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VADOVO ŽODIS 

 

2021 metai vis dar buvo lydimi pandemijos ir kovos su ja priemonių. Šiuo 
laiku profesiniame mokyme vyko daug teisinių, socialinių ir kitų švietimui 
aktualių pokyčių. Akivaizdu, kad vienas didžiausių prioritetų buvo sklandaus 
ugdymo proceso užtikrinimas bei visos susijusios ir aktualios informacijos 
pasidalinimas su VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro (toliau – EPMC) 
bendruomene. EPMC nuo pat metų pradžios stengėsi saugiai sugrįžti į 
kontaktinį mokymą, suprasdama praktinio mokymo kaip profesinio mokymo 
pagrindo kokybiško užtikrinimo svarbą.  

Džiaugiuosi, kad 2021 metų viduryje turėjau galimybę prisijungti prie 
EPMC veiklos ir eiti direktorės pareigas. Tiesa, šis laikotarpis buvo iššūkių 
metas, kuris vis dar tęsiasi. Tenka pripažinti, kad tie iššūkiai tapo kasdiena, 
tačiau jie verčia tobulėti, keistis ir priimti inovatyviausius sprendimus.  

Svarbu pažymėti, kad nepaisant nuotoliniu būdu vykdyto ugdymo 
proceso, per tą pusės metų laikotarpį pavyko įgyvendinti daug svarbių, veiklai 
aktualių darbų. Norisi išdidžiai pripažinti, kad skaitmenizuotas turinys, 
nuotolinė veikla paskatino tobulėti bendruomenę ir įveiklino naujus ugdymo 
būdus ir formas. Didelis dėmesys buvo kreipiamas pameistrystės mokymo 
formos skatinimui.  

EPMC dalyvavo Elektrėnų sav. skelbtuose kvietimuose dalyvauti ir teikti 
paraiškas ne tik tiesioginėse ugdymo srityse, bet ir papildančiose veiklose 
tokiose kaip prevencija, bendruomenės įtraukimas, įvaizdžio gerinimas. 
Ieškant naujų paslaugų ir prekių pristatymo formų, buvo sukurtas elektroninės 
prekybos įrankis EPMC svetainėje. Metų pabaigoje buvo pristatytas ir 
patvirtintas naujojo laikotarpio trejų metų EPMC strateginis planas. Daug 
dėmesio skiriama jaunimo pritraukimui į profesinį ugdymą, todėl dideliu 
nuopelnu laikoma gauta akreditacija jaunimo savanorystei EPMC. 

Ir toliau keliame sau uždavinį tapti viešąja įstaiga, kuri yra atsakinga už 
savo veiklą ir jos sklaidą bendruomenėje, pedagogų potencialo atskleidimą ir 
didinimą,  bendradarbiavimo ir partnerystės tinklų plėtojimą, inovatyvaus 
ugdymo turinio ir metodų taikymą, efektyvių išteklių naudojimą, pagalbos 
mokiniui proceso optimizavimą, naujovių pritraukimą per paramą, projektus, 
prekių ir paslaugų teikimo veiklas, o taip pat įvaizdžio gerinimą. 

Veiklos ataskaitoje yra pateikta informacija apie profesinio mokymo 
įstaigos veiklą 2021 metais. Ataskaitoje yra pateikiami apibendrinti bei detalūs 
duomenys apie EPMC: finansinių išteklių panaudojimo racionalumas, 
suinteresuotųjų šalių poreikių tenkinimas ir galimybių suteikimas per švietimo 
rodiklių analizę, švietimo programų apimtys ir išteklių panaudojimas, 
profesionalių žmogiškųjų išteklių kompetencijos ir profesinio augimo 
apibrėžimas bei analizė, VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro veiklos 
veiksmingumas ir tęstinumas bei rizikos vertinimas. 

 

Direktorė                  Lina Triponienė 
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Bendra informacija apie EPMC 
 

1967 m. spalio 1 d. įkurta mokymo įstaiga Elektrėnuose, kurios pagrindinis 
uždavinys rengti specialistus Lietuvos valstybinei rajoninei elektrinei 
 
1990 m. rugsėjo 3 d. ši mokymo įstaiga pervadinama į  Elektrėnų 
energetikų mokyklą 
 

Nuo 1995 m. EPMC veikė Pravieniškių skyrius pataisos namuose 

 

2004 m. pavadinimas pakeistas į Elektrėnų profesinio mokymo centrą 

 

2005 m. EPMC tapo viešąja įstaiga 

 

2011 m. akredituota vidurinio ugdymo programa ir EPMC įsteigtas 
gimnazijos skyrius. 

 

Nuo 2019 metų prijungtas Aukštadvario skyrius 

 

2020 metais EPMC likviduojami Pravieniškių ir Aukštadvario skyriai, 
vykdant profesinio mokymo tinklo pertvarką 

 

2020 metais EPMC vykdomos tik modulines profesinio mokymo programas  

 

2021 metais EPMC įstatuose įtvirtintas nuotolinio mokymo proceso 
organizavimo būdas  

 

Institucijos 
pavadinimas: 

Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio 
mokymo centras 

Įstaigos kodas: 190976966 

PVM mokėtojo kodas: LT100004075612 

Adresas: Rungos g. 18, Elektrėnai, LT-26109 

Telefono Nr.: 8 528 39523 

Elektroninis paštas: rastine@empc.lt 

Tinklapis: www.epmc.lt 

Direktorius: Lina Triponienė 
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MISIJA  

Nuolat besimokantis, atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas žmogus 
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, veržli, atvira ugdymo institucija, suteikianti kiekvienam 
visuomenės nariui galimybę įgyti šiuolaikiškas profesijas ir mokytis 
visą gyvenimą. 

 

VERTYBĖS 

• Atvirumas - kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, 
dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms, kaitai. 

• Kūrybiškumas- generuojant vertingas idėjas ir jas 
įgyvendinant, iššūkius vertinant kaip naujas galimybes savo sėkmei 
kurti. 

• Atsakomybė- už savo veiksmus, moralines normas, aktyvus 
rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, savo 
šalimi. 
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Svarbiausi 2021 metų įvykiai 
2021 m. gegužės 18 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir 

aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino ir pripažino EPMC AKTYVIA 
MOKYKLA. Buvo organizuoti įvairūs renginiai, susiję su sporto ir sveikos gyvensenos 
propogavimu, kurie ugdė teigiamą požiūrį į sveikatą – paskaita „Mokinys mokiniui“, 
„Mitybos sutrikimai“, „Sveikatą stiprinančių estafečių turnyras“, organizuotas 
susitikimas su kultūrizmo ir fitneso sporto šakos atstovu Luku Salemonu. 

2021 m. vasarą organizuotos vasaros vaikų stovyklos.  

2021 m. birželio 30 d. vyko diplomų įteikimo šventė. 

2021 m. liepos 6 d. sudalyvauta Elektrėnų miesto šventėje „MUZIKA 
GARSIAU‘21“, įrengta edukacinė erdvė miesto svečiams ir gyventojams. 

2021 m. liepos 18 d. sudalyvauta Žaslių miesto organizuotame renginyje – 
spurgų šventėje. 

2021 m. rugpjūčio 28 d. sudalyvauta Kaišiadorių šventėje „Skambėkit, 
Kaišiadorys‘21“, kur buvo vykdomas profesinio mokymo viešinimas. 

2021 m. rugsėjo mėn. pradėta teikti „Siuvimo kursų“ paslaugos.    

