
PANEVEZIO MARGARTTos RIMKEVIiarrrs pRoFESINIo RENGTMo cENTRo

TARyBos posEoZro pRoroKoLAS

2019 m. balandZio 16 d. Nr. V5-l
PaneveZys

Posedis ivyko 20 1 9-04-1 6.
PosedZio pirmininkas Tautvydas Anilionis.
PosedZio sekretore Elvyra CiSkauskiene.

_ Dalyvauja: Au5ra Gabreniene, Odeta Zakarevidiene, Migle Gruzdene. Dovile
Sipeliene, Danguole Kuzrniene. Jonas Adomonis.

Posedl'je nedalyvauja: Antanas Drungilas - Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministerijos Mokymosi vis4 gyvenirn4 depa(amento Profesinio mokymo skyriaus
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DARBOTVARKE:
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veiklos pristatymas.
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Tilvydio 9.64. SusipaZinimas su prekybos sektorinio praktinio mokymo centru, mokiniq
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1. SVARSTYTA. Susitikimas su PMRPRC tarybos nariais.
PaneveZio Margaritos Rimkevidaites profesinio rengirno centro direktoriaus Tautvydo

Anilionio iZanginis Zodis.
Nuo 2019 m. sausio I d. esame vieSoji lstaiga, per pastaruosius metus turejome daug

kaitos. 2016 rt. rugsejo 1 d. buvo reorganizuojamos PaneveZio Margaritos Rimkevidaites
technologine mokykla ir PaneveZio prekybos ir paslaugq verslo mokykla. Reorganizavirno budas *
sujungin-ras. Po reorganizavimo mokyklos pavadinimas ,.PanevdZio Margaritos Rimkevidaites
paslaugq ir verslo mokykla", veikianti kaip biudZetine !staiga.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. mokykla pakeite status4. Lietuvos Respublikos Svietimo ir
rnokslo ministro isakymu 2018 rn. gruodZio 7 d. Nr. V-1013 ..Del biudZetines istaigos PaneveZio
Margaritos Rimkevidaites paslaugrl ir verslo mokyklos pavadinirr-ro pakeitirno ir peftvarkymo",
pertvarkyta biudZetine istaiga PaneveZio Margaritos Rimkevidaites paslaugr.l ir verslo rnokykla j
vie5qj4 istaig4 pakeidiant jos pavadinim4 i ,,PaneveZio Margaritos Rimkevidaites profesinio rengimo
centras" nuo 2019 m. sausio I d.

!staigos vadovas pristate tarybos nariams PaneveZio Margaritos Rimkevidaites
profesinio rengimo centro tarybos (kolegialaus valdymo organo) Darbo reglarnent4. supaZindino su
Kolegialaus valdymo organo nario lsipareigojimais, su sutikin-rr,r del asmens duomenq tvarkymo,
PM RPRC tarybos (kolegialaus valdyrno organo) nario isipareigoj imais.

Tarybos nariams direktorir"rs pristate vyr, finansininkE Jolant4 Narkevidieng,
direktoriaus pavaduotojq Lrgdyrnui Nijolg Grybauskieng ir direktoriaus pavaduotoj4 infrastruktilrai
Daniq GruZinsk4.



Direktorius papra5e kiekvieno tarybos nario trumpai prisistatlrti.
Prisistatymas:
Odeta Zakarevidiene - PaneveZio Margaritos Rimkevidaites profesinio rengimo centro

anglq kalbos mokytoja, i5rinkta mokytojq tarybos posedZio metu i fsiaigos tarybq.
Jonas Adomonis - PaneveZio Margaritos Rimkevidaites profesinio rengimo centro

elektrikas, i5rinktas visuotinio [kio dalies darbuotojq tarybos posedZio metu i [staigos tarybq.
Migle Gruzdene - UAB ,,Povyd6" pokylio namq ,,Vasaris" vadove. Deleguota

PaneveZio prekybos, pramones ir amatq riimq i PMRPRC tarybq. Turi patirties darbe su valdybom
ir tarybom, l0-meti dirba elektros energetikos sektoriuje. Yra teisininke, turi teises magistro
kvalifikacin! laipsni, taippat yra personalo reikalq valdytoja. Turi,daug idejq, su kuriomis mielai
dalinasi, Zino vadybos pusg. Dalyvauja miesto socialiniame gyvenime, organizuoja ivairius
kultfirinius edukacinius renginius, veda edukacines programas.

