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2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2020 m. kovo mėn. 04 d. 

  

VADOVO ŢODIS 

 

2019 metai buvo kupini iššūkių švietimo sistemoje ne tik dėl naujų technologijų, 

kaitos, naujovių, bet ir dėl profesinių mokyklų tinklo pertvarkos. 2018 metų pirmame 

ketvirtyje buvo patvirtintas Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo ir 

mokslo ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–

2020 metų bendrasis planas. Tinklo vystymo tikslas ‒ profesinio mokymo prieinamumo ir 

kokybės, kvalifikacijų atitikties šalies ūkio poreikiams, specialistų pasiūlos ir paklausos 

balanso nacionaliniu ir regionų mastu uţtikrinimas. VšĮ Aukštadvario ţemės ūkio mokykla  

buvo reorganizuota jungimo būdu – prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančio VšĮ 

Elektrėnų profesinio mokymo centro. 2019 metų rugpjūčio 13 d. ŠMSM ministro įsakymu 

Nr. V-908 buvo pakeisti VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro įstatai, kuriuose įteisintas 

Aukštadvario skyrius. Šis pokytis pareikalavo didelio įdirbio administruojant, organizuojant 

skyriuje ugdomąją ir ūkinę-finansinę veiklą. 

Veiklos ataskaitoje yra pateikta informacija apie profesinio mokymo įstaigą, jos 

veiklą 2019 metais (2018-2019 mokslo metais). Ataskaitoje yra pateikiami apibendrinti bei 

detalūs duomenys apie VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centrą: finansinių išteklių 

panaudojimo racionalumas, suinteresuotųjų šalių poreikių tenkinimas ir galimybių suteikimas 

per švietimo rodiklių analizę, švietimo programų apimtys ir išteklių panaudojimas, 

profesionalių ţmogiškųjų išteklių kompetencijos ir profesinio augimo apibrėţimas bei 

analizė, VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro veiklos veiksmingumas ir tęstinumas bei 

rizikos vertinimas. 

Informacija ir duomenys yra pateikti vadovaujantis Viešųjų įstaigų įstatymo 

galiojančiomis redakcijos nuostatomis dėl veiklos tikslų, uţdavinių, dalininkų įnašų ir verčių, 

Vyriausybės teisės aktais dėl veiklos ataskaitos papildymo ekonominiais, socialiniais, 

politiniais ir kitais aspektais, o taip pat vadovaujantis veiklos vertinimo kriterijais, taikytinais 

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centrui bei Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos 

ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos 

aprašo nuostatomis, bei kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklos 

ataskaitos pateikimo formą bei turinį. 

 

Direktorė         dr. Silva Lengvinienė 
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I SKYRIUS. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

I poskyris. Bendri duomenys apie profesinio mokymo įstaigą 

 

Institucijos pavadinimas: Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras 

(toliau tekste –  EPMC) 

Teisinė forma: Viešoji įstaiga 

Įstaigos kodas: 190976966 

PVM mokėtojo kodas: LT100004075612 

Adresas: Rungos 18, Elektrėnai, LT-26109 

Telefono Nr.: 8 528 39523 

Elektroninis paštas: rastine@empc.lt 

Tinklapis: www.empc.lt 

Įstaigos vadovas: Direktorė dr. Silva Lengvinienė 

 

EMPC strateginis veiklos tikslas – teikti kokybiškas mokymo paslaugas, atsiţvelgiant į 

visuomenės lūkesčius ir paslaugų vartotojų poreikius. Profesinio mokymo paslaugų poreikis 

darbo rinkoje kasmet auga ir mokyklai tenka susidurti su didėjančiais reikalavimas teikiamų 

paslaugų kokybei.  

EPMC įkurtas 1967 m. spalio 1 d., kuomet pradėjo veikti 39-oji miesto profesinė 

technikos mokykla, kuriai vadovavo direktorius Edvardas Paulauskas. Pagrindinis mokyklos 

uţdavinys buvo rengti specialistus Lietuvos valstybinei rajoninei elektrinei arba Lietuvos 

VRE. Tais metais 107 moksleiviai pradėjo mokytis specialybių: šaltkalvio-šilumininko, 

elektros tiekimo linijų elektromonterio, stočių, pastočių remonto elektrošaltkalvio. Nuo 1969 

m. mokykloje greta profesinio mokymo mokiniai galėjo įgyti ir bendrąjį vidurinį 

išsilavinimą.  Kasmet mokinių skaičius didėjo, buvo įvestos kitos (gretutinės) specialybės, 

reikalingos energetinei sistemai: šiluminių matavimų ir automatikos elektromonterio – 1970 

m., blokų sistemos agregatų mašinisto padėjėjo –1972 m., relinės apsaugos ir automatikos 

elektromonterio – 1973 m., blokų sistemos agregatų valdymo mašinisto – 1979 m.  

1969 m. sausio 16 d. mokyklos direktorium pradėjo dirbti fizikos specialistas Pranas 

Venckus ir vadovavo iki  1993 m. Tuo laikotarpiu mokykla keitėsi, garsėjo pasiekimais. Čia 

veikė daug meno saviveiklos, techninės kūrybos, dalykinių būrelių, sporto kolektyvų. Šalyje 

buvo ţinomi šios mokyklos liaudies šokių, mergaičių ansamblio kolektyvai, rankininkai, 

irkluotojai, netrūko svečių iš Bulgarijos, Vengrijos, Mongolijos, Baltarusijos, Latvijos ir kitų 

šalių. 

1971 m. į mokyklą pradėta priimti merginas mokytis šiluminių matavimų ir 

automatikos remonto specialybės. 1975 m. mokytojo Antano Vytauto Navikausko iniciatyva 

įrengti programuoto mokymo, kiek vėliau uţsienio kalbų lingafoninis, šaltkalvystės 

technologijos kabinetai. Mokyklą garsino mokytojų parašyti algebros, geometrijos, 

informatikos vadovėliai. 
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos įsakymu, 1990 m. 

rugsėjo 3 d. mokykla tapo Elektrėnų energetikų mokykla. Pradėta mokyti šių specialybių: 

elektrošaltkalvių, elektromonterių, vairuotojų,  stalių, statybininkų, tinkuotojų, daţytojų, 

namų ūkio meistrų, kulinarų–konditerių, tekstilės meno dirbinių gamintojų, audėjų. 1991 m. 

atidarytos vakarinio vidurinio lavinimo klasės, joms vadovavo direktoriaus pavaduotoja Stasė 

Juzė Pečkaitytė. 

Nuo 1993 m. mokyklos direktoriumi pradėjo dirbti mokytojas Antanas Vytautas 

Navikauskas. Mokykla pradėjo kurti naujų profesijų programas: 1996 m. buvo priimta 

pirmoji sekretorių grupė, 1997 m. – kompiuterinės įrangos derintojų, 1998 m. – biuro 

komersantų. Vairavimo kursams organizuoti  įrengta automobilių laboratorija. Nuo 1994 m. 

iki šiol mokykloje organizuojamos Kaziuko mugės, kuriose galima įsigyti mokinių, mokytojų 

ir liaudies meistrų darbų.  

Nuo 1995 m. mokyklos skyrius veikia Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje 

kolonijoje. Skyriuje pagal pagrindinio profesinio mokymo programas rengiami staliai, 

baldţiai, siuvinių gamintojai, suvirintojai elektra rankiniu būdu, kompiuterio operatoriai, 

ţeldinių tvarkytojai. 

 1999 m. mokykla dalyvavo respublikiniame profilinio mokymo eksperimente, o 2003 

m. sausio 21 d. buvo leista įvesti profilinį mokymą Elektrėnų energetikų mokyklos 

suaugusiųjų klasėse. 

2004 m. mokyklos pavadinimas pakeistas į Elektrėnų profesinio mokymo centru. 2005 

m. mokykla tampa viešąja įstaiga.  

Nuo 2007 m. mokyklai vadovauja direktorė Silva Lengvinienė. Direktorės iniciatyva 

2009-2011 m. m. įgyvendintas projektas „Viešosios įstaigos Elektrėnų profesinio mokymo 

centro pastatų energetinio ūkio modernizavimas“. Projekto metu mokykloje buvo pagerinta 

pastatų ir inţinierinių sistemų būklė – pastato išorė tapo estetiška, patraukli ir moderni.  

Vadovaujant direktorei S. Lengvinienei mokykla parengė projektą „VšĮ Elektrėnų 

profesinio mokymo centro plėtra kuriant energetikos sektorinį praktinio mokymo centrą“ ir 

gavo jam finansavimą. Projektas buvo vykdomas nuo 2011 m. iki 2015 m. Įgyvendinant 

projektą pastatyti du nauji pastatai:  Energetikos sektorinis praktinio mokymo centras ir 

mokomoji automobilių diagnostikos laboratorija, rekonstruota dalis esamo mokyklos pastato 

patalpų. Energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre įrengtos 5 laboratorijos, 

skaitykla, amfiteatrinė salė. Ant pastato stogo įrengta saulės fotovoltinė elektros generavimo 

sistema (elektrinė) prijungta prie išorinio elektros paskirstymo tinklo ir saulės šilumos 

surinkimo įrangą grindinio šildymo kombinuotai sistemai papildyti. Atsinaujinančios 

energijos išteklių sistema pritaikyta energetiniam efektyvinimui ir mokinių praktiniam 

mokymui.   

2011 m. akredituota vidurinio ugdymo programa ir mokykloje įsteigtas gimnazijos 

skyrius, Paskutinį dešimtmetį pradėtos įgyvendinti pirminio profesinio mokymo programos: 

2009-2010 m. m. bankinių operacijų tvarkytojo ir logisto ekspeditoriaus, 2010-2011 m. m. 

ţeldinių tvarkytojo, 2011-2012 m. m. kompiuterinio projektavimo operatoriaus, konditerio, 

interjero apipavidalintojo, 2013-2014 m. m. aplinkotvarkos darbuotojo, masaţuotojo, 2014-

2015 m. m. automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko, automobilių 

elektromechaniko, 2015-2016 m. m. sporto klubo veiklos organizatoriaus, 2016-2017 m. m. 

garso ir vaizdo technikos operatoriaus. Nuo 2016-2017 m. m. įsteigta 9-oji gimnazijos klasė. 

