
 
 

 
 

 

LIETUVOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ ASOCIACIJA 

 

NACIONALINIO KONKURSO „METŲ PAMEISTRYS 2022“ NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Nacionalinio konkurso „METŲ PAMEISTRYS 2022“ (toliau vadinama – 

Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, vietą, dalyvius, organizavimą ir vykdymą, 

dalyvių vertinimą ir apdovanojimą. 

2. Metų pameistrio konkursas – tai Konkursas, kuriame dalyvauja profesinio mokymo 

įstaigos ir įmonės, kuriose vykdomas mokymas pameistrystės forma. 

3. Konkursą organizuoja: Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija (Geleţinio 

Vilko g. 16, LT-03163 Vilnius, tel. (8 5) 2618524, el. p. lpmasociacija@gmail.com). 

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR UŢDAVINIAI 

  

4. Konkurso tikslas – didinti profesinio mokymo patrauklumą ir populiarinti 

mokymosi visą gyvenimą sampratą, kelti profesinio mokymo prestiţą, supaţindinti visuomenę su 

pameistrystės mokymo (mokymosi) formos teikiamais privalumais. 

5. Konkurso uždaviniai: 

5.1. populiarinti profesijos įgijimą pameistrystės mokymo forma tarp profesiją 

besirenkančių jaunuolių ir jų tėvų bei papildomų įgūdţių ir kompetencijų norinčių įgyti 

suaugusiųjų; 

5.2. atskleisti pameistrystės mokymosi formos privalumus potencialiems 

besimokantiems, darbdaviams, profesinio mokymo įstaigoms, visuomenei; 

5.3. skatinti darbdavius aktyviai įsijungti į įmonėms reikalingų kompetencijų turinčių 

specialistų rengimą; 

5.4. spręsti su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu susijusias įmonių problemas; 

5.5. skatinti įmonių ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimą rengiant 

šiuolaikinei darbo rinkai reikalingų profesijų darbuotojus.  

 

III. KONKURSO LAIKAS IR VIETA 

 

6. Konkurso laikas – 2022 m. balandţio–birţelio mėn. 

7. Konkurso vieta – virtuali erdvė.  

8. Baigiamasis konkurso renginys vyks 2022 m. birţelio mėn. (konkreti data 

nurodoma iki baigiamojo renginio likus 10 dienų).  

9. Baigiamojo renginio vieta – Vilniaus mieste (konkretus adresas nurodomas iki 

baigiamojo renginio likus 20 dienų). 

 

IV. KONKURSO DALYVIAI 

 



10. Konkurso dalyviai ir partneriai – profesinio mokymo įstaigos, įmonės ir kitos 

institucijos, kuriose vykdomas mokymas pameistrystės forma.  

11. Mokykla, įmonė, kita institucija, kuriose vykdomas mokymas pameistrystės 

forma, teikia kandidatūras ne maţiau kaip 3 nominacijoms: (pameistrio, meistro – profesijos 

mokytojo ir darbdavio/įmonės). 

12. Registracijos formą dalyvauti Konkurse profesinio mokymo įstaiga, įmonė, kita 

institucija pateikia elektronine registracijos forma (aktyvi nuoroda nurodyta skelbime ir FB 

paskyroje). Nepavykus uţpildyti aktyvioje nuorodoje esančios formos, pagalba teikiama telefonu 

+370 616 78829 arba el. paštu MetuPameistrys2022@mprc.lt.  

 

V. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

13. Konkursą organizuoja Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija. Konkurso 

dalyvis kuria vaizdo klipą tema „Kaip ir kodėl aš tapau pameistriu?“, kurio trukmė iki 4 min. 

14. Dalyvis sukurtą vaizdo klipą patalpina YouTube kanale ir atsiunčia įkelto vaizdo 

klipo nuorodą el. paštu MetuPameistrys2022@mprc.lt.  

15. Dalyvių pateikti vaizdo klipai įkeliami į Facebook sukurtą „Metų Pameistrys 

2022“ paskyrą.  