Au5ra Gabreniene - PaneveZio miesto savivaldybes administracijos Svietimo ir
jaunimo reikalq skyriaus vyriausioji specialiste. Deleguota PaneveZio regiono pletros tarybos i
PMRPRC tarybos narius. Buvo PaneveZio Margaritos Rimkevidaites technologines mokyklos
tarybos nare.

Danguole Kuzmiene Lietuvos Respublikos Zemes [kio rtimq savivaldos
organizatore PaneveZio rajone, Deleguota LR ZUR i PMRPRC tarybos narius. Dalinosi apie tai,
kaip susigr4Zinti kuo daugiau jaunimo i PaneveZio region4. Daug kas priklaus nuo mtisq vietiniq
verslininkq,- teigia Danguole Kuzmiene.

Dovile Sipeliene - UAB ,,Via Unica" direktore. Deleguota PaneveZio prekybos,
pramones ir amatq riimq i PMRPRC tarybq. Dovile Sipeliene yra 4 LvaigLdudit4 viesbudio
,,Romantic" direktore ir bendrasavininke. Aktyviai dirba su miesto jaunimo organizacijomis,
rlpinasi miesto vie5inimu, populiarinimu, uZsiima ivairia labdarine veikla. Daug keliaujanti ir
paListarrti lvairias pasaulio virtuves. Rengia daug kult0riniq renginiq, riipinasi tiek miestu,'tiek
PaneveZio turizmo klausimu, vaiindja po tarptautines pasaulio parodas ir pristato savo vie5buti.
PaneveZio miest4 garsina daugeli metq. Daug metq dirba su jaunimii, Pradejo dirbti su ,,Apskritojo
stalo'o jaunimu, su verslo moterq tinklu kitais metais bando pradeti bendr4 projekt4.

Miestas kendia del tol, kad i5 PaneveZio i5vaZiuoja vis daugiau jaunimo. Labai sunku
investuoti ijaunim4, kai jie po to i5vaZiuoja. I5 dalies yra tas investavimo praradimas, bet tikimasi,
kad ateity jaunimui bus noras griLtiiPaneveLi, auginti vaikus, kur jiems bus malonu ir gera augti.

Su tarybos nariais buvo diskutuojama apie efektyvesni mokiniq pritraukim4 mokytis
mfisq istaigoje, apie galimybes prisideti prie programq ruo5imo ir j11lgyvendinimo.

Po prisistatymo tarybos nariai uZpilde sutikim4 del asmens duomenq tvarkymo,
susipaZino ir pasira5e del Kolegialaus valdymo organo nario isipareigojimo ir PaneveZio Margaritos
Rimkevidaites profesinio rengimo centro tarybos (kolegialaus valdymo organo) nario

isipareigojimo.

2. SVARSTYTA. PosedZio 1 dalis. Ugdymo proceso veiklos pristatymas.
Direktorius Tautvydas Anilionis papra5e PaneveZio Margaritos Rimkevidaites

profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui Nijolg Grybauskieng pristatyti
Ugdymo proceso veikl4.

PaneveZio Margaritos Rimkevidaites profesinio rengirno centras sudarytas i5 dviejq
korpusq: Aldonos g. 4 korpusas, taip vadinamas.A korpusas ir Klaipedos g. 146 korpusas - K
korpusas, taigi A ir K korpusai. Ugdymas mDsq susideda i5 tokiq pagrindiniq dalykq, jog turime
atskirus skyrius - A korpuse yra gimnazijos skyrius, Klaipedos g. 146 esandiame K korpuse nuo
2019 m. sausio 1 d. - technologijq ir verslo skyrius. Ugdym4 apima: Gimnazijos skyrius;
Neformalus Svietimas; Bendrabudio aukletojos veikla; Pagalbos mokiniui specialistq veikla;
Bibliotekos veikla; Technologijq ir verslo skyrius. Turime bibliotek4 A ir K korpuse ir vien4
bibliotekininkg, kuri dirba A ir K korpusuose. Turime Pagalbos mokiniui specialistus: socialini
pedagog4, specialqji pedagog4, mokytojo padejej4, psichologo kof kas"dar neturime.2018/2019
mokslo metais vykdome viso 15 pirminio profesinio mokymo programq ir dar antrojo ugdymo



