
Viešosios įstaigos Elektrėnų profesinio mokymo centro 

 

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1.Bendros žinios apie mokymo įstaigą  

 

Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras, sutrumpintas pavadinimas – 

EPMC, yra viešoji profesinio mokymo įstaiga, savo veiklą grindžianti Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų 

įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais. 

Mokykla įsteigta 1967 m. spalio 1 d. kaip kvalifikuotų darbininkų rengimo Lietuvos 

energetikos sistemai profesinio mokymo įstaiga. 1967-1989 m. tokia ir buvo pagrindinė mokyklos 

veikla. Palaipsniui prie energetinių specialybių (šaltkalvių - šilumininkų, šiluminių matavimų ir 

automatikos remonto elektromonterių, blokinės sistemos agregatų mašinisto padėjėjų, relinės 

apsaugos ir automatikos elektromonterių ir kt.) buvo steigiamos kitos (gretutinės) specialybės, 

reikalingos energetinei sistemai: staliai, statybininkai, virėjai, konditeriai ir pan. 1989 m. ir vėliau, 

pereinant prie rinkos ekonomikos, mokykloje steigiamos ir kitos specialybės: namų ekonomės, 

namų ūkio meistrai, sekretorės, biuro komersantai, virėjai, barmenai, statybos verslo 

organizatoriai, kompiuterinės įrangos derintojai, kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriai 

ir t.t. Nuo 1969 m. mokykloje greta profesinio mokymo mokiniai įgyja ir bendrąjį vidurinį 

išsilavinimą.  

Nuo 1967 m. mokyklos pavadinimas buvo Elektrėnų 39-oji miesto vidurinė profesinė 

technikos mokykla. 1990-1991m. m. įstaiga keitė pavadinimą į Elektrėnų energetikų mokyklą. 

2004-2005 m. m. mokyklos pavadinimas pakeistas į Elektrėnų profesinio mokymo centrą. 2007 m. 

mokykla tampa viešąja įstaiga. 

Pirmuoju mokyklos direktoriumi 1967-07-19 buvo paskirtas Edvardas Paulauskas. 

Nuo 1969-01-16 mokyklos direktoriumi skiriamas P. Venckus. Pastarajam tragiškai žuvus, 1993 

m. nauju direktoriumi skiriamas Vytautas Navikauskas. Nuo 2007-2008 m. m. direktorės pareigas 

eina Silva Lengvinienė. 

Mokyklos skyrius veikia Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje, kur pagal 

pagrindinio profesinio mokymo programas, skirtas asmenims, kuriems apribota ar atimta laisvė, 

rengiami baldžiai, staliai, suvirintojai elektra rankiniu būdu, siuvinių gamintojai ir kompiuterio 

operatoriai.   

 VšĮ Elektrėnų profesiniame mokymo centre įsteigtas Energetikos sektorinis praktinio mokymo 

centras. 

 

2. Mokymo įstaigos darbuotojai            

 

2.1. Mokyklos vadovai:   

 

Direktorė Silva Lengvinienė, mokykloje dirba nuo 2007 metų, II vadybinė kategorija. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Ališauskienė, mokykloje dirba nuo 2007 metų, II 

vadybinė kategorija. 

 

2.2. Bendras darbuotojų skaičius 2017.01.01 – 115 

 

2.3. Mokytojai: 

 

 

 

Mokytojų skaičius 

 

 

 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai  

 

Profesijos   

mokytojai  

Iš jų suteikta 

kvalifikacinė kategorija 

2016 metais 

Bendrojo 

ugdymo 

Profesijos   

mokytojai  
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 mokytojai  

Atestuotų mokytojų skaičius:            

  

12 60 1 5 

turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę 

kategoriją 

0 0 0 0 

turinčių mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją  

3 5 0 0 

turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją   

6 22 1 5 

turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 

   

3 29 x x 

neatestuotų mokytojų skaičius  

  

0 4 x x 

Švietimo pagalbos specialistai 

 Iš viso Ekspertų Metodininkų Vyr. 

specialistų 

Specialieji 

pedagogai 

    

Socialiniai 

pedagogai 

1    

 Iš viso I kat. II kat. III kat. IV kat. 

Psichologai 1     

 

2.4. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas 

2.4.1. Bendrojo ugdymo mokytojai: 

 

Mokslo metai Bendrojo ugdymo mokytojų, 

tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Proc. nuo bendrojo ugdymo  

mokytojų skaičiaus įstaigoje 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

2015- 2016  12  100 

 

 

2.4.2. Profesijos  mokytojai 

 

Metai Profesijos mokytojų, tobulinusių 

kvalifikaciją, skaičius 

Proc. nuo bendro profesijos 

mokytojų  skaičiaus įstaigoje  

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metu 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

2015- 2016  18 42 30 70 

 

2.4.3. Švietimo pagalbos specialistai: 

 

Metai Švietimo pagalbos specialistų tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų per metus 

2015 - 2016  1 1 
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 3. Pirminis profesinis mokymas 

 

3.1. 2016–2017 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos  

 