2021m. rugsėjo mėn. pradėtas bendradarbiavimas tarp EPMC ir Peikko Lietuva. 
2021-11-30 -12-01 dienomis suvirintojų profesijos mokytojas O. Aslanovas stažavosi 
įmonėje. 

2021 m. rugsėjo 3d. prisijungta prie Elektrėnų savivaldybėje veikiančio 
„Iniciatyvų biuras“ iniciatyvos – „Šviesų festivalis‘21“. 

2021 m. nuo rugsėjo mėn. veiklą tęsė Robotikos būrelis, organizuojamas pagal 
Elektrėnų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 
tvarkos aprašą.  

2021 . rugsėjo 24 d. buvo minima Europos kalbų diena kartu su VšĮ „Tarptautinės 
Amerikos mokyklos Vilniuje“. 

2021 m. rugsėjo 23-29 d. organizuoti aukštalipių mokymai. 

Įgyvendinant projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas PMC „Žirmūnai“ Prekybos 
sektoriaus praktinio mokymo centre“ Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0002 2021 metų 
spalio 18 - 22 dienomis Elektrėnų profesinio mokymo centro apskaitininko profesijos 
grupė mokinių stažavosi VšĮ profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ viešbučių ir 
restoranų sektoriaus praktinio mokymo centre Vilniuje. 

Mokymai nuo lapkričio  29 d. iki  gruodžio 3 d.  pagal Masažuotojo modulinę 
profesinio mokymo programą besimokantiems mokiniams, vykdant projektą Nr. 
09.4.1-ESFA-T-736-02-0016 „Praktinių įgūdžių įgijimas Karaliaus Mindaugo 
Sektoriniame centre. 

Vykdant projektą   „Pramonės sektoriaus praktinių įgūdžių įgijimas SPMC“ Nr. 
09.4.1-ESFA-T-736-02-0004 automobilių elektromechanikai stažavosi Alytaus 
profesinio rengimo centro Inžinerinės pramonės sektorinio praktinio mokymo centre.  

2021 m. spalio 5 d. paminėta Mokytojų diena.  
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2021 m. spalio 25-29 d. pagal projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas PMC 
„Žirmūnai“ Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centre“  Nr. 09.4.1-
ESFA-T-736-02-0003 stažavosi ekspeditoriaus mokymo programos  mokiniai. 

2021 m. spalio 27 d. inžinerinių ir informatikos bei ryšių technologijų specialybių 
mokiniams pamoką apie elektros valdiklius ir jutiklius vedė ir su įmonės įrengimais, 
jų valdymu supažindino AB „Grigeo“ darbuotojai. 

2021 m. spalio mėn. pravesta Kauno UAB „SDG“ elektrikų mokymų kursai. 

2021 m. spalio 29 d. įrengtas Moliūgų parkas – ŠVIESOS LABIRINTAI 2021“, 
kuriame dalyvauti pakviesti buvo visos savivaldybės gyventojai ir EPMC 
bendruomenė.  

2021 m. lapkričio mėn. EPMC prisijungė prie savivaldybės organizuojamos 
akcijos Pasaulinės neišnešiotų kūdikių dienos paminėjime.  

2021 m. lapkričio mėn. pradėtos teikti Automobilių remonto paslaugos. Įsakymo 
Nr. 1V-206. Automobilių remonto paslaugas atlieka įstaigos mokiniai, kurie mokosi 
pagal Automobilių elektros įrengimų remontininko profesinę mokymo programą 
(valst. kodas M43071601, M44071603, T43071603) su profesijos mokytojų priežiūra. 

2021 m. lapkričio 16 d. organizuotas „Geriausio jaunojo automobilisto 2021” 
konkursas. Konkurso metu mokiniai sprendė kelių eismo taisyklių testą, pristatė 
automobilio sandarą ir komponentus, „važiavo“  lenktyninio automobilio 
simuliatoriumi.  

2021 m. lapkričio 17 d. organizuotas nuotolinis renginys Elektrėnų sav. 
darbdaviams kartu su Užimtumo tarnybos specialiste dėl pameistrystės mokymosi 
formos. 

2021 m. lapkričio 25 d. EPMC mokiniai dalyvavo jaunųjų vertėjų konkurse 
„JUVENES TRANSLATORES”, metų eigoje buvo organizuojami rašinių rašymo anglų 
kalba konkursai. 

2021 m. nuo gruodžio 1 d. pagal bendradarbiavimo sutartį Nr.5F-72 su UAB 
„Kietaviškių autocentru“ praktinį mokymą įmonėje atlieka du mokyklos mokiniai 
besimokantys pagal Automobilių elektros įrengimų remontininko profesinę mokymo 
programą. 

2021 m. gruodžio 2 d. didelio pasisekimo sulaukė ypatingai įrengtas EPMC 
Kalėdų parkas, į kurį buvo kviečiami visos savivaldybės gyventojai. 

2021 m. gruodžio 9 d. maisto sektoriaus profesijos mokytojai dalyvavo Kauno 
maisto pramonės ir prekybos mokymo centro įgyvendinamo projekto „Baltijos šalių 
profesinio meistriškumo konkursai viešojo maitinimo ir maisto pramonės 
sektoriuose“ sklaidos renginyje Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre. 

2021 m. gruodžio 10 d. organizuota integruota pamoka automobilių elektros 
įrengimų remontininko ir suvirintojo profesijų mokiniams. 

2021 m. gruodžio 15 d. suorganizuotas renginys „Adventinė popietė“ Elektrėnų 
skyriaus Trečiojo amžiaus universiteto studentams. 

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo profesijos mokiniai vykdė praktinį 
mokymą realiose darbo vietose: Klaipėda - Europos jaunimo sostinė 2021 uždarymas” 
(2021-12-18), TV3 „X FAKTORIUS“ laidos filmavime (2021-11-16), Justės 
Arlauskaitės-JAZZU muzikiniame ture po Lietuvą (2021-10-07), „Kaunas - Europos 
kultūros sostinė 2022”(2021-01-12).  



 

8 

 

EPMC vyko profesinio orientavimo veiklos „Pasimatuok profesiją“, kuriose 
dalyvavo Elektrėnų, Kaišiadorių savivaldybių, Vilniaus miesto mokyklų mokiniai. 

Organizuotos akcijos - „Atmintis gyva, nes liudija“, Tarptautinės Tolerancijos 
dienos minėjimas, „Savaitė be patyčių“. Prisijungta prie akcijos „Laiškas istorijai“, 
kurios iniciatorius Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda. 

EPMC puoselėjami lietuvių liaudies papročiai ir tradicijos - organizuota 
Užgavėnių šventė, Kaziuko mugė. 

EPMC organizuojami tradiciniai renginiai, skirti valstybės svarbioms datoms 
paminėti –  „Atmintis gyva, nes liudija“, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji. Organizuotos 
netradicinės pamokos kartu su politologu M. Baltrukevičiumi „Kaip veikia Lietuvos 
valstybė“, „1984 m. – išgyvenimo drama“, „Pabėgimas iš IX forto“, skaitytas 
pranešimas tarptautinėje konferencijoje „Paminklas kalbai ir knygai“. Elektrėnų 
profesinio mokymo centro mokinių ir mokytojų komanda dalyvavo respublikiniame 
profesinio meistriškumo konkurse „Mano kelionė po gimtąjį kraštą. Pasaulis Lietuvoje 
ir Lietuva pasaulyje“, kuriame nominuota už istorinių ir geografinių faktų pateikimo 
video siužetą! 