pagrindinQ dali, tai 9-10 klases. I5 pirminio profesinio mokymo programos, keliose vietose kartojasi
Virejo programa, netgi 4-iose vietose, tai yra del to, kad skirtingos programos, Virejo programa,
prasidedanti kodu 33,tai buvo senoji programa, kurioje dar mokosigokiniai trediame kurse, istojg
po 10 kl. Bet dabartiniu metu mes pereiname sekmingai mokytis pagal modulines programas, tai
rei5kia, kad mokosi vien4 modul!, pabaigg skaidiuojame ne valandomis, bet kreditais. Vienas
kreditas yra 27 val. i5 l<luriq 22 val. yra kontaktines, o 5 val. skiriamos mokinio savarankiSkam
darbui. I Virejo modulines turime istojusiq po 10 kl. ir po 12 kl. Virejo su raidele ,,Pzlu pradejome
mokytis nuo kovo mdn., nes vykdome projekt4, projektas yra skirtas i5kritusiems i5 Svietimo
sistemos suaugusiems Zmonems, 5i projekt4 vykdome kartu su PaneveZio Suaugusiqiq ir jaunimo
mokymo centru. Tai projektas ,,Nekvalifikuotq ir Zemesnes kvalifikacijos PaneveZio regiono
suaugusiqjq ihaukimas i bendrEji ir profesini ugdym4". Projekto Nr, 09.4.2-ESFA-K-714-02-0007.
Suaugusiqiqir jaunimo mokymo-centre mot<bsipagal-bendrojo ugOymo programQ, o m[sq istaigoje
pagal profesijos programas. ,,P21" yra Virejo programa nebaigusiems 10 klasiq. Taigi virejo
spektras pas mus gana platus. Turime licencijas joms mokyti, taip pat ir Kompiuteriniq tinklq
derintojo, tai yra moduline programa po 10 kl., baigineja Elektronines prekybos agento -
paskutiniai metai, tos programos daugiau nebebus, nes tai yra paprasta programa. Sporto klubo
veiklos organizatoriaus taip pat yra ne moduline programa. LR Svietimo ir mokslo ministerija
organizavo Ziemos priemim4, vyko Ziemos priemimas po 12 klasiq. Surinkome 2 grupes: siuvejo ir
socialinio darbuotoj o padej ej o.

2018 m. spalio pirmai dienai turejome 361

turejome 344 mokinius,2019-04-01 turime 373 mokinius.
2019 m. planuojamas priemimas:
Planuojame Siais mokslo metais vykdy,ti priemim4 baigusiems 10 kl.: Virejo;

Pardavejo; Floristo; Kompiuteriq tinklq derintojo; Svediq aptamavimo darbuotojo.
Po 12 klasiq: Multimedijos paslaugq teikejo; Mobiliosios elektronikos taisytojo;

Konditerio.
Spec. poreikiq: Virejo. Dar ira5eme Viesbudio darbuotojo program? - kodas 21710130,

Kambariq tvarkytojo programa - kodas T21101302. ,,Too raidele rei5kia tgstini
mokym4, programos skirtos tiems, kurie jau turi profesijq, baigg universitetus, kolegijas, profesines

mokyklas.
Tgstinio mokymo programos (T4):
Socialinio darbuotojo padejejo; Floristo; Apskaitininko ir kasininko; Pardavejo.

[staigoje dirba 39 mokytojai (7 i5 jrl moko ir bendrojo ugdyrno ir profesijos dalykq).
2017 m. dirbo 61 mokyojas. Pagalbos mokiniui specialistai: socialinis pedagogas, specialusis

pedagogas, mokytoj o padej ejas.

Pristatymo pabaigai pavaduotoja ugdymui taip pat uZakcentavo stipri4sias puses,

silpnybes, galimybes ir gresmes.
Stipriosios puses: {gyvendinamos modulines profesinio mokymo programos; Mokiniai

laimi prizines vietas Respublikiniuose profesinio meistri5kumo konkursuose; Puikiis specialistai,
teikiantys pagalbqmokiniams su SUR ypatingas demesys spec. poreikiq mokiniams.

Silpnybes: Didelis mokiniq skaidius, nutraukusiq mokymosi sutartis (iSvyksta i
uZsieni, del sunkios materialines padeties isidarbina ir nesuderina mok)nnosi su darbu); Silpna
mokiniq mokymosi motyvacija ir -"ni.u mokejimo mokytis kompetencija; Siuolaikiniq
mokymo(si) priemoniq, irangos trtikumas.