Programos kodas Programos pavadinimas Mokinių skaičius 

2017.01.01 

330071402 Kompiuterinės įrangos derintojas 44 

330061101 Kompiuterinio projektavimo operatorius 46 

330071304  Elektros įrenginių elektromechanikas 50 

330041501 Sekretorius 48 

330041711 Statybos verslo paslaugų teikėjas 41 

330021202 Interjero apipavidalintojas 56 

330101306 Virėjas 46 

330101307 Konditeris 40 

330101304 Padavėjas ir barmenas 41 

330041704 Logistas ekspeditorius 60 

330041201 Bankinių operacijų tvarkytojas 57 

330081206 Aplinkotvarkos darbuotojas 57 

330071404 Automatinių sistemų eksloatavimo mechatronikas 30 

330014712 Sporto klubo veiklos organizatorius 66 

440071612 Automobilių elektromechanikas 52 

440091501 Masažuotojas 112 

210073201 Apdailininkas 36 

210058209 Stalius 54 

210054301 Baldžius 53 

210054213 Siuvinių gamintojas 17 

210052107 Suvirintojas elektra rankiniu būdu  45 

440048201 Kompiuterio operatorius 77 

3.2. 2016–2017 m. m. pradėtos vykdyti pirminio profesinio mokymo programos:  

 

Programos kodas Programos pavadinimas Mokinių skaičius 

440021105 Garso ir vaizdo technikos operatorius 30 

210073208 Stalius 21 

210081202 Želdinių tvarkytojas 22 

 

3.3. Daugiau kaip 3 metus nevykdomos, tačiau į licenciją įrašytos, pirminio profesinio mokymo 

programos: 

 

Programos kodas Programos pavadinimas 

440034603 Kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus mokymo 

programa 

330034603 Kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus mokymo 

programa 

330034101 Pardavėjo mokymo programa 

440034101 Pardavėjo mokymo programa 

330034729 Sandėlininko - operatoriaus mokymo programa 

330058209 Staliaus mokymo programa 

Dėl kokių priežasčių minimos programos nebevykdomos Nėra poreikio 
 

3.4. 2016–2017 m. m. vykdomos modulinės mokymo programos: 
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Programos kodas Programos pavadinimas Mokinių skaičius 

2016.01.01 

0   

 

3.5. 2017–2018 m. m. planuojamos vykdyti modulinės mokymo programos: 

 

Programos kodas Programos pavadinimas 

M44041502 Sekretoriaus mokymo programa 

M44041202 Finansinių paslaugų teikėjo mokymo programa 

 

 

3.6. Mokiniai 

3.6.1. Mokinių skaičius: 

 

Mokslo metai Mokinių skaičius spalio 1 d.   Iš jų turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių  

2016 – 2017   1234 0 

 

3.6.2.Mokinių priėmimas: 

 

Mokslo metai 

 

Priėmimo planas 

 

Priimta 

(iki ŠMM nustatytos bendrojo 

priėmimo galutinės datos) 

2016–2017  425 773 

 

 

 

 

 

3.6.3. Mokinių „nubyrėjimas“: 

 

 2015–2016 m. m. 

M
o
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u
s 

0
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.0
1
 

Iš
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u
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tų
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o
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ių
 

sk
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či
u
s 

p
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 m
. 

m
. 

D
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is
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ro
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) 

n
u
o
 

v
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ų
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o
k
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Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso 1025 93 9 

Iš jų:    

Perėjo mokytis į kitas mokyklas  9  

Pakeitė gyvenamąją vietą  2  

Dėl vaikų auginimo  3  

Dėl ligos  2  

Dėl nepažangumo  22  

Dėl pamokų nelankymo  10  



5 

 

Dėl sunkių materialinių sąlygų  11  

Išvyko į užsienį  9  

Įsidarbino  16  

Dėl kitų priežasčių   9  

 

3.6.4.  Mokinių lankomumas: 

 

Mokslo metai Vidutiniškai 1 mokinys per 

mokslo metus praleido iš viso 

pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo 

metus praleido pamokų dėl 

nepateisinamų priežasčių 

2015–2016 12 9 

 

Išvardinkite priežastis dėl kurių mokiniai praleido be pateisinamos priežasties daugiausia pamokų 

ir kokių imtasi priemonių lankomumui pagerinti: 

Dažniausios pamokų praleidinėjimo priežastys: 

 neturėjimas motyvacijos mokytis;  

 problemos šeimoje; 

  neigiama draugų įtaka; 

  tingėjimas ir nenoras anksti rytais keltis; 

  tėvų atsakomybės stoka. 

 

Priemonės lankomumui gerinti:  

 neatvykus mokiniui į mokyklą informuojami tėvai;  

 neatvykus į mokyklą ne daugiau kaip 3 dienas - reikia pristatyti grupės vadovui tėvų raštelį,  

 neatvykus į mokyklą  daugiau nei 3 dienas – reikia pristatyti gydytojo pažymą, kurioje 

nurodyta mokyklos nelankymo priežastys; 

 bendradarbiaujama su mokyklos administracija, dirbančiais mokytojais, soc. pedagogu, 

psichologu iškilusioms mokinio mokyklos nelankymo problemoms spręsti. 

 

 

3.7. El. dienyno bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme įdiegimo metai  - 2016. 

 

       Jei el. dienyno nėra, paaiškinkite kodėl jo nėra ir kada bus įdiegtas.  