Mokiniai aktyviai dalyvavo konstitucijos egzamine ir pasitikrino savo žinias. 
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Personalas 
 

 

Kvalifikacijos tobulinimas Iki 5 dienų 

5 ir daugiau 
dienų per 

metus 

• Profesijos mokytojai 37 7 

• Bendrojo ugdymo 
mokytojai 8 1 

• Švietimo pagalbos 
specialistai 1  

 

• Atkreiptinas dėmesys, kad specialiųjų pedagogų EPMC šį laikotarpį nebuvo.  

50 53

19
20

1

1
1 1

2021 (viso 121
darbuotojų)

2020 (viso 117
darbuotojų)

Psichologai

Soc. Pedagogai

Bendrojo ugdymo
mokytojai

Profesijos mokytojai

Neatestuotų 
mokytojų 
skaičius; 2

Atestuotų, 
turinčių 

mokytojo 
metodininko 
kvalifikacinę 

kategoriją  
skaičius; 8

Atestuotų, 
turinčių vyr. 

mokytojo 
kvalifikacinę 

kategoriją   
skaičius; 30

Atestuotų, 
turinčių 

mokytojo 
kvalifikacinę 

kategoriją   
skaičius; 29
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Mokymo programos 

    2021–2022 m. m. yra vykdomos 32 pirminio profesinio mokymo programos, 
iš jų viena programa – floristas – pagal kurią mokosi specialiųjų poreikių turintys 
asmenys, įgyvendinamos 23 tęstinio profesinio mokymo modulinės mokymo 
programos. Pagal 16 profesinio mokymo programų mokosi asmenys iš Užimtumo 
tarnybos.  

Nuo 2021 metų sausio 1 iki 2021 gruodžio 31 dienos EPMC pagal formaliojo 
profesinio mokymo programas ar jų modulius  mokėsi ir asmens įgytas kompetencijas 
įsivertino 10 asmenų, siųstų mokytis iš Užimtumo tarnybos. Mokymo programos 
vykdomos mokykline mokymo programos teikimo forma ir pameistrystės forma. 
2019-2020 mokslo metais EPMC mokėsi 40 asmenų, siųstų iš  Užimtumo tarnybos, 
tačiau pandemijos laikotarpiu, kai mokykla dirbo nuotoliniu būdu, asmenims iš 
Užimtumo tarnybos mokymo programų vykdymas buvo sustabdytas, todėl mokinių 
skaičius ženkliai sumažėjo, 

2020-2021 mokslo metais profesinio mokymo programas baigė ir asmens įgytas 
kompetencijas įsivertino 310 absolventų.  2019-2020 mokslo metais kompetencijas 
įsivertino 354 asmenys. Po studijų įsidarbino 76 procentų absolventų. 
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EPMC viso buvo vykdoma 10 profesinio mokymo švietimo sričių programos. Jų pasiskirstymas pagal procentinį mokinių 
skaičių 2021 metų rugsėjo 1 dienai yra teikiamas grafike.  

 

 Detalūs duomenys apie vykdomas profesinio mokymo programas bei pagal jas besimokančių mokinių skaičių yra 
pateikiami priede prie ataskaitos.  

 Prieduose taip pat pateikiami duomenys apie kvalifikaciją įgijusius mokinius pagal profesinio mokymo programas. 

Architektūra ir statyba; 
7,2%

Informacijos ir ryšio 
technologijos; 10,3%

Inžinerija ir inžinerinės 
profesijos; 23,1%

Menai; 12,2%

Paslaugos asmenims; 12,9%

Socialinė gerovė; 8,1%

Sveikatos priežiūra; 6,2%

Transporto paslaugos; 2,3%

Verslas ir administravimas; 
13,0%

Žemės ūkis; 4,7%
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 Įvertinus tai, kad 2020-2021 m. m. šalyje buvo įvestas karantinas ir ilgą laiką mokymasis vyko nuotoliniu būdu bei į tai, 
kad darbo rinka buvo pakoreguota, absolventų įsidarbinimo situacija išliko stabili ir netgi vienu procentiniu punktu padidėjo palyginus 
su 2020 metais, t.y. nuo 75 proc. iki 76 proc. 

 Absolventų įsidarbinimo situacija 2021 metais pateikiama lentelėje žemiau. Paskutinėje lentelės grafoje nurodomas 2020 
metų laidos absolventų įsidarbinimas pagal įgytą kvalifikaciją. 

 

Programos pavadinimas 
(valstybinis kodas) 

Baigusiųjų 
programą 

2021 m. 
skaičius 

Dirbančiųjų 
skaičius 

iš jų
 d

irb
a

 p
a

g
a

l 
k

v
a

lifik
a

ciją
 %

 

Tęsia 
mokslus 

Iš jų
 p

ro
fesin

io
 

m
o

k
y

m
o

 įsta
ig

o
se 

Iš jų
 a

u
k

što
sio

se 
m

o
k

y
k

lo
se 

Išvyko 
į 

užsienį 

Nedirba 
ir 

nesimoko 
Kita 

 
Dirba pagal 

įgytą 
kvalifikaciją 

% 
palyginimas 

su 2020 
metais  

Konditerio modulinė profesinio 
mokymo programa M44101301 
T43101302  

32 22 60 4 3 1 1 3 2 56 

Kompiuterinio projektavimo 
operatoriaus modulinė profesinio 
mokymo programa M44061111 
T43061202 

16 10 70 3 – 3 – 2 1 50 

Apskaitininko modulinė profesinio 
mokymo programa  P43041101 
T43041102 

30 25 60 2 2 – – 2 1 – 

Ekspeditoriaus modulinė profesinio 
mokymo programa P43104109 
T43104112 

10 8 75 1 1 – – – 1 – 
 
 
 

Logisto ekspeditoriaus modulinė 
profesinio mokymo programa 
M43041701 

7 5 72 – – – 1 1 – 63 

Elektriko modulinė profesinio 
mokymo programa M44071304 
T43071304 

25 21 71 – – – 1 1 2 57 
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Programos pavadinimas 
(valstybinis kodas) 

Baigusiųjų 
programą 

2021 m. 
skaičius 

Dirbančiųjų 
skaičius 

iš jų
 d

irb
a

 p
a

g
a

l 
k

v
a

lifik
a

ciją
 %

 

Tęsia 
mokslus 

Iš jų
 p

ro
fesin

io
 

m
o

k
y

m
o

 įsta
ig

o
se 

Iš jų
 a

u
k

što
sio

se 
m

o
k

y
k

lo
se 

Išvyko 
į 

užsienį 

Nedirba 
ir 

nesimoko 
Kita 

 
Dirba pagal 

įgytą 
kvalifikaciją 

% 
palyginimas 

su 2020 
metais  

Padavėjo ir barmeno modulinė 
profesinio mokymo programa 
P32101303 T32101305 M43101303 

7 4 50 3 3 – – – – – 
 

Renginių techninio aptarnavimo 
darbuotojo modulinė profesinio 
mokymo programa P43021101 
T43021102 

25 22 77 – – – – – 3 67 

Sekretoriaus  modulinė profesinio 
mokymo programa M44041502 
T43041501 

8 6 83 1 – 1 – – 2 83 

Staliaus modulinė profesinio mokymo 
programa kodas  P43072201 
T43072202 

11 11 72 – – – – – – 67 

Virėjo modulinė profesinio mokymo 
programa  T21101303 M43101302 
T43101304 

20 17 68 1 1 – – – 2 75 

Žiniatinklio programuotojo modulinė 
profesinio mokymo programa 
M44061108 T43061303 

