
2.5. Matuoti ir vertinti SPMC veiklų, procesų efektyvumą pagal konkrečius vertinimo kriterijus.
2.6. Analizuoti SPMC vykstančius veiklos procesus, apklausti mokymo paslaugų vartotojus,
tobulinti teikiamų paslaugų kokybę.
2.7. Įgyvendinti SPMC veiklos gerinimo priemones.
II SKYRIUS
ŽUVININKYSTĖS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO PRISTATYMAS
3. Žuvininkystės sektorinis praktinio mokymo centras sukurtas įgyvendinant Europos sanglaudos
fondo projektą „Šilutės žemės ūkio mokyklos žuvininkystės praktinio mokymo centro sukūrimas“
(NR. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-031, projekto vertė 3,254 mln. EUR.). Projekto metu rekonstruotos
senosios, apie 2.7 tūkst. m2 platą turinčios, praktinio mokymo dirbtuvės Žemaičių Naumiesčio
skyriuje. Žuvininkystės praktinio mokymo centre įrengtos mokomosios šiltavandenių bei
šaltavandenių žuvų veisimo ir auginimo fermos, mokomasis žuvų pirminio apdorojimo bei perdirbimo
cechas ir mokomasis žuvininkystės techninio aptarnavimo centras. Projekto lėšomis įsigyta moderni
žuvų veisimo ir auginimo uždarosios apytakos sistemose įranga, pirminio žuvies apdorojimo įranga,
mokomasis laivas, modernus laivavedystės mokymo simuliatorius, rekreacinės žuvininkystės
piemonės bei įrankiai. Žuvų jaunikliai parduodami žuvų augintojams, o užauginta produkcija –
naudojama mokomojo žuvų pirminio apdorojimo cecho praktinio mokymo procese bei parduodama
žuvies mėgėjams: kavinėms, restoranams ir žuvies perdirbėjams.
Žuvininkystės praktinio mokymo kompleksas leidžia vienu metu mokyti iki 75 moksleivių ir
suaugusiųjų.
Žuvininkystės sektorinis praktinio mokymo centras įrengtas 2015 m.
4. SPMC vizija - teikti aukštos kokybės žuvininkystės srities profesinio mokymo, profesinio
veiklinimo, žuvininkystės srities sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas.
5. SPMC misija - patenkinti darbo rinkos poreikius kvalifikuotai žuvininkystės srities darbo
jėgai, tobulinti profesijos mokytojų, žuvies auginimo įmonėse dirbančių darbuotojų profesines

kompetencijas, padėti jaunimui pagal savo gebėjimus ir pomėgius pasirinkti žuvininkystės srities
profesiją ir/ar išbandyti jos veiklas.
6. Žuvininkystės sektorinio praktinio mokymo centro buveinė – Ramybės g.4 Žemaičių
Naumiestis.
7. Žuvininkystės sektorinis praktinio mokymo centras integruotas į ŠŽŪM profesinio rengimo
skyriaus sudėtį.
8. Žuvininkystės sektoriniame praktinio mokymo centre vykdomos žuvininkystės posričio
mokymo programos.
III SKYRIUS
ŽUVININKYSTĖS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO VEIKLOS IR
VALDYMO SISTEMA
9. Žuvininkystės sektorinio praktinio mokymo centro valdymo sistema apima mokymo ir
švietimo paslaugų teikimo bei technologinių-biologinių žuvų auginimo procesų valdymo sritis.
Valdymo sistemos veikimas apima veiklos sričių procesų priežiūrą ir vertinimą, veiklos rezultatų
analizę, veiklos procesų tobulinimą.
10. Žuvininkystės sektorinio praktinio mokymo centrui vadovauja Žuvininkystės sektoriuas
vadovas.
11. Profesinio mokymo paslaugas ir joms reikalingus išteklius planuoja, veiklas organizuoja
SPMC vadovas.
IV SKYRIUS
ŽUVININKYSTĖS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO VEIKLOS
DOKUMENTACIJA
12. Organizuojant veiklą SPMC yra naudojami šie dokumentai:
12.1. Profesinio mokymo programos, dalykų (modulių) ilgalaikiai teminiai planai.
12.2. Užsiėmimų tvarkaraštis mokiniams.
12.3. Užsiėmimų tvarkaraštis išorės vartotojams.
12.4. Mokymo ir su jomis susijusių paslaugų SPMC įkainiai.
12.5. Mokymo paslaugų teikimo sutartis.
12.6. Darbuotojų saugos instrukcijos.
12.7. Darbuotojų saugos instruktažų registravimo lapai (knyga).
12.8. Mokymo paslaugų vertinimo anketos.
12.9. Biologinio turto apsakitos dokumentai.
V SKYRIUS
ŽUVININKYSTĖS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO VEIKLOS
PLANAVIMAS
13. SPMC planuojamos ir siūlomos mokymo paslaugos išorės vartotojams teikiamos
atsižvelgiant į jų poreikius pagal šias sąlygas:
13.1. Kokybiškas praktinis mokymas minimaliomis sąnaudomis.
13.2. Pirmenybė rinkoje didžiausią paklausą turinčioms mokymo paslaugoms teikti.
13.3. Paslaugų kokybė už konkurencingą kainą.
14. Planavimo metu yra tiriami potencialių klientų poreikiai, pageidavimai, rengiamos
neformalios profesinio mokymo programos, viešinamos mokymo paslaugos, registruojamos paraiškos
mokymo paslaugoms gauti, nustatomi mokymo paslaugų įkainiai, sudaromos sutartys, užsiėmimų
tvarkaraščiai.