2017-2018 m. m. pradėtos įgyvendinti ţiniatinklio ir renginių techninio aptarnavimo 

darbuotojo modulinės mokymo programos. 
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Aukštadvario ţemės ūkio mokyklos istorija prasideda 1923 metais, kai Lietuvos 

Respublikos ţemės ūkio departamentas leido Lietuvos moterų kultūros draugijai įkurti 

privačią ţemesniąją ţemės ūkio mokyklą Aukštadvaryje. Mokykla buvo įkurta buvusio 

Dominikonų vienuolyno patalpose, kuris buvo įsteigtas 1629 m. didiko Jono Alfonso Liackio 

ir jo ţmonos Joanos Tolvaišaitės rūpesčiu. Kadangi steigėja buvo moterų kultūros draugija, 

todėl pagrindinė profesija buvo pasirinkta – universalios namų šeimininkės. Pokario metais 

mokykla pradėjo plėstis. Daugėjo mokymo dalykų. Buvo mokoma šių ţemės ūkio dalykų: 

ţemdirbystės, sodininkystės, darţininkystės, gyvulininkystės, maisto gaminimo, 

konservavimo, produktų laikymo ir kt. Nemaţai valandų buvo skiriama praktikos darbams. 

Dvimetei mergaičių mokyklos bazėje 1959m. įsteigtas Aukštadvario ţemės ūkio 

technikumas. Jame buvo ruošiami agronomai ir technikai. Keičiantis gyvenimo poreikiams 

keitėsi ir specialybės. Keitėsi ir mokyklos pavadinimas, o nuo 2019 metų Aukštadvario 

ţemės ūkio mokykla po reorganizavimo tapo VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro 

Aukštadvario skyriumi. 

Elektrėnų profesinio mokymo centro administraciją sudaro direktorė, pavaduotoja 

ugdymui ir pavaduotojas infrastruktūrai. EPMC vyr. finansininkė yra atsakinga uţ mokyklos 

finansines ataskaitas, gimnazijos skyriaus vedėja kuruoja gimnazines klases, verslo ir 

paslaugų skyriaus vedėja yra atsakinga uţ profesinio mokymo vykdymą ir organizavimą, 

sektorinio praktinio mokymo centro vadovė kuruoja praktinio mokymo vykdymą 

sektoriniame centre, o Aukštadvario skyriaus vedėjas kuruoja darbą Aukštadvario skyriuje. 

Kiti administracijos specialistai kuruoja kitas sritis: viešieji pirkimai, personalas, ūkinė dalis, 

projektai.  

 

Direktorė dr. Silva Lengvinienė 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Ališauskienė 

 

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Eugenijus Paulauskas 

 

Vyr. finansininkė Rufina Rinkevičienė 

 

Verslo ir paslaugų skyriaus vedėja Birutė Misiūnienė 
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Gimnazijos skyriaus vedėja Jolanta Biekšienė 

 

Energetikos sektorinio praktinio mokymo centro vadovė Lina 

Triponienė 

 

Aukštadvario skyriaus vedėjas Juozas Juknevičius  

 

II poskyris. Darbuotojai 

2019 metų pabaigoje mokykloje dirbo 160 darbuotojų, kai tuo tarpu 2018 m. gruodţio 

31 dieną - 112 darbuotojų. Šis pokytis yra įtakotas organizacinio struktūrinio pasikeitimo, t.y. 

prijungus Aukštadvario ţemės ūkio mokyklą kaip skyrių. Darbuotojų skaičiaus pokytis 

pateikiamas grafike ţemiau. Duomenys teikiami uţ trejus paskutinius metus. Atkreiptinas 

dėmesys, kad specialiųjų pedagogų mokykloje šį laikotarpį nebuvo. 

 

2019 m. pabaigoje mokykloje dirbo 24 bendrojo ugdymo mokytojai ir 69 profesijos 

mokytojai. Daugiausia mokykloje dirba mokytojų, turinčių mokytojo (29) ir vyresniojo 

mokytojo (42) kvalifikacines kategorijas (ţr. grafiką apie mokytojų kvalifikacines kategorijas 

ţemiau). Atkreiptinas dėmesys, kad 2019 metais vienam profesijos mokytojui buvo suteikta 

vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija. 
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Informacija apie profesijos mokytojus, kurie 2019 metais kėlė kvalifikaciją, yra 

pateikiami lentelėje ţemiau. Analogiškai lentelėje yra pateikiami ir duomenys dėl bendrojo 

ugdymo mokytojų bei švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos kėlimo.  

 

Tobulinusių 

kvalifikaciją  

Skaičius Procentaliai nuo bendro 

skaičiaus įstaigoje 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau 

dienų per metu 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau 

dienų per metus 

Profesijos 

mokytojai 

50 2 72 3 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

19 1 79  4  

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

2 -   

 

III poskyris. Mokymo programos 

    2019–2020 m. m. yra vykdomos 34 pirminio profesinio mokymo programos, iš jų 

įgyvendinama 21 modulinė mokymo programa bei dar 5 modulinės mokymo programos 

Aukštadvario skyriuje. Be to, yra vykdomos dar 13 tęstinių profesinio mokymo programų.  

Mokinių skaičius pagal vykdomas profesinio modulines mokymo programas 2020 m. 

sausio 1 d. pateikiamas grafike ţemiau. Grafike pateikiamas tik modulinių mokymo 
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programų mokinių skaičius bei pameistrių skaičius, jei toje programoje jų buvo. Svarbu 

paminėti, kad dar tebevykdoma 13 dalykinių mokymo programų.  

 

Aukštadvario skyriuje tebevykdomos 4 dalykinės mokymo programos ir 5 modulinės 

mokymo programos. Informacija apie modulines programas pateikiama lentelėje: 

Mokymo programos pavadinimas Valstybinis kodas Mokinių skaičius 2020.01.01 d. 

Floristo M22021401* 14 

Šaltkalvio remontininko M44071502 13 

Technikos prieţiūros verslo darbuotojo M43071603 21 

Technikos prieţiūros verslo darbuotojo M44071605 14 

Virėjo M43101302 14 

*Atkreiptinas dėmesys, Floristo mokymo programa (M22021401) skirta specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 

Mokinių skaičius pagal vykdomas tęstines profesinio mokymo modulines programas 

2020 m. sausio 1 d. pateikimas grafike ţemiau. Aukštadvario skyriuje yra vykdoma grafike 

pateikta Technikos prieţiūros verslo darbuotojo tęstinė mokymo programa. 



VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 

 

9 

 

 

                                  

2018-2019 mokslo metais EPMC mokėsi 36 asmenys pagal Uţimtumo tarnybos 

formaliojo tęstinio profesinio mokymo programas. Dar vienas asmuo mokėsi Aukštadvario 

skyriuje. Šių asmenų mokymas buvo finansuojamas Uţimtumo tarnybos lėšomis.  

Absolventų ir asmenų, įgijusių kvalifikaciją, skaičius kito ir 2018-2019 mokslo metais 

siekė 383 asmenų. Pirminio profesinio mokymo suvestinė yra pateikiama Prieduose, tačiau 

ţemiau yra pateikiamas palyginimas tarp baigiamojo kurso mokinių skaičiaus ir įgijusių 

kvalifikaciją mokinių skaičiaus lyginant paskutinius trejus mokslo metus.  
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2018-2019 m. m. absolventų įsidarbinimo situacija pateikiama lentelėje: 

Programos pavadinimas 

(valstybinis kodas) 

Baigusiųjų 

programą 

2019 m. 

skaičius 

Dirbančiųjų 

skaičius 
iš jų dirba 

pagal 

kvalifikaciją 

Tęsia 

mokslus 

Iš jų 

profesinio 

mokymo 

įstaigose 

Iš jų 

aukštosiose 

mokyklose 

Išvyko 

į 

uţsienį 

Nedirba 

ir 

nesimoko 

Kita 

Apdailininkas (statybininkas) 210073201 8 5 4 3 3         

Statybos verslo paslaugų teikėjas 

330041711 
7 5 3       1 1   

Aplinkotvarkos darbuotojas 330081206 17 17 11             

Interjero apipavidalintojas 330021202 15 6 4 2 2 2 2 4 1 

Elektros įrenginių elektromechanikas 

330071304 
10 9 4       1     

Elektrikas M44071304 15 14 8 1   1       

Elektrikas T43071304 11 8 5       3     

Automobilių elektromechanikas 

440071612 
19 14 10 1   1   3 1 

Ţiniatinklio programuotojas M44061108 7 5 3       1   1 

Kompiuterinės įrangos derintojas 

330071402 
8 2 2 2 2 2 2 2   

Kompiuterinio projektavimo operatorius 

330061101 
15 11 8 1   1   1 2 

Bankinių operacijų tvarkytojas 

330041201 
10 9 5           1 

Finansinių paslaugų teikėjas 

M440412023 
10 7 6         1 2 

Logistas ekspeditorius  330041704 19 11 8 3   3 2 1 2 

Sekretorius 330041501 8 8 5             

Sekretorius M44041502 8 5 4             

Padavėjas ir barmenas 330101304 12 11 8       1     

Virėjas 330101306 18 11 8 1   1 2 4   

Konditeris  330101307 6 5 3           1 
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Programos pavadinimas 

(valstybinis kodas) 

Baigusiųjų 

programą 

2019 m. 

skaičius 

Dirbančiųjų 

skaičius 
iš jų dirba 

pagal 

kvalifikaciją 

Tęsia 

mokslus 

Iš jų 

profesinio 

mokymo 

įstaigose 

Iš jų 

aukštosiose 

mokyklose 

Išvyko 

į 

uţsienį 

Nedirba 

ir 

nesimoko 

Kita 

Konditeris M44101301 10 8 5 2 2         

Masaţuotojas  440091501 14 8 6       1 2 3 

Sporto klubo veiklos organizatorius 

330041712 
14 14 10             

Garso ir vaizdo technikos operatorius 

440021307 
8 6 6       2     

Renginių techninio aptarnavimo 

darbuotojas T43021102 
7 6 4       1     

Stalius 210073212 7 5 4 1 1         

Aukštadvario skyriuje 

Virėjo (M44101304) 20 20 15    2  3 

Technikos prieţiųros verslo darbuotojo 

(330071612) 

22 22 17    3  2 

Smulkiojo verslo paslaugų teikėjo 

(330041710) 

12 10 8 2 2    2 

 



VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 

 

12 

 

IV poskyris. Mokiniai 

2019 m. rugsėjo 1 d. mokinių skaičius buvo 862 (872 – 2018.09.01 d.).  2018-2019 

mokslo metais buvo išbraukti 86 mokiniai, tai sudaro 10 procentų nuo mokinių skaičiaus. 

