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Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras 

Direktorė dr. Silva Lengvinienė 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2020-01-30 Nr. 6V-35 

(data) 

Elektrėnai 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 

Plano įgyvendinimo duomenys pateikiami Priede Nr. 1 prie Ataskaitos. 

 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti 

rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Įvykdyti narių į 

profesinio mokymo 

įstaigų tarybą 

atranką 

Sudaryti profesinio 

mokymo įstaigos 

tarybą 

Patvirtinta profesinio 

mokymo įstaigos taryba 

2019-04-25 

Nr13V-3 

dalininkų 

susirinkimo 

protokolinis 

sprendimas 

patvirtinti 

mokyklos tarybą 

(kolegialų 

valdymo organą) 

ir paskelbti viešai 

1.2. Užtikrinti 

mokymą pagal 

modulines profesinio 

mokymo programas 

Pereiti prie 

modulinio mokymo 

Visos mokymo programos 

modulinės  

Nuo 2019 m. 

rugsėjo pirmos 

dienos priėmimas 

vykdomas tik į 

modulines 

profesinio 

mokymo 

programas 

1.3. Užtikrinti 

kokybišką praktinio 

mokymo 

įgyvendinimą 

Sektoriniame 

praktinio mokymo 

centre (SPMC) 

sudarytos sąlygos 

atlikti praktinį 

mokymą, praktiką 

kitų PM, AM 

Praktinių užsiėmimų 

skaičius SPMC kitų PM, 

AM, BU mokiniams didėja 

praeitų metų atžvilgiu. 

Organizuoti kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai 

profesijos, BU mokyklų 

Kitų PM, AM, BU 

mokiniams 

praktinių 

užsiėmimų 

organizuota 

14704 val. (2018 

m. 8640 val.) 
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Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti 

rezultatai ir jų 

rodikliai 

mokiniams, 

organizuoti 

technologijų 

pamokas BU 

mokyklų 

mokiniams, 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginius BU 

mokyklų 

technologijų, PM 

mokytojams, 

įmonių 

darbuotojams 

mokytojams, įmonių 

darbuotojams.  

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginių   

profesijos, BU 

mokyklų 

mokytojams,  

įmonių 

darbuotojams 

pravesta 698 val. 

(2018 m. 164 val.) 

1.4. Organizuoti 

suaugusiųjų tęstinį 

profesinį mokymą 

Vykdomas tęstinis 

profesinis 

mokymas 

Asmenų, dalyvavusių 

tęstiniame profesiniame 

mokyme 2019 metais, 

skaičius   

36 asmenys 

dalyvavo 

tęstiniame 

profesiniame 

mokyme 2019 

metais 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Tokių nebuvo. 

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Bendradarbiavimas su 

Ukraina dėl galimybės mokyti 

jų mokinius, mokytojams kelti 

kvalifikaciją 

1 mokinys iš Ukrainos atvyko mokytis pagal formaliojo 

profesinio mokymo programą. 

3.2.Dalyvavimas suaugusiųjų 

neformaliose mokymo 

programose.   

Dalyvauta Elektrėnų savivaldybės administracijos 

organizuotame Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų 

konkurse, šešios programos gavo finansavimą ir įvykdytos 

pagal pasirašytas sutartis. 

3.3. Prijungimo būdu 

reorganizuota Aukštadvario 

žemės ūkio mokykla. 

2019 m. rugpjūčio 13 d. ŠMSM ministro įsakymu Nr. V-908 

patvirtinti VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro įstatai, 

įtraukiant naują skyrių – Aukštadvario skyrių. 

3.4. Papildomas projektinis 

finansavimas infrastruktūros 

plėtrai. 

Skirtas finansavimas projektui „Elektrėnų profesinio mokymo 

centro profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ 

3.5. Neformalaus vaikų 

švietimo paslaugų plėtra 

Vykdomi neformalaus vaikų švietimo projektai: 

 mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų robotikos 

kaip inžinerinės specialybės užsiėmimai;  
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Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

 bendradarbiaujant su KSU įsteigtas Vaikų universiteto 

Elektrėnų filialas; 

 dalyvaujama HITS (angl. Home Interaction Through 

Students) projekte. Šis projektas – tai bendra Elektrėnų LDK 

Algirdo 1001-osios šaulių kuopos, Rukloje dislokuotų NATO 

priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės (eFP BG LTU) 

karių ir Elektrėnų mokinių veika, padedanti NATO kariams 

geriau pažinti Lietuvą, o vietiniams gyventojams – geriau 

suprasti sąjungininkų karių misiją Lietuvoje. 

3.6. Atnaujinta sporto salė  Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais atnaujintos 

sporto salės grindys įrengiant maksimaliai funkcionalią ir 

ergonomišką grindų dangą, tenkinančią įvairių sporto šakų 

poreikius (demontuota sena danga ir paklota nauja danga). 

 

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai ☒ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Komunikacijos stiprinimas su verslo partneriais. 

 

 

Direktorė                                                                  __________                  dr.  Silva Lengvinienė 

2020-01-30 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Labai gerai (Centro Tarybos 2020.01.31 dienos 

posėdžio nutarimas Nr. 1). 

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.  

Efektyviai įgyvendintos ekonominio ir socialinio poveikio veiklos: tinkamai vykdyta socialinė 

parama mokiniams, biudžeto lėšos panaudotos skaidriai, nuolat gautos finansinės pajamos už 
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teikiamas mokymo ar kitas paslaugas, naujai pasirašytos 5 bendradarbiavimo sutartys su socialiniais 

partneriais, sėkmingai vykdytos tęstinio profesinio mokymo programos bendradarbiaujant su Trakų, 

Kaišiadorių užimtumo tarnybomis.   

            Siūlymai: plėtoti bendradarbiavimą su regiono darbdaviais. 

 

Mokyklos tarybos pirmininkė                              __________                    Jolanta Jasukaitienė          

2020-01-30 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________                    _________________         __________ 

(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    

(data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 
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Priedas Nr. 1  

prie 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 

 

I. MOKYMO ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI 

 

Bendras darbuotojų skaičius 2020.01.01 dienai yra 160 darbuotojų, iš jų: 

 profesijos mokytojų – 69; 

 bendrojo ugdymo mokytojų – 24; 

 specialiųjų pedagogų- nėra; 

 socialinių pedagogų – 1,5; 

 psichologų – 1. 

 

Žemiau lentelėje pateikiama informacija apie kvalifikacijos tobulinimą. 

 

 

Kvalifikacija 

Proc. nuo bendro 

profesijos mokytojų 

skaičiaus 

 

Pokytis 

lyginant su 

2018 metais (+ 

/ -) 

Proc. nuo bendro 

bendrojo ugdymo 

mokytojų skaičiaus 

Pokytis 

lyginant su 

2018 metais 

(+ / -) 

2019 m. 2018 m.  2019 m. 2018 m.  

Vyr. 

mokytojų 

41 39 + 58 48 + 

Mokyt. 

Metodininkų  

9 8 + 29 24 + 

Ekspertų - -  - -  

 

II. BENDROJO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

II.1. Mokinių pažangumas 

 

Mokslo metai / 

Programa 

2018–2019 2017–2018 Pokytis lyginant su 

2017–2018 

(+ / -) 
Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo programa 87 87 0 

Vidurinio  ugdymo programa 79 92 - 

Aukštadvario skyrius 

Vidurinio  ugdymo programa 86 87,5 + 

 

II.2. Mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė 

  

Egzaminas 

2019 m. Išlaikė (proc.) 