 

4. Tęstinis profesinis mokymas   

 

 

 

 

Metai 

Asmenų skaičius pagal formaliojo  

tęstinio profesinio mokymo 

programas 

Asmenų skaičius pagal neformaliojo  

tęstinio profesinio mokymo 

programas 

 

 

IŠ 

VISO Iš 

viso 

darbo 

biržos 

lėšomis 

įmonės 

ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų   

lėšomis 

Iš 

viso 

darbo 

biržos 

lėšomis 

įmonės 

ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų 

lėšomis 

2016 23 23 - - - - - - - 
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5. Papildyta licencija naujomis pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programomis 

 

Metai Programos 

kodas 

Programos pavadinimas 

2016 210081202 Želdynų tvarkytojas 

 210073212 Stalius 

 210072314 Siuvinių gamintojas 

 210071510 Suvirintojas elektra rankiniu būdu 

 440048201 Kompiuterio operatoriaus mokymo programa 

 440021105 Garso ir vaizdo technikos operatorius 

  

6. Sektorinių praktinio mokymo centrų veikla 2016.10.20- 12.30 laikotarpiu (pildoma 

atskirai apie kiekvieną SPMC)  

 

6.1. Praktinio mokymo organizavimas profesinio mokymo įstaigos, turinčios sektorinį praktinio 

mokymo centrą, mokiniams, mokytojams: 

Pirminio, tęstinio 

profesinio mokymo 

programos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

2016 m. spalio 20- gruodžio 30 d. 

Automobilių 

elektromechanikas 

 51      476      1      476      

Elektros įrenginių 

elektromechanikas 

 54      502      1      502      

Garso ir vaizdo 

technikos 

operatorius 

 30      301      2      301      

Kompiuterinio 

projektavimo 

operatorius 

 51      563      1      563      

Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatronikas 

 29      417      1      417      

 

6.2. Praktinio mokymo organizavimas kitų profesinio mokymo įstaigų mokiniams, mokytojams : 

PMĮ pavadinimas Pirminio, tęstinio 

profesinio mokymo 

programos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

2016 m. spalio 20- gruodžio 30 d. 

Alytaus profesinio 

rengimo centras 

Kompiuterio ir 

organizacinės 

technikos operatorius 

8 8    

Alytaus profesinio 

rengimo centras 

Automobilių 

elektromechanikas  

8 8    

Alytaus profesinio 

rengimo centras 

Žiniatinklio 

programuotojas 

5 8    

Alytaus profesinio 

rengimo centras 

Kvalifikacijos 

kėlimas: 

Informacinės 

technologijos 

  3 8  

Ukmergės Elektromontavimas   15 4  
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technologijų ir 

verslo mokykla 

Kauno 

informacinių 

technologijų 

mokykla 

Multimedijos 

paslaugų teikėjas  

27 7    

Kauno 

informacinių 

technologijų 

mokykla 

Multimedijos 

paslaugų teikėjas  

27 7    

Karaliaus 

Mindaugo 

profesinio 

mokymo centras 

Garso ir vaizdo 

technikos operatorius 

16 7    

Karaliaus 

Mindaugo 

profesinio 

mokymo centras 

Garso ir vaizdo 

technikos operatorius 

17 7    

Visagino 

technologijos ir 

verslo profesinio 

mokymo centras 

Vizualinės reklamos 

gamintojas  

16 7    

Visagino 

technologijos ir 

verslo profesinio 

mokymo centras 

Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatronikas 

16 7    

Jeruzalės darbo 

rinkos mokymo 

centras 

Elektros įrenginių 

įrengimas ir 

eksploatavimas 

  2 6  

VILNIAUS 

TECHNOLOGIJŲ 

IR VERSLO 

PROFESINIO 

MOKYMO 

CENTRAS 

Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatronikas  

15 7    

VILNIAUS 

TECHNOLOGIJŲ 

IR VERSLO 

PROFESINIO 

MOKYMO 

CENTRAS 

Energetinių sistemų 

elektronikas 

15 7    

 

6.3. Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams: 

Bendrojo ugdymo 

mokyklos 

pavadinimas 

Mokinių skaičius Valandų 

skaičius  

Vykdytų (planuojamų) 

užsiėmimų SPMC paskirtis: 

technologijų pamokų 

organizavimas, profesinis 

orientavimas ir kt.  

Pastabos 

(nurodykite ar turitę 

sudarytas sutartis su 

bendrojo ugdymo 

mokyklomis dėl 

technologijų pamokų 

organizavimo)  

2016 m. spalio 20- gruodžio 30 d. 

Vievio pradinė 

mokykla 

50 2 profesinis orientavimas  

Elektrėnų pradinė 

mokykla 

40 2 profesinis orientavimas  

Elektrėnų 

"Ąžuolyno" 

pagrindinė 

mokykla 

26 4 profesinis orientavimas  

Žiežmarių 20 4 profesinis orientavimas  
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gimnazija 

 

6.4. Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas įmonių darbuotojams: 

Juridinio asmens 

pavadinimas 

Asmenų skaičius  Valandų skaičius            Pastabos 

2016 m. spalio 20- gruodžio 30 d. 

UAB Factus Sum 50 9  

 

7. Ugdymo proceso organizavimas 

 

7.1. Mokinių pažangumas: 

 

Mokslo metai / 

Programa 

2015–2016 

Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo programa  

Vidurinio  ugdymo programa 93 proc 

 

7.2. Mokykliniai ir brandos egzaminai 

7.2.1. 2016 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

  

Egzaminas 
                                             2016 m. 

Laikė Išlaikė Proc. 

Lietuvių kalba ir literatūra 20 20 100 

Menai 4 4 100 

Technologijos 10 10 100 

 

7.2.2. 2016 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:  

 

Egzaminas 
 

Laikė 
Išlaikė Proc. 