Daţniausios „nubyrėjimo“ prieţastys yra pateikiamos grafike, tačiau pagrindinė prieţastis yra 

išvykimas į uţsienį, t.y. 38 mokiniai, 2017-2018 m. m. į uţsienį išvyko 35 mokiniai. 

 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus praleido 24 pamokas, 9 iš jų be pateisinamų 

prieţasčių. Lyginant su 2017-2018 mokslo metais šis skaičius kito ir buvo toks: vidutiniškai 1 

mokinys per mokslo metus praleido 16 pamokų, 14 iš jų be pateisinamų prieţasčių. 

Atitinkamai pateisintų pamokų skaičius augo dėl tinkamai pasirinktų prevencinių priemonių 

nelankymo skaičiaus maţinimui. 

Daţniausios pamokų praleidimo prieţastys: 

• 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, o neatvykus į mokyklą  daugiau nei 3 dienas – reikia pristatyti gydytojo paţymą, 

kurioje nurodyta mokyklos nelankymo prieţastys; 

• bendradarbiaujama su mokyklos administracija, dirbančiais mokytojais, socialiniu 

pedagogu, psichologu iškilusioms mokinio mokyklos nelankymo problemoms spręsti; 

• mokykloje įkurtos poilsio zonos. 
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2018-2019 m. m. pagrindinio ugdymo programoje paţangumas išliko 87 procentai kaip 

ir 2017-2018 m. m. Deja, krito vidurinio ugdymo programos paţangumo procentas ir buvo 

lygus 79 proc., kai tuo tarpu 2017-2018 mokslo metais jis siekė – 92 proc. Aukštadvario 

skyriuje paţangumas siekė atitinkamai 86 proc. vidurinio ugdymo programoje, o tai yra 

maţiau nei 2017-2018 m. m., kai rodiklis buvo 88 proc. 

Grafike ţemiau pateikiamas 2019 m. valstybinių brandos egzaminų laikiusiųjų asmenų 

skaičius pagal mokomuosius dalykus. Visi egzaminai buvo išlaikyti, tačiau matematiką 

išlaikė 29 proc., geografiją – 79 proc. iš laikiusiųjų šiuos egzaminus.  

 

 

Mokyklinių brandos egzaminų suvestinė yra pateikiama palyginant trijų metų rezultatus 

grafike ţemiau. Yra pateikiamas laikiusių ir išlaikiusių egzaminus skaičius. Aukštadvario 

skyriaus duomenys nepateikti grafike, tačiau mokyklinius brandos egzaminus mokiniai 

išlaikė: technologijų egzaminą laikė ir išlaikė 16 mokinių, lietuvių kalbos ir literatūros 

egzaminą laikė ir išlaikė 14 mokinių. 
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Mokinių skaičius 2019 metais išaugo dešimtoje klasėje ir šiek tiek sumaţėjo devintoje 

klasėje, kai tuo tarpu 2018 m. palyginus su 2017 m. pakito neţymiai, ţr. grafiką ţemiau. 

Pastebima tendencija, kad dalis šios ugdymo pakopos mokinių dėl įvairių prieţasčių 

(mokymosi sunkumai, mikroklimatas, motyvacija ir kt.) į EPMC mokytis ateina mokslo metų 

eigoje. Svarbu pastebėti, kad didţioji dalis šių mokinių lieka mokytis po pagrindinio ugdymo 

ir įgyja specialybę. 

    

 

Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas pateikiamas lentelėje ţemiau. 

Atkreiptinas dėmesys į EPMC vykdomas atvirų durų dienas, technologines pamokas bei 

profesinį orientavimą, kuriuo siekiama pritraukti mokinius įgyti profesiją ir tuo pačiu įgyti 

brandos atestatus.  

Mokslo 

metai 

Dešimtokų   

skaičius  

m. m. 

pabaigoje 

Pagrindinio  išsilavinimo    

 Dvyliktokų  

skaičius  

m. m. 

pabaigoje 

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių 

skaičius   

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių 

dalis 

(proc.) 

paţymėjimus 

gavusių 

mokinių 

skaičius   

paţymėjimus 

gavusių 

mokinių 

dalis (proc.) 

2018-2019 58 23 40 23 16 70 

2018-2019 

Aukštadvario 

skyrius 

16 14 88    

2017–2018  24 21 88 45 31 69 

2016-2017 0 0 0 43 39 92 

 

Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo būrelius įstaigoje 2018 - 2019 m. m., skaičius 

yra 251  ir tai sudaro 31.1 proc. nuo visų besimokančiųjų EPMC. 
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Iš skirtų 2459 valandų neformaliajam ugdymui 2018–2019   m. m., buvo panaudota 

1442 val.  

 Mokiniai aktyviai dalyvavo tarptautiniuose projektuose ir staţuotėse (ţr. lentelę). 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Šalis Dalyviai 

Mokinių 

skaičius 

Profesija 

1. 2018-1-LT01-KA102-046668  

ES įgūdţių panorama 

 

Vokietija 

 

7 Logistas 

ekspeditorius 

Italija 6 Virėjas, konditeris, 

padavėjas ir 

barmenas 

Ispanija 6 Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatronikas 

2. 2019-1-LT01-KA102-060115 

Praktika+ 

 

Vokietija 7 Logistas 

ekspeditorius 

Jungtinė 

Karalystė 

8 Automobilių 

elektromechanikai 

Malta 8 Statybininkai, 

elektrikai 

3. 2019-1-LT01-KA102-060143 

Tiltas į darbo rinką 

Malta 5 Sekretorius, 

finansinių paslaugų 

teikėjas, elektrikas 

Jungtinė 

Karalystė 

4 Kompiuterinės 

įrangos derintojas 

Italija 3 Virėjas, konditeris, 

padavėjas ir 

barmenas 

 

4. 

Nr. 2018-1-LT01-KA102-046868 

Profesinio mokymo įstaigų 

absolventų gebėjimo mokytis 

darbinėje veikloje stiprinimas  

Slovėnija 3 Masaţuotojas 

Iš viso mokinių: 57  

 

            2019 metų birţelio 11 – 12 dienomis Visagine vyko nacionalinis mechatronikų 

profesinio meistriškumo konkursas, kurį organizavo Visagino technologijos ir verslo 

profesinio mokymo centras kartu su FESTO. Konkurse dalyvavo komandos iš keturių 

Lietuvos mokymo įstaigų: Vilniaus TMC, Kauno technikos kolegija, Visagino TVPM ir 

mūsų mokyklos pirmo kurso mechatronikos specialybės mokiniai Ruslanas Purvineckis ir 

Ryšard Ţilinskij kartu su profesijos mokytoja Ţana Kaminskiene. 

EPMC vyko meistriškumo konkursai kaip  „Jaunasis dekoratorius“, „Geriausias 

aplinkotvarkos projektas“, „Logistas ekspeditorius“, „Geriausias masaţuotojas“, 

„Šauniausias elektrikas“, „Geriausias kompiuterinio projektavimo operatorius“, „Šauniausia 

sekretorė“, „Jaunasis verslininkas“.  
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V poskyris. EPMC ekonominių, socialinių ir kitų veiksnių aplinkos analizė 

Politiniai veiksniai. Pagrindinius valstybės poreikius įvardija Valstybės paţangos 

strategija „Lietuvos paţangos strategija „Lietuva 2030“”, iškėlusi sumanios Lietuvos viziją. 

Visuomenė turi tapti veikli, solidari, nuolat besimokanti. Kiekvienas asmuo – atviras kaitai, 

kūrybingas ir atsakingas. Tik taip Lietuvos Respublika galėtų atsirasti tarp 10 paţangiausių 

Europos Sąjungos valstybių narių, o kiekvienas asmuo taptų savarankiškai kuriančiu savo 

sėkmę sąmoningu piliečiu, įsiliejančiu į tokių pat asmenų nacionalinę ir pasaulinę 

bendruomenę, paţangią ekonomiką ir savitą nacionalinę kultūrą. Todėl švietimo politika ir 

numatomos švietimo kaitos kryptys turi sutelkti švietimo bendruomenę ir visus Lietuvos 

ţmones (solidarumas) nuolat kryptingai lavintis (mokymasis) siekiant asmeninės ir šalies 

sėkmės (veiklumas), uţtikrinant lygias galimybes. Būtina profesinį mokymą labiau pritaikyti 

prie darbo rinkos poreikių, stiprinti sąsajas tarp skirtingų mokymosi pakopų, uţtikrinti 

ţmonėms skirtingose gyvenimo situacijose lengvai prieinamą tęstinį profesinį mokymą, remti 

sunkumus patiriančius asmenis, diegti lanksčias, mokymosi rezultatų vertinimu bei 

pripaţinimu grindţiamas sistemas, kuriomis būtų remiami individualaus mokymosi būdai, 

skatinti tarpvalstybinį judrumą. 

2017 m. birţelio 28 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras patvirtino 

Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų planą.  Veiksmų planas 

skiriamas į tris skyrius: 1 skyrius. Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017-2020 metų veiksmų 

plano tikslai, uţdaviniai, priemonės ir veiksmai. 2 skyrius. Mokymosi visą gyvenimą plėtros 

2017-2020 metų veiksmų plano priemones įgyvendinančių ir 2014-2020 metų Europos 

sąjungos investicijų veiksmų programos lėšomis finansuojamų projektų sąrašas. 3 skyrius. 

Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017-2020 metų veiksmų plano 2.2 priemonės „Profesinių 

mokymo įstaigų tinklo pertvarka ir modernizavimas, kad būtų tenkinami darbo rinkos 

poreikiai ir uţtikrintos mokymosi visą gyvenimą galimybės „ 2.2.1.2 veiksmo „sektorinių 

praktinio mokymo centrų infrastruktūros plėtra“, projektų sąrašas. Veiksmų planas skiriamas 

į kelis tikslus. Pirmasis tikslas yra orientuojamas į galimybę pasiekti tokį pedagoginių 

bendruomenių lygį, kai jų daugumą sudaro apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai 

dirbantys profesionalūs mokytojai, dėstytojai. Antrasis tikslas - garantuojant švietimo 

sistemos veiksmingumą, sukurti paskatų ir vienodų sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą, 

grįstą veiksminga pagalba atpaţįstant save ir renkantis kelią veiklos pasaulyje.   

2019 m. spalio 30 d. Elektrėnų savivaldybės taryba patvirtino Elektrėnų savivaldybės 

2020–2022 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą. 

Plano tikslas – plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę Elektrėnų 

savivaldybėje, skatinant suaugusiųjų nuolatinį mokymąsi. Jis paruoštas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras patvirtino Mokymosi visą gyvenimą 

plėtros 2017–2020 metų veiksmų planu. 