16. Konkurso metu vyksta labiausiai patikusio (daugiausiai patiktukų surinkusio)  

vaizdo klipo Facebook paskyroje „METŲ PAMEISTRYS“ rinkimai.  

17. Pavėluotai pateiktas arba konkurso nuostatų neatitinkantis vaizdo klipas nebus 

vertinamas.  

18. Vaizdo klipo prieiga Facebook ir Youtube kanale yra vieša. 

19. Reikalavimai dalyviams: 

Pameistriui: 

Mokymasis pameistrystės mokymosi forma ne maţiau nei 2 mėn. ir / ar baigęs ne 

maţiau nei 1 modulį (pridedama pameistrystės mokymosi sutartis). 

Meistrui – profesijos mokytojui: 

Mokymas pameistrystės mokymo forma ne maţiau nei 2 metus (pridedami patirtį 

įrodantys dokumentai). 

Darbdaviui/įmonei: 

Dalyvauja organizuojant profesinį mokymą pameistrystės mokymo forma ne maţiau 

nei 2 metus (pridedami patirtį įrodantys dokumentai). 

 

VI. KONKURSO VERTINIMO KOMISIJA IR DALYVIŲ VERTINIMO TVARKA 

 

20. Konkurso dalyvių darbus vertina komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Lietuvos 

darbdavių konfederacijos, Uţimtumo tarnybos prie SADM, Lietuvos verslo konfederacijos, 

Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos, Lietuvos gimnazijų asociacijos atstovų. 

21. Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos prezidentas Konkursui sudaro 

vertinimo komisiją, kurią turi sudaryti autoritetingi ir profesionalūs nariai – ne maţiau kaip 5 

(penki) ir ne daugiau kaip 7 (septyni) asmenys. 

22. Konkurso vertinimo komisijos sudėtį tvirtina Lietuvos profesinio mokymo įstaigų 

asociacijos prezidentas, suderinęs su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtos centru (KPMPC) 

likus ne maţiau 10 dienų iki vaizdo klipų vertinimo pradţios (1 priedas). 

23. Vertinimo komisija pateiktus vaizdo klipus vertins nuo 2022 m. geguţės 24 d. iki 

2022 m. birţelio 10 d. pagal vertinimo kriterijus. 

24. Laimėtojais tampa daugiausia balų surinkę dalyviai: Pameistrys, Meistras – 

profesijos mokytojas, Darbdavys/įmonė. 

25. Papildoma nominacija – Facebook paskyroje „METŲ PAMEISTRYS 2022“ 

daugiausia „patiktukų“ surinkęs vaizdo klipas. 
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VII. TECHNINIAI REIKALAVIMAI VAIZDO ĮRAŠUI  

 

26. Vaizdo klipas gali būti kuriamas pasitelkus įvairias vaizdo priemones, animaciją, 

kompiuterinę grafiką. 

27. Vaizdo klipas turi atitikti techninius reikalavimus: 

27.1. trukmė: ne ilgesnė nei 4 minutės; 

27.2. galimi formatai: avi, mov, wmv, mp4, mpg; 

27.3. vaizdo klipas patalpinamas YouTube kanale.  

28. YouTube kanalo nuoroda siunčiama el. paštu MetuPameistrys2022@mprc.lt. 

 

VIII. REIKALAVIMAI VAIZDO ĮRAŠO TURINIUI 

 

29. Pameistriui – pateikiami motyvai dėl pameistrystės mokymosi būdo pasirinkimo. 

Pristatoma bendra ir kasdieninė pameistrio veikla, trumpai pasakojama apie pasirinktą profesinio 

mokymosi programą, bei galimas karjeros galimybes mokantis pameistrystės būdu. 

30. Meistrui – trumpai pristatoma (tikslinė) darbo patirtis orientuota į pristatinėjamą 

profesinio mokymo programą. Pateikiamos pagrindinės prieţastys, kodėl pameistrystės forma yra 

pranašesnė, nei tradicinis profesinis mokymas. Nurodomi kokybiškos ir sėkmingos pameistrystės 

kriterijai atstovaujamoje įmonėje – profesinio mokymo įstaigoje, jau buvusių ar esamų jo 

pameistrių pasiekti rezultatai.  

