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VADOVO ŽODIS 

 

Praėjusieji metai Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui buvo kupini iššūkių, 

atsakingų darbų ir ambicingų planų ateičiai. Skaidrumas, profesionalus specialistų rengimas ir 

efektyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – pagrindiniai tikslai, kurie orientuoja Centro 

veiklą. Gyvename atsinaujinimo ritmu ir siekiame, kad pokyčiai padėtų efektyviau vykdyti 

pagrindinę veiklą – ruošti puikius savo veiklos žinovus, reikalingus Lietuvai.  

Tikiu, jog svarbiausia jėga – komanda. Centre dirba savo sričių profesionalai, kvalifikuoti 

specialistai, kurių atsidavimas profesijai ir atsakomybė sukuria puikius rezultatus. Profesijos 

mokytojų rengiami mokiniai kasmet pergalingai pasirodo įvairiuose profesinio meistriškumo 

konkursuose ir čempionatuose. Mokytojai žino, kokį postūmį jaunam žmogui turi galimybė mokytis 

ir dirbti su pripažintais specialistais, tad vienas pagrindinių uždavinių – puoselėti kompetentingų 

profesijos mokytojų komandą, skirti daugiau dėmesio kompetencijų ugdymo galimybėms bei 

organizacinės kultūros stiprinimui. 

Buriame platų socialinių partnerių tinklą, plečiame bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio. 

Praėjusiais metais už kokybiškai vykdytus tarptautinius projektus bei ilgalaikę tarptautiškumo 

strategiją Centrui buvo įteikta Mobilumo chartija. Tai reikšmingas mūsų Centro tarptautiškumo 

veiklos įvertinimas. Chartija palengvins mokyklos tarptautiškumo strategijos įgyvendinimą, bet tuo 

pačiu iškels ir naujų uždavinių – išlaikyti mobilumų kokybę, dar labiau plėsti tarptautinius ryšius. 

Neabejoju, kad Centras ir toliau išliks grožio, sveikatos, socialinės gerovės ir verslo krypčių 

profesinio mokymo lyderis šalyje. Čia turime daugiausiai patirties, tai aiškus mūsų identitetas. 

Gilinamės į darbo rinkos poreikius, stengiamės diegti vis daugiau naujovių, suteikti mokiniams 

praktinių žinių, kurias vertintų darbdaviai.  

Dirbdami išvien galime kelti profesinio mokymo kokybę, siekti teigiamų pokyčių profesinio 

mokymo sistemoje. Svarbiausia, kelti mokinių ir jų tėvų pasitikėjimą profesinio mokymo įstaiga, kaip 
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teikiančia kokybišką profesinį rengimą ir bendrąjį išsilavinimą. Pirmieji žingsniai didinant profesinio 

mokymo prestižą jau žengti, tačiau dar laukia nemažai iššūkių, kuriuos turėsime įveikti ateityje. 

 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė 

dr. Nora Pileičikienė 

 

 

 

I SKYRIUS 

 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ 

 

 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (toliau – Centras) yra viena didžiausių Lietuvoje 

profesinio mokymo įstaigų. Centras yra viešoji įstaiga – pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės 

viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant pagrindinę profesinio 

mokymo veiklą. Centre vykdomos veiklos: pirminis ir tęstinis profesinis mokymas, pagrindinis ir 

vidurinis ugdymas, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Valstybės, kaip Centro dalininko 

teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, yra Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto  

ministerija. Kiti Centro dalininkai yra UAB „Ortopedijos klinika“. 2018 m. iš Centro dalininkų 

pasitraukė Lietuvos Jėzuitų provincija. 

2018 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto  ministerijos, kaip dalininko, 

įnašas buvo 0,29 Eur., Lietuvos Jėzuitų provincijos – 0,29 Eur. 2018 m. balandžio 27 d. vykusiame 

visuotiniame Centro dainininkų susirinkime buvo pritarta Lietuvos Jėzuitų provincijos nuosavybės 

teise priklausančios dalies Centro dalininkų kapitalo, kurio dydis buvo 0,29 Eur., ir turtinių, ir 

neturtinių teisių ir pareigų perleidimui Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. 

Lietuvos Jėzuitų provincijos dalies Centro dalininkų kapitale perdavimo ir priėmimo aktas su 

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija buvo pasirašytas 2018 m. birželio 4 d. 

Nr. 32/(22-15)TV32-13. Nuo šios datos Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos, kaip Centro dalininko, kapitalo dydis yra 0,58 Eur. 

2018 m. birželio 29 d. vykusiame visuotiniame Centro dalininkų susirinkime buvo išklausytas 

klausimas dėl UAB „Ortopedijos klinika“ priėmimo į Centro dalininkus procedūros užbaigimo. 2018 

m. birželio 25 d., UAB „Ortopedijos klinika“ atliko pakartotinį 0,29 Eur turtinį dalininko įnašą, kuris 

buvo pateiktas tinkamai ir buvo įtrauktas į Centro finansinę apskaitą. Taigi UAB „Ortopedijos 

klinika“ nuosavybės teise priklausančios dalies Centro dalininkų kapitalo dydis buvo 0,29 Eur.  

2018 m. pabaigoje Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuosavybės teise 

priklausančios dalies Centro dalininkų kapitalo dydis buvo 0,58 Eur.;  
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UAB „Ortopedijos klinika“ nuosavybės teise priklausančios dalies Centro dalininkų kapitalo 

dydis buvo 0,29 Eur.  

Centras įsikūręs Kauno mieste (adresais Karaliaus Mindaugo pr. 11, Miško g. 15, Griunvaldo 

g. 20, Griunvaldo g. 22, Vytauto g. 54), turi padalinius Aukštadvaryje, Palangoje, Nidoje, 

Juknaičiuose. 

Profesinis mokymas vykdomas grožio, sveikatos, socialinės gerovės ir verslo kryptimis. 44 

pirminio profesinio mokymo programose mokėsi 3089 mokiniai (2018 m. spalio 1 d. duomenimis). 

Mokymo/si procesas planuojamas ir įgyvendinamas pagal modulines ir dalykines profesinio mokymo 

programas.  

Pagrindiniai Centro kokybės rodikliai 2018 m. buvo pasiekti:  

1. absolventų įsidarbinimas – 84 proc.; 

2. egzaminus išlaikiusių mokinių procentinė dalis – 95  proc.;  

3. darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas (valandų skaičius vienam darbuotojui įvairiose 

kvalifikacijos tobulinimo priemonėse  per metus) – 12 val.; 

4. judumas, tarptautiškumas (dalyvavusių tarptautiniuose projektuose ir renginiuose 

mokinių ir mokytojų skaičius) – 87 žmonės.  

Centre veikia  Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinio praktinio mokymo centras 

„Modus“, skirtas būsimiems ir esamiems ūkio sektoriaus darbuotojams įgyti darbo su naujausiomis 

technologijomis įgūdžių, ugdyti/s bendruosius gebėjimus, dirbti dinamiškoje aplinkoje, nuolat 

mokytis ir diegti inovacijas. 

 

 

 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

1 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės 

biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų 

panaudojimas 

Programo

s kodas 
Programos pavadinimas 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur) 

Asignavim

ų planas 

Asignavim

ų planas*, 

įskaitant 

patikslini

mus 

ataskaitini

am 

laikotarpiu

i 

Panaudota 

asignavim

ų 

Panaudota 

asignavimų nuo 

asignavimų, 

nurodytų 

asignavimų 

plane, įskaitant 

patikslinimus 

ataskaitiniam 

laikotarpiui, 

dalis (proc.)** 

1 2 3 4 5 6 

11 001 
Valstybės švietimo 

strategijos įgyvendinimas 

12,9 12,9 8,7 67,44 

11 002 
Švietimo ir mokslo 

administravimas 

6288,4 6288,4 6167,7 98,08 
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02.01.01.1

82 

Sumanios ir pilietiškos 

visuomenės ugdymo 

programa 

192,1 192,1 152 79,13 

Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė 

parama 

    

 ES lėšos 132920,92 132920,92 118148,82 88,89 
* Jeigu asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, asignavimai didėja ar mažėja daugiau nei 5 proc. 

lyginant su asignavimais, nurodytais asignavimų plane, to priežastys trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl 

patikslintų asignavimų programos lygiu. 

** Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys trumpai paaiškinami po lentele. 

 

 
 

  MOKYMO ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI 

 

2.1. Mokyklos vadovai:   

 

Direktorė – Nora Pileičikienė (dirba nuo 2017-12-14) 

Išsilavinimas ir kvalifikacija: 

1. Socialinių mokslų Edukologijos krypties mokslų daktaro laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas.  

2. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas. 

 

Direktorės pavaduotojas ugdymui – Tomas Darbutas (dirba nuo 2008 m.) 

Išsilavinimas ir kvalifikacija  

1. Biomedicinos srities Biologijos krypties mokslų daktaro laipsnis, Lietuvos sporto universitetas.  

2. Reabilitacijos magistro kvalifikacinis laipsnis, Lietuvos sporto universitetas. 

3. Vadybinė kategorija – pirma. 

 

 

Direktorės pavaduotojas infrastruktūrai – Rimvydas Aidukevičius (dirba nuo 2010-07-01) 

Išsilavinimas: 

1. Ekonomikos bakalauras, Lietuvos žemės ūkio universitetas. 

2. Andragogikos magistras, Klaipėdos universitetas. 

 

L. e. vyr. buhalterės pareigas – Giedrė Cibuliakienė (dirba nuo 2015-09-08) 

Išsilavinimas 

1. Apskaitos ir finansų bakalauras, Lietuvos žemės ūkio universitetas.  

 

VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER 

ATASKAITINIUS METUS* 
Eur, ct 

Eil. 

Nr. 
Pareigų 

(pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginimas  

Priemokos Priedai Premijos Kitos 

išmokos** 

Iš viso 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

1. Direktorė 20532,05 - - - - 20532,05 
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2. Direktorės 

pavaduotojas 

ugdymui 

18529,28 3351,72 - 2794 - 24675,00 

3. Direktorės 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

13228,33 3416,90 - 2074 - 18719,23 

4. L. e. p. vyr. 

buhalterė 

11818,35 - - 2782 - 14600,35 

* Neatskaičius mokesčių. 

** Jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinama, kokio pobūdžio (už ką) išmokos buvo išmokėtos. 

 

 

Mokymo įstaigos darbuotojai 

 

Bendras Centro darbuotojų skaičius 2019 m. sausio 01 d. yra 386.  

Iš jų:  

 profesijos mokytojų – 232  

 bendrojo ugdymo mokytojų – 41  

 specialiųjų pedagogų – 0 

 socialinių pedagogų – 2.  

 psichologų – 1. 

 

 

Kvalifikacijos tobulinimas: 

 

 

 

Kvalifikacija 

Proc. nuo bendro 

profesijos mokytojų 

skaičiaus 

Pokytis 

lyginant su 

2017 metais 

(+ / -) 

Proc. nuo bendro 

bendrojo ugdymo 

mokytojų skaičiaus 

Pokytis 

lyginant su 

2017 metais 

(+ / -) 

2018 m. 2017 m.  2018 m. 2017 m.  

Vyr. 

mokytojų 

15 

mokytojų 

6,5 % 

- + 6.5 % 
1 mokytojas 

2.4 % 
- 

 

+ 2.4 % 

Mokytojų 

metodininkų 

3 mokytojai 

1.3 % 
- + 1.3 % 

2 mokytojai 

4.9 % 
- 

 

+ 4.9 % 

 

Ekspertų 
3 mokytojai 

1.3 % 
- + 1.3 % - -  

 

 

Bendrojo ugdymo programų įgyvendinimas 

 

Mokinių pažangumas: 

Mokslo metai / 

Programa 

2017–2018 2016–2017 Pokytis lyginant su 

2016-2017 

(+ / -) 
Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo programa 94 93 + 

Vidurinio  ugdymo programa 84 82 + 

 

 

Mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:  
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Egzaminas 

2018 m.   

Laikė Išlaikė 
Išlaikė 

(proc.) 

Išlaikė 

(proc.) 

2017 m. 

Pokytis 

lyginant su 

2017 (+ / -) 

Technologijos  152 152 100 x x 

Menai 1 1 100 x x 

Lietuvių kalba ir literatūra 183 176 92 x x 

Iš viso 336 329 97   

 

 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai:  

Egzaminas 

2018 m. Išlaikė 

(proc.) 

2017 m. 

Pokytis 

lyginant su 

2017 (+ / -) 

 

Laikė Išlaikė 
Išlaikė 

(proc.) 

Lietuvių kalba ir literatūra 41 33 78 x x 

Matematika 22 14 64 x x 

Anglų kalba 60 59 97 x x 

Rusų kalba 6 6 100 x x 

Geografija 17 15 88 x x 

Istorija 23 21 91 x x 

Biologija 42 42 100 x x 

Chemija 2 2 100 x x 

         Iš viso: 213 192 90 x x 

 

Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas: 
Dvylikt

okų  

skaičius 

2017-

2018 m. 

m. 

pabaigo

je 

Brand

os 

atestat

us 

gavusi

ų 

mokini

ų 

skaičiu

s   

2018 

m. 

Brand

os 

atestat

us 

gavusi

ų 

mokini

ų dalis 

(proc.) 

2018 

m.  

Brand

os 

atestat

us 

gavusi

ų 

mokini

ų dalis 

(proc.) 

2017 

m. 

Pokyti

s 

lygina

nt su 

2017 

m. 

(+ / -) 

Dešimtok

ų   

skaičius 

2017-

2018 m. 

m. 

pabaigoje 

Pagrindini

o  

išsilavini

mo    

pažymėji

mus 

gavusių 

mokinių 

skaičius   

2018 m.  

Pagrindini

o  

išsilavini

mo    

pažymėji

mus 

gavusių 

mokinių 

dalis 

(proc.)  

2018 m. 

Pagrindini

o  

išsilavini

mo    

pažymėji

mus 

gavusių 

mokinių 

dalis 

(proc.)  

2017 m. 

Pokytis 

lyginant 

su 2017 

m. 

(+ / -) 

246 229 84 85 - 24 21 87,5 84 + 

 

Profesinio mokymo programų įgyvendinimas 

  

2018–2019 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos: 

 

Programos pavadinimas 
Valstybinis 

kodas 

Mokinių skaičius 2019.01.01 Įmonės, kurioje 

vykdoma 

pameistrių 

praktinio mokymo 

dalis, jei vykdoma 

pameistrystė, 

pavadinimas 

Iš viso  
Iš jų 

pameistrių  

 Iš jų 

turinių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

Siuvėjo 210072306 10 x x x 
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Apeigų ir švenčių 

organizatoriaus 

330101303 38 x x x 

Garso ir vaizdo 

technikos operatoriaus 

330021105 38 x x x 

Poilsio paslaugų agento  330101504 35 x x x 

Sporto klubo paslaugų 

darbuotojo 

330041715 123 x x x 

Siuvėjo 330072303 5 x x x 

Žirgininkystės verslo 

darbuotojo 

330081114 5 x x x 

Gyvūnų prižiūrėtojo 330081116 35 x x x 

Gyvūnų prižiūrėtojo 

modulinė 

M43081101 21 x x x 

Kirpėjo 330101201 44 x x x 

Kirpėjo modulinė M43101201 110 x x x 

Higieninės kosmetikos 

kosmetiko 

330101203 149 x x x 

Smulkiojo verslo 

paslaugų teikėjo 

330041710 82 x x x 

Apeigų ir švenčių 

organizatoriaus 

440101303 16 x x x 

Apeigų ir švenčių 

paslaugų darbuotojo 

440101310 26 x x x 

Aplinkos ir patalpų 

priežiūros darbuotojo 

440101102 30 x x x 

Apsaugos darbuotojo 440103204 56 x x x 

Floristo modulinė M44021402 53 x x x 

Sodininko ir daržininko 440081212 21 x x x 

Garso ir vaizdo 

technikos operatoriaus 

440021105 34 x x x 

Gyvūnų prižiūrėtojo 

modulinė 

M44081101 51 x x x 

Gyvūnų prižiūrėtojo 440081116 42 x x x 

Higieninės kosmetikos 

kosmetiko modulinė 

M44101202 

 