Ekonominiai veiksniai. Šiuo ir ankstesniu Europos Sąjungos finansinės paramos 

laikotarpiu profesinio mokymo sritis buvo labiausiai finansuojama švietimo sritis. Siekta, kad 

profesinio mokymo sistema taptų patrauklesnė, gyvybingesnė ir veiksmingesnė. Ypač 

sparčiai profesinio mokymo sistema buvo modernizuojama atnaujinant ir plėtojant 

infrastruktūrą, kuriant ir tobulinant mokymo priemones, diegiant mokymo kokybės valdymo 

mechanizmus ir tobulinant mokytojų kvalifikaciją. Kuriamas 41 sektorinis praktinio mokymo 

centras, aprūpintas naujausiomis technologijomis praktiniam mokymui. Sukurtas ir 

įgyvendinamas profesijos mokytojų technologinių kompetencijų atnaujinimo modelis. 

Kvalifikacijos tobulinimas vyksta įmonėse organizuojant staţuotes, parengtos kompetencijų 

atnaujinimo programos. 
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Socialiniai, socialiniai demografiniai veiksniai. Mokinių pavėţėjimo išlaidas 

kompensuoja Elektrėnų švietimo paslaugų centras. Aukštadvario skyriuje pavėţėjimui yra 

skirta 296 eur. Socialinės parama maistu buvo teikiama Aukštadvario skyriaus 24 mokiniams. 

Kiti paramos teikimo būdai kaip parama drabuţiais ar avalyne nebuvo teikta nė vienam 

mokiniui. Mokinių skaičius vaţiuojančių į mokyklą/namo  savaitgaliais - 15  mokinių (37 

mokiniai Aukštadvario skyriuje). 26 Aukštadvario skyriaus mokiniams buvo skirtos 

vienkartinės pašalpos. Papildomai 40 mokinių, iš kurių 15 mokinių iš Aukštadvario skyriaus, 

buvo 50 procentų sumaţintas bendrabučio mokestis.  

Gyventojų skaičiaus kaita ir kiti veiksniai (pavyzdţiui, švietimo politikos sprendimai 

įvesti privalomą priešmokyklinį ugdymą, populiarinti profesinio mokymo programas) lėmė, 

kad maţėjo mokinių bendrojo ugdymo ir aukštosiose mokyklose (nuo 2012 m. iki 2016 m. – 

nuo 11 iki 22 proc.), o ikimokyklinio ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose daugėjo (12 

proc. ir 7 proc.). Per artimiausius penkerius metus labiausiai gali kisti vidurinio ugdymo 

lygmens (prognozuojamas maţėjimas) ir pagrindinio ugdymo lygmens mokinių skaičius 

(tikėtina, jis didės). Išaugo profesinio mokymo prieinamumas ir paslaugų įvairovė, profesinio 

mokymo sistema aktyviai pritaikoma asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Beveik visos profesinio mokymo įstaigos yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis su 

uţsienio profesinio mokymo įstaigomis ir daug jų aktyviai naudojasi tarptautinio mobilumo 

programų galimybėmis. Įvairiuose Leonardo da Vinči mobilumo projektuose dalyvauja  apie 

1300 profesinio mokymo įstaigų mokinių. Tačiau tik apie 33 proc. jaunuolių (Europos 

Sąjungos vidurkis – 50 proc.) renkasi profesinį mokymą, o kiti po bendrojo ugdymo 

mokyklos iškart renkasi studijas aukštosiose mokyklose ar be profesinio pasirengimo ateina į 

darbo rinką. Daugiau nei penktadalis uţimtų gyventojų (22,9 proc.) dirba neturėdami 

kvalifikacijos, t. y. yra pabaigę tik pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas. 

Kartu tai atskleidţia ir suaugusiųjų įtraukimo į profesinį mokymą ir jų kvalifikacijos 

tobulinimo svarbą sudarant sąlygas pripaţinti jų neformaliojo švietimo ar savišvietos būdu 

įgytas kompetencijas. 

Šeimos krizė ir dalies gyventojų sunki socialinė padėtis didina socialinius švietimo 

sistemos įsipareigojimus. Didėja nedarniose šeimose augančių vaikų bei socialiai 

problemiškų mokinių skaičius. Nemaţai jaunuolių patenka į įvairias rizikos grupes: vartoja 

alkoholį, narkotines medţiagas, smurtauja arba tampa smurto aukomis, vengia lankyti 

mokyklą. Nors ir vykdoma nemaţai prevencinių programų, tačiau jos yra skirtos mokyklinio 

amţiaus mokiniams. Tuo tarpu baigusiems vidurinį išsilavinimą ir profesinėse mokyklose 

besimokantiems asmenims prevencinių programų net nėra sukurta. Tuo tarpu profesinės 

mokyklos nėra įtrauktos į prevencinių programų tikslines grupes (mokosi 16 m. ir vyresnio 

amţiaus). Nerimą kelia ir mokinių sveikatos rodikliai, nes besimokantiems profesinėse 

mokyklose reikalingos ne tik teorinės ţinios bet ir fizinė ištvermė. Dar viena problema, kad 

darbdaviai vis dar nereikalauja kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, o jaunuoliai baigę 

pagrindines bei vidurines bendrojo lavinimo mokyklas, dėl įvairių sunkių socialinių padėčių, 

eina dirbti nekvalifikuotą, maţai apmokamą darbą mūsų šalies ar uţsienio darbo rinkose. 

Technologiniai veiksniai. Švietimo politikai svarbu sudaryti sąlygas švietimo 

bendruomenei gauti reikiamą informaciją, kurti, bendrauti ir bendradarbiauti,  keistis 

informacija su kitomis institucijomis, tuo maţinant „popierizmą“, uţtikrinant duomenų 

integralumą, derinti įvairių institucijų kuriamas informacines sistemas, teikti metodinę 

pagalbą jų kūrime, remiantis šalies siekiu į informacinę visuomenę, toliau uţsitikrinti 

reikiamą finansavimą, Europos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinti reikiamus plėtros 

projektus.  
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Informacinių ir komunikacinių technologijų progresą įtakoja šalies kursas į informacinę 

visuomenę, siekiamybė švietimo valdymą grįsti duomenimis,  ES finansuojamų programų, 

skatinančių ir remiančių IKT naudojimą švietime, plati pasiūla bei didesnis jaunesniosios 

kartos kompiuterinis raštingumas. 

Situacija darbo rinkoje ir perspektyviausios specialybės. Uţimtumo tarnyba parengė 

2020 m. įsidarbinimo galimybių barometrus, apimančius 155 profesijų grupes. Juose 

atsispindi Lietuvos ir atskirų apskričių darbo rinkos struktūra bei vidutinis darbo uţmokestis 

(neatskaičius mokesčių). Prognozuojama, kad šiemet, kaip ir praėjusiais metais, paklausiausi 

bus IT sektoriaus darbuotojai ir inţinieriai, taip pat padidėjo mokytojų ir sveikatos apsaugos 

sektoriaus darbuotojų poreikis. „Įsidarbinimo galimybių barometras 2020“ parengtas 

išanalizavus darbdavių apklausų ir „Sodros“ 2019 m. I pusmečio vidutinio darbo uţmokesčio 

duomenis. 

2018 m. birţelio 21 dieną Seimas priėmė atnaujintą Nacionalinės energetinės 

nepriklausomybės strategiją (NENS). Joje numatoma, kad Lietuva ateityje visą reikalingą 

elektrą pasigamins pati, be to, bus skiriamas didelis dėmesys „ţaliosios“ energetikos plėtrai. 

Taip pat aptartos šilumos gamybos perspektyvos. Strategijoje numatytos keturios pagrindinės 

Lietuvos energetikos politikos kryptys - energetinis saugumas, ţaliosios energetikos plėtra, 

tausus energijos vartojimas bei konkurencingumas ir inovacijos. Naujajame energetikos 

politikos dokumente ypač svarbus vaidmuo skiriamas maţajai energetikai ir aktyviam 

elektros energijos vartotojų įsitraukimui į energijos gamybą. Gyventojams, nusprendusiems 

patiems pasigaminti sau reikalingą elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių, bus 

sudaromos palankios sąlygos bei kuriamos įvairios paramos priemonės. Planuojama, kad iki 

2030 m. šalyje turėtų būti ne maţiau kaip 500 tūkst. gaminančių vartotojų. {informacija 

paimta iš https://www.delfi.lt/verslas/energetika/seimas-pritare-lietuvos-energetikos-

strategijai.d?id=78369197}. Jau vien šis dokumentas suponuoja atitinkamų darbuotojų 

paklausą, todėl skubiai turi būti ruošiama ir tokių darbuotojų pasiūla. Atkreiptinas dėmesys, 

kad šioje srityje tikėtina atsiras ir laisvų darbuotojų, dirbusių termofikacijoje ar kitose ne 

atsinaujinančios energetikos srityse. Taigi, šie darbuotojai privalo išlikti konkurencingi darbo 

rinkoje. Čia profesinei mokyklai atsiveria perkvalifikavimo galimybės.  

Atsiţvelgiant į tai, kad energetinis saugumas yra visos šalies prioritetas, tikėtina, kad 

poreikis tokiems darbuotojams bus milţiniškas, o darbo rinka skubiai reaguos į tokius 

pokyčius. Jau dabar yra ruošiama teisinė bazė, įgalinanti tiek juridinius tiek fizinius asmenis 

įdarbinti atsinaujinančius išteklius savo ūkiuose. 

 

VI poskyris. Renginiai, EPMC aktyvumas 

Dalyvavimas parodoje „Studijos 2019“.  EPMC mokytojai ir mokiniai parodoje  

STUDIJOS 2019 profesijas pristatė dvejose zonose: 

Kompiuterijos stende profesijos mokytojai Marius Budėnas, Viktoras Misiovič, Daiva 

Strakšienė su mokiniais Evaldu Kučinsku, Maksimu Kovţenkinu ir Gyčiu Barišausku.  

pristatė apšvietimo pultą su judančiu proţektoriumi (profesija – Renginių techninio 

aptarnavimo darbuotojas) ir 3D spausdintuvų galimybes (profesija - Kompiuterinės įrangos 

derintojas). Mokinys Evaldas Kučinskas parodoje demonstravo ir savo darbą  – 3D 

spausdintuvu pagamintą roboto ranką, valdomą deformacijos jutikliais. 