Galimybes: VieSUiq rySiq pletojimas; Tgstinio profesinio mok)rmo programq

igyvendinimas; Mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, pritraukimas ! 9 klasg.

Gresmes: Stiprejanti profesinio mokymo istaigq, bendrojo ugdymo mokyklq
konkurencija;Neigiamq rei5kiniq daugejimas visuomeneje, nepilnamediq nusikalstamumas, Lalingi

iprodiai; MaZejantis mokiniq skaidius bendrojo ugdymo mokyklose.
Po direktoriaus pavaduotojos ugdymui pristatymo, direktorius Tautvydas Anilionis

papilde ir i5sake kelet4 mindiq apie vykdom4 projekt4 ,,Nekvaliflkuotq ir Zemesnes kvalifikacijos

'2019 m. sausio dienal



Paneve乏 lo rcgiOno suaugusi晒 Ч itraukimas i bendrjl ir prOfesini ugdymび `.Tik d宙 profesines

mokyklos Lietuvqe turlo sitq praelctO― tai Alytaus profesinio rengimo centras ir PMRPRC.

Pracktas atrode labai patrauklus ir reikalingas.Mes esame paraiζ kos teikaai,suaugusi晰 Ч ir
jaunimo mokymo centras yra misu partneriai bendrtto ugdymo daliai vykdメ i.TllraOme daug

biurokrttiniЧ  mechanizmЧ ,kuriuos pettOme vLn del mOHnれ rettiStracuOS・ Negal● Ome pradёd

m6kyti kartu lygiagrcこ iai,tik nuo nauJЧ  mctЧ pradaOme mokメ i Savo programas.

Dircktorius pastcblo, kad mcs esame vicna iも  cfcktyviausiЧ も宙etimo lstai襲

Liёtuvqё o Mcs turinle minimalЧ  biudZcta ir mttai mOkytaЧ o EfettvuS rczultatas ra tuOmct,kai

yra atttinkama mokytttЧ  ir mOkiniЧ  proporc」 a。

Nto 2019 m.rugsao l d.planudame PaneveЙ iO pataisos namuosc vykdyti programas,

SuSiiusias su floristika gal ir su dekoratyviniり apЙ eldinil■u.Planuqame tris grupeS.Rcikia gauti

licencJQ dё lleidimo mokメ i Paneャ e2iO pttaisoS namuose.

Direktorius pristate MokytttЧ ir pagalbos mokiniti spccialistЧ  2019‐ 2020 me毎

atcstacJos prOgrama,kuri turi btti tawbos pat宙 rtinta.Taip pat pristate PVIRPRC organizacin9

valdw1lo strukttrl,kuriO pagal RcglamentO turi pat宙 rtinti taryba ir 2019 metЧ  programos sttatl.

Paneve2io NItargaritos Rimkcviこ aites profesinio rcngilno centro vン T. flnansininke

」olanta Narkeviこ iene pristate 2018‐ 2019 mo inansin9 vcikll.

Kadangi nuo nau」 Ч metЧ esamc宙 eこqi istaiga,o buvome biudЙ etinё istaiga,tai apie

inansus kalbeti yra sunkoka.Ⅳ hsЧ biudttetas Yra labai maЙ as.2018 metais mokyklos asigna宙mai

iζ valsサbes biudЙ cto pagal ll.002 programl,,SViCtilno ir lllokslo adlninistravilnas``sudare 1311,0

t,kst.EurЧ;2019m. 1248 tikst.Eurll.2018m.Darbo uЙ mokcsこ io fondas 844,00tう kst.Eur;2019

m。 1048,00 tikst.EurЧ .

2018m.PrekiЧ  ir paslaugЧ isigttimas 257,6t■ kst.Euち 2019m.120,O tikst.Eur;

2018m.Socialine parama ir stipё ndlos 38,9樋kst.Eur;2019m.65,O tikst.Eur.

Socialinё  parama tai nemokalnas maitiniinas. Nemokama maitinilnQ 21 mokiniui
inansuttal■ e grⅢai iS misЧ 暉dil・btЧ lёζЧ,nes tt biudЙ eto lёζЧ nebuvo ski五 amao Ncmokalmas

maitinimas skiriamas mokinialns,kurie nesimoko profesttOS,bet mOkosi gimnazjos skyri司 e.