254 x x x 

Kirpėjo modulinė M44101201 99 x x x 

Masažuotojo 440091501 224 x x x 

Ortopedinės avalynės 

gamintojo 

440091401 42 x x x 

Paramediko 440091402 281 x x x 

Pėdos priežiūros 

paslaugos teikėjo 

440101204 26 x x x 

Poilsio paslaugų agento  440101504 59 x x x 

Siuvėjo modulinė M44072301 82 x x x 

Smulkiojo verslo 

organizatoriaus 

440041703 66 x x x 

Smulkiojo verslo 

paslaugų darbuotojo 

440041720 59 x x x 

Socialinio darbuotojo 

padėjėjo modulinė 

M44092001 96 x x x 

Socialinio darbuotojo 

padėjėjo 

440092302 72 x x x 
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Sporto klubo veiklos 

organizatoriaus 

440041704 55 x x x 

Sporto klubo paslaugų 

darbuotojo 

440041719 74 x x x 

Sukirpėjo-

konstruktoriaus ir 

modeliuotojo 

445072301 29 x x x 

Tekstilės gaminių 

priežiūros darbuotojo 

modulinė 

M44101103 11 x x x 

Dailiųjų tekstilės 

dirbinių gamintojo 

modulinė 

M44021401 27 x x x 

Žirgininkystės verslo 

darbuotojo 

440081106 48 x x x 

Baldų apmušėjo  210072304 17 x x x 

Dailiųjų dirbinių pynėjo  210021403 11 x x x 

Odinių gaminių 

taisytojo  

210072303 12 x x x 

Siuvinių gamintojo  210072314 17 x x x 

 

2018–2019 m. m. vykdomos tęstinio profesinio mokymo programos  

(kai mokiniai priimti pagal švietimo ir mokslo ministro/ patvirtintą priėmimo planą): 

 

Programos 

pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Mokinių skaičius 2019.01.01 

 

Įmonės, kurioje 

vykdoma pameistrių 

praktinio mokymo 

dalis, jei vykdoma 

pameistrystė, 

pavadinimas  

Iš viso  Iš jų turinių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

Iš jų 

pameistrių 

Floristo modulinė T43021402 20 x x x 

Gyvūnų prižiūrėtojo 

modulinė 

T43081102 34 x x x 

Kirpėjo modulinė T43101201 42 x x x 

Siuvėjo modulinė T43072301 38 x x x 

Socialinio darbuotojo 

padėjėjo modulinė 

T43092001 93 x x x 

Sukirpėjo-

konstruktoriaus 

modulinė 

T43072302 14 x x x 

Tekstilės gaminių 

priežiūros darbuotojo 

modulinė 

T43101102 25 x x x 

 

 

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 2018-01-01 iki 2018-12-31  

 

 

Iš viso 

 

pagal formaliojo profesinio 

mokymo programas 
pagal neformaliojo profesinio mokymo programas 
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83 32 115 

 

Kompetencijų vertinimas 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokymo 

programos 

pavadinimas ir 

valstybinis kodas 

(2018 m.) 

Baigiamo

jo kurso 

mokinių 

skaičius  

(2018 m.) 

         Iš jų dalyvavo kompetencijų 

vertinime ir įgijo kvalifikaciją 

(2018 m.) 

Įgijo 

kvalifika

ciją 

(2017 

m.) 

 

Pokytis 

lyginant 

su 2017 

m. (+ / -) 
Mokinių 

skaičius 

 

Proc. Kvalifikacijos  

įvertinimo 

vidurkis 

1.  Dailiųjų tekstilės 

dirbinių 

gamintojo, 

440021402 

68 56 82 8,83 x x 

2.  Siuvėjo, 

330072303 

6 3 50 7 x x 

3.  Siuvėjo, 

440072302 

69 49 71 7,71 x x 

4.  Siuvėjo, 

210072306 

5 3 60 7,17 x x 

5.  Sukirpėjo  

konstruktoriaus ir 

modeliuotojo, 

445072301 

35 18 51 6,86 x x 

6.  Siuvinių 

gamintojo, 

210072314 

13 5 38 9,2 x x 

7.  Dailiųjų dirbinių 

pynėjo, 

210021403 

6 3 50 8,34 x x 

8.  Žirgininkystės 

verslo darbuotojo, 

330081114 

11 8 73 7 x x 

9.  Žirgininkystės 

verslo darbuotojo, 

440081106 

52 46 88 8,95 x x 

10.  Gyvūnų 

prižiūrėtojo, 

330081116 

13 6 46 7,92 x x 

11.  Gyvūnų 

prižiūrėtojo, 

440081116 

75 63 84 8,5 x x 

12.  Ortopedinės 

avalynės 

gamintojo, 

210091401 

5 4 80 6,63 x x 

13.  Ortopedinės 

avalynės 

gamintojo, 

440091401 

23 19 83 7,66 x x 

14.  Paramediko, 

440091402 

159 95 60 6,99 x x 
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15.  Pėdos priežiūros 

paslaugos teikėjo, 

440101204 

23 18 78 8,05 x x 

16.  Masažuotojo, 

440091501 

136 110 81 8,46 x x 

17.  Avalyninko, 

210072313 

6 5 83 7,5 x x 

18.  Baldų apmušėjo, 

210072304 

20 13 65 8 x x 

19.  Odinių gaminių 

taisytojo, 

210072303 

14 8 57 7,75 x x 

20.  Kirpėjo, 

330101201 

45 33 73 7,14 x x 

21.  Kirpėjo, 

440101201 

74 30 41 7,89 x x 

22.  Higieninės 

kosmetikos, 

330101203 

74 49 66 8,24 x x 

23.  Higieninės 

kosmetikos,  

440101203 

144 105 73 8,53 x x 

24.  Sporto klubo 

paslaugų 

darbuotojo, 

330041715 

28 13 46 7,44 x x 

25.  Sporto klubo 

paslaugų 

darbuotojo, 

440041719 

96 55 57 7,9 x x 

26.  Poilsio paslaugų 

agento, 

330101504 

26 19 73 7,35 x x 

27.  Poilsio paslaugų 

agento, 

440101504 

78 44 56 8,44 x x 

28.  Smulkiojo  verslo 

paslaugų teikėjo, 

330041710 

32 20 63 8,31 x x 

29.  Smulkiojo verslo 

paslaugų 

darbuotojo, 

440041720 

117 77 66 9 x x 

30.  Apeigų ir švenčių 

paslaugų 

darbuotojo, 

440101310 

43 34 79 9,34 x x 

31.  Garso ir vaizdo 

technikos 

operatorius, 

440021105 

22 20 91 8,8 x x 

32.  Tekstilės gaminių 24 17 71 9,24 x x 
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priežiūros 

darbuotojo, 

440101103 

33.  Aplinkos  ir 

patalpų priežiūros 

darbuotojo, 

440101102 

50 36 72 8,43 x x 

34.  Floristo, 

440021407 

17 13 76 8,31 x x 

35.  Sodininko ir 

daržininko, 

440081212 

52 31 60 8,51 x x 

36.  Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjo, 

440092302 

83 66 80 8,55 x x 

37.  Apsaugos 

darbuotojo, 

440103205 

38 16 42 7,59 x x 

Iš viso 1782 1210 68  x x 

 

Mokinių įsidarbinimas (2018 m. lapkričio 1 d.) ir palyginimas su (2017 m. lapkričio 1 d.) 
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 p
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Dailiųjų 

tekstilės 

dirbinių 

gamintojo, 

440021402 

56 48 9 

 

85  5 

 

2 1  x 

Siuvėjo, 

330072303 

3 - - - - - - - - - x 

Siuvėjo, 

440072302 

49 37 18 76 10 8 2 2   

 

x 

Siuvėjo, 

210072306 

3 2 1 66 

   

 1  x 
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Sukirpėjo  

konstruktor

iaus ir 

modeliuotoj

o, 

445072301 

18 16 5 89 3 1 2 2 2  x 

Siuvinių 

gamintojo, 

210072314 

5  

     

   Įkalinim

o 

įstaigoje 

Dailiųjų 

dirbinių 

pynėjo, 

210021403 

3  

     

   Įkalinim

o 

įstaigoje 

Žirgininkys

tės verslo 

darbuotojo, 

330081114 

8 6 3 75  2 - - - - x 

Žirgininkys

tės verslo 

darbuotojo, 

440081106 

46 34 8 74 9 2 7 1  2 x 

Gyvūnų 

prižiūrėtojo

, 

330081116 

6 5 1 83 - - - - - 1 x 

Gyvūnų 

prižiūrėtojo

, 

440081116 

63 50 8 80 5 1 4 1 - 7 x 

Ortopedinė

s avalynės 

gamintojo, 

210091401 

4 - - - - - - 1 3 - x 

Ortopedinė

s avalynės 

gamintojo, 

440091401 

19 17 3 89 - - - 1 2 - x 

Paramediko

, 

440091402 

89 85 41 95 18 1 17 6 4 5 x 

Pėdos 

priežiūros 

paslaugos 

teikėjo, 

440101204 

18 17 8 94 - - - 3 1 - x 

Masažuotoj

, 

440091501 

110 101 48 91 8 1 7 9 8 6 x 

Avalyninko

, 

210072313 

5 

      