6 3 60 – – – 2 – 1 – 

Masažuotojo mokymo programa 
440091501 

12 10 66 – – – – – 2 67 

Sporto klubo veiklos organizatoriaus 
mokymo programa 440041704 

5 4 52 1 1 – – – – 75 

Interjero apipavidalintojo modulinė 
profesinio mokymo programa 
M43021201 M44021201 
T43021201 

9 6 59 1 1 – 1 – 1 56 
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Programos pavadinimas 
(valstybinis kodas) 

Baigusiųjų 
programą 

2021 m. 
skaičius 

Dirbančiųjų 
skaičius 

iš jų
 d

irb
a

 p
a

g
a

l 
k

v
a

lifik
a

ciją
 %

 

Tęsia 
mokslus 

Iš jų
 p

ro
fesin

io
 

m
o

k
y

m
o

 įsta
ig

o
se 

Iš jų
 a

u
k

što
sio

se 
m

o
k

y
k

lo
se 

Išvyko 
į 

užsienį 

Nedirba 
ir 

nesimoko 
Kita 

 
Dirba pagal 

įgytą 
kvalifikaciją 

% 
palyginimas 

su 2020 
metais  

Automatinių sistemų eksploatavimo 
mechatronikas  M44071401 
T43071401 

13 11 74 – – – 1 – 1 40 

Socialinio darbuotojo padėjėjo 
modulinė profesinio mokymo 
programa M44092001 T43092001 

18 12 75 – – – 2 – 4 – 

Automobilių  elektros įrengimų 
remontininko modulinė profesinio 
mokymo programa M44071603 
T43071603 

13 8 100 – – – 3 – 1 62 

Apdailininko (statybininko) modulinė 
profesinio mokymo programa 
M43073202 T32073213 

11 9 64 – – – 1 – 1 63 

Kompiuterinės įrangos derintojo 
modulinė profesinio mokymo 
programa M43061103 

10 7 65 2 2  1 –  – 

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė 
profesinio mokymo programa 
P43041201 T43041202 

11 6 60 3 – 3 1 – 1 77 

Suvirintojo modulinė profesinio 
mokymo programa M44071501 

10 10 70 – – – – – – 64 

 

 



 

15 

 

Mokiniai 

    2021 m. rugsėjo 1 d. mokinių skaičius buvo 707, kai tuo tarpu (2020.09.01 
dienai buvo 775, o 2019.09.01 dienai buvo 862). Šių metų skaičius mažėjo dėl gautų 
kvotų priėmimui skaičiaus.  

Bendrojo priėmimo metu, kaip skelbiama oficialioje bendrojo priėmimo 
lamabpo.lt svetainėje, į EPMC priimta 388 (2020 metais 496 mokiniai) į valstybės 
finansuojamas/nefinansuojamas vietas. Be to, yra skelbiama, jog iš įstojusiųjų 73 
(2020 metais 103 mokiniai) yra su/be pagrindiniu išsilavinimu ir 315 (2020 metais 
395 mokiniai) su viduriniu išsilavinimu. Mokymo sutarčių skaičius skiriamas į 
pirminio mokymo sutartis 225 (2020 metais 279) ir tęstinio – 170 (2020 metais 220). 
Pagal pasirašiusiųjų mokymo sutartis skaičių EPMC buvo šešiolikta tarp visų Lietuvoje 
veikiančių profesinio mokymo įstaigų. 

 

Mokinių, išbrauktų per mokslo metus, skaičius yra 90, tai sudaro beveik 12 
procentų nuo mokinių skaičiaus. Dažniausios „nubyrėjimo“ priežastys yra pateikiamos 
grafike, tačiau pagrindinė priežastis yra mokinių įsidarbinimas, t.y. 29 mokiniai. 2020 
metais pagrindinė priežastis buvo mokinių išvykimas į užsienį - 21 mokinys. 
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Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo metus praleido 6 pamokas. Be pateisinamų 
priežasčių vienas mokinys vidutiniškai praleido 6 pamokas. Lyginant su 2019-2020 
mokslo metais be pateisinamos priežasties pamokų praleidimo skaičius sumažėjo. 
Pamokų nelankymo problemoms spręsti yra taikomos prevencinės EPMC galiojančios 
procedūros, atnaujinamos tvarkos, buriamos darbo grupės, organizuojami susitikimai 
su tėvais (globėjais, rūpintojais). Mokinių nelankymo klausimams spręsti daug 
dėmesio skiria tiek dalykų mokytojais, tiek grupių vadovais. Įstaigos Vaiko gerovės 
komisija ypatingą dėmesį skiria mokinių nelankymo savalaikiam problemų 
sprendimui, pamokų nelankymo skaičiaus mažinimui. Vyksta bendradarbiavimas su 
Elektrėnų policijos komisariatu, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko 
Gerovės komisija, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Elektrėnų miesto PPT, socialiniais 
dabuotojais ir kt. 

Dažniausios pamokų praleidimo priežastys 

neturėjimas motyvacijos mokytis;  

problemos šeimoje; 

neigiama draugų įtaka; 

tingėjimas ir nenoras anksti rytais keltis; 

tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybės stoka. 

Priemonės lankomumui gerinti 

savalaikis tėvų informavimas; 

lankomumo apskaitos vykdymas; 

praleistų pamokų pateisinimas; 

bendradarbiavimas su mokyklos administracija, dirbančiais mokytojais, 
socialiniu pedagogu, psichologu iškilusioms mokinio pamokų nelankymo problemoms 
spręsti; 

EPMC įkurtos poilsio zonos; 

Užimtumo skatinimas per neformaliojo ugdymo veiklas. 
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Kaip ir prieš tai buvusių mokslo metų, taip ir 2021-2020 m. m. pagrindinio 
ugdymo programoje pažangumas išliko nepakitęs - 88 procentai. Visgi vidurinio 
ugdymo programos pažangumo procentas krito nuo 78 proc. iki 64 proc. EPMC 
tiksluose yra akademinių pasiekimų gerinimas per motyvacijos, bendruomeninės 
įtraukties, priemonių ir turinio kokybės, o taip pat papildomų veiklų skatinimą. 

Grafike žemiau pateikiamas 2021 m. valstybinių brandos egzaminų laikiusiųjų 
asmenų skaičius pagal mokomuosius dalykus. Iš viso valstybinius brandos egzaminus 
išlaikė 86 proc. laikiusių mokinių (28 mokiniai). 

 

Mokyklinių brandos egzaminų suvestinė yra pateikiama palyginant keturių metų 
rezultatus grafike žemiau. Yra pateikiamas laikiusių ir išlaikiusių egzaminus skaičius. 
Atkreiptinas dėmesys, kad 2021 metais nebuvo laikiusių menų egzamino, be to 
laikiusiųjų skaičius buvo didesnis nei 2020 metais.  
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Mokinių skaičius 2020 ir 2021 metais I, II gimnazijos klasėse išlieka panašus. 
Yra stebima tendencija, jog metų eigoje mokiniai iš kitų gimnazinių mokyklų kreipiasi 
dėl galimybės pereiti mokytis į EPMC. Šios ugdymo pakopos mokiniai pereina į EPMC 
dėl įvairių priežasčių, dažniausiai jų nurodomos priežastys yra mokymosi sunkumai, 
mikroklimatas, motyvacija ir kt. Svarbu pastebėti, kad didžioji dalis šių mokinių lieka 
mokytis EPMC ir įgyja specialybę. 

 

 

Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas pateikiamas lentelėje žemiau.  