2o18 metais paga1 11.002 programQ,,こ 宙etimo ir mokslo administra宙 mo programa“

(aSignavimЧ valdメqo paamЧ imOkOS)Surinkta H4,l tikst.EurЧ ;2ρ 19m。 126,9颯 kst.EurЧ;2019

1 ketv,29,5 tikst.EurЧ ;

2018 mo Turto nuoma 16,9籠 kst.Eu製;2019m,16,3樋 ksto Eu叫 ;

2018m.Bendrabuё io teikimo paslaugos 19,3 tikst.Euru;2019m.20,1,kSt・ Eu現 ;

2018m.Mokymo klasiЧ nuoma 2,6t■kst.Euru;2019m.5,9● kst.Eunl;

2018m.Valgyklos teikiamos paslaugos 47,3 tikst,Eu製;2019m.47,4 tukst.Eu叫 ;

2018m.Vairavillno paslaugos 3,8 takst.Eurtl;20191n.2,3 tukst.Euru;

2018m.Kitos iVairios paslaugos 24,2 tikst.EurЧ ;2019m.29,4 tikst.Eurl.

2018 metais ig ll.002 programos ,,Valstybё s S宙el算O Stratcgjos igyvCndinimo

programげ'pedagogЧ skaiё iaus optimizavimui gauta 25:3 mkst.Eit;PanaudOtos nuosavos leSos

48,7 tikst.EurЧ ;ItttЧ kOmpetenc」Ч Vertinimui panaudota l,2 tikst.Eu製 ;2019m.1,3価 kst.Eu製 ;

IS Sav市aldybes biudЙcto gauta mokiniЧ  keliones islaidOms kompcnwoti 7,9t,kst.
Eurq;

2018 metais mokykla gavo pagal LR Labdaros ir paramos istatym4 pervestq 2%ld$4

190,55 Eurq;
20181 19 metais igyvendintq projektq finansavimas:
ERASMUS +programos projektai 91,6 tiikst. Eurq;

Nekvalifikuotq iiZemesnes kvalifikacijos PaneveZio rdgiono suaugusiqjq itraukimas i
bendrqji ir profesiniugdym4 70,8 tflkst. Eury;

Bendra projekto suma 690,3 tiikst. Eury.

3. SVARSTYTA. Tarybos pirmininko ir tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimai.

Po l-os posedZio dalies vyko tarybos pirmininko ir tarybos pirmininko pavaduotojo

rinkimai. Rinkimuose dalyvauja tarybos nariai. PMRPRC direktorius ir kiti administracijos nariai



.ij

rinkimq proceduroje nedalyvauja.
Tarybos pirmininku vienbalsiai i5rinkta Au5ra Gabreniene - PaneveZio miesto

savivaldybes administracijos Svietimo ir jaunimo reikalq skyriaus vyriausioji specialiste.
Tarybos pirmininko pavaduotoja vienbalsiai i5rinkta Danguole Kuzmiene - Lietuvos

Respublikos Zemes iikio rtimq savivaldos organizatore PaneveZio rajone.
3.NUTARTA:
1. Tarybos pirmininku vienbalsiai i5rinkta Au5ra Gabreniene.
2. Tarybos pirmininko pavaduotoja vienbalsiai iSrinkta Danguole Kuzmiene.

4. SVARSTYTA. SusipaZinimas su praktinio mokymo baze Molainiq km. ir Tilvydio
9.64.

PMRPRC direktorius Tautvydas Anilionis pristate direktoriaus pavaduotojq
infrastrukttirai Daniq GruZinsk4, kaip turint! daug patirties jungiantis mokyklas, pereinant i vieSqjq

istaig4, bendraujant su ivairiomis valdi5komis institucijomis, tvarkan| teisinius dokumentus.
Direktoriaus pavaduotojas infrastruktiirai Danius GruZinskas pristate iikio dalies veikl4

ir darbuotojus. Viso yra 43 tikio dalies darbuotojai: 2 elektrikai,2 inlineriniq tinklq darbininkai, 2
IT specialistai, 2 sarfiechnikai, 2 dailides, 3 vairuotojai, 1 sandelininke, 1 valgyklos vedeja ir 2
valgyklos darbuotojos, 12 mokyklos ir bendrabudio sargq, 5 kiemsargiai, 8 valytojos, 1 mokomojo
iikio vedeja.