31. Įmonei – įmonės veiklos ypatumai organizuojant pameistrių mokymą. Įgyvendinti 

Pokyčiai įmonėje, atsiradus pameistriams. Argumentuotai paneigti/patvirtinti teiginį „Geras 

pameistrys – geras darbuotojas“. Nauda įmonei dalyvaujant pameistrystės mokymo formoje. 

 

IX. VERTINIMO KRITERIJAI IR EIGA 

  

32. Konkurse dalyvaujantys kandidatai reitinguojami pagal surinktą Konkurso 

nustatytus vertinimo kriterijus atitinkančią balų sumą. 

33. Kandidatai (Pameistrys, Meistras – profesijos mokytojas, Darbdavys/įmonė) 

vertinami pagal šiuos kriterijus:  

33.1. Kandidato pateikto turinio atitiktis Konkurso temai; 

33.2. Kandidato pateikto turinio atitiktis Konkurso įrašo turinio reikalavimas („Metų 

pameistrys 2022“ nuostatų 29,30,31 punktams); 

33.3. Kandidato motyvacija rinktis/siūlyti pameistrystės mokymosi formą, kandidato 

pasiekimai; 

33.4. Kandidato techniškas, kūrybiškas ir nuoseklus informacijos pateikimas; 

33.5. Kandidato kalbos kultūra. 

34. Konkurso vertinimo komisija (toliau – Komisija): 

34.1. išrenka Komisijos pirmininką; 

34.2. vertina konkurso dalyvius, pagal surinktą balų skaičių paskirsto vietas, išrenka 

po 3 geriausius: pameistrį, meistrą – profesijos mokytoją ir darbdavį/įmonę.  

35. Komisijos vertinimai tvirtinami posėdyje ir sprendimai įrašomi protokole. 

36. Komisijos pirmininkas: 

36.1. atsako uţ būtinos informacijos organizatoriams, dalyviams ir vertintojams 

teikimą; 

36.2. uţtikrina Komisijos narių susipaţinimą su Konkurso vertinimo kriterijais; 

37. Dalyvauti baigiamajame renginyje kviečiami 10 dalyvių, surinkusių didţiausią 

balų skaičių, su juos lydinčiais asmenimis. 

 

X. KONKURSO VIEŠINIMAS 
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38. Konkursui sukuriamas logotipas, kvietimai, vaizdo reklama. 

39. Konkurso skelbimas talpinamas ţiniasklaidoje, dalyvių ir partnerių socialiniuose 

tinkluose, internetiniuose tinklapiuose.  

42. Renginio viešinimas vykdomas pagal parengtą viešinimo planą. 

43. Informacija apie konkursą ir jo rezultatus taip pat viešinama Kvalifikacijų ir 

profesinio mokymo plėtros centro (KPMPC) tinklalapyje. 

 

XI. KONKURSO ORGANIZAVIMO FINANSAVIMAS 

 

44. Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendinant projektą „Profesinio mokymo ir 

mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“. 

44. Fondų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotomis ar kitaip teisėtais būdais 

perduotomis lėšomis, tikslinės paskirties lėšomis pagal pavedimus. 

45. Konkursui organizuoti skirtos lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka. 

46. Konkurso rėmėjų lėšos. 

47. Konkursas organizuojamas pagal suderintą sąmatą. 

 

XII. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

  

48. Konkurso nugalėtojai apdovanojami rėmėjų įsteigtais prizais ir nominacijomis 

diplomais.  

49. Daugiausiai „patinka“ FB paskyroje surinkusio vaizdo klipo kūrėjas bus 

apdovanotas specialiu prizu. 

50. Visiems konkurso dalyviams bus išsiųstos elektroninės padėkos. 

 

XIII. BAGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

51. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti konkurso nuostatus, iš anksto apie tai 

informavę dalyvius. 

52. Išsami informacija apie Konkursą: el. p. MetuPameistrys2022@mprc.lt arba tel. 

+370 616 78829. 

 

 

 