   Įkalinim

o 

įstaigoje 
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Baldų 

apmušėjo, 

210072304 

13 

      

   Įkalinim

o 

įstaigoje 

Odinių 

gaminių 

taisytojo, 

210072303 

8 

      

   Įkalinim

o 

įstaigoje 

Kirpėjo, 

330101201 

33  

21 14 64 3 2 1 3 0 6 
x 

Kirpėjo, 

440101201 

30 
25 11 83 1 1 0 2 2 0 

x 

Higieninės 

kosmetikos, 

330101203 

49 
42 10 85 - - - - - - 

x 

Higieninės 

kosmetikos,  

440101203 

105 88 41 84 - - 1 6 5 - x 

 

Sporto 

klubo 

paslaugų 

darbuotojo, 

330041715 

13 
6 1 46 

- - - - - - x 

Sporto 

klubo 

paslaugų 

darbuotojo, 

440041719 

55 
44 7 80 

- - - - - - x 

Poilsio 

paslaugų 

agento, 

330101504 

19 16 15 84 - - - - - - x 

Poilsio 

paslaugų 

agento, 

440101504 

44 43 40 97 2  2 - - - x 

Smulkiojo  

verslo 

paslaugų 

teikėjo, 

330041710 

20 18 7 90 2 2 0 - - - x 

Smulkiojo 

verslo 

paslaugų 

darbuotojo, 

440041720 

77 69 54 89 4 2 2 3 1 - x 

Apeigų ir 

švenčių 

paslaugų 

darbuotojo, 

440101310 

34 21 15 62 5 4 1 1 - 7 x 
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Garso ir 

vaizdo 

technikos 

operatorius, 

440021105 

20 15 9 75 1 1 - 1 1 2 x 

Tekstilės 

gaminių 

priežiūros 

darbuotojo, 

440101103 

17 10 5 59 4 4 - -  3 x 

Aplinkos  ir 

patalpų 

priežiūros 

darbuotojo, 

440101102 

36 27 10 75 5 3 2 1 1 2 x 

Floristo, 

440021407 

13 8 6 61 2 1 1 - 2 1 x 

Sodininko 

ir 

daržininko, 

440081212 

31 19 8 61 3 2 1 2 3 4 x 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjo, 

440092302 

66 58 18 87 14 8 8 4 8 - x 

Apsaugos 

darbuotojo, 

440103205 

16 15 13 93 3 - 3 - 1 - x 

 

 

Sektorinių praktinio mokymo centrų veikla 2018 metais ir lyginimas su 2017 metais  

 

*  – lenteles pildo profesinio mokymo įstaigos turinčios SPMC 

** – lentelę pildo profesinio mokymo įstaigos neturinčios SPMC 

  

 

Praktinio mokymo organizavimas šios profesinio mokymo įstaigos mokiniams, mokytojams:* 

Pirminio, tęstinio 

profesinio 

mokymo 

programos 

pavadinimas 

(kodas) 

Mokinių 

skaičius 

2018 

metais 

Proc. 

nuo 

bendro 

mokinių 

skaičiau

s 2018 

metais 

Proc. 

nuo 

bendro 

mokinių 

skaičiau

s 2017 

metais 

Mokinių 

pokytis 

lyginant 

su 2017 

m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokiniui 

2018 

metais 

Mokytoj

ų 

skaičius 

2018 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokytoj

ui 

2018 

metais 

Floristo modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa 

(M44021402) 

30 0,86 x x 60 6 18 

Kirpėjo modulinė 

profesinio 

mokymo 

36 1,03 x x 72 10 30 
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programa 

(M43101201) 

Siuvėjo modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa 

(M44072301) 

40 1,14 x x 80 5 15 

Sukirpėjo-

konstruktoriaus ir 

modeliuotojo 

profesinio 

mokymo 

programa 

(M445072301) 

26 0,74 x x 52 4 12 

Dailiųjų tekstilės 

dirbinių 

gamintojo 

modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa 

(M44021401) 

12 0,35 x x 24 4 12 

Higieninės 

kosmetikos 

kosmetiko 

modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa 

(M44101202) 

95 2,71 x x 190 15 45 

Masažuotojo 

profesinio 

mokymo 

programa 

(M440091501) 

68 1,94 x x 136 8 24 

 

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

mokytojams:* 

PMĮ 

pavadinimas 

Pirminio, 

tęstinio 

profesinio 

mokymo 

programos 

pavadinim

as (kodas) 

Moki

nių 

skaiči

us 

2018 

metais 

Mokinių 

skaičius 

2017 

metais 

Mokinių 

pokytis 

lyginant 

su 2017 

m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam  

asmeniui  

2018 

metais 

 

Mokytoj

ų 

skaičius 

2018 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui 

2018 

metais 

Kauno 

technikos 

profesinio 

mokymo 

centras 

Smulkiojo 

verslo 

organizato

rius 

25 x x 100 2 8 

Marijampolės 

profesinio 

Floristo 12 x x 48 1 4 
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rengimo 

centras 

Elektrėnų 

PMC 

Masažuoto

jo 

22 x x 88 2 8 

Alytaus 

profesinio 

rengimo 

centras 

Kirpėjo 26 x x 104 2 8 

Iš viso 85 x x 340 7 28 

 

Praktinio mokymo organizavimas kolegijų, universitetų studentams, dėstytojams:* 

Mokymo 

įstaigos 

pavadinimas 

Studijų 

programos 

pavadinimas 

Studentų 

skaičius 

2018 

metais 

Studentų 

skaičius 

2017 

metais 

Studentų  

pokytis 

lyginant 

su 2017 

m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui 

2018 

metais 

Dėstytojų 

skaičius 

2018 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui  

2018 

metais 

Aleksandro 

Stulginskio 

universitetas 

Profesijos 

mokytojų 

16 x x 640 x x 

Šv. Ignaco 

Lojolos 

kolegija 

Grožio 

terapija 

7 x x 280 x x 

Vytauto 

Didžiojo 

universitetas 

Karjeros 

planavimas 

1 x x 40 

 

x x 

Iš viso 24 x x 960 x x 

 

Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams:* 

Bendrojo ugdymo 

mokyklos pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

2018 

metais 

Mokinių 

skaičius 

2017 

metais 

Mokinių 

pokytis 

lyginant 

su 2017 

m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui  

2018 

metais 

Vykdytų 

(planuojamų) 

užsiėmimų 

SPMC 

paskirtis: 

technologijų 

pamokų 

organizavimas, 

profesinis 

orientavimas ir 

kt.  

Pastabos 
(nurodykite ar 

turite 

sudarytas 

sutartis (reg. 

Nr.) su 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklomis 

dėl 

technologijų 

pamokų 

organizavimo)  

Šakių r. 

Lekėčių  mokykla 

12 x x 2 Profesinis 

orientavimas ir 

praktinio 

mokymo 

pamokos 

„Pasimatuok 

profesiją“ 

 

Šakių Varpo mokykla 10 x x 2  

Prienų "Rėvuonos" 

pagrindinė mokykla 

21 x x 2  

Kaišiadorių Algirdo 

Brazausko gimnazija 

16 x x 2  

Kauno Antano 

Smetonos  gimnazija 

17 x x 2  
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Šakių r. Griškabūdžio 

vidurinė mokykla 

24 x x 2  

Vilkaviškio r. 

Gražiškių gimnazija 

21 x x 2  

Vilkaviškio r. 