2018 m. 

Pokytis lyginant 

su 2018 

(+ / -) 
Laikė Išlaikė 

Išlaikė 

(proc.) 

Technologijos  10 10 100 100 0 

Menai 5 5 100 100 0 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 
27 24 

89 94 - 

Iš viso 42 39 96 98 - 

Aukštadvario skyrius 

Technologijos 16 16 100 100 0 
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Lietuvių kalba ir 

literatūra 
14 14 

100 100 0 

Iš viso 30 30 100 100 0 

 

II.3. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 

 

Egzaminas 

2019 m. Išlaikė 

(proc.) 

2018 m. 

Pokytis 

lyginant su 

2018 

(+ / -) 

 

Laikė Išlaikė 

 

Išlaikė 

(proc.) 

Lietuvių k. 2 2 100 100 0 

Anglų k. 13 13 100 92 + 

Istorija 4 4 100 71 + 

Matematika 7 2 29 71 - 

Biologija 2 2 100 100 0 

Geografija 4 3 75 83 - 

Rusų k. 2 2 100 100 0 

 Iš viso: 34 28 86 88 - 

Aukštadvario skyrius 

Rusų k. 4 4 100   

Biologija 2 2 100   

Iš viso: 6 6 100   

 

II.4. Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas 

 

Pavadinimas Duomenys Aukštadvario 

skyrius 

Dvyliktokų  skaičius 2018-2019 m. m. pabaigoje 58 16 

Brandos atestatus gavusių mokinių skaičius, 2019 m. 23 14 

Brandos atestatus gavusių mokinių dalis (proc.)2019 m 40 87,5 

Brandos atestatus gavusių mokinių dalis (proc.) 2018 m. 69 90 

Pokytis lyginant su 2018 m. 

 (+ / -) 

- - 

Dešimtokų   skaičius 2018-2019 m. m. pabaigoje 23 0 

Pagrindinio  išsilavinimo pažymėjimus gavusių mokinių 

skaičius  2019 m 

16 0 

Pagrindinio  išsilavinimo pažymėjimus gavusių mokinių dalis 

(proc.) 2019 m. 

70 0 

Pagrindinio  išsilavinimo pažymėjimus gavusių mokinių dalis 

(proc.) 2018 m. 

88 0 

Pokytis lyginant su 2018 m.  

(+ / -) 

- 0 

 

II.5. Neformalus vaikų švietimas 

 

Mokinių, lankiusių neformaliojo ugdymo būrelius įstaigoje 2018 - 2019 m. m., skaičius ir dalis 

(proc.) nuo visų besimokančiųjų mokykloje – 251 (31.1%). 

Valandų, skirtų neformaliajam ugdymui 2018–2019   m. m., panaudojimas: skirta  1442 val.,  

panaudota 1442 val. 
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III. PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

  

III.1. 2019–2020 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos  

 

Programos 

pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Mokinių skaičius 2020.01.01 

 

Įmonės, kurioje vykdoma 

pameistrių praktinio 

mokymo dalis, jei 

vykdoma pameistrystė, 

pavadinimas 

Iš 

viso  

Iš jų 

pameistrių  

 Iš jų 

turinių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

Apdailininko 

(statybininko) 

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M43073202 21 2 0 UAB “Kardusta” 

UAB “Consolvo 

Norvegijos-Lietuvos 

įmonė” 

Apdailininko 

(statybininko) 

mokymo programa 

210073201 8 0 0 – 

Automatinių 

sistemų 

eksploatavimo 

mechatroniko 

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M44071401 31 3 0 UAB „LTFORMA” 

UAB „HAVI-LOGISTICS” 

AB “HGRIGEO” 

Automobilių 

elektros įrengimų 

remontininko 

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M44071603 15 8 0 UAB “Geras Transportas” 

UAB “Kietaviškių 

autocentras” 

,,EIQON Baltic“ 

AB ,,Černiasta“ 

,UAB “Elspeda“ 

UAB ,,HAVI Logistics“ 

UAB ,,G4S Lietuva“ 

Verslo liudijimas variklių 

transporto priemonių 

techninė priežiūra ir 

remontas 

Automobilių 

elektros įrengimų 

remontininko 

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M44071603 15 0 0 – 

Automobilių 

elektromechaniko 

mokymo programa 

440071612 16 0 0 – 

Baldžiaus mokymo 

programa 

210072201 13 0 0 – 
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Programos 

pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Mokinių skaičius 2020.01.01 

 

Įmonės, kurioje vykdoma 

pameistrių praktinio 

mokymo dalis, jei 

vykdoma pameistrystė, 

pavadinimas 

Iš 

viso  

Iš jų 

pameistrių  

 Iš jų 

turinių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

Dekoratyvinio 

želdinimo ir 

aplinkos tvarkymo 

verslo darbuotojo 

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M44081103 15 3 0 UAB ,,Dalaudas ir Co“ 

Ūkininkas Pranas Rimantas 

Olisevičius 

UAB “Horticom “ 

Elektriko modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M44071304 17 7 0 UAB “Schindler-liftas” 

UAB „Betonika“ 

VŠĮ Onuškio PGS ligonine 

UAB” Kauno liftai” 

UAB “Modus energy 

solutions” 

UAB “Sinergija” 

Elektros įrenginių 

elektromechaniko 

mokymo programa 

330071304 7 0 0 – 

Finansinių 

paslaugų teikėjo 

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M44041202 20 0 0 – 

Interjero 

apipavidalintojo 

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M44021201 7 2 0 UAB “Plastiksė” 

UAB “Būsto Pasaulis” 

Interjero 

apipavidalintojo 

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M43021201 19 0 0 – 

Interjero 

apipavidalintojo 

mokymo programa 

330021202 17 0 0 – 

Kompiuterinės 

įrangos derintojo 

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M43061103 27 0 0 – 

Kompiuterinio 

projektavimo 

operatoriaus 

M32061101 12 0 0 – 
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Programos 

pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Mokinių skaičius 2020.01.01 

 

Įmonės, kurioje vykdoma 

pameistrių praktinio 

mokymo dalis, jei 

vykdoma pameistrystė, 

pavadinimas 

Iš 

viso  

Iš jų 

pameistrių  

 Iš jų 

turinių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

Kompiuterinio 

projektavimo 

operatoriaus 

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M44061111 21 3 0 Ukmergės aukštesniosios 

mokyklos informacinių 

technologijų mokykla 

UAB ,,IJ Architektūra“ 

Konditerio 

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M44101301 25 1 0 UAB “Lidl”  

Logisto 

ekspeditoriaus 

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M44041701 20 3 0 Darbas logistikos centre 

užsienyje 

UAB “Havi Logistic” 

UAB “TLB” 

 

Logisto 

ekspeditoriaus 

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M43041701 22 1 0 UAB ,,Mingas“ 

Logisto 

ekspeditoriaus 

mokymo programa 

330041704 15 4 0 UAB ,,Autoverslo 

logistika“ 

UAB “Finėjas” 