Balai  

1–49 50–99 100 

Lietuvių k. 2 2 100 2   

Anglų k. 7 7 100 3 4  

Istorija 4 4 100 4   

Matematika 6 2 33 2   

Biologija 1 1 100 1   

Geografija 9 9 100 8 1  

                    Iš viso:       

 

7.3. Pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas  

7.3.1. Pagrindinio ugdymo organizavimas: 

 

 Klasių skaičius Mokinių skaičius 

9 klasė  1 18 

10 klasė    

 

7.3.2. Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas: 

 
Mokslo metai Dvyliktokų  

skaičius m. m. 

Brandos 

atestatus 

Brandos 

atestatus 

Dešimtokų   

skaičius m. m. 

Pagrindinio  

išsilavinimo    

Pagrindinio  

išsilavinimo    
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pabaigoje gavusių 

mokinių 

skaičius   

gavusių 

mokinių dalis 

(proc.) 

pabaigoje pažymėjimus 

gavusių 

mokinių 

skaičius   

pažymėjimus 

gavusių 

mokinių dalis 

(proc.) 

2015–2016  24 22 91 0   

 

8. Profesinis mokymas  

 

8.1. Mokymo pameistrystės forma organizavimas: 

 

Programos, vykdomos  pameistrystės forma, 

pavadinimas 

Mokinių registre 

registruotų asmenų 

skaičius 

Įmonės, kurioje vyko 

mokymai, pavadinimas 

- - - 

 

8.2. Kompetencijų vertinimas ir absolventų įsidarbinimas 

8.2.1. Pirminis profesinis mokymas 2016 m.: 

     

 

Eil. 

Nr. 

 

Mokymo programos 

pavadinimas ir valstybinis 

kodas 

Baigiamojo 

kurso 

mokinių 

skaičius 

         Iš jų įgijo kvalifikaciją 

Mokinių 

skaičius 

Proc. Kvalifikacijos  

įvertinimo vidurkis 

1. Konditeris 330101307 10 10 100 9 

2. Virėjas 330101306 11 11 100 9 

3. Padavėjas ir barmenas 

330101304 

7 5 71 8 

4. Kompiuterinio projektavimo 

operatorius 330061101 

4 3 75 7 

5. Kompiuterinės įrangos 

derintojas 330071402 

7 7 100 6 

6. Bankinių operacijų tvarkytojas 

330041201 

17 17 100 9 

7. Sekretorius 330041501 8 7 88 9 

8. Logistas ekspeditorius 

330041704 

7 7 100 8.5 

9. Elektros įrenginių 

elektromechanikas 330071304 

6 6 100 8 

10. Automobilių elektromechanikas 

440071612 

13 13 100 9 

11. Statybos verslo paslaugų 

teikėjas 330041711 

11 10 91 9.5 

12. Apdailininkas (statybininkas) 

210073201 

14 11 79 8 

13. Interjero apipavidalintojas 

330021202 

9 8 89 9 

14. Aplinkotvarkos darbuotojas 

330081206 

11 11 100 9 

15. Masažuotojas 440091501 41 40 98 10 

16. Stalius 210073208 52 52 100 7 

17. Baldžius 210072201 47 44 94 8 

18. Siuvinių gamintojas 210072314 17 13 76 8 

19. Kompiuterio operatorius 

440061101 

60 53 88 7 

20. Suvirintojas elektra rankiniu 

būdu210071510 

35 31 89 7.5 
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8.2.2. Absolventų įsidarbinimas (lapkričio 1 d.) 

 
 

 

 

Programos pavadinimas 

(kodas) 
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Dirba Tęsia mokymąsi 
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Konditeris 330101307 10 5 3 3 2 1 0 1  

Virėjas 330101306 11 10 4 0 0 0 0 1  
Padavėjas ir barmenas 

330101304 
5 5 3 0 0 0 0 0  

Kompiuterinio projektavimo 

operatorius 330061101 
3 3 1 0 0 0 0 0  

Kompiuterinės įrangos 

derintojas 330071402 
7 7 2 0 0 0 0 0  

Bankinių operacijų 

tvarkytojas 330041201 
17 13 5 4 3 1 1 0 2 

motinystės 
atostogos 

Sekretorius 330041501 7 4 3 2 1 1 0 0 1 
motinystės 

atostogos 
Logistas ekspeditorius 

330041704 
7 6 5 0 0 0 0 1  

Elektros įrenginių 

elektromechanikas 

330071304 

6 4 2 2 1 1 0 0  

Automobilių 

elektromechanikas 

440071612 

13 4 0 0 0 0 1 0  

Statybos verslo paslaugų 

teikėjas 330041711 
10 7 1 1 0 0 0 0  

Apdailininkas 

(statybininkas) 210073201 
11 6 2 4 4 0 0 1  

Interjero apipavidalintojas 

330021202 
8 8 1 0 0 0 0 0  

Aplinkotvarkos darbuotojas 

330081206 
11 11 3 0 0 0 0 0  

Masažuotojas 440091501 40 37 11 3 1 2 0 0  

 

9.  Neformaliojo ugdymo organizavimas 

 

 Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo būrelius įstaigoje 2016–2017 m. m., skaičius ir 

dalis (proc.) nuo visų besimokančiųjų mokykloje  – 256 mokiniai (4.8%).  