Tarybos nariai lankesi J. Tilvydio g. 64 mokymo bazeje, kurioje yra Dekoratyvinio
Zeldinimo ir Floristo dirbtuves, kur lyksta praktiniai uZsiemimai ir Saltuoju metq periodu. Taip pat

aplanke mokyklos mokomqi4 barQ Molainiq km. Mokyklos mokomajame sode auginami
vaismedZiai, vaiskriimiai. I5 nurinkto derliaus spaudZiamos obuoliq sultys, verdamos raudonqiq ir
juodqjq serbentq uogienes. Mokykla turi bityn4, i5 bityno gautas medus uZpajamuojamas ir veliau
parduodamas. Visa gauta produkcija yra sandeliuojama Klaipedos 9.146, valgyklos patalpose

sandelyj e, skirtame produkcijai laikyti.
Susipaiinimas su prekybos sektorinio praktinio mokymo centru, mokiniq bendrabudiu

Klaipedos 9.146.
Praktinio mokymo vadovas Darius Simenas supaZindino tarybos narius su Prekybos

sektoriaus praktinio mokymo centru. Centras veikia nuo 2074 m. Jame mokomasi moderniausiomis
buhalterines apskaitos programomis, prekybos iranga. Centre moltyrnosi paslaugas gauna ne tik
PaneveZio Margaritos Rimkevidaites profesinio rengimo centro mokiniai, bet ir regiono bei
Lietuvos profesiniq mokymo istaigq mokiniai ir profesijos mokytojai.

SPMC infrastrukf[r4 sudaro: Prekybos lrengimq laboratorija; Prekybos mokymo
biuras; Prekybos mokslq kabinetas; Buhalterines apskaitos kabinetas; Pramones imoniq prekybos
konsultanto biuras Nr.1; Pramones imoniq prekybos konsultanto kabinetas Nr.2.

Sektorinio praktinio mokymo centre vykdomi praktiniai mokymai pagal Sias profesinio
mokymo programas: Prekybos imoniq vadybininko padejejo; Apskaitininko ir kasininko;
Elektronines prekybos agento; Padavejo ir barmeno; Sporto klubo veiklos organizatoriaus;
Viesbudio darbuotojo padejejo; Socialinio darbuotojo padejejo ir kitas programas.

. Tarybos nariai taip pat aplanke floristq dirbtuves. dia mokiniai kuria floristinius
darbus: puok5tes, koliaZus, kompozicijas. Sie darbai yra kuriami i5 nat[raliq medZiagq, kurios
randamos gamtoje. Naudojamos natiiralios medZiagos kaip riesutai, daZniausiai geles, lapai, Zoles,

vaisiai, uogos, darZoves ir viskas, kas auga nafiiraliai. Floristines kompozicijos daromos ir i5 gyvq

arba dZiovintq augalq. Floristika yra dekoratyvinio meno rii5is - viena i5 graZiausiq menq
pasaulyje.

PaneveZio Margaritos Rimkevidaites profesinio rengimo sentras turi mokomqi4 kaving.
Mokomoje kavineje vyksta praktinis mokymas, dia mokiniai i5moksta ivairiq profesiniq gudrybiq:

kepti, virti, skoningai patiekti maist4, mokosi aptarnauti klientus ir kt. Mokomojoje kavineje
praktinio mokymo metu mokiniai i5moksta dirbti savaranki5kai, komandoje, analizttoti savo ir
draugq padarytas klaidas, paruo5ti ir sutvarkyti darbo viet4. Komandinis darbas gerina profesijos

mokymo kokybg, skatina motyvacij4, suteikia didesni pasitikej im4 savimi.



Tarybos nariai aplanke mokyklos mokom4j! vie5but!- dia mokiniai atlieka praktini
mokym4, mokosi kaip priimti ir aptarnauti klientus viesbudiuose, mokosi paruo5ti gyvenam4sias
patalpas, apvilkti ir pakeisti patalyng, serviruoti stal4, papuosti ir patiekti nesudetingus Saltus,
kar5tus patiekalus, konditerijos gaminius ir gerimus. Mokosi bendrauti su klientu.

Tarybos nariai susipaZino su PMRPRC bendrabudiu ir jo teikiamomis paslaugomis.
Teikiamos apgyvendinimo ir valgyklos paslaugos, ilgalaike ir trumpalaike kambariq nuoma.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretore

Tautvydas Anilionis

Elvyra iiSkauskiene