UAB,,Maxima bazė LT“ 

UAB ,,Vievio Autoverslo 

terminalas“ 

Masažuotojo 

mokymo programa 

440091501 22 1 0 SPA ,,Juodoji orchidėja“ 

Padavėjo ir 

barmeno modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M43101303 7 2 0 UAB ,,Gudobelė“ 

Žilvino Ališausko 

individuali įmonė 

 

Pagrindinio 

ugdymo programa 

201001101 42  0 – 

Sekretoriaus 

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M44041502 9 1 0 UAB “Elektrėnų 

energetikos remontas” 

Renginių techninio 

aptarnavimo 

P43021101 14 6 0 UAB “Cinevera” 

UAB “Biomedikos turtas” 
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Programos 

pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Mokinių skaičius 2020.01.01 

 

Įmonės, kurioje vykdoma 

pameistrių praktinio 

mokymo dalis, jei 

vykdoma pameistrystė, 

pavadinimas 

Iš 

viso  

Iš jų 

pameistrių  

 Iš jų 

turinių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

darbuotojo 

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

Marijampolės miesto  

kultūros centras 

Alytaus miesto  kultūros 

centras 

UAB “Asistentai” 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjo modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M44092001 11 0 0 – 

Sporto klubo 

veiklos 

organizatoriaus 

mokymo programa 

440041704 20 2 0 Ledo ritulio klubas 

Zemgale, 

Vilniaus ,,Ryto“ krepšinio 

klubas 

Staliaus mokymo 

programa 

210073208 9 0 0 – 

Staliaus mokymo 

programa 

210073212 14 0  – 

Statybos verslo 

paslaugų teikėjo 

mokymo programa 

330041711 8 0 0 – 

Suvirintojo elektra 

rankiniu būdu 

mokymo programa 

210071504 13 0 0 – 

Suvirintojo 

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M44071501 29 3 0 UAB “Autoremta” 

A.Vaiciukevičiaus In.Įm. 

Virėjo modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M43101302 27 0 0 – 

Žiniatinklio 

programuotojo 

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M44061108 10 0 0 – 

Aukštadvario skyriuje 

Technikos 

šaltkalvio 

remontininko 

mokymo programa 

210071509 18 0 0 – 
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Programos 

pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Mokinių skaičius 2020.01.01 

 

Įmonės, kurioje vykdoma 

pameistrių praktinio 

mokymo dalis, jei 

vykdoma pameistrystė, 

pavadinimas 

Iš 

viso  

Iš jų 

pameistrių  

 Iš jų 

turinių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

Floristo modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M22021401 14 0 0 – 

Šaltkalvio 

remontininko 

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M44071502 13 0 0 – 

Technikos 

priežiūros verslo 

darbuotojo 

mokymo programa 

330071612 35 0 0 – 

Technikos 

priežiūros verslo 

darbuotojo 

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M43071603 21 0 0 – 

Technikos 

priežiūros verslo 

darbuotojo 

modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M44071605 14 0 0 – 

Virėjo mokymo 

programa 

330101306 14 0 0 – 

Virėjo modulinė 

profesinio 

mokymo programa 

M43101302 14 0 0 – 

Prekybos įmonių 

vadybininko 

padėjėjo mokymo 

programa 

440041711 22 0  – 

 

III.2. 2019–2020 m. m. vykdomos tęstinio profesinio mokymo programos (kai mokiniai priimti pagal 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą priėmimo planą) 

 



12 
 

Programos 

pavadinimas 

(modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa) 

Valstybini

s kodas 

Mokinių skaičius 2020.01.01 

 

Įmonės, kurioje 

vykdoma 

pameistrių 

praktinio mokymo 

dalis, jei vykdoma 

pameistrystė, 

pavadinimas  

Iš viso  Iš jų turinių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

Iš jų 

pameistrių 

Automatinių 

sistemų 

eksploatavimo 

mechatronikas 

T43071401 29 0 4 UAB “Ekobazė” 

UAB “Bauwerk 

Boen” 

UAB “TEO LT” 

AB “Lietuvos 

energijos gamyba” 

Elektrikas T43071304 24 0 5 UAB “Sinergija” 

UAB “Energetikos 

paslaugų ir rangos 

organizacija” 

UAB “Tauta” 

UAB “Ignitis” 

UAB “Hidrostatybos 

servisas” 

Automobilių 

elektros 

įrengimų 

remontininkas 

T43071603 13 0 0 – 

Finansinių 

paslaugų 

teikėjas 

T43041201 9 0 0 – 

Interjero 

apipavidalintoj

as   

T43021201 9 0  – 

Konditeris  T43101302 9 0 3 “Restoranas Trinity” 

UAB “Paragauk 

pats” 

Kompiuterinio 

projektavimo 

operatorius  

T43061202 4 0  

0 

– 

Logistas 

ekspeditorius  

T43041701 12 0 3 UAB Maisto 

pramonės logistikos 

grupė 

UAB “ Finėjas” 

UAB “MPTrucks” 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjas  

T43092001 17 0 4 Elektrėnų sav. 

šeimos namai 

Elektrėnų sav. 

socialinių paslaugų 

centras 

Sekretorius  T43041501 8 0 4 Žiežmarių mokykla- 

darželis 

UAB “Franmax” 



13 
 

Programos 

pavadinimas 

(modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa) 

Valstybini

s kodas 

Mokinių skaičius 2020.01.01 

 

Įmonės, kurioje 

vykdoma 

pameistrių 

praktinio mokymo 

dalis, jei vykdoma 

pameistrystė, 

pavadinimas  

Iš viso  Iš jų turinių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

Iš jų 

pameistrių 

Strėvininkų 

socialiniai globos 

namai 

UAB “Bauwerk 

Boen” 

Virėjas  T43101304 19 0 4 UAB “Paragauk 

pats” 

Elekltrėnų 

sav.Ąžuolyno 

mokykla 

UAB “Lidl” 

Trakų sav.vidurinė 

mokykla   

Renginių 

techninio 

aptarnavimo 

darbuotojas  

T43021102 10 0 3 UAB “Stage 

Solution” 

UAB “Dzūkų ainiai” 

UAB “Muzikos 

ekspertas” 

Technikos 

priežiūros 

verslo 

darbuotojas  

T43071602 18 0 0 – 

 

III.3. Profesinio mokymo organizavimas asmenims pagal Užimtumo tarnybos, Neįgalumo ir 

darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM siuntimus ir kitų institucijų skirtą finansavimą (išskyrus 

tuos asmenis, kurie priimti pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priėmimo vietų planą) 

(asmenų skaičius) nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 

 

Pagal formaliojo profesinio 

mokymo programas 

Pagal neformaliojo profesinio mokymo programas Viso 

36 0 36 

Aukštadvario skyrius 

1 0 1 

 

III.4. Kompetencijų vertinimas 
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Eil

. 

Nr

. 

 

Mokymo 

programos 

pavadinimas ir 

valstybinis 

kodas 

(2019 m.) 

Baigiamoj

o kurso 

mokinių 

skaičius  

(2019 m.) 

         Iš jų dalyvavo 

kompetencijų vertinime ir 

įgijo kvalifikaciją (2019 m.) 

 

 

Įgijo 

kvalifikacij

ą (2018 m.) 