 Valandų, skirtų neformaliajam ugdymui 2016–2017   m. m., panaudojimas: skirta  78  val.,  

panaudota 36 val. 
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10. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 2016 metais (projektų pavadinimai, dalyvių 

skaičius  

 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Šalis Dalyvių skaičius 

Mokiniai Mokytojai 
1. Erasmus+ Nr. 2015-1-ES01-KA219-015968_4 

„EUROPENEURS: European Young Enterpreneurs“ 

Ispanija 4 2 

Italija 2 1 

2. Erasmus+ Nr. 2015-1-PL01-KA219-01-6795_4 

„PROFESSION CHALLENGE IN EUROPE“ 

Turkija 5 3 

Kipras 5 2 

3. Erasmus+ Leonardo da Vinci Nr. 2015-1-LT01-

KA102-013010 4 „Statybiniai sprendimai“ 

Vokietija 4 1 

Malta 5 1 

4. Erasmus+ Leonardo da Vinci Nr. 2015-1-LT01-

KA102-013027 „Europos meniu“ 

vokietija  5 – 

5. Erasmus+ Leonardo da Vinci Nr. 2016-1-LT01-

KA102-022773 „Statybų menas“ 

Jungtinė 

Karalystė 

4 1 

6. Erasmus+ Leonardo da Vinci Nr. 2015-1-LT01-

KA102-013033 „Verslumas ir patirtis realiose darbo 

vietose“ 

Jungtinė 

Karalystė 

2 – 

7. 

8. 

Erasmus+ Leonardo da Vinci Nr. 2016-1-LT01-

KA102-022753 „Karjeros kelias“ 

Jungtinė 

Karalystė 

3 – 

Malta 7 – 

9. Erasmus+ Leonardo da Vinci Nr. 2015-1-LT01-

KA102-013066 „Transporto ir logistikos sektoriaus 

specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas 

Europoje“ 

Portugalija  5 – 

10. Erasmus+ Leonardo da Vinci Nr. 2016-1-LT01-

KA102-022857 „Meniu idėjos“ 

Jungtinė 

Karalystė 

4 – 

11. Erasmus+ Leonardo da Vinci Nr. 2016-1-LT01-

KA102-022763„Verslas kitaip“ 

Vokietija 2 1 

12. 

13. 

Erasmus+ Leonardo da Vinci Nr. 2015-1-LT01-

KA102-013071 „Tolerantiška mokykla“ 

Malta – 1 

Ispanija – 3 

14. Erasmus+ Leonardo da Vinci Nr. 2016-1-LT01-

KA102-022794 „Mechatronikas – inovatyvių 

technologijų specialistas“ 

Ispanija, 

Tenerifė 

2 – 

15. Erasmus+ Leonardo da Vinci Nr. 2016-1-LT01-

KA102-022795 „Paslaugų spektras“ 

Čekija 8 1 

16. Erasmus+ Nr. 2015-1-LT01-KA202-013501 „Coding 

skills development using robotics for young 

Europeans“ 

Portugalija – 10 

17. Erasmus+ Leonardo da Vinci Nr. 2016-1-LT01-

KA102-022779 „Tarpkultūrinio supratingumo 

ugdymas“ 

Italija – 2 

Jungtinė 

Karalystė 

– 4 

 

 

 

11. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose  
2016 metais (konkurso pavadinimas, mokinių skaičius, pasiekimai)  

 

Tarptautiniai profesinio meistriškumo konkursai: 

 2016 -04-29 „Geriausias maisto pramonės darbuotojas – 2016“, 1 dalyvis. 

Nacionaliniai profesinio meistriškumo konkursai: 
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 2016-05-05 Logisto ekspeditoriaus nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Krauk 

ir vežk V“, 3 mokiniai, I-oji vieta. 

 2016-11-17 projekto „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ 

Dzūkijos regiono varžytuvės,  6 mokiniai, II-oji vieta 

 2016-11-22, nacionalinis konkursas-mugė „Išbandyk verslo idėją“, 5 mokiniai, II-oji vieta. 

 2016-11-24 „Interjero apipavidalintojo profesinis meistriškumas“, 1 mokinė, I-oji vieta. 

 2016-12-07, ,,Elektros įrenginių elektromechanikas 2016“, 2 mokiniai, laimėta II-oji vieta. 

 2016-12-16, Profesinių mokyklų mokinių, kurie mokosi pagal Masažuotojo mokymo 

programą, profesinio meistriškumo konkursas, dalyvavo 2 mokiniai. 

 

Tarpmokykliniai profesinio meistriškumo konkursai: 

 2016-02-22 „Geriausias projektuotojas kompiuteriu 2016“, dalyvavo Vilniaus technologijų 

ir verslo profesinio mokymo centras, dalyvavo 3 mūsų mokyklos mokiniai, III-ioji vieta. 

2016-02-22 „Geriausias IT specialistas“, dalyvavo Vilniaus technologijų ir verslo profesinio 

mokymo centro, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos mokiniai, dalyvavo 

4 mūsų mokyklos mokiniai. 

 

12. Dalyvavimas parodoje „Studijos 2016“  

 

Dalyvavome vasario 4 – 6 d. XIV tradicinėje žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 

2016“. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro mokytojai ir mokiniai pristatė energetikos ir 

mechatronikos sektorių. 

 

13. Atvirų durų dienų organizavimas 

 

2016 m. balandžio 20 d. Elektrėnų profesinio mokymo centre vyko atvirų durų diena. Jos tikslas - 

supažindinti kitų mokyklų mokinius, mokytojus su mokyklos galimybėmis: ko ir kaip galima 

mokytis, kokia įranga ir technika naudojama mokantis amato, kokios yra galimybės įsidarbinti. 