Pajevonio pagrindinė 

mokykla 

25 x x 2  

VDU „Atžalyno“ 

progimnazija  

10 x x 3  

Kauno kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų 

ugdymo centras 

16 x x 3  

Šakių r. Kriūkų 

mokykla-

daugiafunkcis centras 

11 x x 2  

Elektrėnų 

„Ąžuolyno“ 

pagrindinė mokykla 

17 x x 2  

Pravieniškių Stasio 

Tijūnaičio pagrindinė 

mokykla 

11 x x 2  

Kauno Kovo 11-osios 

gimnazija 

36 x x 2  

Kauno Stepono 

Dariaus ir Stasio 

Girėno gimnazija 

14 x x 2  

Jonavos r. Ruklos 

Jono Stanislausko 

mokykla-

daugiafunkcis centras 

19 x x 2  

Garliavos Adomo 

Mitkaus pagrindinė 

mokykla 

13 x x 2  

Akademijos Ugnės 

Karvelis gimnazija 

24 x x 2  

Kauno Vyturio 

gimnazija 

16 x x 2  

Kėdainių r. Krakių 

Mikalojaus Katkaus 

gimnazija 

33 x x 2  

Kauno „Nemuno“ 

mokykla-

daugiafunkcis centras 

36 x x 2  

Kauno Senamiesčio 

progimnazija 

17 x x 2  

Alytaus r. 

Krokialaukio Tomo 

Noraus-Naruševičiaus 

gimnazija 

33 x x 2  

Aukštadvario 

gimnazija 

12 x x 2  
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Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas įmonių darbuotojams:* 

Įmonės (juridinio 

asmens 

pavadinimas) 

Darbuotojų 

skaičius  

2018 metais 

Darbuotojų 

skaičius  

2017 

metais 

Darbuotojų 

pokytis 

lyginant su 

2017 m. (+ / -) 

Valandų skaičius 

vienam darbuotojui 

2018 metais 

Vydūno draugija 6 - + 12 

VšĮ Žmogaus 

socialinės raidos 

tyrimo centras 

11 - + 22 

VšĮ Lietuvos 

reabilitacijos ir 

slaugos centras 

20 - + 40 

Iš viso 37 - + 74 

 

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)  

Mokinių 

skaičius  

2018 metais 

Mokini

ų 

skaičius  

2017 

metais 

Mokinių 

pokytis 

lyginant su 

2017 m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokiniui 

2018 metais 

Elektrėnų PMC Garso ir vaizdo 

technikos 

operatorius, 

440021105 

50 x x 200 

Iš viso  50 x x 200 

 

 

PMĮ, neturinčios SPMC, mokiniai siunčiami į kitų PMĮ SPMC:** 

 

PMĮ, į kurią 

nukreipiami mokiniai,  

pavadinimas 

Pirminio, 

tęstinio 

profesinio 

mokymo 

programos 

pavadinimas 

(valstybinis 

kodas)  

Mokinių 

skaičius 

2018 metais 

Mokinių 

skaičius 

2017 

metais 

Mokini

ų 

pokytis 

lyginan

t su 

2017 

m. 

(+ / -) 

Valandų skaičius 

vienam mokiniui 

2018 metais 

   x x  

   x x  

Iš viso      
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Mokinių „nubyrėjimas“: 

 

 2017–2018 m. m. 

D
al

is
 (

p
ro

c.
) 

n
u
o
 v

is
ų
 

2
0
1
6
–
2
0
1
7
 m

 .
m

. 

b
es

im
o
k
iu

si
ų
  
m

o
k
in

ių
 

 

 

pokytis 

(proc.) 

lyginant su 

2016-2017 

m.  m. 

(+ / -) M
o
k
in

ių
 s

k
ai

či
u
s 

0
9
.0

1
 

Iš
b
ra

u
k
tų

 m
o
k
in

ių
 

sk
ai

či
u
s 

p
er

 m
. 
m

. 

D
al

is
 (

p
ro

c.
) 

n
u
o
 

v
is

ų
 m

o
k
in

ių
 

 Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso 3620 561 15,5 x x 

Iš jų:    x x 

Perėjo mokytis į kitas mokyklas - 31 - x x 

Pakeitė gyvenamąją vietą - 83 - x x 

Dėl vaikų auginimo - - - x x 

Dėl ligos - 2 - x x 

Dėl nepažangumo - 107 - x x 

Dėl pamokų nelankymo - 56 - x x 

Dėl sunkių materialinių sąlygų - - - x x 

Išvyko į užsienį - 2 - x x 

Įsidarbino - - - x x 

Dėl kitų priežasčių - 280 - x x 

 

Mokinių lankomumas:  

Vidutiniškai 1 

mokinys per  

2017- 2018 

mokslo metus 

praleido iš 

viso pamokų 

Vidutiniškai 1 

mokinys per  

2016- 2017 

mokslo metus 

praleido iš viso 

pamokų 

Pokytis 

lyginant su 

2016- 2017 

mokslo 

metais 

(+ / -) 

Vidutiniškai 1 

mokinys per 

2017- 2018 

mokslo  metus 

praleido 

pamokų dėl 

nepateisinamų 

priežasčių 

Vidutiniškai 1 

mokinys per 

2016- 2017 

mokslo  

metus 

praleido 

pamokų dėl 

nepateisinamų 

priežasčių 

Pokytis 

lyginant 

su 2016- 

2017 

mokslo 

metais 

(+ / -) 

46 48 - 37 38 + 

 

 Neformalusis vaikų švietimas  
 

Neformaliojo ugdymo būrelius įstaigoje 2018–2019 m. m. lanko apie 14-19 proc. nuo visų  

besimokančiųjų mokinių skaičiaus, o į būrelių organizuojamus renginius įsijungia visa 

bendruomenė (2017–2018 m. m. būrelius lankė apie 12-15 proc.). 

 

Valandų, skirtų neformaliajam ugdymui 2018–2019  m. m. panaudojimas: skirta – 5956 val., 

panaudota iki 2019 m. sausio mėn. – 2301  val. (2017–2018 m. m panaudota buvo 3169 val., 

iki 2018 m. sausio mėn. buvo panaudota – 1428  val.). 
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Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose (projektų pavadinimai, dalyvių skaičius) 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Data Priimančio

ji šalis 

Dalyvių 

skaičius 

2018 

metais 

Dalyvių 

skaičius 

2017 

metais 

Dalyvių 

pokytis 

lyginant 

su 2017 

metais  

(+  / - ) 

1.  

"SEEKING TOGETHER - 

Young peoples' recipe for 

smoother intergration" Nr. 

NPJR-2017/10138 

2018.01.15-

2018.01.19 

Islandija 4 x x 

2.  

"Profesinių, didaktinių ir 

socialinių gebėjimų 

tobulinimas remiantis 

europiniais profesinio 

mokymo reikalavimais" Nr. 

2017-1-LT01-KA102-035114 

2018.03.11-

2018.03.24 

Vokietija 3 x x 

3.  

"Massage and Foot care for 

Our Health and Welness" Nr. 

NPJR-2017/10246 

2018.03.12-

2018.03.16 

Latvija 2 x x 

4.  

"SEEKING TOGETHER - 

Young peoples' recipe for 

smoother intergration" Nr. 

NPJR-2017/10138 

2018.03.19-

2018.03.23 

Suomija 4 x x 

5.  

"Study quality in terms of 

multiculturalism in the Baltic 

countries" Nr. NPHZ-

2017/10151 

2018.03.21-

2018.03.23 

Latvija 1 x x 

6.  

"Profesinių, didaktinių ir 

socialinių gebėjimų 

tobulinimas remiantis 

europiniais profesinio 

mokymo reikalavimais" Nr. 

2017-1-LT01-KA102-035114 

2018.04.08-

2018.04.15; 

05.05 

Portugalija 5 x x 

7.  

"SEEKING TOGETHER - 

Young peoples' recipe for 

smoother intergration" Nr. 

NPJR-2017/10138 

2018.04.16-

2018.04.20 

Švedija 4 x x 

8.  

"Development of Sectoral 

Qualification Descriptors for 

EQF level 5 (DeSQuaDes)" 

Nr. 2016-1-LT01-KA202-

023178 

2018.04.16-

2018.04.20 

Liuksemb

urgas 

1 x x 

9.  

"VET Connected – Get 

Connected" Nr. TBV-IE1-

2018-LT-005 

2018.04.23-

2018.04.25 

Airija 1 x x 

10.  

"Profesinių, didaktinių ir 

socialinių gebėjimų 

tobulinimas remiantis 

europiniais profesinio 

mokymo reikalavimais"Nr. 

2017-1-LT01-KA102-035114 

2018.05.06-

2018.05.12-

19 

Vokietija 6 x x 
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11.  

"SEEKING TOGETHER - 

Young peoples' recipe for 

smoother intergration" Nr. 

NPJR-2017/10138 

2018.05.14-

2018.05.18 

Estija 4 x x 

12.  