 

 

Pokytis 

lyginan

t su 

2018 m. 

(+ / -) 

Mokini

ų 

skaičius 

 

Proc

. 

Kvalifikacijo

s  įvertinimo 

vidurkis 

1. Apdailininkas 

(statybininkas) 

210073201 

8 8 100 9 7 + 

2. Statybos verslo 

paslaugų teikėjas 

330041711 

8 7 88 9 9 - 

3. Aplinkotvarkos 

darbuotojas 

330081206 

19 17 89 9 24 - 

4. Interjero 

apipavidalintojas 

330021202 

19 15 79 9 14 + 

5. Elektros įrenginių 

elektromechanika

s 330071304 

12 10 83 9 12 - 

6. Automobilių 

elektromechanika

s 440071612 

21 19 90 9 16 + 

7. Kompiuterinės 

įrangos derintojas 

330071402 

9 8 89 8 9 - 

8. Kompiuterinio 

projektavimo 

operatorius 

330061101 

19 15 79 9 7 + 

9. Bankinių 

operacijų 

tvarkytojas 

330041201 

11 10 91 9 22 - 

10. Finansinių 

paslaugų teikėjas 

M440412023 

21 16 76 8 10 + 

11. Logistas 

ekspeditorius  

330041704 

21 19 90 8 11 + 

12. Sekretorius 

330041501 

10 8 80 9 8  

13. Sekretorius 

M44041502 

10 8 80 9 6 + 

14. Padavėjas ir 

barmenas 

330101304 

14 12 79 7 5 + 
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Eil

. 

Nr

. 

 

Mokymo 

programos 

pavadinimas ir 

valstybinis 

kodas 

(2019 m.) 

Baigiamoj

o kurso 

mokinių 

skaičius  

(2019 m.) 

         Iš jų dalyvavo 

kompetencijų vertinime ir 

įgijo kvalifikaciją (2019 m.) 

 

 

Įgijo 

kvalifikacij

ą (2018 m.) 

 

 

Pokytis 

lyginan

t su 

2018 m. 

(+ / -) 

Mokini

ų 

skaičius 

 

Proc

. 

Kvalifikacijo

s  įvertinimo 

vidurkis 

15. Virėjas 

330101306 

19 19 100 9 15 + 

16. Konditeris  

330101307 

10 10 100 9 11 - 

17. Masažuotojas  

440091501 

14 14 100 9 35 - 

18. Sporto klubo 

veiklos 

organizatorius 

330041712 

15 14 93 9 14  

19. Garso ir vaizdo 

technikos 

operatorius 

440021307 

10 9 90 9 22 - 

20. Stalius 

210073212 

13 13 100 8 12 + 

21. Stalius 

210073208 

7 7 100 7 41 - 

22. Baldžius 

210072201 

7 5 71 8 42 - 

23. Siuvinių 

gamintojas 

210072314 

6 5 83 9 20 - 

24. Suvirintojas 

elektra rankiniu 

būdu 210071510 

11 10 91 8 27 - 

25. Kompiuterinio 

projektavimo 

operatorius 

M32061101 

 

15 5 33 7 42 - 

26. Elektrikas 

M44071304 

15 15 100 9 x x 

27. Elektrikas 

T43071304 

13 11 85 9 x x 

28. Žiniatinklio 

programuotojas 

M44061108 

16 7 44 8 x x 

29. Konditeris 

M44101301 

7 6 86 10 x x 

30. Renginių 

techninio 

aptarnavimo 

12 7 58 10 x x 
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Eil

. 

Nr

. 

 

Mokymo 

programos 

pavadinimas ir 

valstybinis 

kodas 

(2019 m.) 

Baigiamoj

o kurso 

mokinių 

skaičius  

(2019 m.) 

         Iš jų dalyvavo 

kompetencijų vertinime ir 

įgijo kvalifikaciją (2019 m.) 

 

 

Įgijo 

kvalifikacij

ą (2018 m.) 

 

 

Pokytis 

lyginan

t su 

2018 m. 

(+ / -) 

Mokini

ų 

skaičius 

 

Proc

. 

Kvalifikacijo

s  įvertinimo 

vidurkis 

darbuotojas 

T43021102 

Aukštadvario skyrius 

1. Virėjo 

(M44101304) 

23 20 87 8,4 24 - 

2. Technikos 

priežiųros verslo 

darbuotojo 

(330071612) 

24 22 91,7 

 

9,2 20 + 

3. Smulkiojo verslo 

paslaugų teikėjo 

(330041710) 

15 12 80 8,4 16 - 

4. Prekybos įmonių 

vadybininko 

padėjėjo 

(440041711) 

0    29  

5. Technikos 

šaltkalvio 

remontininko 

(210071509) 

0    29  

 

III.5. Mokinių įsidarbinimas (2019 m. lapkričio 1 d.) ir palyginimas su (2018 m. lapkričio 1 d.) 

 

 

 

 

 

 

 

Programos 

pavadinim

as 

(valstybini

s kodas) 

B
a
ig

u
si

ų
jų

 p
ro

g
ra

m
ą
  

2
0
1
9
 m

. 
sk

a
ič

iu
s 

Iš baigusiųjų 2019 m. 

B
u

v


si
 

si
tu

a
ci

ja
 

2
0
1
7

.1
1
.0

1
 

Dirba Mokosi kitoje 

programoje 

Iš
v
y
k

o
 į

 u
žs

ie
n

į 

N
ed

ir
b

a
 i

r 
n

es
im

o
k

o
 

K
it

a
 

D
ir

b
a
n

či
ų

jų
 s

k
a
ič

iu
s 

Iš
 

jų
 

p
a
g
a
l 

įg
y
tą

 

k
v
a
li

fi
k

a
ci

ją
 

iš
 j

ų
 p

ro
c.

 

Iš
 v

is
o

 

Iš
 

jų
 

p
ro

fe
si

n
io

 

m
o
k

y
m

o
 į

st
a
ig

o
se

 

Iš
 

jų
 

a
u

k
št

o
si

o
se

 

m
o
k

y
k

lo
se

 

D
ir

b
o
 

p
a
g
a
l 

įg
y
tą

 

k
v
a
li

fi
k

a


ij
ą
 

(p
ro

c.
 

n
u

o
 

b
en

d
ro

 

is
id

a
rb

in
u

si
ų

 s
k

a
ič

ia
u

s 

Apdailininkas 

(statybininkas

) 210073201 

8 5 4 80 3 3 0 0 0 0 71 
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Statybos 

verslo 

paslaugų 

teikėjas 

330041711 

7 5 3 60 0 0 0 1 1 0 78 

Aplinkotvark

os darbuotojas 

330081206 

17 17 11 65 0 0 0 0 0 0 65 

Interjero 

apipavidalinto

jas 330021202 

15 6 4 67 2 2 2 2 4 1 73 

Elektros 

įrenginių 

elektromecha

nikas 

330071304 

10 9 4 44 0 0 0 1 0 0 67 

Elektrikas 

M44071304 

 