Sulaukėme arti 100 mokinių iš Vievio gimnazijos, „Ąžuolyno“, Kietaviškių, Žaslių mokyklų. 

Profesijos mokytojai visiems, norintiems „pasimatuoti“ profesiją, parengė edukacines veiklas 

„Profesija gyvai“, kurias mokiniai pasirinko pagal pageidavimus. 

Viena iš labiausiai mokinius sudominusių specialybių – logistika. Mokytojo V. 

Tichomirovo pamokoje „Pavojingų krovinių gabenimas“ mokiniai buvo ne pasyvūs klausytojai, o 

aktyvūs dalyviai, kurie daug klausė apie šią profesiją, domėjosi stažuočių užsienyje galimybėmis 

(šiais mokslo metais logistikos specialybės mokiniai praktinius įgūdžius tobulino Turkijoje ir 

Portugalijoje), įsidarbinimo galimybėmis. Dar viena labiausiai atvykusius mokinius sudominusi 

sritis – verslo kūrimo galimybės. Jie mokytojos A. Jokšienės pamokoje sužinojo, kodėl verta kurti 

verslą, kad verslininkas turi būti lyderis, disciplinuotas ir nebijantis rizikuoti, mokantis valdyti 

stresą ir dirbti 24 val. per parą. Pamokoje mokiniai bandė kurti verslus ir juos pristatyti. 

Mokiniai, apsilankę pamokoje „Masažas – atgaiva kūnui ir sielai“, kurią su M15-1 

grupės mokiniais vedė I. Černiukienė, susipažino ir išbandė rankų, nugaros gydomuosius masažus, 

pirtininkų naudojamą vytelių masažą.  Buvo mokinių, susidomėjusių naujai įvesta sporto klubo 

veiklos organizatoriaus profesija. Prieš teorinę dalį mokiniai atliko mankštą, toliau mokytojas V. 

Ašmena su pirmakursiais SK15 grupės mokiniais parodė, kaip taisyklingai atliekami pratimai su 

svareliais, kamuoliais, pilvo preso pratimai, praktinę pamokos dalį apie sportinio masažo atlikimą 

pravedė mokytoja I. Kragnienė. 

Kitų mokyklų mokiniams visada labai patinka kulinarijos ir konditerijos pamokos, 

kadangi jų metu galima ne tik šį tą išmokti, bet ir padegustuoti pasigamintą patiekalą. Šiais metais 

svečiai su mokytoja R. Vilaniškiene ir V15 grupės mokiniais kepė kebabus, o su mokytoja D. 
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Bulaukiene ir jos mokiniais – sausainius su įvairių rūšių įdarais. Pasibaigus procesui, žinoma, vyko 

puota. 

Šiais laikais labai populiari yra robotika. Mokinius, iš įvairių mokyklų atvykusius į 

šiuos užsiėmimus, mokytoja Ž. Kaminskienė supažindino su mechatroniko profesija,  po to visi su 

mokytoju M. Budėnu konstravo robotus ir varžėsi robotų sumo kovose. Kaip mokytojas Marius 

sakė, čia nugalėjo draugystė. 

Mokiniai taip pat susipažino su statybininko profesija ir mokytojų S. Ulonienės ir S. 

Indrišiūno buvo mokomi klijuoti plyteles, pas mokytoją  Ž. Sadkauskienę buvo mokoma interjero 

dekoro elementų ir mokytasi dekoruoti gelių vazonėlius. Su elektriko profesija supažindino V. 

Bražinskas, o mokytojas G. Pučinskas automobilių laboratorijoje mokė ardyti ir surinkti 

mechaninę pavarų dėžę. 

 Atvirų durų dienoje apsilankiusių mokinių buvo paprašyta įvertinti edukacines veiklas, kuriose jie 

dalyvavo ir jų buvo paklausta, ar norėtų mokytis mūsų mokykloje. Atsakymai gauti tokie: 

 

 

 

 
 

 

 

14. Ekonominio, socialinio ir kitokio poveikio vertinimas 

 

           Ekonominio poveikio vertinimas atliekamas vertinant biudžeto lėšų panaudojimo, 

finansinių pajamų už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas kriterijus. 

           Vertinant socialinio ir kitokio poveikio sritis, atliekama socialinės paramos mokiniams ir 

mokinių pavėžėjimo, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis analizė, 

išskiriami mokyklos pasiekimai, problemos, perspektyvos. 

 

14.1. Socialinė parama mokiniams ir mokinių pavėžėjimas  

 

2016 m. buvo skirta 33 vienkartinės pašalpos mokiniams dėl sunkios materialinės padėties;  4 

mokiniams skirtas nemokamas maitinimas, visiems besimokantiems mokiniams apmokamas 

pavežėjimas į mokyklą. 

 

14.2. Biudžeto lėšų panaudojimas 

 

 

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro dalininkai: 

1. LR Švietimo ir mokslo ministerija kapitalo dydis 75%, įnašo vertė finansinių metų 

pradžioje ir pabaigoje 0.29 Eur. 

2. UAB “Anupriškių parkas“ kapitalo dydis 25% , įnašo vertė finansinių metų pradžioje ir 

pabaigoje 289.62 Eur. 
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VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro gautos lėšos ir jų šaltiniai: 

1. Iš valstybės biudžeto 

 

Eil. 

Nr. 

Valstybės 

funkcija 

 Ekonominės 

klasifikacijos 

straipsnis 

Straipsnio pavadinimas 
Gautos lėšos, 

Eur. 