Mokslo 
metai 

Dvyliktokų  
skaičius 
m. m. 
pabaigoje 

Brandos 
atestatus 
gavusių 
mokinių 
skaičius   

Brandos 
atestatus 
gavusių 
mokinių 
dalis 
(proc.) 

Dešimtokų   
skaičius 
m. m. 
pabaigoje 

Pagrindinio  išsilavinimo     

pažymėjimus 
gavusių 
mokinių 
skaičius   

pažymėjimus 
gavusių 
mokinių 
dalis (proc.) 

2020-2021 44 26 59,1% 29 17* 58,6% 

2019-2020 37 21 56,8% 30 23 76,7% 

2018-2019 58 23 39,7% 23 16 69,6% 

2017–2018  45 31 68,9% 24 21 87,5% 
*10 mokinių dėl nepažangaus mokymosi liko kartoti kursą 

Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo būrelius įstaigoje 2020-2021 m. m., 
skaičius yra 132  ir tai sudaro 17% nuo visų besimokančiųjų EPMC. Neformaliam 
ugdymui 2020-2021 m. m. metams skirtos 1521 valandos. 

EPMC mokėsi 29 mokiniai iš kitų gimnazijų, pasirinkę 7 modulius: Automobilio 
kompiuterinių tinklų diagnostika, Pasiruošimas atlikti suvirinimo darbus, Picų 
gaminimas, Saldžiųjų patiekalų gaminimas, Kompiuterinis projektavimas, Metalo 
technologinių darbų atlikimas, Pasiruošimas aptarnauti svečius.  

 

 

9

19

20

29
29

31

Mokinių skaičius 2018-2019Mokinių skaičius 2019-2020 Mokinių skaičius 2020-2021

9 klasė

10 klasė



 

19 

 

Projektai ir profesinio meistriškumo konkursai 

Projektinei veiklai EPMC yra skiriamas ypatingas dėmesys, nes dėka projektų didėja EPMC žinomumas, mokiniai įgija 
tarptautinės darbinės patirties ir susipažįsta su pasauline praktika, mokytojai kelia kvalifikaciją ir tobulina užsienio kalbos žinias, 
įtraukiama bendruomenė, atnaujinama materialinė bazė, sukuriami intelektualiniai produktai. Visų šių priemonių dėka gerėja EPMC 
situacija ir didinama informacijos sklaida.  

Ypatingas nuopelnas yra tai, jog EPMC mokiniai aktyviai dalyvavo tarptautinėse stažuotėse. Per 2021 m. stažuotėse užsienyje 
dalyvavo 45 mokiniai, t. y. 6.4 proc. visų mokinių. 

Projekto pavadinimas 
 

Šalis Dalyviai 

Mokinių 
skaičius 

Profesijos 

Erasmus+ Leonardo da Vinci programos Pirmojo 
pagrindinio veiksmo (mobilumas mokymosi tikslais KA1) 
projektą 2020-1-LT01-KA102-077467 „Galimybės, 
įgūdžiai, patirtis“ 

Malta 10 Apdailininkas (statybininkas), Finansinių 
paslaugų teikėjas, 
Virėjas, 
Padavėjas ir barmenas, 
Interjero apipavidalintojas 

Erasmus+ Leonardo da Vinci programos Pirmojo 
pagrindinio veiksmo (mobilumas mokymosi tikslais KA1) 
projektą 2020-1-LT01-KA102-077467 „Galimybės, 
įgūdžiai, patirtis“ 

Malta 8 Socialinio darbuotojo padėjėjas, 
Finansinių paslaugų teikėjas, 
Virėjas, 
Suvirintojas, 
Logistas ekspeditorius, 
Interjero apipavidalintojas 

Erasmus+ Leonardo da Vinci programos Pirmojo 
pagrindinio veiksmo (mobilumas mokymosi tikslais KA1) 
projektą 2020-1-LT01-KA102-077467 „Galimybės, 
įgūdžiai, patirtis“ 

Malta 8 Apsakitininkas, 
Apdailininkas, 
Kompiuterinės įrangos derintojas, 
Sporto klubo veiklos administratorius, 
Virėjas 
 

Erasmus+ Leonardo da Vinci programos Pirmojo 
pagrindinio veiksmo (mobilumas mokymosi tikslais KA1) 
projektą 2020-1-LT01-KA102-077467 „Galimybės, 
įgūdžiai, patirtis“ 

Italija 8 Automobilių elektromechanikas, 
Socialinio darbuotojo padėjėjas, 
Sporto organizacijos veiklos administratorius 
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Projekto pavadinimas 
 

Šalis Dalyviai 

Mokinių 
skaičius 

Profesijos 

Erasmus+ Leonardo da Vinci programos Pirmojo 

pagrindinio veiksmo (mobilumas mokymosi tikslais KA1) 

projektą  2021-1-LT01-KA121-VET-000005876 

Italija 5 Finansinių paslaugų teikėjas, 
Apdailininkas, 
Interjero apipavidalintojas 

KA 1 asmenų mokymosi mobilumas 
„Dirbančių profesinio mokymo įstaigų mokinių ir 
absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje 
stiprinimas (V etapas)“ 
Nr. 2020-1-LT01-KA102-077694 

Rumunija 2 Kompiuterinės įrangos derintojas 

Kroatija 1 Virėjas 

Vengrija 1 Masažuotojas 

  

Taip pat buvo tęsiamas ir nuo 2018 metų vykdomas tarptautinis KA2 Erasmus+ projektas „Platform for self-assessment and 
development of the teaching competence for VET teachers and trainers“. Projekto pabaiga buvo numatyta 2020 metų paskutinį 
ketvirtį, bet dėl pandemijos jo užbaigtumas atidėtas ir projektas baigtas 2021 metų pirmame ketvirtyje. Projekto tikslas buvo sukurti 
elektroninį įrankį, kurio pagalba profesijos mokytojai galės įsivertinti, valdyti, prižiūrėti ir lyginti savo kompetencijas. Turint omeny 
šios užduoties kompleksiškumą ir išskirtinumus kiekvienoje profesinėje sistemoje atskirose šalyse, tuo pačiu ir požiūrių skirtumus, 
išvystytą patirtį, yra ypatingai svarbu gebėti glaudžiai bendradarbiauti tarp partnerių iš Italijos, Vokietijos ir Lietuvos. Įrankį galima 
rasti ir išbandyti https://teachvet.eu/ .  

 2020 m. sausio 13 d. pasirašyta sutartis bei  gautas finansavimas  iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų projekto Nr. 09.1.2-
CPVA-K-722-01-0024 „Elektrėnų profesinio mokymo centro profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimui. Praktinio  
mokymo bazės tinkamumas ir atitiktis darbo rinkos poreikiams yra viena  iš svarbiausių kokybiško profesinio mokymo ir mokymosi 
sąlygų. Vykstant sparčiai technologinei raidai bei augant naujausių technologijų taikymo mastams verslo įmonėse, Elektrėnų 
profesinio mokymo centras   visada siekė moksleivius supažindinti ir išmokinti dirbti su  pačia moderniausia įranga.  