Sveikatos sektorių pristatė mokiniai Giedrė Gliaudelienė, Jevgenijus Koncevojus su 

mokytoja Irena Černiukiene. 
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Atvirų durų dienos organizavimas. EPMC, norėdamas regiono mokiniams 

pristatyti kuo įvairesnį studijų programų spektrą, Atvirų durų dienoje (2019 m. balandţio 14 

d.) pristatė ne tik savo mokykloje vykdomas mokymo programas, bet ir aukštųjų mokyklų, 

kolegijų studijų programas. Renginyje apsilankė Trakų, Kaišiadorių, Elektrėnų savivaldybių 

bendrojo lavinimo mokyklų vyresniųjų klasių mokiniai iš aštuonių mokyklų. 

Mokykla pasirinko patrauklų atvirų durų dienos organizavimo būdą, pakviesdama į 

EPMC atvyksti ir aukštųjų mokyklų atstovus. Per mokslo metus mokykla kviečia kitų 

mokyklų mokinius „pasimatuoti“ profesijas pamokų metu. 

Atvirų durų diena „Išsirink sau ateitį“ mokykloje vyko 2019-04-14 

Renginio 

dalyviai: 

• Lietuvos dainininkas, dėstytojas Liudas Mikalauskas 

• 9-ių restoranų bendrasavininkas Egidijus Lapinskas 

• MIGLA PHOTOGRAPHY fotografijos studijos įkūrėja Miglė 

Staškevičienė 

• MU2KARTU švenčių organizatorės Miglė ir Emilija 

• Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto atstovai  

Renginyje 

apsilankė:   

apie 150 besidominančių vyresniųjų klasių mokinių iš Kaišiadorių 

Algirdo Brazausko gimnazijos, Ţieţmarių gimnazijos, Vievio 

gimnazijos, Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos, Kietaviškių ir 

Ąţuolyno pagrindinių mokyklų, pavienių asmenų. 

Renginio veiklos:  

• Informacinių technologijų sektorius IT…ar be jų gali? 

Interaktyvūs turnyrai ir kūrybinės dirbtuvės su Vilniaus kolegijos Elektronikos ir 

informatikos fakulteto dėstytojais ir studentais. 

Lektoriai: Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto atstovai, Elektrėnų 

profesinio mokymo centro profesijos mokytojai Marius Budėnas, Viktoras Misiovič, Daiva 

Strakšienė.  

• Verslo organizavimo sektorius „Nuo idėjos iki verslo“ 

Įkvepianti fotografės Miglės Staškevičienės (Migla Photography) istorija, kaip iš pomėgio 

fotografuoti uţaugti į sėkmingą verslą. Švenčių dekoravimo verslo subtilybės. Praktinė veikla 

– foto sesija. 

Lektorės: MIGLA PHOTOGRAPHY fotografijos studijos įkūrėja Miglė Staškevičienė, 

MU2KARTU švenčių organizatorės Miglė ir Emilija, Elektrėnų profesinio mokymo centro 

profesijos mokytoja Asta Rainienė.  

• Sveikatinimo sektorius „Sveikame kūne – sveika siela“ 

Paskaita apie išmaniąsias sveikatos technologijas ir praktiniai uţsiėmimai: kūno sudėties 

tyrimas, idealaus svorio skaičiuoklė , mitybos plano sudarymas, klaidos sportuojant, skirtingų 

treniruočių pritaikymas kasdieniame gyvenime, tradiciniai ir netradiciniai masaţai. 

Lektoriai: Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai Visvaldas Ašmena, 

Ruslan Kazarev, Ramunė Šarapienė,  Irena Černiukienė.  

• Maisto gamybos sektorius Virėjų Master Class 

Vakarėlio uţkandţiai ir desertai (teorija ir praktika). 
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Lektoriai: Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojos Danutė Tumulienė, Rita 

Vilaniškienė, Danguolė Bulaukienė, Inga Labunskienė. 

 

Atvirų durų naktis ŠVIEČIAM 2019. Jau antrus metus Elektrėnų profesinio 

mokymo centre vyksta atvirų durų renginys „Šviečiam 2019“. Į šį renginį atvyksta svečiai 

iš įvairių Lietuvos jaunimo organizacijų, iš Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos 

jaunimo klubo, Kazlų Rūdos Kultūros centro „Jaunimo dainavimo studijos“, atviros jaunimo 

erdvės „Prienas“, Prienų jaunųjų maltiečių grupės, Prienų jaunimo reikalų tarnybos, 

Anykščių kultūros centro Aţuoţerių skyriaus atviros jaunimo erdvės, Druskininkų jaunimo 

uţimtumo centro, Kazlų Rūdos sav. Bagotosios kultūros namų, Kauno suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centro bei iš Elektrėnų savivaldybės. Šio renginio tikslas yra sukviesti 

jaunimą į profesinį mokymo centrą, parodyti turimą infrastruktūrą, supaţindinti su 

vykdomomis programomis.  

Siekiant renginį padaryti patraukliu jaunimui, yra kviečiami svečiai, padedantys 

suburti jaunimą. Visi atvyksta savanoriškais pagrindais, tačiau padeda pristatyti ir vykdomas 

profesijas. Šiai metais renginyje vyko susitikimas su dainininke Juste Arlauskaite, labiau 

ţinoma Jazzu sceniniu slapyvardţiu, kurią atlydėjo Girvydas Duoblys (Pilietinių iniciatyvų 

vadovas). Dainininkė pasakojo, kaip metė mokslus, nes gyvenime turėjo kitą tikslą – 

dainuoti. Diskusijos pabaigoje Jazzu kreipėsi į jaunimą ir linkėjo jiems nebijoti bandyti, 

mokėti mokytis iš savo klaidų, mokėti atsirinkti, kas svarbiausia ir būti ţmogumi. 

Organizuotos įvairios, įdomios veiklos - jaunimą su teatro subtilybėm supaţindino Elektrėnų 

„Versmės“ gimnazijos mokytoja Elvyra Kasperavičienė. Robotikos studijoje jaunimą 

konstruoti, programuoti mokė Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytoja 

Ţana Kaminskienė kartu su mokiniais. Kęstutis Cvetkovas jaunimą pakvietė į debatų klubą, 

Elektrėnų jaunimo centro darbuotojos Justina Zaleckienė ir Barbora Vidauskienė organizavo 

veiklas, kurių metu mokiniai įsivertino save, bandė išsiaiškinti, kas motyvuoja veikti šiame 

gyvenime. Veikloje „Skaniai ir sveikai“, kurią organizavo mokytojai Irena Černiukienė, 

Ruslan Kazarev, Visvaldas Ašmena bei Elektrėnų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vyr. specialistas Mykolas Krasnickas jaunimas ne tik pasitikrino savo kūno masės 

rodiklius, bet ir aktyviai vieni kitiems atliko tailandietišką masaţą, gaminosi bei ragavo 

sveikuolišką kokteilį. Apie ekologinę reklamą diskutavo jaunimas su IT mokytojais Daiva ir 

Viktoru Misiovičiais. 

Renginys yra organizuojamas bendradarbiaujant su Elektrėnų savivaldybės 

Jaunimo koordinavimo skyriumi ir Elektrėnų jaunimo centru. Kiekvienais metais renginio 

priemonėms įsigyti randami rėmėjai socialiniai partneriai, kurie irgi įsitraukia tiek į renginio 

veiklas tiek į paties mokymo centro procesą. 

Kiti EPMC renginiai. Dalyvauta Respublikinėse akcijose „Atmintis gyva, nes 

liudija“, veiksmo savaitėje „Be patyčių“, Tarptautinėje Tolerancijos dienos minėjime. 

Mokyklos mokiniai dalyvavo konkursuose „Lietuvos kovų uţ laisvę ir netekčių 

istorija“, ,Mes esame NATO“ – (mokinio darbas pateko į finalą), Meninio skaitymo konkurse 

(II etapas). 

Mokykloje puoselėjamos lietuvių liaudies papročiai ir tradicijos – organizuoti 

tradicijomis tapę renginiai - Uţgavėnių šventė, Kaziuko mugė. 

Mokykloje organizuojami tradiciniai renginiai, skirti valstybės svarbioms datoms 

paminėti –  „Atmintis gyva, nes liudija“, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, vyko netradicinės 

pilietinio ugdymo ir Lietuvos paţinimo pamokos Lietuvos kariuomenės daliniuose, paţintinės 

ekskursijos. 
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Mokiniams organizuojami profesinio informavimo ir orientavimo renginiai, „Karjeros 

dienos 2019“, „Jaunojo verslininko“ konkursas, susitikimai su karjerą padariusiais ţmonėmis 

(M. Mikutavičiumi,  G. Liaudansku – Svaru, J. Arlauskaite Jazzu). 

Mokykloje organizuojami tradiciniai renginiai – Rugsėjo 1-osios šventė, Pyragų 

diena, Psichikos diena, Europos kalbų diena, Draugo diena, AIDS diena, gimnazistų - 

pirmakursių krikštynos, Ţemės dienai skirti renginiai, Diplomų įteikimo šventė, Kalėdinė 

popietė. 

Mokiniams  organizuota „Jaunojo automobilisto“, „Šauniausio matematiko“, anglų 

kalbos, „Praeities stiprybė - dabarčiai“, „Olympio“, „Fizika – be patyčių“, informatikos ir 

informatinio mąstymo konkursas „Bebras“, Dailyraščio, „Jaunojo vertėjo“, Meninio 

skaitymo konkursai, sporto varţybos - tinklinio, krepšinio, futbolo. 

Dalyvauta Elektrėnų savivaldybės mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje, nacionalinių 

teisinių ţinių olimpiadoje Mykolo Riomerio Universitete, skaityti pranešimai VDU 

organizuojamoje respublikinėje konferencijoje „Mąstymo kompetencija ir jos ugdymas“, 

Elektrėnų savivaldybės konferencijoje „Rašymas kaip kalbėjimas Vaiţganto kūryboje ir/arba 

šiandieninėje kalboje",  

Organizuotos netradicinės pamokos arba „pamokos kitaip“ - „Kvėpavimo sistema ir 

sveikata“, „Mitybos reţimas“, integruotos pamokos  „Akis ir optinė apgaulė“, „Psichikos 

sveikatos stiprinimas“ „Pasakyk Ne narkotikams“, „Ausis, klausa, muzikos suvokimas ir 

muzika“. 

Antrus metus iš eilės yra tęsiamas bendradarbiavimas su Kauno technikos kolegija ir 

jų studentais. Šių mokymų dėka yra gaunama nauda valstybiniu mastu, kuomet tinkama 

programine ir technologine įranga aprūpintas profesinio mokymo centras gali suteikti ţinių, 

išugdyti praktinius įgūdţius aukštesniojo mokslo studentams. Tokiu būdu, bendradarbiavimas 

vyksta ne tik siekiant perduoti mokslo naujoves, bet ir naudojant mokymo bazę, išvystytą 

infrastruktūrą. 