15 14 8 57 1 0 1 0 0 0 – 

Elektrikas 

T43071304 

11 8 5 63 0 0 0 3 0 0 – 

Automobilių 

elektromecha

nikas 

440071612 

19 14 10 71 1 0 1 0 3 1 71 

Žiniatinklio 

programuotoj

as 

M44061108 

7 5 3 60 0 0 0 1 0 1 – 

Kompiuterinė

s įrangos 

derintojas 

330071402 

8 2 2 100 2 2 2 2 2 0 71 

Kompiuterini

o 

projektavimo 

operatorius 

330061101 

15 11 8 73 1 0 1 0 1 2 100 

Bankinių 

operacijų 

tvarkytojas 

330041201 

10 9 5 56 0 0 0 0 0 1 72 

Finansinių 

paslaugų 

teikėjas 

M440412023 

10 7 6 86 0 0 0 0 1 2 57 

Logistas 

ekspeditorius  

330041704 

19 11 8 73 3 0 3 2 1 2 78 

Sekretorius 

330041501 

8 8 5 75 0 0 0 0 0 0 75 

Sekretorius 

M44041502 

8 5 4 80 0 0 0 0 0 0 80 

Padavėjas ir 

barmenas 

330101304 

12 11 8 73 

 

0 0 0 1 0 0 75 
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Virėjas 

330101306 

18 11 8 73 1 0 1 2 4 0 73 

Konditeris  

330101307 

6 5 3 60 0 0 0 0 0 1 100 

Konditeris 

M44101301 

10 8 5 63 2 2 0 0 0 0 – 

Masažuotojas  

440091501 

14 8 6 75 0 0 0 1 2 3 69 

Sporto klubo 

veiklos 

organizatorius 

330041712 

14 14 10 71 0 0 0 0 0 0 80 

Garso ir 

vaizdo 

technikos 

operatorius 

440021307 

8 6 6 0 0 0 0 2 0 0 95 

Renginių 

techninio 

aptarnavimo 

darbuotojas 

T43021102 

7 6 4 67 0 0 0 1 0 0 – 

Stalius 

210073212 

7 5 4 80 1 1 0 0 0 0 100 

 

Aukštadvario skyriaus duomenys: 

 

 

 

 

 

 

Programos 

pavadinim

as 

(valstybini

s kodas) 

B
a
ig

u
si

ų
jų

 p
ro

g
ra

m
ą
  

2
0
1
9
 m

. 
sk

a
ič

iu
s 

Iš baigusiųjų 2019 m. 

B
u

v


si
 

si
tu

a
ci

ja
 

2
0
1
8
.1

1
.0

1
 

Dirba Mokosi kitoje 

programoje 

Iš
v
y
k

o
 į

 u
žs

ie
n

į 

N
ed

ir
b

a
 i

r 
n

es
im

o
k

o
 

K
it

a
 

D
ir

b
a
n

či
ų

jų
 s

k
a
ič

iu
s 

Iš
 

jų
 

p
a
g
a
l 

įg
y
tą

 

k
v
a
li

fi
k

a
ci

ją
 

iš
 j

ų
 p

ro
c.

 

Iš
 v

is
o

 

Iš
 

jų
 

p
ro

fe
si

n
io

 

m
o
k

y
m

o
 į

st
a
ig

o
se

 

Iš
 

jų
 

a
u

k
št

o
si

o
se

 

m
o
k

y
k

lo
se

 

D
ir

b
o
 

p
a
g
a
l 

įg
y
tą

 

k
v
a
li

fi
k

a


ij
ą
 

(p
ro

c.
 

n
u

o
 

b
en

d
ro

 

is
id

a
rb

o
n

u
si

ų
 

sk
a
ič

ia
u

s 

Virėjo 

(M44101304) 

20 20 15 75    2  3 71 

Technikos 

priežiųros 

verslo 

darbuotojo 

(330071612) 

22 22 17 77    3  2 73,6 
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Smulkiojo 

verslo 

paslaugų 

teikėjo 

(330041710) 

12 10 8 66,7 2 2    2 56,3 

 

 

 

 

 

III.6. Mokinių „nubyrėjimas“ 

 

 2018–2019 m. m. 

D
a
li

s 
(p

ro
c.

) 
n

u
o
 v

is
ų

 

2
0
1
7
–
2
0
1
8
 

m
 

.m
. 

b
es

im
o
k

iu
si

ų
  

m
o
k

in
ių

 

 

 

pokytis 

(proc.) 

lyginant su 

2017-2018 

m.  m. 

(+ / -) M
o
k

in
ių

 
sk

a
ič

iu
s 

0
9
.0

1
 

Iš
b

ra
u

k
tų

 

m
o
k

in
ių

 
sk

a
ič

iu
s 

p
er

 m
. 
m

. 

D
a
li

s 
(p

ro
c.

) 
n

u
o
 

v
is

ų
 m

o
k

in
ių

 

 Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso 862 86 10 9 +1 

Iš jų:  

Perėjo mokytis į kitas mokyklas  3    

Pakeitė gyvenamąją vietą 2 

Dėl vaikų auginimo 1 

Dėl ligos 1 

Dėl nepažangumo 12 

Dėl pamokų nelankymo 12 

Dėl sunkių materialinių sąlygų 0 

Išvyko į užsienį 38 

Įsidarbino 15 

Dėl kitų priežasčių 2 

 

 

III.7. Mokinių lankomumas 

 

Vidutiniškai 1 mokinys per  2018- 2019 mokslo metus praleido iš viso 

pamokų 

24 

Vidutiniškai 1 mokinys per  2017- 2018 mokslo metus praleido iš viso 

pamokų 

16 

Pokytis lyginant su 2017- 2018 mokslo metais 

(+ / -) 

+ 

Vidutiniškai 1 mokinys per 2018- 2019 mokslo  metus praleido 

pamokų dėl nepateisinamų priežasčių 

9 



20 
 

Vidutiniškai 1 mokinys per 2017- 2018 mokslo  metus praleido 

pamokų dėl nepateisinamų priežasčių 

14 

Pokytis lyginant su 2017- 2018 mokslo metais 

(+ / -) 

- 

 
 

IV. SEKTORINIŲ PRAKTINIO MOKYMO CENTRŲ VEIKLA (2019 metais ir 

lyginimas su 2018 metais) 

 

IV.1. Praktinio mokymo organizavimas šios profesinio mokymo įstaigos mokiniams, mokytojams 

 

Pirminio, tęstinio 

profesinio mokymo 

programos pavadinimas 

(kodas) 

Mokinių 

skaičius 

2019 m. 

%
 n

u
o

 b
en

d
ro

 m
o
k

in
ių

 

sk
a
ič

ia
u

s 
2
0
1
9
 m

. 

%
 n

u
o

 b
en

d
ro

 m
o
k

in
ių

 

sk
a
ič

ia
u

s 
2
0
1
8
 m

. 
(+

/-
) 

M
o
k

in
ių

 
p

o
k

y
ti

s 

ly
g
in

a
n

t 
su

 2
0
1
8
 m

. 
(+

/-

) V
a
la

n
d

ų
 

sk
a
ič

iu
s 

v
ie

n
a
m

 
m

o
k

in
iu

i 
2
0
1
9
 

m
. 

M
o
k

y
to

jų
 s

k
a
ič

iu
s 

2
0
1
9
 

m
. 

V
a
la

n
d

ų
 

sk
a
ič

iu
s 

v
ie

n
a
m

 m
o
k

y
to

ju
i 

2
0
1
9
 

m
. 