 Dar trijuose projektuose, skatinančiuose praktinių įgūdžių įgijimą sektoriniuose praktinio mokymo centruose, EPMC 
dalyvauja kaip partneris. 2021 metais buvo vykdytos visos numatytos projektinės veiklos ir stažuotės sektoriniuose praktinio 
mokymo centruose. Visa projektinė informacija yra pasiekiama EPMC svetainėje http://www.epmc.lt/es-parama/  

Lentelėje yra pateikiama suvestinė apie dalyvavimą profesinio meistriškumo konkursuose Lietuvoje kitose profesinio mokymo 
įstaigose. 

https://teachvet.eu/
http://www.epmc.lt/es-parama/
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Konkurso pavadinimas Dalyvavusių 
profesijos 
mokytojų 
skaičius 

Dalyvavusių 
mokinių  
skaičius, 

grupė 

Konkurso vieta Pasiekimai 

Apdailininko profesinio meistriškumo konkursas 
,,Paruošk ir nudažyk sieną kokybiškai“ 

2 2 Biržų TVMC III 

Profesinio meistriškumo konkursas – kūrybinės 
dirbtuvės „Paviršių dekoravimas“ (dalyvavo 

interjero apipavidalintojai) 

2 2 Mažeikių politechnikos 
mokykla 

I 

Konditelio profesinio meistriškumo konkursas 
„Tau, mano mamyte“ 

1 2 Kauno maisto pramonės ir 
prekybos mokymo centras 

– 

Profesinio meistriškumo konkursas „Mano kelionė 
po gimtąjį kraštą. pasaulis Lietuvoje ir Lietuva 

pasaulyje“  

3 4 Kauno buitinių paslaugų ir 
verslo mokykla 

Nominacija už istorinių ir 
geografinių faktų pateikimo 

video siužetą 
Interjero apipavidalintojo respublikinis konkursas 
„Kalbantis knygos skirtukas – 2021“ 

2 1 VšĮ Šiaulių profesinio 
rengimo centras 

II 

Profesinio meistriškumo konkurse „Masažuotojas 
2021″ 

1 2 Zarasų profesinė mokykla – 

Atkreiptinas dėmesys, kad nepaisant pandemijos EPMC vyko kiekvienos profesijos meistriškumo konkursai. Dalis konkursų 
buvo vykdomi nuotoliniu būdu. Kiekvienu konkursu buvo pasidalinti EPMC facebook profilyje ir svetainėje. 
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Sektorinio praktinio mokymo centro veikla 
Praktinis mokymas energetikos sektorinio praktinio mokymo centre buvo 

vykdomas ne tik EPMC mokiniams, bet ir priimant kitų švietimo įstaigų mokinius ir bendrojo 

ugdymo mokinius. Viso 251 dalyviams per 2021 metus organizuotas praktinis mokymas 

energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre: dalyvavo Kauno informacinių 

technologijų mokykla, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Kauno statybos ir 

paslaugų mokymo centras, Kauno technikos profesinio mokymo centras, Jonavos 

politechnikos mokykla.  

PMĮ pavadinimas Mokymo programos 

pavadinimas 

Mokinių 

sk. 

Mokytojų 

sk. 
Kauno informacinių technologijų 

mokykla Multimedijos paslaugų teikėjas  128 3 

Karaliaus Mindaugo profesinio 

mokymo centras 

Renginių techninio aptarnavimo 

darbuotojas  17 2 

Kauno technikos profesinio 

mokymo centras 

Atsinaujinančios energetikos įrangos 

montuotojas 43 3 

Kauno statybos ir paslaugų 

mokymo centras Apdailininkas  34 2 

Jonavos politechnikos mokykla Elektrikas 17 2 

   239 12 

Skaičiuojama 160 EPMC mokinių, kurie per 2021 metus vyko į praktiką kituose 

sektorinio praktinio mokymo centruose - Alytaus profesinio rengimo centre, Kauno statybos 

ir paslaugų mokymo centre, Kauno technikos profesinio mokymo centre, Karaliaus Mindaugo 

profesinio mokymo centre, Profesinio mokymo centre "Žirmūnai“. 

PMĮ pavadinimas Programos pavadinimas 
Mokini
ų sk. 

Mokytoj
ų sk. 

Profesinio mokymo centras 
"Žirmūnai" Apskaitininkas  10 2 

 Ekspeditorius 2 1 
Alytaus profesinio rengimo 
centras Apdailininkas  6 1 

 

Automobilių elektros  įrengimų 
remontininkas 5 1 

 

Darbininko, dirbančio aukštalipio 
darbus, v.k. 260086203 7 1 

Karaliaus Mindaugo profesinio 
mokymo centras Masažuotojas  26 2 

 Socialinio darbuotojo padėjėjas  14 1 
Kauno technikos profesinio 
mokymo centras 

Automobilių elektros  įrengimų 
remontininkas 70 4 

Kauno statybos ir paslaugų 
mokymo centras Apdailininkas  20 2 

  160 15 
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Edukaciniuose užsiėmimuose ir profesinio orientavimo veiklose dalyvavo iš viso 

218 pradinio ir vidurinio ugdymo mokyklų mokinių:  S. Kovalevskajos gimnazija, Kaišiadorių 

r. Palomenės pagrindinė mokykla, Elektrėnų pagrindinė mokykla, Elektrėnų sav. Vievio 

Jurgio Milančiaus pradinė mokykla. 

Bendrojo ugdymo mokyklos pavadinimas  Veiklos 
pavadinimas 

Mokinių 
sk. 

Elektrėnų pradinė mokykla 
Edukaciniai užsiėmimai 115 

Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija 

Profesinis orientavimas 30 

Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla 

 

Edukaciniai užsiėmimai 60 

Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla 

 

Profesinis orientavimas 13 

   218 
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Kokybės užtikrinimas 
2021 m. lapkričio mėnesį EPMC buvo vykdomas veiklos kokybės įsivertinimas. 

Tyrimas buvo atliktas “IQUES online Lietuva” elektroninėje platformoje. Dalyvauti 
anoniminėje elektroninėje apklausoje  buvo pakviesti 94 (atitinkamai 2020 metais 50) 
bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojai, administracijos bei ūkio dalies darbuotojai. Pilnai 
atsakytų (įskaitant iš dalies atsakytus) klausimynų sugrįžo 68, tai sudaro 73% visų pakviestų 
darbuotojų skaičiaus (2020 m. – 86 %).  

Dalyvauti apklausoje  elektroniniu paštu buvo pakviesti 541 mokiniai. Pilnai atsakytų 
(įskaitant iš dalies atsakytus) klausimynų šiemet sugrįžo 190 (35,1%). Šiemet sugrįžo 3,7 
procentiniais punktais mažiau užpildytų anketų negu 2020 m.  38 (38,8%). Šiemet apklausą 
– 37,2% noriau vykdė mokytojai negu mokiniai. 2020 metais buvo atvirkščias procesas - 
63,2% labiau įsitraukė mokytojai nei mokiniai. 

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės nariai nagrinėjo visas veiklos kokybės 
įsivertinimo sritis: rezultatai, mokymas ir mokymasis, parama mokiniui, valdymas ir ištekliai. 
Vykdant kokybės užtikrinimo veiksmus, buvo remtasi įsivertinimo kokybės vadovu, mokyklų 
savęs vertinimo instrumentais ir jų naudojimo rekomendacijomis. Siekiant kuo efektyviau 
išsiaiškinti stipriąsias ir silpnąsias EPMC puses, apklausa atlikta elektroninėje erdvėje, 
rezultatus apdorojant anonimiškai. 

 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 
ir savivaldybėmis 

2021 metais EPMC pradėjo arba atnaujino bendradarbiavimą su šiomis įstaigomis: 

• I.Bliujūtės IĮ „TAIVETA“ 

• UAB „Peikko Lietuva“ 

• Alytaus profesinio rengimo centras 

• D. Žymantienės IĮ „Pas Dainą“ 

• VšĮ „Lietuvos verslo kolegija“ 

• VšĮ „Kauno technikos kolegija“. 