Pavasarį profesinio mokymų centre apsilankė mokymų „Basic skills for Digital youth 

work” dalyviai iš 9 valstybių: Norvegijos, Lietuvos, Italijos, Latvijos, Graikijos, Portugalijos, 

Makedonijos, D. Britanijos, Lenkijos aplankė Lietuvą, kur susipaţino su skaitmeninėmis 

technologijomis ir jų pritaikymo darbe su jaunimu galimybėmis. Svečiai gilinasi į 

technologijas, įtakojančias visuomenę. Jie daug bendrauja, bendradarbiauja ir analizuoja 

skaitmeninę transformaciją, kuri formuoja mūsų darbo rinką, išsilavinimą, jaunimo veiklas ir 

net tarpasmeninius santykius.  Šių mokymų metu pagrindinis dėmesys yra skiriamas 

jaunimui, kuriems siekiama parodyti, jog skaitmenizacija gali tapti kasdieniu organizacinių 

veiklų dalimi. Elektrėnų profesinis mokymo centras buvo pasirinktas kaip viena iš aktyviai su 

jaunimu dirbančių organizacijų, naudojančių savo darbe daug skaitmeninių priemonių. 

Vykdant bendrą projektą su darbdavių konfederacija „Profesinio mokymo įstaigų 

absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas“ sudarytos sąlygos 5 masaţo, 

sporto klubo veiklos organizatorių mokytojams tobulinti technologines kompetencijas 

Kroatijoje, Maltoje, Vengrijoje. 

Dalyvauta Elektrėnų savivaldybės administracijos organizuotame Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programų konkurse, 6 programos gavo finansavimą ir įvykdytos pagal 

pasirašytas sutartis: 

 Nr. 9S-06/5F-57, programa „Elektrolankinis suvirinimas MMA, MIG-MAG 

būdais“; 

 Nr. 9S-07/5F-59, programa  „Metalo pjovimas, lankstymas, kalimas“; 
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 Nr. 9S-08/5F-60, programa „Kompiuterinė erdvinė braiţyba 

pradedantiesiems“; 

 Nr. 9S-09/5F-56, programa „Kaip pasiruošti darbo pokalbiui? Nuo...Iki...“; 

 Nr. 9S-10/5F-58, programa „Finansų laboratorija“; 

 Nr. 9S-12/5F-61, programa „Suaugusiųjų sąmoningo fizinio aktyvumo 

reguliavimas ir sveikos mitybos ugdymas bei skatinimas Elektrėnų 

savivaldybėje“. 

 

II SKYRIUS. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMAS 

I poskyris. Misija, vizija ir vertybės 

MISIJA. Nuolat besimokantis, atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas ţmogus 

moderniame bei konkurencingame profesinio mokymo centre gauna kvalifikuotą profesinį 

mokymą ir kokybišką vidurinį ugdymą, atitinkančius šiuolaikinį mokslo, technologijų, 

ekonomikos ir kultūros lygį, padedančius jam įsitvirtinti ir konkuruoti darbo rinkoje.  

 

VIZIJA. Tvari, verţli, atvira ugdymo institucija, suteikianti kiekvienam visuomenės 

nariui galimybę įgyti šiuolaikiškas profesijas ir mokytis visą gyvenimą. 

 

VERTYBĖS: 

 Atvirumas - kitokiam poţiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, 

bendradarbiavimui, naujovėms, kaitai. 

 Kūrybiškumas- generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius 

vertinant kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti. 

 Atsakomybė- uţ savo veiksmus, moralines normas, aktyvus rūpinimasis ne tik 

savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, savo šalimi. 

 

II poskyris. Strateginių tikslų vykdymas 

Siekiant įgyvendinti efektyvią EPMC plėtrą nustatyti šie 2019-2021 metų įstaigos 

veiklos prioritetai ir tikslai: 

Prioritetai Tikslai 

I prioritetas. Mokymo ir 

mokymosi stiprinimas 

1.1. Uţtikrinti profesinio mokymo, bendrojo lavinimo ir 

mokymo(si) proceso kokybę 

1.2. Teikti pagalbą mokiniams mokantis ir įsidarbinant 

1.3. Skatinti mokyklos bendruomenės tobulinimąsi ir 

aktyvumą 

II prioritetas. Viešųjų paslaugų 

teikimas ir tikslingas mokymo 

2.1. Plėsti viešųjų paslaugų teikimą 

2.2. Tikslingai atnaujinti mokymo bazę ir inventorių 
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Prioritetai Tikslai 

bazės atnaujinimas 2.3. Kitos profesinio mokymo įstaigos prijungimas prie 

EPMC 

   

 Rizikos veiksniai. Rizikos valdymas yra vienas iš svarbiausių tvaraus veiklos 

organizavimo ir sėkmingo pokyčių įgyvendinimo uţdavinių. Didelę reikšmę turi aiškus 

pagrindinių rizikos veiksnių įvardinimas bei pagrindinių rizikos valdymo priemonių 

pasirinkimas. Ţemiau pateikiama rizikos veiksnių, bendrų visam įstaigos veiklos 

organizavimo procesui, analizė. Buvo išskirti keli esminiai veikloje vykstantys arba galintys 

įvykti rizikos veiksniai, analizuojama jų įtaka EPMC veiklos organizavimo procesui bei jų 

pasireiškimo tikimybė. 

 

Rizikos 

veiksniai 

Rizikos veiksnių 

paaiškinimas 

Valdymo priemonės 

Nepakankamas 

visų susijusių 

šalių bendradar-

biavimas įstaigų 

jungimosi metu 

Visos šalys turi paskirti 

atsakingus asmenis, turinčius 

pakankamą patirtį, reikalingą 

pokyčių įgyvendinimui, kad 

būtų suformuota komanda, 

atsakinga uţ pokyčių 

įgyvendinimą. 

Sėkmingam veiklos pertvarkymo 

įgyvendinimui itin svarbu, jog visos 

šalys, kurios yra tiesiogiai susijusios su 

pertvarka, būtų įsitraukusios vykdant 

numatomus pokyčius. Numatytas bendrų 

darbo grupių sudarymas, aiškiai 

paskirstant funkcijas konkretiems grupės 

nariams.  

Darbuotojų 

pasipriešinimas 

pokyčiams 

Sėkmingam veiklos 

pertvarkymo proceso 

įgyvendinimui, mokymo 

įstaigos bendruomenė turi 

palaikyti pokyčius. Dėl 

neigiamos reakcijos gali 

nukentėti pertvarkymo veiklų 

įgyvendinimo kokybė ir 

pokyčių tęstinumas.  

Savalaikė komunikacija apie vykstančius 

pokyčius, jų pagrindimą ir kokias naudas 

pokyčiai turėtų atnešti mokymo įstaigų 

bendruomenei uţtikrins įstaigos 

optimizavimo bei profesinio mokymo 

veiklų vystymo efektyvumą. 

Kompetencijų 

stoka 

Laukiami pokyčiai nebus 

įgyvendinti, jei nebus proceso 

lyderių, gebančių tinkamai 

vykdyti projekto uţdavinius bei 

identifikuoti tolimesnes 

įstaigos veiklos plėtros kryptis.  

Būtina iš anksto įvertinti darbuotojų 

kompetencijų suderinamumą su 

numatytais mokslo valdymo proceso 

pokyčiais ir esant poreikiui, parengti 

kompetencijų ugdymo veiksmų planą. 

EPMC vadovybė prisiims atsakomybę 

dėl rezultato pasiekimo. 

Rezultatų 

vėlavimas 

Pertvarkymo veikloms 

uţsitęsus, bus prarasta vertinga 

laiko dalis, todėl pokyčiai gali 

neįvykti tinkamu laiku.  

Siekiant valdyti šią riziką, reikalingas 

efektyvus pokyčių planavimas ir aiškių 

terminų ir laukiamų rezultatų 

nustatymas. 

Ţmogiškųjų 

išteklių 

trūkumas 

Pokyčius įgyvendinančių 

darbuotojų trūkumas ar kaita 

gali lemti nekokybiškus 

Į projekto vykdymą galima įtraukti 

papildomus ekspertus, svarbius 

sėkmingam pokyčio įgyvendinimui. 
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Rizikos 

veiksniai 

Rizikos veiksnių 

paaiškinimas 

Valdymo priemonės 

įgyvendinimo rezultatus.  Riziką numatoma maţinti projekto 

komandai efektyviai dalinantis sukaupta 

patirtimi, įgyta vykdant panašaus 

pobūdţio projektus. 

Mokymo 

programų 

dubliavimas 

Dalis mokymo programų yra 

besidubliuojanti. 

Konsoliduojant įstaigų mokymo 

programų paketus, jungiamų įstaigų 

siūlomos mokymo programos turi būti 

perţiūrėtos, atsiţvelgiant į įstaigos 

specializaciją ir mokymo programų 

atitiktų darbo rinkos poreikiams, bei 

atsisakyta dubliuojančių programų.  

 

Apibendrinant rizikos veiksnių analizę, galima teigti, jog norint pasiekti įstaigos veiklos 

pertvarkymo naudą, svarbu uţtikrinti pagrindines prielaidas, leidţiančias organizacijoje 

sėkmingai diegti ir palaikyti numatomus pokyčius: 

 bendruomenės palaikymas ir atvirumas pokyčiams;  

 aiškūs tikslai ir rezultatų vertinimas;  

 aiškus atsakomybių pasiskirstymas;  

 darbuotojų kompetencijos plėtojimas;  

 sklandi vidinė komunikacija;  

 reikalingų išteklių uţtikrinimas.  

 

Kokybės uţtikrinimo veiksniai. Per 2019 metus buvo atliekama Ugdymo kokybės 

gerinimo analizė remiantis veiklos kokybės vertinimu. Efektyvios ugdymo kokybės tikslas 

(siekiamybė) - uţtikrinti stabilų, tolygų ir prognozuojamą nustatytos kokybės ugdymo 

paslaugos teikimą.  

2018 - 2019 m.m. lapkričio – vasario mėnesiais VšĮ EPMC buvo vykdomas giluminis 

veiklos kokybės įsivertinimas. Tyrimas buvo atliktas IQUES online Lietuva sistemoje. 