Automobilių 

elektromechanikas 

(440071612, M43071601, 

M44071603, T43071603) 

59 6.3% 6.7% + 2,387 2 1,194 

Elektros įrenginių 

elektromechanikas 

(330071304)/ Elektrikas 

(M44071304, 

T43071304) 

48 5.1% 5.5% - 1,868 2 934 

Renginių techninio 

aptarnavimo darbuotojas 

(P43021101, T43021102) 

23 2.5% 2.6% - 1,277 2 638 

Kompiuterinio 

projektavimo operatorius 

( M44061111, 

T43061202) /Žiniatinklio 

programuotojas 

(M44061108) 

35 3.7% 4.0% - 2,716 1 2,716 

Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatronikas 

(330052307,M44071401, 

T43071401) 

42 4.5% 4.8% - 2,864 1 2,864 

Iš viso 207 22.2% 23.7% 

  

  

  

 

IV.2. Praktinio mokymo organizavimas kitų profesinio mokymo įstaigų (toliau – PMĮ) mokiniams, 

mokytojams 
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PMĮ 

pavadinimas 

Pirminio, tęstinio 

profesinio mokymo 

programos pavadinimas 

(kodas) 

Moki

nių 

skaiči

us 

2019 

m. 

M
o
k

in
ių

 
sk

a
ič

iu
s 

2
0
1
8
 m

. 

M
o
k

in
ių

 
p

o
k

y
ti

s 

ly
g
in

a
n

t 
su

 2
0
1
8
 m

. 

(+
/-

) 

V
a
la

n
d

ų
 

sk
a
ič

iu
s 

v
ie

n
a
m

 
m

o
k

in
iu

i 

2
0
1
9
 m

. 

M
o
k

y
to

jų
 

sk
a
ič

iu
s 

2
0
1
9
 m

. 

V
a
la

n
d

ų
 

sk
a
ič

iu
s 

v
ie

n
a
m

 
m

o
k

y
to

ju
i 

2
0
1
9
 m

. 

Alytaus 

profesinio 

rengimo 

centras 

Elektros įrenginių 

elektromechanikas 

(330071304) 21 

    

6 1 6 

Jonavos 

politechnikos 

mokykla 

Automobilių mechanikas 

(M43071604) 15 40 1 40 

Kauno 

informacinių 

technologijų 

mokykla 

Multimedijos paslaugų 

teikėjas (M43061106, 

M44061107, T43061302) 92 28 4 28 

Kauno statybos 

ir paslaugų 

mokymo 

centras 

Statybos verslo paslaugų 

teikėjas (440041713) 51 152 4 152 

Kauno 

technikos 

profesinio 

mokymo 

centras 

Atsinaujinančios 

energetikos įrangos 

montuotojas (M44071302, 

T43071301)/Santechnikas 

(330073208, M44073201, 

T43073206) 24 8 2 8 

Klaipėdos 

laivininkų 

mokykla 

Elektrikas (M44071304, 

T43071304) 17 4 4 4 

Vilniaus 

technologijų 

mokymo 

centras 

Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatronikas 

(M430714401), Elektrikas 

(M44071304, 

T430701401) 34 12 2 12 

  254 207 + 250 18 250 

 

IV.3. Praktinio mokymo organizavimas kolegijų, universitetų studentams, dėstytojams 

 

Mokymo 

įstaigos 

pavadinima

s 

Studijų 

programos 

pavadinima

s 

Student

ų 

skaičius 

2019 m. 

Student

ų 

skaičius 

2018 m. 

Student

ų 

pokytis 

lyginant 

su 2018 

m. (+/-) 

Valandų 

skaičius 

vienam 

studentu

i 2019 m. 

Mokytoj

ų 

skaičius 

2019 m. 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokytoj

ui 2019 

m. 
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Kauno 

technikos 

kolegija 

Elektros 

inžinerijos 

profesinis 

bakalauras 

(653H62009

) 

8 6 + 8 1 8 

 

IV.4. Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams 

 

Bendrojo ugdymo mokyklos 

pavadinimas 

Mokini

ų 

skaičius 

2019 m. 

Mokini

ų 

skaičius 

2018 m. 

Mokini

ų 

pokytis 

lyginant 

su 2018 

m. (+/-) 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniu

i  

Vykdytų 

(planuojamų) 

užsiėmimų SPMC 

paskirtis: 

technologijų 

pamokų 

organizavimas, 

profesinis 

orientavimas ir 

kt.  

Žiežmarių gimnazija 15 

    

8 

profesinis 

orientavimas 

Ąžuolyno progimnazija 93 8 

profesinis 

orientavimas 

Elektrėnų pradinė mokykla 121 4 

profesinis 

orientavimas 

Elektrėnų Versmės gimnazija 18 8 

profesinis 

orientavimas 

Lentvario M. Šimelionio 

gimnazija 12 8 

profesinis 

orientavimas 

S. Kovalevskajos gimnazijos 77 4 

profesinis 

orientavimas 

Semeliškių gimnazija 12 8 

profesinis 

orientavimas 

Vievio gimnazija 12 8 

profesinis 

orientavimas 

 360 611 - 56  
 

IV.5. Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas įmonių darbuotojams 
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Juridinio asmens 

pavadinimas 

Darbuotojų 

skaičius 

2019 m. 

Darbuotojų 

skaičius 

2018 m. 

Darbuotojų 

pokytis 

lyginant su 

2018 m. (+/-

) 

Valandų 

skaičius 

vienam 

darbuotojui 

2019 m. 

           

Pastabos 

UAB Factus Sum 76 

  

8  

MB „Švietimo edukatoriai“ 30 3  

 106 22 + 11  
 

IV.6. Profesinio mokymo įstaigų, turinčių SPMC, mokiniai siunčiami į kitus SPMC, kai praktiniam 

mokymui vykdyti nėra atitinkamo savo profesinio mokymo įstaigoje SPMC 

 

PMĮ, į kurią 

nukreipiami 

mokiniai,  

pavadinimas 

Pirminio, tęstinio profesinio mokymo 

programos pavadinimas (kodas)  

Moki

nių 

skaiči

us 

2019 

m.  

Moki

nių 

skaiči

us 

2018 

m. 

Moki

nių 

pokyti

s 

lygina

nt su 

2018 

m. (+/-

) 

Valan

dų 

skaiči

us 

viena

m 

mokin

iui 

2019 

m. 