Viso su verslo ir socialiniais partneriais pasirašytos ir vykdomos 91 bendradarbiavimo 
sutartis, o su švietimo įstaigomis – 41 bendradarbiavimo sutartis.  

2021 metais EPMC 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, vedė pamokas mokiniams. 2021 m. metais EPMC nenutraukė tradicijų ir 
virtualioje erdvėje organizavo tradicinę Kaziuko mugę, kurioje prekiauta mokyklos mokinių 
ir mokytojų gaminiais.  

EPMC bendradarbiauja su regiono bendrojo ugdymo mokyklomis, organizuoja Amatų 
dienas, kurių metu mokinius informuoja apie EPMC vykdomas profesinio mokymo 
programas, priėmimo tvarką, mokymosi sąlygas, įsidarbinimo galimybes.  

EPMC aktyviai bendradarbiauja su Trakų, Kaišiadorių užimtumo tarnybomis: vyksta 
paskaitos bedarbiams, vykdomos tęstinio profesinio mokymo programos. 
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Finansai 
EPMC dalininkų kapitalo ir įnašo pasiskirstymas: 

LR Švietimo ir mokslo ministerija  

• kapitalo dydis 75% 

• įnašo vertė finansinių metų pradžioje 
ir pabaigoje 287175,11 Eur 

UAB “Anupriškių parkas“  

• kapitalo dydis 25% 

• įnašo vertė finansinių metų pradžioje ir 
pabaigoje 289,62 Eur 

Atkreiptinas dėmesys į išmokas: 
- 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. 

 
Gautos EPMC biudžeto lėšos: 

Profesinio mokymo programoms finansuoti, įskaitant 
lėšas kompetencijų vertinimui (1852,44 Eur) bei kitas 
lėšas ugdymui   
86% skirto biudžeto arba 1969,921 tūkst. Eur  

Ūkio lėšos  
14% skirto biudžeto arba 308,881 tūkst. Eur 

 
EPMC gautos lėšos ir jų panaudojimas iš valstybės biudžeto: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

80,86%

19,14%

Darbo užmokestis Kitos išlaidos 1,66%

0,22%

0,26%

0,01%

0,00%

1,84%

0,14%

3,29%

0,29%

4,79%

0,11%

0,94%

5,39%

0,18%

Socialinio draudimo įmokos

Ryšių paslaugos

Transporto išlaikymas

Apranga ir patalynė

Komandiruotės

Ilgalaikio turto einamasis remontas

Kvalifikacijos kėlimas

Komunalinės paslaugos

Informacinių technol.prekių ir paslaugų
įsigijimas

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas

Socialinė parama natūra

Darbdavių soc.parama pinigais

Stipendijoms

Kompiuterinės techninės ir elektroninių
ryšių įrangos įsigijimo išlaidos
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EPMC gautos lėšos iš ES projektų ir kitų šaltinių lyginant su 2020 metais padidėjo 

45,98 proc. Uždirbtos pajamos padidėjo 15,9 proc. Teigiamą pokytį lėmė pajamos iš šių 

paslaugų – ilgalaikio turto nuomos, mokymo pajamos, gautos iš mokinių, kurie mokosi 

valstybės nefinansuojamuose vietose, ilgalaikio turto pardavimo pajamos.  

 

 

Suteiktų paslaugų aprašymas pagal pajamų struktūrą (tūkst. Eur): 

• Maitinimo pajamos  67 tūkst. Eur 

• Komunalinės paslaugos ir elektros energija  56,5 (privatizuoti butai) tūkst. Eur 

• Mokinių apgyvendinimas bendrabutyje  2,1 tūkst. Eur 

• Turto nuomos paslaugos 16,8 tūkst. Eur 

• Ilgalaikio turto pardavimo pajamos 4,4 tūkst. Eur 

• Mokymo pajamos (už mokslą valstybės nefinansuojamose vietose, už mokslą, kai 
mokiniai siunčiami iš užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos) 49,4 tūkst. Eur 

• Kitos paslaugos (palūkanos, delspinigiai, administravimas, kt. paslaugos) 12,4 
tūkst. Eur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

180

37

143

208,6

49,4

159,2

Visos pajamos, tūkst. eurų Už suteiktas mokymo paslaugas Už kitas teiktas paslaugas

Gauta pajamų, tūkst eurų

2019-2020 2020-2021
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PABAIGOS ŽODIS 

 

 EPMC metai iš metų stengėsi išlikti konkurencinga ir šiuolaikinius poreikius 
atitinkančia profesinio mokymo įstaiga, privalančia plėtoti kokybišką ugdymo procesą, siūlyti 
darbo rinkai inovatyvias mokymo programas, perspektyvias profesijas, siūlyti darbo rinkai ne 
tik pirmines, bet ir tęstines mokymo programas, ieškoti alternatyvių mokymo procesų, 
lanksčių mokymo formų bei būdų. 2021 metai buvo ne išimtis ir net ribojantys kontaktinio 
ugdymo organizavimo būdai netapo kliūtimi, vykdant užsibrėžtus tikslus. 
 Antroje 2021 metų pusėje jau vyko kontaktinis, maksimaliai saugus mokymo 
organizavimas, todėl ir vykdytos veiklos buvo pasiekiamos platesniam bendruomenės ratui. 
Akivaizdu, kad tiek nuotolinio tiek kontaktinio mokymo metu, geriausiu įrankiu tapo 
skaitmenizuotos platformos. Džiugu, kad EPMC bendruomenė įvaldė ne vieną tokį įrankį ir 
jo dėka galėjo pasiekti visus suinteresuotus asmenis.  
 Pandemijos metai atnešė daug abejonių, įsivyravo daug neigiamų nuotaikų, todėl 
ypatingas dėmesys buvo skiriamas ir aplinkos mikroklimato gerinimui. Įvairios anketinės 
apklausos, mokymai padėjo gerinti bendrą atmosferą, stiprinti emocinę sveikatą. 
  Ši 2021 metų veiklos ataskaita pateikia atsakymus į veiklos užduotis apie 
darbuotojus ir jų kvalifikaciją, mokymo programas ir jų buvusius bei būsimus pokyčius, 
mokinius bei jų pažangumą,  EPMC supančios aplinkos finansinius, teisinius ir kokybinius 
veiksnius, edukacinius renginius ir kitas organizuotas veiklas.  
 2021 metais vykusių veiklų rezultatai yra akivaizdūs: įvestos naujos modulinio 
profesinio mokymo programos, užtikrinamas kitų šaltinių finansavimas,  veiklos 
organizuojamos tiek ikimokyklinio amžiaus tiek Trečiojo amžiaus universiteto dalyviams, 
teiktos paraiškos įvairių sričių savivaldybės projektų įgyvendinimui, organizuojami 
neformalūs užsiėmimai, stovyklos įvairaus amžiaus asmenims. Įgyvendintos edukacinės bei 
prevencinės veiklos - dalyvauta šalies ir tarptautiniuose projektuose, renginiuose, 
nacionaliniuose meistriškumo konkursuose. Efektyviai įgyvendintos ekonominio ir socialinio 
poveikio veiklos: tinkamai vykdyta socialinė parama mokiniams, biudžeto lėšos panaudotos 
skaidriai, nuolat gautos finansinės pajamos už teikiamas mokymo ar kitas paslaugas, naujai 
pasirašytos ir vykdomos bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais, sėkmingai 
vykdytos tęstinio profesinio mokymo programos bendradarbiaujant su Trakų, Kaišiadorių 
užimtumo tarnybomis.   
 Bendrojo priėmimo metu, kaip skelbiama oficialioje bendrojo priėmimo lamabpo.lt 
svetainėje, į EPMC priimta 388 mokiniai. Pagal pasirašiusiųjų mokymo sutartis skaičių EPMC 
buvo šešiolikta tarp visų Lietuvoje veikiančių profesinio mokymo įstaigų. 