"Development of Sectoral 

Qualification Descriptors for 

EQF level 5 (DeSQuaDes)" 

Nr. 2016-1-LT01-KA202-

023178 

2018.06.04-

2018.06.05 

Portugalija 2 x x 

13.  

"Development of Dual 

Apprenticeship in Practical 

Training Units 

(APPRINVET)" Nr. 2017-1-

LT01-KA202-035249 

2018.06.11-

2018.06.12 

Italija 2 x x 

14.  

"Profesinių, didaktinių ir 

socialinių gebėjimų 

tobulinimas remiantis 

europiniais profesinio 

mokymo reikalavimais" Nr. 

2017-1-LT01-KA102-035114 

2018.06.03 - 

2018.07.28 

Italija 2 x x 

15.  
"Massage and Foot care for 

Our Health and Welness" Nr. 

NPJR-2017/10246 

2018.07.25-

2018.07.29 

Estija 2 x x 

16.  

"Profesinių, didaktinių ir 

socialinių gebėjimų 

tobulinimas remiantis 

europiniais profesinio 

mokymo reikalavimais" Nr. 

2017-1-LT01-KA102-035114 

2018.07.22-

2018.09.15 

Italija 2 x x 

17.  
"ABLE2DO" Nr. 2018-1-

LV02-KA205-002112 

2018.09.07-

2018.09.08 

Latvija 2 x x 

18.  

"Profesinių, didaktinių ir 

socialinių gebėjimų 

tobulinimas remiantis 

europiniais profesinio 

mokymo reikalavimais" Nr. 

2017-1-LT01-KA102-035114 

2018.09.30-

2018.10.06;1

0-13 

Italija 6 x x 

19.  

"Mokymo proceso ir 

įsidarbinamumo gerinimas 

vykdant kokybiškas praktikas 

ir stažuotes" Nr. 2018-1-

LT01-KA102-046872 

2018.10.14-

2018.10.20;2

7 

Italija 5 x x 

20.  

"Eirene: using community 

learning paths to tackle 

bullying" Nr. 2018-1-IT02-

KA201-048161 

2018.10.22-

2018.10.23 

Italija 2 x x 

21.  

"Study quality in terms of 

multiculturalism in the Baltic 

countries" Nr. NPHZ-

2017/10151 

2018.10.25-

2018.10.27 

Estija 8 x x 
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22.  

"Mokymo proceso ir 

įsidarbinamumo gerinimas 

vykdant kokybiškas praktikas 

ir stažuotes" Nr. 2018-1-

LT01-KA102-046872 

2018.11.18-

2018.11.24;1

2.01 

Italija 5 x x 

23.  
"Global Goals Enquiry" Nr. 

NPJR-2018/10123 

2018.11.19-

2018.11.23 

Islandija 6 x x 

24.  

"Development of Dual 

Apprenticeship in Practical 

Training Units 

(APPRINVET)" 2017-1-

LT01-KA202-035249 

2018.11.25-

2018.11.28 

Vokietija 1 x x 

25.  
"Erasmus + KA1 and KA2 

Contact Seminar"  

2018.11.26-

2018.11.27 

Vokietija 1 x x 

26.  
"APPRINVET" Nr. 2017-1-

LT01-KA202-035249 

2018.11.27-

2018.11.30 

Vokietija 5 x x 

27.  

"What to do in KA2? A 

Contact Seminar focusing on 

a School Exchange 

Partnerships with an ephasis 

on Inclusion" Nr. TBV-IE3-

2018-LT-004 

2018.12.06-

2018.12.09 

Airija 1 x x 

Iš viso: 87   

 

 

Nacionaliniai ir tarptautiniai profesinio meistriškumo konkursai 

 

Organizavimas nacionalinių ir tarptautinių profesinio meistriškumo konkursų  2018 metais  

 

Įsakymu 

patvirtinto 

konkurso 

pavadinimas 

(potv. Nr.) 

Mokyklų 

dalyvių 

skaičius 

 

Profesijos 

mokytojų 

skaičius 

 

Mokinių 

skaičius 

 

Konkurso 

vieta 
Laimėtos 

vietos 

- - - - - - 

 

 

Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose 2018 metais: 

 

Įsakymu ar potvarkiu (Nr.) patvirtinto 

konkurso pavadinimas 

Dalyvavusių 

profesijos 

mokytojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių  

skaičius 

Konkurso 

vieta 

Laimėtos 

vietos 

Atviras Lietuvos čempionatas 

„Kaunas Beauty 2018“  

2 3 Kaunas 

 

II vieta 

Respublikinė paroda-konkursas 

„Žiemos puokštė“ 

2018-11-28 M-482 

1 1 Kaunas 

 

I vieta 

Floristų konkursas „Dūzgiam Kalėdas 

sode“ 2018-11-29 M-484 

2 5 Vilnius 

 

III vieta 

Kauno regiono profesinio mokymo 

įstaigų mokinių 2017-2018 m.m. 

1 11 Kaunas 

 

II vieta 
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sporto žaidynių skirtų atkurtai 

„Lietuvai-100“ pažymėti krepšinio 

varžybos 2018-03-12 M-123 

Kauno regiono profesinio mokymo 

įstaigų mokinių 2017-2018 m. m. 

sporto žaidynių skirtų atkurtai 

„Lietuvai-100“ pažymėti (merginų) 

krepšinio „3 prieš 3“ varžybos 2018-

02-14 M-72 

1 6 Kaunas 

 

II vieta 

Kauno regiono profesinio mokymo 

įstaigų mokinių 2017-2018 m. m. 

sporto žaidynių tinklinio (vaikinų) 

varžybos 2018-03-06 M-110 

1 8 Kaunas 

 

V vieta 

Kauno regiono profesinio mokymo 

įstaigų mokinių 2017-2018 m. m. 

sporto žaidynių tinklinio (merginų) 

varžybos 2018-01-23 M-38 

1 7 Kaunas 

 

IV vieta 

Kauno regiono profesinio mokymo 

įstaigų mokinių 2017-2018 m. m. 

sporto žaidynių stalo teniso varžybos 

2018-01-16 M-17 

1 6 Kaunas 

 

III vieta 

Kauno regiono profesinio mokymo 

įstaigų mokinių 2017-2018 m.m. 

sporto žaidynių lengvosios atletikos 

varžybos  2018-05-22 M-232 

1 16 Kaunas 

 

III vieta 

Respublikinis meninio skaitymo 

konkursas 2018-03-12 M-122 

1 1 Kaunas 

 

IV vieta 

Kauno miesto lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiada 2018-01-24 M-

41 

1 1 Kaunas 

 

V vieta 

Kauno miesto istorijos olimpiada 

2018-02-27 M-86 

1 2 Kaunas 

 

VII vieta 

Kauno apskrities profesinių mokyklų 

mokinių žinių turnyras „Lietuva 2018-

tai aš“ 2018-02-07 M-61 

1 5 Kaunas 

 

IV vieta 

Kauno regiono profesinio mokymo 

įstaigų mokinių matematikos renginys 

„Matematikos ekspertai“ 

2018-11-19 M-464 

1 5 Kaunas 

 

II vieta 

Kauno krašto profesinio mokymo 

įstaigų mokinių (gimtosios) kalbos 

konkursas „Raštingiausias būsimas 

darbuotojas“  2018-03-28 M-149 

2 2 Kaunas 

 

II vieta 

Euroskills 2018, organizavo Lietuvos 

profesinių įstaigų asociacija   

1 1 Budapeštas XII vieta 

Lietuvos profesinių mokyklų šokių 

kolektyvų festivalis – konkursas 

„Griausmas 2018“ 2018-02-27 M-89 

1 7 Šiauliai II vieta 

Respublikinis dainų konkursas 

„Laisvės pavasaris“, skirtas Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui ir 

1 1 Panevėžys II vieta 
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nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti 2018-03-19 M-137 

Festivalis „Būk aktyvus Kaunietis“ 

2018-10-02 M-376 

1 6 Kaunas 

 

- 

 

Dalyvavimas parodose 

2018.01.17 „Profesinio mokymo mugė 2018“ (Žalgirio arena, Kaunas) atstovauta menų ūkio šakai. 

PMĮ atstovavo 8 mokytojai. Vykdytas menų ūkio šakos veiklų koordinavimas.  