Alytaus 

profesinio 

rengimo centras Elektrikas (M44071304, T43071304) 40 

    

48 

Alytaus 

profesinio 

rengimo centras 

Automobilių elektromechanikas 

(440071612, M43071601, M44071603, 

T43071603) 14 8 

Alytaus 

profesinio 

rengimo centras 

Žiniatinklio programuotojas 

(M44061108)  16 16 

Alytaus 

profesinio 

rengimo centras 

Automatinių sistemų eksploatavimo 

mechatronikas 

(330052307,M44071401, T43071401) 15 16 

Kauno statybos ir 

paslaugų 

mokymo centras 

Apdailininkas(statybininkas) 

(M43073202) 90 160 

Kauno technikos 

profesinio 

mokymo centras 

Automobilių elektromechanikas 

(440071612, M43071601, M44071603, 

T43071603) 16 8 

Utenos regiono 

profesinio 

mokymo centras 

Virėjas (M43101302)/Konditeris 

(M44101301) 19 8 

Vilniaus 

Jeruzalės darbo 

rinkos mokymo 

centrą 

Elektrikas (M44071304, 

T43071304)/Automatinių sistemų 

eksploatavimo mechatronikas 

(330052307,M44071401, T43071401) 4 8 
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Vilniaus 

technologijų 

mokymo centras 

Automatinių sistemų eksploatavimo 

mechatronikas 

(330052307,M44071401, T43071401) 40 20 

Visagino 

technologijos ir 

verslo profesinio 

mokymo centras 

Automatinių sistemų eksploatavimo 

mechatronikas 

(330052307,M44071401, T43071401) 3 16 

  257 180 + 308 

 

 

V. DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE PROJEKTUOSE 
 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Šalis Dalyviai 

Mokinių 

skaičius 

Profesija 

1. 2018-1-LT01-KA102-046668  

ES įgūdžių 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 Masažuotojas 

Iš viso mokinių: 57  

 

 

VI. RENGINIAI 

 

VI.1. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose 2019 

metais 

 

Įsakymu ar 

potvarkiu (Nr.) 

patvirtinto 

Dalyvavusių 

profesijos 

Dalyvavusių 

mokinių  

skaičius 

Konkurso vieta Laimėtos vietos 
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konkurso 

pavadinimas 

mokytojų 

skaičius 

Mechatronikų 

profesinio 

meistriškumo 

konkursas 

1 3 Visagino 

TVPMC 

V 

 

VI.2. Dalyvavimas parodoje „Studijos 2019“ 

           VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro mokytojai ir mokiniai parodoje  STUDIJOS 2019 

profesijas pristatė penkiose zonose: 

  Kompiuterijos stende profesijos mokytojai Marius Budėnas, Viktoras Misiovič, Daiva 

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

pristatė apšvietimo pultą su judančiu prožektoriumi (profesija – Renginių techninio 

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

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

spausdintuvu pagamintą roboto ranką, valdomą deformacijos jutikliais. 

 Sveikatos sektorių pristatė mokiniai Giedrė Gliaudelienė, Jevgenijus Koncevojus su 

mokytoja Irena Černiukiene.  

VI.3. 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 Ažuožerių skyriaus atviros jaunimo erdvės, 

Druskininkų jaunimo užimtumo 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, supažindinti 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 žinoma Jazzu sceniniu 

slapyvardžiu, 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 žmogumi. Atsisveikindama visiems susirinkusiems dovanojo gražiausias savo 

kūrybos dainas. Svečiams renginio organizatoriai dėkodami už įdomias mintis ir praleistą laiką kartu 

įteikė padėkas ir atminimo dovanėles.  

Vėliau susirinkęs jaunimas pasidalino į grupeles ir keliavo į veiklas. Jaunimą su teatro 

subtilybėm supažindino Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokytoja Elvyra Kasperavičienė. Ji 

mokinius mokino atsipalaiduoti, atkreipti dėmesį į žmogaus kūno kalbą, išgirsti vienas kitą, taip pat 

vaidino, juokėsi ir gerai praleido laiką. Robotikos studijoje jaunimą konstruoti, programuoti mokė 

Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytoja Žana Kaminskienė kartu su mokiniais. 

Amfiteatrinėje salėje 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 
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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 masažą, 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. 

 

VI.4. Atvirų durų dienų organizavimas 

 

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, Žiežmarių gimnazijos, Vievio gimnazijos, Lentvario Henriko Senkevičiaus 

gimnazijos, Kietaviškių ir Ąžuolyno 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 užaugti 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 užsiėmimai: kūno sudėties tyrimas, 

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

pritaikymas kasdieniame gyvenime, tradiciniai ir netradiciniai masažai. 

Lektoriai: Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai Visvaldas Ašmena, Ruslan 

Kazarev, Ramunė Šarapienė,  Irena Černiukienė.  

 Maisto gamybos sektorius Virėjų Master Class 

Vakarėlio užkandžiai ir desertai (teorija ir praktika). 

 Lektoriai: Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojos Danutė Tumulienė, 

Rita Vilaniškienė, Danguolė Bulaukienė, Inga Labunskienė. 

 

VII. BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2019 METAIS 

 

VII.1. Socialinė parama mokiniams 
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Eil. 

Nr. 

Socialinės paramos teikimo 

būdai (pvz.) 

Mokinių 

skaičius 

Dalis (proc.) nuo 

visų mokinių 

Parama pinigais 

1. Parama  drabužiais - - - 

2. Parama avalyne - - - 

3. Parama maistu - (24 

Aukštadvario 

skyrius) 

- - 

4. Vienkartinės pašalpos - (26 

Aukštadvario 

skyrius) 

- - 

5. Sumažintas bendrabučio 

mokestis 50% 

25 (15 

Aukštadvario 

skyrius) 

2,7 proc. 2250 eur 

6. Sumažintas  bendrabučio 

mokestis 100% 

- - - 

 

Mokinių pavėžėjimo išlaidas kompensuoja Elektrėnų švietimo paslaugų centras. Aukštadvario 

skyriuje pavėžėjimui yra skirta 296 eur.  

Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo iki 40 km kiekvieną dieną - 40 mokinių (138 

mokiniai Aukštadvario skyriuje). 

Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo  savaitgaliais - 15  mokinių (37 mokiniai 

Aukštadvario skyriuje). 

 

VII.2. Biudžeto lėšų paskirstymas 

 

2019 m. buvo skirta lėšų profesinio mokymo programoms finansuoti, kompetencijų vertinimui, kitų 

lėšų ugdymui –2052500.00 (82 proc. skirto biudžeto) 

2019 m. buvo skirta ūkio lėšų  – 447242.87 (18 proc. skirto biudžeto) 

2019 m. gauta lėšų bendrabučių išlaikymui – nėra (0 proc. skirto biudžeto) 

2019 m. PMĮ sutaupė lėšų – nėra 

 

Kodas Sąmatos straipsnio pavadinimas Suma Eur 

 09.03.01.01 valstybės funkcija  

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 1154000.00 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 359600.00 

2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 4600.00 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 10000.00 

2.2.1.1.1.07 Apranga ir patalynė 1500.00 

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 1400.00 

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 60000.00 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 4500.00 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 51000.00 
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2.2.1.1.1.21 Informacinių technol.prekių ir paslaugų 7000.00 

2.2.1.1.1.23 Ūkinis inventorius 217000.00 

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų 101400.00 

2.7.2.1.1.02 Socialinė parama natūra 600.00 

2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 4000.00 

2.8.1.1.1.01 Stipendijos 47000.00 

3.1.1.3.1.02 Kitų mašinų ir įrenginių  30000.00 

 09.08.01.01 valstybės funkcija  

0.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų 3066.71 

  Iš viso: 2056666.71 

 

VII.3. 2019 m. gautos ES lėšos, iš kitų šaltinių ir jų tikslingumas 

 

Iš ES lėšų projektų vykdymui gauta 247015.20 Eur. 

Iš ES lėšų už pasėlius gauta 10893.13 Eur. 

Iš kitų šaltinių (2% paramos lėšos) gauta 897.61 Eur. 

