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Elektrėnai 

 

Posėdis įvyko 2021 m. spalio 26 d. 10.00–11.20 val.  

Posėdžiui pirmininkavo (kviestinis asmuo) – Lina Triponienė, Įstaigos direktorė. 

Posėdžio sekretorė  – Erdvilė Baliūnaitė. 

Posėdis vyko nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. 

 

Posėdyje dalyvavo:  

Vilma Andziulė, Ignitis gamyba, AB atstovė, 

Vladimiras Fedotovas, Lietuvos darbdavių konferencijos atstovas, 

Jolanta Jasukaitienė, Įstaigos mokytojų atstovė, 

Eglė Ližaitytė, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos atstovė, 

Viktoras Misiovič, Įstaigos kitų darbuotojų atstovas, 

Rima Valiukevičienė, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovė, 

Rūta Žukauskaitė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė. 

Posėdyje nedalyvavo Andželika Rutkevičiūtė, Įstaigos mokinių atstovė. Pastaba. Angelė 

Jakubynienė, Vilniaus regiono plėtros tarybos atstovė, informavo elektroniniu paštu, kad pasikeitė 

Vilniaus regiono plėtros tarybos veikla ir funkcijos, todėl ji nebėra Įstaigos tarybos narė, nes jos 

įgaliojimai pasibaigė kartu su Vilniaus regiono plėtros tarybos reorganizavimu. 

Kviestinis asmuo – Įstaigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Ališauskienė. 

 

Lina Triponienė pasiūlė posėdžio metu tiesiogiai balsuoti pateiktais klausimais.  

Rūta Žukauskaitė pastebėjo, kad tarybos posėdį turėtų vesti tarybos pirmininkas (-ė). Lina 

Triponienė paprašė leisti posėdį vesti jai. Įstaigos tarybos pirmininkė Vilma Andziulė neprieštaravo. 

Rūta Žukauskaitė pastebėjo, kad Įstaigos direktorius Įstaigos tarybos posėdyje yra kviestinis asmuo,  

jo nuomonė nėra lemiama, jis negali balsuoti, jis gali būti kviestas pristatyti priėmimo planavimo 

klausimą. 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl mokinių priėmimo 2021 m.  

2. Dėl mokinių 2022 m. priėmimo  

3. Informacija, paklausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Mokinių priėmimas 2021 m.  

Pranešėja Lina Triponienė pristatė 2021 metais pasirašytų sutarčių skaičių pagal mokymo 

programas. 

Klausimą uždavė Vladimiras Fedotovas. 

 

2. SVARSTYTA. Mokinių priėmimas 2022 m. 

Pranešėja Lina Triponienė pristatė Įstaigos suvestinę 2022 metų mokinių priėmimo planavimui 

(pridedama, 2 lapai). Taip pat apžvelgė 2023 ir 2024 metų planus. 

Rūta Žukauskaitė pasiūlė skaičius sumažinti atitinkamai atsižvelgus į  šių metų nubyrėjimo 

procentą bei planuotis tokias pačias lėšas, kurios gautos šiemet. Rūta Žukauskaitė priminė, kad pagal 

PMĮ 17 str. Įstaigos taryba turi balsuoti dėl bendro mokymosi vietų skaičiaus, atsižvelgdama į 

galimybes užtikrinti profesinio mokymo kokybę. Rūta Žukauskaitė pasitikslino, ar Įstaiga 
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nesispecializuoja energetikos srityje, turėdama Sektorinį praktinio mokymo centrą, o kitiems metams 

siūlo tiesiog įvairias (kirpėjo, ekspeditoriaus, konditerio) programas. 

Lina Triponienė patikslino, kad Sektorinis praktinio mokymo centras yra labai mažas ir yra 

pilnai įveiklintas, taip pat pabrėžė, kad Įstaiga yra regione, todėl lieka prie regiono poreikių 

tenkinimo.  

Vladimiras Fedotovas palaikė Liną Triponienę, pastebėjo, kad Elektrėnai nebėra energetikos 

miestas, nors turimą bazę reikėtų išlaikyti. Taip pat pastebėjo, kad ypač Vievio pusėje labai plečiasi 

logistika ir šią sritį Įstaiga turėtų orientuotis. 

Įstaigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Ališauskienė informavo, kad profesiniame 

mokyme yra finansuojamas ne atskiras mokinys, o grupė, todėl, jeigu pavyzdžiui grupėje yra 12 

mokinių, o norėtume priimti 25 mokinius, finansavimas išlieka toks pats (bet kvotų skaičius keičiasi) 

Lina Triponienė pasiūlė balsuoti už pateiktą Įstaigos suvestinę 2020 metų mokinių priėmimo 

planavimui.  

Balsavimo rezultatai: už“ – 7, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.  

Pritarta. 

NUTARTA:  

1. Pritarti pateiktai Įstaigos suvestinei 2022 metų mokinių priėmimo planavimui. 

2. Vadovaujantis PMĮ 17 str. nuostata, skelbti Įstaigos el. svetainėje tarybos (kolegialaus 

valdymo organo) šiandien patvirtintą bendrą mokymosi vietų skaičių (lentelės „F“ grafą). 

 

Pastaba. Po balsavimo Vladimiras Fedotovas pasiūlė kitais metais  aptarti 2022 m. priėmimo 

plano, įgyvendinimą. 

 

3. Informacija, paklausimai. 

Lina Triponienė informavo, kad bus atliktas Įstaigos mokymo kokybės įsivertinimas prasme 

(Įstaigos įstatų 47.1 punktas). Jolanta Jasukaitienė informavo, kad įsivertinimas bus atliktas lapkričio 

mėn., rezultatai pristatomi Mokytojų posėdyje gruodžio mėn. pradžioje.  

Lina Triponienė priminė, kad Įstaigos tarybos nariai turėtų informuoti tarybos pirmininką, jeigu 

nutiktų taip, kad dėl tam tikrų priežasčių jie nebegalėtų eiti Įstaigos tarybos nario pareigų.  

Lina Triponienė informavo, kad Darbuotojų atrankos ir metinės veiklos vertinimo principai, 

kurie pagal Įstaigos įstatų 47.3 punktą turėtų būti suderinti su Įstaigos taryba, yra integruoti į 

Įstaigos  darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašą. Lina Triponienė paklausė Įstaigos tarybos 

narių, ar jie sutiktų, kad Darbuotojų atrankos ir metinės veiklos vertinimo principai būtų palikti 

integruoti, o ne atskirai tvirtinami. Įstaigos tarybos nariai sutiko. Rūta Žukauskaitė paprašė persiųsti 

tvarkos aprašą visiems tarybos nariams, kad pamatytų integruotą dalį.  

Lina Triponienė informavo apie įvykusį Įstaigos administracijos susitikimą su Lietuvos elektros 

energetikos asociacija, kuri organizavo susitikimą įdarbinimo klausimais, ir pademonstravo 

darbdavių ir profesinio mokymo centrų (PMC) bendradarbiavimo pavyzdinę formą (pridedama, 1 

lapas). 

Rūta Žukauskaitė  pasiūlė darbdaviams turėti specialistų / ekspertų  savanorių, kurie vestų 

praktinius ir teorinius užsiėmimus  mokiniams. 

 

 

Posėdžiui pirmininkavo     Lina Triponienė 

 

 

Posėdžio sekretorė      Erdvilė Baliūnaitė 