2018.01.21 „Tarptautinė sniego diena“ (Pažaislio vienuolynas, Kaunas) atstovauta sveikatos 

priežiūros ūkio šakai. PMĮ atstovavo 8 mokytojai ir 12 mokinių. Vykdytas sveikatos ūkio šakos veiklų 

koordinavimas.  

2018.02.8-9-10 „Studijos 2018“ (Litexpo parodų rūmai, Vilnius) atstovauta paslaugų asmenims, 

gamybos ir perdirbimo, menų, sveikatos priežiūros ūkio šakoms. PMĮ atstovavo 10 mokytojų ir 20 

mokinių.  

2018.05.21 „Kaunas Hansa dienos“ (Kauno santaka) atstovauta paslaugų asmenims, menų, socialinės 

gėrovės, sveikatos priežiūros ūkio šakoms. PMĮ atstovavo 10 mokytojų ir 12 mokinių. Vykdytas 

paslaugų asmenims, menų, socialinės gėrovės, sveikatos priežiūros ūkio šakų koordinavimas.  

2018.08.31 „Profesinis mokymas – tavo ateities karjera“ (Rotušės aikštė, Kaunas) atstovauta paslaugų 

asmenims, menų, sveikatos priežiūros, socialinės gėrovės, sveikatos priežiūros ūkio šakoms. PMĮ 

atstovavo 10 mokytojų ir 18 mokinių. Vykdytas paslaugų asmenims, menų, sveikatos priežiūros, 

socialinės gėrovės, sveikatos priežiūros ūkio šakų koordinavimas.  

2018.10.12 „Baldai. Interjeras. Dizainas 2018“ (Litexpo parodų rūmai) atstovauta menų ir paslaugų 

asmenims ūkio šakos. PMĮ atstovavo 6 mokytojai ir 12 mokinių. Vykdytas menų ir paslaugų 

asmenims ūkio šakų koordinavimas.  

2018.11.08-09-10-11 „Moters pasaulis 2018“ (Žalgirio arena, Kaunas) atstovauta menų, paslaugų 

asmenims, sveikatos priežiūros, socialinės gėrovės, gamybos ir perdirbimo, žemės ūkio šakoms. PMĮ 

atstovavo 16 mokytojų ir 30 mokinių. Vykdytas menų, paslaugų asmenims, sveikatos priežiūros, 

socialinės gėrovės, gamybos ir perdirbimo, žemės ūkio šakų koordinavimas. 

Atvirų durų dienų organizavimas 

2018 m. balandžio 19-20 d. Centre organizuoti Atvirų durų dienų renginiai, kurių tikslas – gimnazijų 

ir pagrindinių mokyklų mokinius supažindinti su Centru ir profesinio mokymo programomis. 

Mokiniai aplankė praktinio mokymo bazes (SPMC „Modus“, „Šunų kirpyką“, „Floristikos studiją“, 

„Grožio studiją“, „Skalbimo-valymo mokomąsias dirbtuves“), dalyvavo įvairiose praktinėse veiklose 

„Pasimatuok profesijas“. Atvirų durų dienos renginiuose dalyvavo 293 mokiniai iš 15 Kauno regiono 

bendrojo ugdymo mokyklų.  

Profesinis orientavimas, konsultavimas ir informavimas vykdomas visus mokslo metus. Per 2018 m. 

aplankytos 75 mokyklos, kuriose Centro mokiniai ir mokytojai pristatė praktinių pamokų ciklą 

„Pasimatuok profesijas“. 1351 mokinys iš 50 mokyklų apsilankė Centro praktinio mokymo bazėse, 

dalyvavo pažintiniuose praktiniuose seminaruose. 
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Socialinė parama mokiniams ir mokinių pavėžėjimas 

 

 

 

 

Socialinės paramos 

teikimo būdai (pvz.) 

Mokinių 

skaičius 

Dalis (proc.) nuo 

visų mokinių 

Parama pinigais 

1. Parama  drabužiais - - - 

2. Parama avalyne - - - 

3. Parama maistu - - - 

4. Vienkartinės pašalpos - - - 

5. Sumažintas bendrabučio 

mokestis 50% 

- - - 

6. Sumažintas  bendrabučio 

mokestis 100% 

21 0,6 proc. 336 Eur/mėn  

 

Mokinių pavėžėjimui skirta - 152016 eurų. 

Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo iki 40 km kiekvieną dieną - 146 mokinių.  

Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo savaitgaliais - 150 mokiniai. 

Biudžeto lėšų panaudojimas 2018 metais  

 

Kiek 2018 m. buvo skirta lėšų profesinio mokymo programoms finansuoti, kompetencijų vertinimui, 

kitų lėšų ugdymui –12900 ( 0,21 proc. skirto biudžeto). 

Kiek 2018 m. buvo skirta ūkio lėšų  – 1414000( 22,55 proc. skirto biudžeto). 

Kiek 2018 m. gauta lėšų bendrabučių išlaikymui – 0 (0 proc. skirto biudžeto). 

Kiek 2018 m. PMĮ sutaupė lėšų – 116225 Eur. 

 

 

Kodas Sąmatos straipsnio pavadinimas Suma Eur 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 3461164,36 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 1113010,64 

2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 20500,00 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 29200,00 

2.2.1.1.1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo 5591,60 

2.2.1.1.1.23 Ūkio inventoriaus įsigijimo išlaidos 234900,00 

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 16800,00 

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 477634,01 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 20000,00 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 260000,00 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 216587,80 

2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 10000,00 

2.8.1.1.1.01 Stipendijos 174000,00 
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2.2.1.1.1.21 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 137000,00 

  Iš viso: 6176388,41 

 

Kiek gauta 2018 m. ES lėšų ir kokiems tikslams 

 

EIL.NR. Projekto pavadinimas Numeris 

Gauta 

finansavimo 

per 2018 m. 

1 
„Development of Sectoral Qualification 

Descriptors for EQF level 5“ (DESQUADES) 

NR. 2016-1-LT01-

KA202-023178 
11238,00 

2 
„Development of Dual Apprenticeship in 

Practical Training Units“ (APPRINVET) 

NR. 2017-1-LT01-

KA202-035249-

948012817 

8430,00 

3 
,,Profesijos mokytojų technologinių 

kompetencijų tobulinimas (PROMOTEKO)” 

Nr.09.4.2-ESFA-

K-714-01-0002 
26301,59 

4 
,,Massage and foot care for our health and 

wellness” 
NPJR-2017/10246 0,00 

5 

,,Profesinių, didaktinių ir socialinių gebėjimų 

tobulinimas remiantis europiniais profesinio 

mokymo reikalavimais" 

2017-1-LT01-

KA102-035114 
20678,40 

6 

,,Mokymo proceso ir įsidarbinamumo 

gerinimas vykdant kokybiškas praktikas ir 

stažuotes” MOKIPRA 

Nr. 2018-1-LT01-

KA102-046872 
36932,80 

7 
Eirene: using community learning paths to 

tackle bullying 

2018-1-IT02-

KA201-048161 
8354,40 

8 
Innovative approaches in developing key 

competences for adults 
NPHZ-2014/10148 294,00 

9 
Mobility for Vocational Education and 

Training Students (CNOS-FAP) 

2017-1-IT01-

KA102-005991 
5082,24 

10 

Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir 

kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo 

sistemos tobulinimas 

09.4.1.-ESFA-V-

734-02-0001 
15609,49 

  Iš viso: 132920,92 

    

 

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 

2018 547,7 338,6 209,1 

2017 672 518,6 153,40 

Pokytis lyginant su 2017 

metais (+ / -)  
-124,3 -180 +55,7 

 

Paslaugų aprašymas: 

 

Mokymo paslaugos – darbo biržos mokinių įnašai. 

Kitos paslaugos – valgyklos, bendrabutis. 
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Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis 

2018 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su mokymo įstaigomis, įmonėmis, esančiomis Kauno 

miesto ir Kauno rajono,  Klaipėdos, Panevėžio, Kaišiadorių, Elektrėnų ir kt. savivaldybėse: 

 VšĮ Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centras;  

 LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas; 

 UAB „Agrolit“; 

 VDU Kauno botanikos sodas; 

 Ūkininkas Simas Zareckas; 

 Ūkininkas Algimantas Žemaitis; 

 Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras "Agila“; 

 Ūkininkas Audrius Juškas; 

 Elektrėnų PMC; 

 Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus Kauno sporto mokykla „Startas“; 

 Ramučių globos namai; 

 Marijampolės profesinio rengimo centras; 

 Alytaus profesinio rengimo centras; 

 Vydūno draugija; 

 VšĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos mokykla; 

 VšĮ Zoopark.lt; 

 Lietuvos zoologijos sodas; 

 UAB“ Nuaras“; 

 Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centras; 

 Palangos sporto centras; 

 Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija; 

 VšĮ Žmogaus socialinės raidos tyrimo centras; 

 UAB JUST.HD 

 VšĮ Kauno rajono greitosios med. pagalbos stotis; 

 VšĮ „Funkcinių treniruočių studija“. 