Iš SB lėšų Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programų vykdymui gauta 2000.00 Eur., „Švietimo ir ugdymo programos“ vykdymui gauta 650.00 

Eur. 

 

VII.4. PMĮ finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas 

 

Metai Visos pajamos, 

tūkst. eurų 

Gauta pajamų, tūkst. eurų 

Už suteiktas mokymo 

priemones ir paslaugas 

Už kitas priemones ir 

teiktas paslaugas 

2019 225.7 44.0 181.7 

2018 184.2 35.4 148.8 

Pokytis lyginant 

su 2018 metais 

(+ / -)  

+41,5 x x 

 

Paslaugų aprašymas (tūkst.Eur): 

 Maitinimo pajamos  136.2 

 Komunalinės paslaugos ir elektros energija  19.8 (priv.butai)  

 Mokinių apgyvendinimas bendrabutyje  3.4 

 Transporto nuomos paslaugos 0.8 

 Kitos paslaugos 14.3. 

 

 

 

VIII. BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS IR 

SAVIVALDYBĖMIS 

Mokykloje 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; 
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 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 užimtumo 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 medžiaga, 

teikiama informacija apie darbo rinkos mokymo programas, nuolat atnaujinama naujienų skiltis. 

Sukurtas mokyklos įvaizdis socialiniame tinkle „Facebook“.  

Kiekvienais metais mokykla organizuoja tradicinę Kaziuko mugę, kurioje prekiauja Elektrėnų ir 

aplinkinių savivaldybių amatininkai, kitų mokyklų ir mūsų mokyklos mokiniai.  

Elektrėnų savivaldybės administracija, seniūnija, policijos komisariatas, Elektrėnų komunalinis 

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

vertina mokinius asmens įgytų kompetencijų įsivertinimo metu. 

Nuolat bendradarbiaujama su Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriumi organizuojant mokinių brandos egzaminus, sprendžiant švietimo politikos formavimo 

klausimus, vykdant vadovų atestaciją.  

Elektrėnų savivaldybėje metodinę veiklą vykdo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų 

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

olimpiadas, konkursus, organizuojant mokytojų metodinę veiklą, kvalifikacijos tobulinimą, 

pasidalijimą gerąja darbo patirtimi. Su Centru bendradarbiaujama organizuojant mokinių pavėžėjimą 

ir apmokant mokyklos mokiniams kelionės išlaidas. Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro 

pedagoginė – psichologinė tarnyba konsultuoja specialiųjų  poreikių mokinius ugdymo klausimais ir 

teikia pedagoginę pagalbą. 

Vyksta intensyvus bendradarbiavimas su Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigomis: įvairių 

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

mokiniais dalyvauja praktiniuose užsiėmimuose. Kartą per metus organizuojama Atvirų durų diena. 

Aukštadvario skyriuje tęsiamas ir plečiamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, tarp 

jų ir kaimo turizmo sodybomis, ugdymo įstaigomis.  

 

IX. SVARBIAUSI ĮSTAIGOS PASIEKIMAI, PERSPEKTYVOS IR PROBLEMOS 

 

IX.1. Pasiekimai. 
 

2019 metais prijungimo būdu buvo reorganizuota Aukštadvario žemės ūkio mokykla tapo VšĮ 

Elektrėnų profesinio mokymo centro skyriumi.  

Dalyvauta Respublikinėse akcijose „Atmintis gyva, nes liudija“, veiksmo savaitėje „Be 

patyčių“, Tarptautinėje Tolerancijos dienos minėjime. 

Mokyklos mokiniai dalyvavo konkursuose „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, ,Mes 

esame NATO“ – (mokinio darbas pateko į finalą), Meninio skaitymo konkurse (II etapas). 

http://www.epmc.lt/
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Mokykloje puoselėjamos lietuvių liaudies papročiai ir tradicijos - organizuota Užgavėnių 

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 pažinimo pamokos Lietuvos kariuomenės daliniuose, pažintinės ekskursijos. 

Mokiniams organizuojami profesinio informavimo ir orientavimo renginiai, „Karjeros dienos 

2019“, „Jaunojo verslininko“ konkursas, susitikimai su karjerą padariusiais žmonėmis (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, Žemės 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 

varžybos - tinklinio, krepšinio, futbolo. 

Dalyvauta Elektrėnų savivaldybės mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje, nacionalinių teisinių 

žinių olimpiadoje Mykolo Riomerio Universitete, skaityti pranešimai VDU organizuojamoje 

respublikinėje konferencijoje „Mąstymo kompetencija ir jos ugdymas“, Elektrėnų savivaldybės 

konferencijoje „Rašymas kaip kalbėjimas Vaižganto kūryboje ir/arba šiandieninėje kalboje",  

Organizuota netradicinės pamokos - „Kvėpavimo sistema ir sveikata“, „Mitybos režimas“, 

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 žinių, išugdyti praktinius 

įgūdžius 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 susipažino 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. 

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 užtikrintas finansavimas naujam projektui siekiant plėsti profesinio 

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

mokymo įrangos EPMC neturi galimybės užtikrinti darbo rinkos poreikius atitinkančios profesinio 

mokymo kokybės. Siekiant didinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą, būtina aprūpinti 

EPMC švietimo sričių „Inžinerija ir inžinerinės profesijos“ bei „Menai“ mokymo programas 

trūkstama modernia praktinio mokymo įranga. 

 

IX.2. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas 
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Vykdant bendrą projektą su darbdavių konfederacija „Profesinio mokymo įstaigų absolventų 

gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas“ sudarytos sąlygos 5 masažo, sporto klubo veiklos 

organizatorių mokytojams tobulinti technologines kompetencijas Kroatijoje, Maltoje, Vengrijoje. 

 

IX.3. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikla 

 

       Dalyvauta Elektrėnų savivaldybės administracijos organizuotame Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programų konkurse, 6 programos gavo finansavimą ir įvykdytos pagal pasirašytas sutartis: 

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

2. Nr. 9S-07/5F-59, programa  „Metalo pjovimas, lankstymas, kalimas“; 

3. Nr. 9S-08/5F-60, programa „Kompiuterinė erdvinė braižyba pradedantiesiems“; 

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

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

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

sveikos mitybos ugdymas bei skatinimas Elektrėnų savivaldybėje“. 

 

IX.4. Bendradarbiavimas su Užimtumo tarnyba 

 

Sudarytos sąlygos asmenis persikvalifikuoti pagal tęstinio profesinio mokymo programas ir/ar jų 

modulius. Užimtumo tarnyboje įregistruotos 53 programos ir/ar jų moduliai. 

 

IX.5. Problemos 

 

 Pravieniškių skyriaus perspektyvos. 

 Sprendžiami organizaciniai klausimai dėl Aukštadvario skyriaus nenaudojamo turto siekiant 

užtikrinti kokybišką profesinį mokymą. 

 Nacionalinių profesinio meistriškumo konkursų organizavimas.  

 Įstaigos vidaus nuosekliai sprendžiami klausimai dėl mokymo bazės atnaujinimo, infrastruktūros 

plėtros, mokymo turinio atitikimo darbo rinkos reikalavimams, mokinių motyvacijos trūkumo 

bei lankomumo gerinimo, tėvų įtraukimo į mokyklos veiklą. 

 

 

 