Panaudotos lėšos, 

Eur. 

 

1 09.03.01.01  2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis 991500,00 991500,00 

2     2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 307700,00 307700,00 

3    2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 2400,00 2400,00 

4     2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 9600,00 9600,00 

5     2.2.1.1.1.07 Apranga ir patalynė 3000,00 3000,00 

6     2.2.1.1.1.08 Spaudiniai 6100,00 6100,00 

7     2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 118700,00 118700,00 

8     2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 300,00 300,00 

9 
    

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio material.turto 

einamasis remontas 

21900,00 21900,00 

10     2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 6000,00 6000,00 

11     2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 59000,00 59000,00 

12     2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 35000,00 35000,00 

13 
    

2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama 

pinigais 

1900,00 1900,00 

14     2.8.1.1.1.01 Stipendijoms 51100,00 51100,00 

     Iš viso:   1614200,00 1614200,00 

15 09.08.01.01  2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 2500,00 2500,00 

16 09.08.01.01  3.1.1.2.1.01 Gyvenamieji namai 50000,00 50000,00 

     Iš viso:   52500,00 52500,00 

 

Papildomai pagal programą „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas“ 

 buvo skirta ir panaudota: 

– kompetencijų vertinimo organizavimui – 2.5 tūkst. Eur.  

– VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro mokinių bendrabučio pastato, Rungos g. 20, 

Elektrėnai, atnaujinimui 50.0 tūkst.Eur. 

2. Iš ES lėšų projektų vykdymui gauta 149.8 tūkst. Eur (ERAZMUS+) ir panaudota 128.5 

tūkst.Eur. 

3. Iš Kitų šaltinių (2% paramos lėšos) gauta ir panaudota 0.4 tūkst.Eur. 

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras įsigijo ilgalaikio turto už 90299.71 Eur. 

Iš jų nebaigta statyba sudarė 72399.80 Eur, kuri perduota LR ŠMM ir padidinta  

bendrabučio pastato vertė. 

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro sąnaudos: 

Pagrindinės veiklos – 19263.0 tūkst.Eur, kitos veiklos – 54.7 tūkst.Eur. Iš jų darbo užmokesčiui –

1407.3 tūkst.Eur. 

Sąnaudos valdymo išlaidoms: 573.4 tūkst.Eur.   

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro vadovo darbo užmokestis: pastovioji dalis – 

19470.44 Eur, kintamoji dalis – 3850.84 Eur. 

Išmokų su viešosios įstaigos kolegialių organų nariais  ir dalininkais susijusiems asmenims 

ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. 

 

 

14.3. Įstaigos finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas: 
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Metai Visos pajamos, 

tūkst. eurų 

Gauta pajamų, tūkst eurų 

Už suteiktas mokymo 

paslaugas 

Už kitas teiktas paslaugas 

2016 130.2 37.0 93.2 

 

Paslaugų aprašymas: 

Maitinimo pajamos  68.2 

Komunalinės paslaugos ir elektros energija  11.2(priv.butai)  

Mokinių apgyvendinimas (bendrabutis)  3.1 

Už mokimo priemonės 0.5 

Kopijavimo paslaugos 1.6 

Už suteiktos komunalinės paslaugos gyvenant bendrabutyje  8.1 

Stojimo dokumentų įform. 0.5 

 

14.4. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis 

 

                  2016 m. sausio mėn. mokykla tapo Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos nare ir 

aktyviai dalyvauja asociacijos vykdomose veiklose. 

                 VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras yra Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo 

narys.           

                 Mokykloje 2016 metais naujai  pasirašyta ir vykdoma naujos 9 bendradarbiavimo 

sutartys su: 

 Kauno statybos ir paslaugų mokymo centru; 

 Vilniaus dizaino kolegija; 

 Alytaus profesinio rengimo centru; 

 Elektrėnų socialinės globos namais; 

 UAB „Baltria“; 

 UAB „Havi Logistics“; 

 CJWILDBIRD FOODS LIMITED filialu; 

 VĮ „Mūsų amatai“ Pravieniškių filialu; 

 UAB „Araiva“. 

 

             Iš viso su socialiniais partneriais pasirašytos  ir vykdomos 74 bendradarbiavimo sutartys.  

          2016 metais mokykloje buvo organizuotos edukacinės veiklos (pamokos, 

paskaitos, seminarai, ir kt. renginiai) pas darbdavius ir socialinius partnerius, darbdavių atstovai 

vertina mokinius profesinio meistriškumo konkursuose, dalyvauja asmens įgytų kompetencijų 

vertinime. 

Elektrėnų profesinio mokymo centras bendradarbiauja su regiono bendrojo lavinimo 

mokyklomis, organizuoja Amatų dienas, kurių metu mokinius informuoja  apie Elektrėnų profesinio 

mokymo centre vykdomas profesinio mokymo programas, priėmimo tvarką, mokymosi sąlygas, 

įsidarbinimo galimybes.  

Siekiant informuoti apie mokykloje vykdomas mokymo programas, mokymosi 

sąlygas bei kartu gerinti profesinio mokymo įvaizdį, dalyvauta tarptautinėje parodoje „Mokymasis. 

Studijos. Karjera 2016“.  

Mokykla aktyviai bendradarbiauja su Trakų teritorine darbo birža: mokykloje vyksta 

paskaitos bedarbiams, vykdomos tęstinio profesinio mokymo programos. 