 

Pagrindinės bendradarbiavimo kryptys – bendrų projektų, mokymų ir renginių organizavimas, 

keitimasis profesine ir metodine patirtimi, profesinis informavimas, praktikos atlikimo vietos ir kt.  

 

Svarbiausi įstaigos pasiekimai ir problemos 

 

Pasiekimai: 

 

 pradėtos įgyvendinti septynios tęstinio profesinio mokymo programos; 

 laimėtos prizinės vietos mokinių nacionaliniuose profesinio meistriškumo konkursuose; 

 profesijos mokytoja Irma Baltrušaitienė pasaulio čempionate „Omc World Cup Paris 2018“ 

nuotakos makiažo rungtyje užėmė 1-ąją vietą;  

 dalyvauta TV laidoje „Išsirink sau ateitį“ TV3 televizijoje;  
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 renovuotos mokymosi klasės, pakeistas apšvietimas atitinkantis teisės aktuose nustatytus 

reikalavimus bei taupantis elektros energiją, atnaujinta IT sistema. 

 

Problemos: 

 nepakanka tinkamai įrengtų praktinio mokymo patalpų; 

 trūksta mokymo įrangos įgyvendinant šias profesinio mokymo programas: Garso ir vaizdo 

operatorius, Apsaugos darbuotojas; 

 mokinių nubyrėjimas; 

 nepakanka vietų mokinių bendrabutyje Kaune; 

 atsiradęs didesnis poreikis mokytojų – praktikų; 

 sudėtingai įgyvendinama pameistrystės mokymosi forma. 

 

 

19. Veiklos ekonominis ir socialinis poveikis 

 vykdoma 10 modulinių profesinio mokymo programų; 

 vykdomos 7 tęstinio profesinio mokymo programos; 

 suteikta materialinė parama: pavėžėjimas 296 mokiniui, nemokamas maitinimas – 7 

mokiniams; 

 renovuoti kambariai mokinių bendrabutyje Kaune; 

 kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektoriniame praktinio mokymo centre „Modus“ 

organizuojamas praktinis mokymas ne tik Centro, bet ir kitų profesinių, aukštųjų bei bendrojo 

ugdymo mokyklų mokytojams/dėstytojams ir mokiniams/studentams, organizuojami 

kvalifikacijos tobulinimo renginiai įvairių įmonių darbuotojams. 

 

20. Mokymo įstaigos perspektyvos 

 

 Centras skatins Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinio praktinio mokymo centro 

„Modus“ plėtrą, kuri  užtikrintų  kokybiškų profesinio praktinio mokymo paslaugų kokybę. 

Praktinis mokymas kitų profesinio rengimo įstaigų mokiniams/ studentams, mokytojams/ 

dėstytojams bei įmonių darbuotojams taps vienu svarbiausių SPMC įveiklinimo uždavinių. 

Centras dalyvauja projekte, kuriuo siekiama, jog SPMC „Modus“ taptų grožio ir susijusių 

paslaugų srityse besimokančių ir dirbančių asmenų kompetencijų vertinimo bei kvalifikacijos 

tobulinimo centru. 

 IT inovacijų diegimas, praktinio mokymosi aplinkų gerinimas.  

 Centras dalyvauja 27 tarptautiniuose projektuose. 



29 
 

 

 
II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 

Eil. 

Nr. 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

1. 

Užtikrinti mokymą 

pagal modulines 

profesinio 

programas, 

atsisakant to paties 

pavadinimo 

dalykinių programų  

Vykdomas 

modulinis 

mokymas 

Įgyvendinamų modulinių 

programų skaičius 2018-

2019 m. m. (pokytis 

lyginant su 2017-2018 m. 

m.) 

2018-2019 – 10 

2017-2018 – 5  

2. 

Užtikrinti mokymą 

pagal tęstines 

profesinio programas 

Vykdomas 

tęstinis 

mokymas 

Įgyvendinamų tęstinių 

programų skaičius 2018-

2019 m. m. (pokytis 

lyginant su 2017-2018 m. 

m.) 

2018-2019 – 7 

2017-2018 – 0  

3. 

Užtikrinti 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimą ir 

mokytojų atestacijos 

vykdymą  

Įgyvendinami 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

prioritetai pagal 

jį organizuojami 

mokymai bei 

atestacijos. 

Sukuriamas 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

apskaitos 

registras. 

Metinis darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimas 

2018-2019 m. m. (pokytis 

lyginant su 2017-2018 m. 

m.) 

 

Mokytojų atestacija: 

2018-2019 – 24 

2017-2018 – 0 

4. 

Suaugusiųjų tęstinio 

profesinio mokymo 

organizavimas 

Vykdomas 

tęstinis 

profesinis 

mokymas 

Asmenų, dalyvavusių 

tęstiniame profesiniame 

mokyme 2018 metais, 

skaičius  (pokytis lyginant 

su 2017 metais) 

2018 - 115 

2017 - 239 

5. 

Užtikrinti 2018 m. 

mokinių priėmimo 

plano įvykdymą. 

Mokinių 

priėmimo plano 

įgyvendinimas 

pagal ŠMM 

nustatytas 

kvotas.   

Mokinių priėmimo plano 

įgyvendinimas 2018 

metais  (pokytis lyginant 

su 2017 metais). 

Planas: 

2018-2019 – 1511 

2017-2018 – 1780 

Priimta: 

2018-2019 – 1743 

(iš jų 120 žiemos 

priėmimo metu) 

2017-2018 – 1452 
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6. 

Užtikrinti 

dalyvavimą 

tarptautiniuose 

projektuose ar 

programose. 

Vykdomi 

tarptautiniai 

projektai bei 

dalyvavimas 

tarptautinėse 

programose. 

Dalyvių/projektų skaičius 

2018 m. dalyvaujant 

tarptautiniuose projektuose 

ir programose  (pokytis 

lyginant su 2017 metais). 

Projektų skaičius: 

2018 – 13 

2017 – 6 

Dalyvių skaičius: 

2018 – 87 

2017 – 19 

7. 

Užtikrinti 

dalyvavimą 

nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose 

profesinio 

meistriškumo 

konkursuose. 

Vykdomas 

dalyvavimas 

nacionaliniuose 

ir 

tarptautiniuose 

profesinio 

meistriškumo 

konkursuose.  

Nacionalinių ir tarptautinių 

profesinio meistriškumo 

konkursų skaičius 2018 m. 

bei juose dalyvavusių 

mokinių skaičius. (pokytis 

lyginant su 2017 metais). 

Konkursai: 

2018 – 18 

2017 – 16  

Dalyvavę mokiniai: 

2018 – 93 

2017 – 167  

 

8.  

Užtikrinti saugią, 

patrauklią ir palankią 

ugdymui/-si aplinką. 

Vykdomi darbai 

užtikrinantys 

mokiniams 

saugią, 

patrauklią ir 

palankią 

ugdymui/-si 

aplinką.  

Centro infrastruktūros 

atnaujinimas 2018 m. 

(pokytis lyginant su 2017 

metais). 2018 m. 

informacinių technologijų 

priemonių atnaujinimas 

(pokytis lyginant su 2017 

metais). 

Renovuotos 

mokymo erdvės 

(klasės, salės, 

bendrabutis): 

2018 – 1650 m2 

2017 – 1000 m2 

Informacinių 

priemonių 

atnaujinimas: 

2018 – atnaujintos 

34 darbo vietos, 

kompiuterių klasė, 

atnaujinti 61 senesni 

kompiuteriai, įsigyta 

13 naujų  

kopijuoklių, 5 vaizdo 

projektoriai, laidinė 

telefono linija 

pakeista į 

skaitmeninę 

2017 – įsigyta 11 

naujų stacionarių 

kompiuterių, 3 

nešiojami 

kompiuteriai, 7 

monitoriai, 2 

spausdintuvai 

 
 

 

 