Kitų metų akcentu yra laikomas bendradarbiavimo su regiono darbdaviais 
plėtojimas, mokymo programų atnaujinimas, materialinės bazės optimizavimas. Sudarytos 
sąlygos asmenis persikvalifikuoti pagal tęstinio profesinio mokymo programas ir/ar jų 
modulius Užimtumo tarnybos mokiniams. Plečiamas modulių pasirinkimas  bendrojo 
ugdymo mokyklų ir gimnazijų mokiniams studijuoti profesiniame mokymo centre.  

 EPMC akcentuoja šiuos prioritetus ateinantiems metams, t.y.  mokymo ir mokymosi 
proceso stiprinimas, vadybos stiprinimas, o taip pat patrauklumo ir atvirumo bendruomenei 
skatinimas.  

Informacija ir duomenys yra pateikti vadovaujantis Viešųjų įstaigų įstatymo galiojančiomis redakcijos 
nuostatomis dėl veiklos tikslų, uždavinių, 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 EPMC 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. 
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PRIEDAI 
2021-2022 m.m. vykdomos profesinio mokymo 
programos Valstybinis kodas 

Mokinių skaičius 
2021.09.01 

Apdailininko (statybininko)  P32073205 23 

Apskaitininko P43041101,P420411
01 

30 

Ekspeditoriaus P43104109 9 

Finansinių paslaugų teikėjo  P43011201 18 

JavaScript programuotojo P43061303 8 

Interjero apipavidalintojo P43021201, 
P42021201 

18 

Konditerio P43101302 7 

Masažuotojo  P43091501 14 

Padavėjo ir barmeno P32101303 13 

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo P43021101 15 

Socialinio darbuotojo padėjėjo P43092301, 
P42092301 

30 

Sporto organizacijos veiklos administratoriaus P43041302 9 

Staliaus P43072201 2 

Suvirintojo  P43071501 14 

Virėjo P21101303, 
P42101303 

26 

Floristo (spec. ugdymosi poreikių) M22021401 7 

Apdailininko (statybininko)  M43073202 13 

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko  M44071401 7 

Automobilių elektros įrengimų remontininko M44071603, 
M43071601 

67 

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo 
darbuotojo  

M44081103 18 

Elektriko M44071304 13 

Interjero apipavidalintojo M43021201, 
M44021201 

26 

Kompiuterinės įrangos derintojo M43061103 31 

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus M44061111 19 

Konditerio  M44101301 9 

Logisto ekspeditoriaus  M43041701 10 

Socialinio darbuotojo padėjėjo M44092001 10 

Virėjo M43101302 5 

Padavėjo ir barmeno T32101305 4 

Finansinių paslaugų teikėjas T43041202 7 

JavaScript programuotojo T43061306 6 

Automobilių elektros įrengimų remontininkas T43071603 23 

Konditeris  T43101302 17 

Kompiuterinio projektavimo operatorius  T43061202 13 
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2021-2022 m.m. vykdomos profesinio mokymo 
programos Valstybinis kodas 

Mokinių skaičius 
2021.09.01 

Virėjas  T43101304 15 

Staliaus T43072202 10 

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo 
darbuotojo  

T43081101 17 

Interjero apipavidalintojas   T43021201 18 

Suvirintojo  T43071503 19 

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas T43071401 17 

Apdailininkas T32073213 6 

Sporto organizacijos veiklos administratoriaus T43041302 8 

Socialinio darbuotojo padėjėjas  T43092001 20 

Elektrikas T43071304 12 

Ekspeditoriaus T43071304 8 

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas  T43021102 7 

Masažuotojo  T43091501 32 

Apskaitininko T43041102 15 
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Eil. 

Nr. 

 

Mokymo programos pavadinimas ir valstybinis kodas 

(2021 m.) 

Baigiamojo 

kurso 

mokinių 

skaičius  

(2021 m.) 

Iš jų dalyvavo kompetencijų 

vertinime/buvo įvertintos kompetencijos 

karantino metu  ir įgijo kvalifikaciją  

(2021 m.) 

 

 

Įgijo 

kvalifikaciją 

(2021 m.) Mokinių 

skaičius 

 

Proc. Kvalifikacijos  

įvertinimo vidurkis 

Teorinė 

dalis 

Praktinė 

dalis 

1. Konditerio modulinė profesinio mokymo programa  
M44101301/T43101302  

34 32 94 8 9 94 

2. Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio 
mokymo programa  
M44061111/T43061202 

20 16 80 7 7 80 

3. Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa   

P43041101/T43041102 

31 30 97 8 8 97 

4. Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa  

P43104109/T43104112 

11 10 91 7 8 91 

5. Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa 

M43041701 

8 7 88 5 7 88 

6. Elektriko modulinė profesinio mokymo programa  

M44071304/T43071304 

26 25 96 9 9 96 

7. Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa 

P32101303/T32101305/M43101303 

8 7 88 8 10 88 

8. Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa  

P43021101/T43021102 

26 25 96 10 9 96 

9. Sekretoriaus  modulinė profesinio mokymo programa  
M44041502/T43041501 

8 8 100 9 9 100 

10. Staliaus modulinė profesinio mokymo programa kodas   

P43072201/T43072202 

11 11 100 9 8 100 

11. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa   

T21101303/ M43101302/ T43101304 

27 20 74 8 9 74 

12. Žiniatinklio programuotojo modulinė profesinio mokymo programa 

M44061108/ T43061303 

7 6 86 10 7 86 

13. Masažuotojo mokymo programa  

M440091501 

12 12 100 9 10 100 
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Eil. 

Nr. 

 

Mokymo programos pavadinimas ir valstybinis kodas 

(2021 m.) 

Baigiamojo 

kurso 

mokinių 

skaičius  

(2021 m.) 

Iš jų dalyvavo kompetencijų 

vertinime/buvo įvertintos kompetencijos 

karantino metu  ir įgijo kvalifikaciją  

(2021 m.) 

 

 

Įgijo 

kvalifikaciją 

(2021 m.) Mokinių 

skaičius 

 

Proc. Kvalifikacijos  

įvertinimo vidurkis 

Teorinė 

dalis 

Praktinė 

dalis 

14. Sporto klubo veiklos organizatoriaus mokymo programa  

M440041704 

6 5 83 7 9 83 

15. Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa 
M43021201 /M44021201/T43021201 

10 9 90 10 10 90 

16. Automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikas   

M44071401/ T43071401 

13 13 100 9 8 100 

17. Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo 

programa  

M44092001/ T43092001 

18 18 100 8 10 100 

18. Automobilių  elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio 
mokymo programa 
M44071603/T43071603 

13 13 100 9 9 100 

19. Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa 

M43073202 /T32073213 

11 11 100 9 9 100 

20. Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo 

programa  

M43061103 

11 10 91 7 8 91 

21. Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa 

P43041201 /T43041202 

13 11 85 7 9 85 

22. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa  

M44071501 

10 10 100 7 8 100 

 

_________________________________________ 