VI SKYRIUS
ŽUVININKYSTĖS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO MOKYMO
PASLAUGŲ RŪŠYS
15. Žuvininkystės SPMC teikiamos šios mokymo paslaugos:
15.1. Profesinis mokymas pagal pirminio profesinio mokymo programas, ar šių programų
atskirus modulius.
15.2. Profesinis mokymas pagal tęstinio profesino mokymo programas.
15.3. Profesinis mokymas pagal neformaliojo profesinio mokymo bei neformaliojo švietimo
programas.
15.4. Žuvininkystės srities darbų profesinio veiklinimo užsiėmimai.
15.5. Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos.
VII SKYRIUS
ŽUVININKYSTĖS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO IŠTEKLIŲ
VALDYMAS
16. Išteklių valdymo metu yra rengiamos neformalios profesinio mokymo bei neformalaus
švietimo programos, viešinamos mokymo paslaugos, registruojamos paraiškos mokymo paslaugoms
gauti, nustatomi mokymo paslaugų įkainiai, žuvų auginimo klausimais konsukltuojami žuvininkystės
srities klientai.
17. Nustatoma mokymo paslaugų teikimo tvarka:
17.1. Mokslo metų pradžioje šalys suderina visiems mokslo metams preliminarius planus ir
grafikus, su pageidaujamų mokymų temomis, numatomais mokinių skaičiais ir finansavimo šaltiniais.
17.23. Mokymo paslaugos gali būti teikiamos tik gavus finansuojančios įstaigos patvirtinimą
apie skiriamas lėšas arba pripažinus vykdytinu (laimėjus) pateiktą bendrą projektą mokymo
paslaugoms.
VIII SKYRIUS
ŽUVININKYSTĖS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO INFRASTRUKTŪRA
18. Žuvininkystės sektorinis praktinio mokymo centras įntegruotas į Šilutės žemės ūkio
mokyklos profesinio rengimo skyriaus infrastruktūrą.
19. SPMC valdymo sistemos procesams vykdyti naudojamasi Šiaulių profesinio rengimo centro
ištekliais.
20. Reikalui esant, kad užtikrinti reikiamą mokymo paslaugų kokybę, galima sudaryti
bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais, darbdaviais, kitomis mokymo įstaigomis.
IX SKYRIUS
REIKALAVIMŲ TEIKIAMOMS PASLAUGOMS NUSTATYMAS
21. Mokymų metu būtina efektyviai panaudoti SPMC įrangą, racionaliai panaudoti išteklius.
22. Ugdant ir tobulinant ŠŽŪM ir išorės vartotojų žuvininkystės srities profesines kompetencijas,
tenkinti išorės vartotojų poreikius.
23. Matuoti ir vertinti SPMC veiklos efektyvumą pagal kokybės užtikrinimo kriterijus.
24. Analizuoti SPMC vykstančius veiklos procesus, apklausti mokymo paslaugų vartotojus,
tobulinti teikiamų paslaugų kokybę.
25. Įgyvendinti SPMC veiklos gerinimo priemones.
X SKYRIUS
TEIKIAMŲ MOKYMO PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMAS
26. Mokymo paslaugų įkainiai nustatomi atsižvelgiant į šias aplinkybes:
26.1. LR ŠMM patvirtintą mokymo programų klasifikatorių ir lėšų skirstymo tvarką.

26.2. ŠŽŪM kaštus mokymams vykdyti, įskaitant pragyvenimo, draudimo, medžiagų, įrankių
amortizacijos ir pan. aplinkybes.
26.3. Numatytą mokinių skaičių.

XI SKYRIUS
INFORMAVIMAS
27. Informcija apie teikimas paslaugas Žuvininkystės sektoriniame praktinio mokymo centre
pateikiama Šlutės žemės ūkio mokyklos naudojamuose informacijos pateikimo šaltiniuose, nes SPMC
yra įntegruotas į Šilutės žemės ūkio mokyklos profesinio rengimo skyriaus infrastruktūrą.
XII SKYRIUS
ŽUVININKYSTĖS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO VEIKLOS ANALIZĖ
28. Žuvininkystės sektorinio PMC veikla yra neatsiejama Šilutės žemės ūkio mokyklos veiklos
dalis. Mokykloje yra įdiegta vidinė kokybės užtikrinimo sistema, mokyklos veikla kartu su SMPC
veiklomis yra nuolat analizuojama ir tobulinama vadovaujantis šia kokybės užtikrinimo sistema.
29. Žuvininkystės sektorinio PMC veikla analizuojama kas pusmetį, po kiekvienų mokymų
apklausiami paslaugų vartotojai, užsakovai.
30. Siekiama užtikrinti reikiamą mokymo paslaugų kokybę, atsižvelgiama į mokymo paslaugų
gavėjo poreikius.
XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
31. Žuvininkystės SPMC veikloje nuolat vykdoma procesų veikimo priežiūra, atliekama
rezultatų analizė ir tobulinimas.
32. Šis tvarkos aprašas gali būti atnaujinamas, keičiamas atsiradus naujoms aplinkybėms,
naujiems profesinį mokymą reglamentuojantiems teisės aktams.