Dalyvauti elektroninėje apklausoje buvo pakviesti 54 (pernai 71) bendrojo lavinimo, 

profesijos mokytojai ir administracijos darbuotojai Pilnai atsakytų (įskaitant iš dalies 

atsakytus) klausimynų sugrįţo 44 (85,2 % visų galimų darbuotojų) (2017-2018 m.m. - 56), 

kas sudarytų 84,6% (2016-2017 m.m. – 78,9% ) (šiemet 3,72 % daugiau negu 2017-2018 

m.m.). 

Dalyvauti apklausoje el. paštu buvo pakviesti - 126 (2017-2018 m.m. – 105) (2016-

2017 m.m. - 394) moksleiviai.Pilnai atsakytų klausimynų šiemet sugrįţo - 55 (43,7 %), 

(2017-2018 m.m. – 66 (62,9%), (2016-2017 m.m. – 134 (34,0 %)(šiemet sugrįţo 19,2% 

maţiau negu 2017-2018 m.m., 9,7% daugiau nei 2016-2017 m.m.) 2014-2015 m.m. apklausti 

82 mokiniai, anketų sugrįţo 60, viso – 73,2 % (29,5% maţiau nei šiemet). Šiemet apklausą 

41,5% (2017-2018 m.m. - 16 %), (2016-2017 m.m. - 50,6 %) noriau vykdė mokytojai nei 

mokiniai (2014-2015 m.m. - 8% noriau). 

 2018 – 2019 m. m. įvertinus ankčiau tirtas veiklos kokybės įsivertinimo sritis buvo 

nutarta išnagrinėti 1 –ąją sritį „Rezultatai“. 2017 – 2018 m. m. buvo nutarta išnagrinėti  2 –

ąją sritį „Ugdymas (-is) ir mokinių patirtys “. Tyrimo tikslas – ištirti ugdymo(-si) ir mokinių 
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patirčių efektyvumą EPMC. Respondentais buvo pasirinkti atsitiktiniai mokyklos I – III kursų 

moksleiviai, pedagogai ir administracijos darbuotojai. 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis. EPMC 2019 

metais naujai  pasirašytos ir vykdomos naujos bendradarbiavimo sutartys su: 

• Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetu; 

• Sporto klubu „Centauras“; 

• Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru; 

• Elektrėnų savivaldybės sporto centru; 

• Elektrėnų socialinės globos namai; 

• UAB Modus Energy Solutions 

Iš viso su socialiniais partneriais pasirašytos ir vykdomos 89 bendradarbiavimo 

sutartys.  

      2019 metais mokykloje buvo organizuotos edukacinės veiklos (pamokos, paskaitos, 

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

mokinius profesinio meistriškumo konkursuose, dalyvavo 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 

„Studijos 2019“.  

Mokykla aktyviai bendradarbiauja su Trakų, Kaišiadorių uţimtumo tarnybomis: 

mokykloje vyko paskaitos bedarbiams, vykdomos tęstinio profesinio mokymo programos. 

      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 medţiaga, 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, sprendţiant 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 
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organizuojant mokinių pavėţėjimą 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 uţsiėmimuose. Kartą per metus 

organizuojama Atvirų durų diena. 

Aukštadvario skyriuje tęsiamas ir plečiamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, 

tarp jų ir kaimo turizmo sodybomis, ugdymo įstaigomis. 

III SKYRIUS. BIUDŢETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

EPMC dalininkų pasiskirstymas pateikiamas lentelėje. 

 

LR Švietimo ir mokslo ministerija  

 kapitalo dydis 75% 

 įnašo vertė finansinių metų 

pradţioje ir pabaigoje 0.29 Eur. 

 

UAB “Anupriškių parkas“  

 kapitalo dydis 25% 

 įnašo vertė finansinių metų 

pradţioje ir pabaigoje 289.62 

Eur. 

 

 

 Viešosios įstaigos išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems 

asmenims, nurodytiems Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, nebuvo. 

 Ataskaitiniu laikotarpiu išmokų su viešosios įstaigos kolegialių organų nariais  ir 

dalininkais susijusiems asmenims nebuvo. 

EPMC biudţeto lėšos pasiskirstė atitinkamai pagal lėšas skiriamas: 

- Profesinio mokymo programoms finansuoti, kompetencijų vertinimui bei kita 82 

proc. skirto biudţeto arba 2052,500 tūkst. Eur 

- Ūkio lėšų 18 proc. skirto biudţeto arba 447,242 tūkst. Eur 

EPMC gautos lėšos ir jų panaudojimas iš valstybės biudţeto yra pateikiamas lentelėje 

ţemiau. 

 

Ei

l. 

N

r. 

Valstybės 

funkcija 

 
Ekonominės 

klasifikacijo

s straipsnis 

Straipsnio pavadinimas 

Gautos 

lėšos, 

Eur. 

Panaudotos 

lėšos, 

Eur. 

1 09.03.01.01  2.1.1.1.1.01 Darbo uţmokestis 1154000.00 1154000.00 

2     2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 359600.00 359600.00 

3    2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 4600.00 4600.00 

4     2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 10000.00 10000.00 

5     2.2.1.1.1.07 Apranga ir patalynė 1500.00 1500.00 
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Ei

l. 

N

r. 

Valstybės 

funkcija 

 
Ekonominės 

klasifikacijo

s straipsnis 

Straipsnio pavadinimas 

Gautos 

lėšos, 

Eur. 

Panaudotos 

lėšos, 

Eur. 

6     2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 1400.00 1400.00 

7 
    

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio material.turto 

einamasis remontas 

60000.00 60000.00 

8     2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 4500.00 4500.00 

9     2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 51000.00 51000.00 

10 
  

2.2.1.1.1.21 Informacinių technol.prekių ir 

paslaugų įsigijimas 

7000.00 7000.00 

11 
  

2.2.1.1.1.23 Ūkinio inventoriaus 

įsigijimas  

217000.00 217000.00 

12     2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų 101400.00 101400.00 

13   2.7.2.1.1.02 Socialinė parama natūra 600.00 600.00 

14 
  

2.7.3.1.1.01 Darbdavių soc.parama 

pinigais 

4000.00 4000.00 

15     2.8.1.1.1.01 Stipendijoms 47000.00 47000.00 

16   3.1.1.3.1.02 Kitų mašinų ir įrenginių 

įsigijimas 

30000.00 30000.00 

     Viso:   2053600.00 2053600.00 

17 09.08.01.01  2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 3066.71 3066.71 

     Iš viso:   2056666.71 2056666.71 

 

EPMC turėjo ir kitų finansavimo šaltinių: 

 Iš ES lėšų projektų vykdymui gauta 247,015 tūkst. Eur (Erasmus +), 10,893 tūkst. 

Eur (uţ pasėlius) 

 Iš Kitų šaltinių (2% paramos lėšos) gauta ir panaudota 0,897 tūkst. Eur, o taip pat 

iš Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programų vykdymui gauta 0,2 tūkst. Eur, „Švietimo ir ugdymo 

programos“ vykdymui gauta 0,65 tūkst. Eur.  

 

EPMC gautų pajamų struktūra atspindima grafike ţemiau. Grafike yra pateikiami 

einamųjų ir praėjusių metų duomenys. 
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Bendrai gautos pajamos paaugo lyginant su praėjusiais metais 22,5 proc.. Šis augimas 

atsirado dėl paaugusių beveik visų rūšių teiktų paslaugų. Suteiktų paslaugų aprašymas pagal 

pajamų struktūrą (tūkst. Eur): 

 Maitinimo pajamos  136,2 tūkst. eur 

 Komunalinės paslaugos ir elektros energija  19,8 (privatizuoti butai) tūkst. eur 

 Mokinių apgyvendinimas bendrabutyje  3,4 tūkst. eur 

 Transporto nuomos paslaugos 0,8 tūkst.eur 

 Kitos paslaugos  14,3 tūkst. Eur 
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PABAIGOS ŢODIS 

 

 EPMC kasmet vis sparčiau siekia ţengti išvien su technologine kaita ar 

naujausiomis darbo rinkos tendencijos, todėl ir šie 2019 veiklos metai buvo ne išimtis. EPMC 

vyko mokykliniai, nacionaliniai ir tarptautiniai renginiai, mokiniai ir mokytojai vyko į vizitus 

uţsieniuose bei buvo sulaukta daug garbių svečių. Daugelyje sričių pastebimos ryškios 

augimo tendencijos. Uţmegzti nauji ryšiai, vystomos mokymo kryptys atsinaujinančioje 

energetikoje, keičiamas įprastas renginių formatas, vystoma modernaus ir perspektyvaus 

mokymo idėja per nestandartinius metodus – tai tik dalis šioje ataskaitoje paţymimų įvykių 

EPMC veikloje. Ataskaita pateikia atsakymus į veiklos uţduotis apie darbuotojus ir jų 

kvalifikaciją, mokymo programas ir jų buvusius bei būsimus pokyčius, mokinius bei jų 

paţangumą,  EPMC supančios aplinkos analizę per ekonominius, socialinius ir kitus 

veiksnius, renginius ir kitas organizuotas veiklas. Ataskaitoje yra aptarta ir strateginio veiklos 

plano vykdymo dalis, kurioje esminė kryptis skiriama strateginių tikslų vykdymui, rizikų 

tikimybės maţinimui ir kokybės uţtikrinimui. Biudţeto lėšų panaudojimas yra pateikiamas 

ataskaitos pabaigoje, akcentuojant lėšų panaudojimo veikloje efektyvumą per sąnaudų 

maţinimo ir pajamų augimo skatinimą. Matomi akivaizdūs pokyčiai: pereita prie modulinio 

profesinio mokymo, gautas finansavimas projektui „Elektrėnų profesinio mokymo centro 

profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“, prijungtas Aukštadvario skyrius, vykdomi 

suaugusiųjų ir vaikų neformalaus švietimo projektai. 

 Įgyvendintos edukacinės bei prevencinės veiklos - dalyvauta respublikiniuose ir 

tarptautiniuose projektuose, renginiuose. Vykdant bendrą projektą su darbdavių konfederacija 

„Profesinio mokymo įstaigų absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas“ 

sudarytos sąlygos profesijos mokytojams tobulinti technologines kompetencijas tarptautinėse 

įmonėse svetur. 

 Efektyviai įgyvendintos ekonominio ir socialinio poveikio veiklos: tinkamai 

vykdyta socialinė parama mokiniams, biudţeto lėšos panaudotos skaidriai, nuolat gautos 

finansinės pajamos uţ teikiamas mokymo ar kitas paslaugas, naujai pasirašytos 5 

bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais, sėkmingai vykdytos tęstinio profesinio 

mokymo programos bendradarbiaujant su Trakų, Kaišiadorių uţimtumo tarnybomis.   