16 

 

                     Mokykla yra atvira bendruomenei – mokyklos interneto svetainėje www.epmc.lt 

publikuojama aktuali informacija mokytojams, mokiniams, tėvams: priėmimas, mokyklos veikla, 

profesinis informavimas, švietimo pagalba, kokybės politika, ugdymas karjerai, projektai, tyrimų 

medžiaga, teikiama informacija apie darbo rinkos mokymo programas, nuolat atnaujinama naujienų 

skiltis. Sukurtas mokyklos įvaizdis socialiniame tinkle „Facebook“.  

 

Kiekvienais metais mokykla organizuoja tradicinę Kaziuko mugę, kurioje prekiauja 

Elektrėnų ir aplinkinių savivaldybių amatininkai, kitų mokyklų ir mūsų mokyklos mokiniai.  

Elektrėnų savivaldybės administracija, seniūnija, policijos komisariatas, Elektrėnų 

komunalinis ūkis  noriai priima mokyklos mokinius į baigiamąją praktiką, šių institucijų darbuotojai 

dalyvauja ir vertina mokinius asmens įgytų kompetencijų įsivertinimo metu. 

Nuolat bendradarbiaujama su Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriumi organizuojant mokinių brandos egzaminus, sprendžiant švietimo 

politikos formavimo klausimus, vykdant vadovų atestaciją.  

Elektrėnų savivaldybėje metodinę veiklą vykdo Elektrėnų savivaldybės švietimo 

paslaugų centras. Mokykla bendradarbiauja, talkina ir dalyvauja organizuojant  11-12 klasių 

mokinių dalykines olimpiadas, konkursus, organizuojant mokytojų metodinę veiklą, kvalifikacijos 

tobulinimą, pasidalijimą gerąja darbo patirtimi. Su Centru bendradarbiaujama organizuojant 

mokinių pavėžėjimą ir apmokant mokyklos mokiniams kelionės išlaidas. Elektrėnų savivaldybės 

Švietimo paslaugų centro pedagoginė – psichologinė tarnyba konsultuoja specialiųjų  poreikių 

mokinius ugdymo klausimais ir teikia pedagoginę pagalbą. 

Vyksta intensyvus bendradarbiavimas su Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigomis: 

įvairių ugdymo koncentrų mokiniai visus metus kviečiami į Amatų dienas, kurių metu su mūsų 

mokyklos mokiniais dalyvauja praktiniuose užsiėmimuose. Kartą per metus organizuojama Atvirų 

durų diena.  

              Talkinama ir dalyvaujama Elektrėnų kultūros centro organizuojamuose renginiuose: 

„Rudenėlio šventėje“, įvairiuose etnokultūriniuose renginiuose, organizuojant Vasario 16-osios, 

Kovo 11-osios renginius. 

 

 

 

 

14.5. Svarbiausi įstaigos pasiekimai ir problemos  

 

PASIEKIMAI 

 2016 m. sausio mėn. mokykla tapo Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos nare. 

 Bendradarbiauta su Trakų, Kaišiadorių teritorinėmis darbo biržomis ir vykdyta 7 tęstinės 

profesinio mokymo programos, kurias baigė 23 bedarbiai, pritraukta papildomų lėšų į 

mokyklos biudžetą. 

 Vykdyta 17 tarptautinių projektų. 

 Gimnazijos skyriuje įsteigta I klasė. 

 2016 m. rudenį buvo pradėta vykdyti robotikos būrelio veikla, skirta jaunųjų inžinierių 

loginiam mąstymui ir kūrybiškumui vystyti, techninių gebėjimų ir komandinio darbo 

skatinimui. 

PROBLEMOS 

 

 Mokyklos bendrabutis, kuriam būtina renovacija; 

 Būtina statybininkų ir stalių dirbtuvių renovacija; 

http://www.epmc.lt/
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 Kvalifikacijos kėlimo renginių stoka profesijos mokytojams; 

 Mokinių nubyrėjimas. 

 

 

 

14.6. Įstaigos perspektyvos 

 

2016 metais VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras tęsė ir aktyviai skatino Energetikos 

sektorinio praktinio mokymo centro profesinio mokymo paslaugų plėtrą sudarant sąlygas teikti 

kokybiškas profesinio praktinio mokymo paslaugas. Pirmoji pradžia buvo kitų sektorinių praktinio 

mokymo centrų įtraukimas ir abipusis bendradarbiavimas, siekiant suteikti praktinio mokymo 

paslaugas ir supažindinti su turima įranga, paslaugomis. Energetikos sektoriniame praktinio 

mokymo centre būtų sudaromos sąlygos ne tik profesinio mokymo įstaigoms, bet ir verslo 

įmonėms bei kitiems dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, suteikiant atestaciją. 

Tikimės tapti akredituota kvalifikacijos kėlimo institucija. Patvirtinus tęstinį sektorinių centrų 

finansavimą, sieksime atnaujinti praktinio mokymo bazę, kuri bus sėkmingai naudojama 

inovatyvių specialybių plėtrai ir sėkmingam praktinio mokymo įgyvendinimui. Renovavus 

bendrabutį, bus galimybė jame apgyvendinti ne tik mūsų mokinius, bet ir asmenis, siekiančius kelti 

kvalifikaciją. Tęsime aktyvų bendradarbiavimą su verslo partneriais, ieškant naujų ir rinkoje 

poreikį turinčių paslaugų vystymą. 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                        Silva Lengvinienė 