Kitų metų akcentu yra laikomas bendradarbiavimo su regiono darbdaviais 

plėtojimas.  

Sudarytos sąlygos asmenis persikvalifikuoti pagal tęstinio profesinio mokymo 

programas ir/ar jų modulius. Uţimtumo tarnyboje įregistruotos 53 programos ir/ar jų 

moduliai. 

2019 metais buvo atnaujinta sporto salės grindų danga. Grindų danga buvo 

pakeista į profesionalią ir funkcionalią įvairioms sporto šakoms tinkančią dangą. Dangos 

atnaujinimas įvykdytas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. 

Metų pabaigoje buvo uţtikrintas finansavimas naujam projektui siekiant plėsti 

profesinio mokymo infrastruktūrą. Problema, kuriai spręsti inicijuotas projektas – dėl 

nusidėvėjusios profesinio mokymo įrangos EPMC neturi galimybės uţtikrinti darbo rinkos 

poreikius atitinkančios profesinio mokymo kokybės. Siekiant didinti kokybiško profesinio 

mokymo prieinamumą, būtina aprūpinti EPMC švietimo sričių „Inţinerija ir inţinerinės 

profesijos“ bei „Menai“ mokymo programas trūkstama modernia praktinio mokymo įranga. 

 Sektoriniame praktiniame mokymo centre vykdomi praktiniai mokymai procentine 

išraiška lyginant su praeitais metais išaugo tiek EPMC, tiek kitų profesinio mokymo įstaigų 

mokiniams, mokytojams. Buvo tęsiamas praktinio mokymo organizavimas kolegijų, 

universitetų studentams, dėstytojams, stiprinami santykiai su Kauno technikos kolegija. 
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Vienas didţiausių poreikių yra bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, todėl naujos Švietimo 

mokslo ir sporto ministerijos idėjos dėl technologijų pamokų profesinėse mokyklose yra labai 

realios ir laukiamos. Dar didesnis skaičius mokinių buvo siunčiami į kitus profesinio 

mokymo įstaigų sektorinius praktinio mokymo centrus, ne visada jie siunčiami tik tada, kai 

nėra tinkamos bazės, daţnu atveju kitoje įstaigoje yra naudojama kita mokymo bazė, kurios 

praktinis išbandymas duoda mokiniams papildomos kokybės darbo rinkoje.  

 2020 metų vasario 6 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministras savo įsakymu 

patvirtino 2020–2022 metų strateginį veiklos planą. Šiame plane yra išskiriami keturi 

prioritetai, t.y. 

- 1 prioritetas. Darnios ir kūrybingos asmenybės ugdymas, kuriant pilietinę 

visuomenę ir veiksmingą darbo rinką (LRV prioritetinė kryptis Nr. 2.1.) 

- 2 prioritetas. Švietimo prieinamumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimas 

(LRV prioritetinė kryptis Nr. 2.2.) 

- 3 prioritetas. Švietimo ir mokslo institucijų tinklo, valdymo, karjeros ir 

finansavimo sistemų pertvarka (LRV prioritetinė kryptis Nr. 2.3.) 

- 4 prioritetas. Aukštojo mokslo, mokslo ir kultūros, meno ir inovacijų sistemos 

darnos uţtikrinimas (LRV prioritetinė kryptis Nr. 2.5.) 

 Visų šių prioritetų svarba bei šiais prioritetais sprendţiamos problemos bus 

ateinančių metų akcentais ir EPMC.  
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PRIEDAI 

2018-2019 m.m. vykdomos profesinio mokymo programos 

Valstybinis 

kodas 

Mokinių 

skaičius 

2020.01.01 

Apdailininko (statybininko)  M43073202 21 

Apdailininko (statybininko)  210073201 8 

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko  M44071401 31 

Automobilių elektros įrengimų remontininko M44071603 15 

Automobilių elektromechaniko 440071612 16 

Baldţiaus 210072201 13 

Bankinių operacijų tvarkytojo  330041201 14 

Dekoratyvinio ţeldinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo  M44081103 15 

Elektriko M44071304 17 

Elektros įrenginių elektromechaniko  330071304 7 

Finansinių paslaugų teikėjo  M44041202 20 

Interjero apipavidalintojo M43021201 19 

Interjero apipavidalintojo M44021201 7 

Interjero apipavidalintojo 330021202 17 

Kompiuterinės įrangos derintojo M43061103 27 

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus M32061101 12 

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus M44061111 21 

Konditerio  M44101301 25 

Logisto ekspeditoriaus  M44041701 20 

Logisto ekspeditoriaus  M43041701 22 

Logisto ekspeditoriaus  330041704 15 

Masaţuotojo  440091501 22 

Padavėjo ir barmeno M43101303 7 

Sekretoriaus mokymo programa M44041502 9 

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo P43021101 14 

Socialinio darbuotojo padėjėjo M44092001 11 

Sporto klubo veiklos organizatoriaus 440041704 20 

Staliaus 210073208 9 

Staliaus 210073212 14 

Statybos verslo paslaugų teikėjo 330041711 8 

Suvirintojo elektra rankiniu būdu  210071504 13 

Suvirintojo M44071501 29 

Virėjo M43101302 27 

Ţiniatinklio programuotojo  M44061108 10 

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas T43071401 29 

Elektrikas T43071304 24 
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2018-2019 m.m. vykdomos profesinio mokymo programos 

Valstybinis 

kodas 

Mokinių 

skaičius 

2020.01.01 

Automobilių elektros įrengimų remontininkas T43071603 13 

Finansinių paslaugų teikėjas T43041201 9 

Interjero apipavidalintojas   T43021201 9 

Konditeris  T43101302 9 

Kompiuterinio projektavimo operatorius  T43061202 4 

Logistas ekspeditorius  T43041701 12 

Socialinio darbuotojo padėjėjas  T43092001 17 

Sekretorius  T43041501 8 

Virėjas  T43101304 19 

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas  T43021102 10 

Technikos prieţiūros verslo darbuotojas  T43071602 18 

Viso 736 

AUKŠTADVARIS 

Technikos šaltkalvio 210071509 18 

Floristo* M22021401 14 

Šaltkalvio remontininko M44071502 13 

Technikos prieţiūros verslo darbuotojo 330071612 35 

Technikos prieţiūros verslo darbuotojo M43071603 21 

Technikos prieţiūros verslo darbuotojo M44071605 14 

Virėjo 330101306 14 

Virėjo M43101302 14 

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo 440041711 22 

Viso 165 

* mokymosi programa skirta specialiųjų poreikių asmenims 

 

Pirminis profesinis mokymas 2019 m. lentelėje ţemiau.     

Eil. 

Nr. 

Mokymo programos 

pavadinimas ir valstybinis 

kodas (2019 m.) 

Baigiamojo 

kurso 

mokinių 

skaičius 

(2019 m.) 

         Iš jų dalyvavo kompetencijų 

vertinime ir įgijo kvalifikaciją  

(2019 m.) 

Mokinių 

skaičius 
Proc. 

Kvalifikacijos  

įvertinimo 

vidurkis 

1 
Apdailininkas (statybininkas) 

210073201 
8 8 100 9 
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Eil. 

Nr. 

Mokymo programos 

pavadinimas ir valstybinis 

kodas (2019 m.) 

Baigiamojo 

kurso 

mokinių 

skaičius 

(2019 m.) 

         Iš jų dalyvavo kompetencijų 

vertinime ir įgijo kvalifikaciją  

(2019 m.) 

Mokinių 

skaičius 
Proc. 

Kvalifikacijos  

įvertinimo 

vidurkis 

2 
Statybos verslo paslaugų teikėjas 

330041711 
8 7 88 9 

3 
Aplinkotvarkos darbuotojas 

330081206 
19 17 89 9 

4 
Interjero apipavidalintojas 

330021202 
19 15 79 9 

5 
Elektros įrenginių 

elektromechanikas 330071304 
12 10 83 9 

6 
Automobilių elektromechanikas 

440071612 
21 19 90 9 

7 
Kompiuterinės įrangos derintojas 

330071402 
9 8 89 8 

8 
Kompiuterinio projektavimo 

operatorius 330061101 
19 15 79 9 

9 
Bankinių operacijų tvarkytojas 

330041201 
11 10 91 9 

10 
Finansinių paslaugų teikėjas 

M440412023 
21 16 76 8 

11 
Logistas ekspeditorius  

330041704 
21 19 90 8 

12 Sekretorius 330041501 10 8 80 9 

13 Sekretorius M44041502 10 8 80 9 

14 Padavėjas ir barmenas 330101304 14 12 79 7 

15 Virėjas 330101306 19 19 100 9 

16 Konditeris  330101307 10 10 100 9 

17 Masaţuotojas  440091501 14 14 100 9 

18 
Sporto klubo veiklos 

organizatorius 330041712 
15 14 93 9 

19 
Garso ir vaizdo technikos 

operatorius 440021307 
10 9 90 9 

20 Stalius 210073212 13 13 100 8 

21 Stalius 210073208 7 7 100 7 

22 Baldţius 210072201 7 5 71 8 

23 Siuvinių gamintojas 210072314 6 5 83 9 

24 
Suvirintojas elektra rankiniu būdu 

210071510 
11 10 91 8 

25 
Kompiuterinio projektavimo 

operatorius M32061101 
15 5 33 7 
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Eil. 

Nr. 

Mokymo programos 

pavadinimas ir valstybinis 

kodas (2019 m.) 

Baigiamojo 

kurso 

mokinių 

skaičius 

(2019 m.) 

         Iš jų dalyvavo kompetencijų 

vertinime ir įgijo kvalifikaciją  

(2019 m.) 

Mokinių 

skaičius 
Proc. 

Kvalifikacijos  

įvertinimo 

vidurkis 

26 Elektrikas M44071304 15 15 100 9 

27 Elektrikas T43071304 13 11 85 9 

28 
Ţiniatinklio programuotojas 

M44061108 
16 7 44 8 

29 Konditeris M44101301 7 6 86 10 

30 
Renginių techninio aptarnavimo 

darbuotojas T43021102 
12 7 58 10 

31 Virėjo (M44101304)* 23 20 87 8,4 

32 
Technikos prieţiųros verslo 

darbuotojo (330071612)* 
24 22 91,7 9,2 

33 
Smulkiojo verslo paslaugų teikėjo 

(330041710)* 
15 12 80 8,4 

*Aukštadvario skyrius 

 

 


