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VADOVO ŽODIS 

 

2019 metai Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui buvo veiklos gryninimo ir 

efektyvumo didinimo metai. Didžiuojuosi rezultatais, kuriuos Karaliaus Mindaugo profesinio 

mokymo centro komandai – visiems darbuotojams kartu – pavyko pasiekti. Tapome 

populiariausiu pasirinkimu tarp stojančiųjų ir išlaikėme profesinio mokymo lyderio Lietuvoje 

poziciją. Kasmet augantis stojančiųjų susidomėjimas mūsų vykdomomis programomis liudija, 

kad jos yra aktualios ir garantuojančios geras perspektyvas. 

Savo siūlomas profesijas esame išskirstę į tris kryptis – grožio, sveikatos ir verslo. Turime aiškų 

identitetą ir atstovaujame paslaugų sritį. Svarbiausia užduotis, kurią keliame sau, – suteikti jaunam 

žmogui tiek žinių ir patirties, kad baigęs mokslus jis galėtų sėkmingai įsitvirtinti darbo rinkoje ir būtų 

pasirengęs kurti savo verslą. Džiugu, jog mūsų absolventai – sėkmingi praktikai, be kurių sunku 

įsivaizduoti šalies grožio ir sveikatingumo centrus, gydymo bei reabilitacijos įstaigas, SPA ir kitas 

įvairias paslaugų srities įmones. Drąsiai sukdami savo nuosavo verslo keliu mūsų absolventai įrodo, 

kad  tinkamas profesijos pasirinkimas garantuoja puikias karjeros perspektyvas. 

Praktika yra labai svarbi mūsų mokymo proceso dalis, tai praėjusiais metais daug dėmesio  

skyrėme praktinio mokymo bazių atnaujinimui, plėtros projektų vykdymui, darbuotojų ugdymui. 

Mūsų įsitikinimu, tai – pagrindas sėkmingai profesinio mokymo centro veiklai ateityje. Esame 

išsikėlę tikslą, jog moderniausias Baltijos šalyse sektorinis praktinio mokymo centras „Modus“ taptų 

grožio ir susijusių paslaugų srityse besimokančių ir dirbančių asmenų kompetencijų vertinimo bei 

kvalifikacijos tobulinimo centru. Planuojame tęsti pradėtus sektorinio centro įveiklinimo darbus – 

organizuoti praktinį mokymą kitų profesinio rengimo įstaigų mokiniams, mokytojams bei įmonių 

darbuotojams. Tikime, jog moderni praktinio mokymo įranga, inovatyviausia įranga bei profesionalų 

komanda – viskas, ko reikia sėkmingam mokymuisi ir profesiniam tobulėjimui.  

Ilgalaikė tarptautiškumo strategija bei nuoseklus jos vykdymas leido mūsų mokiniams ir 

mokytojams įgyti daugiau tarptautinės patirties, praplėsti savo kompetencijas. Išsikėlėme sau tikslą 

ir toliau kryptingai įgyvendinti aukštos kokybės judumo projektus, perimti gerąją patirtį iš užsienio 

šalių partnerių.  

Džiaugiamės aktyviu socialinių partnerių įsitraukimu, sklandžiu bendradarbiavimu bei veikimu 

išvien. To dėka galime pasiūlyti inovatyvų ir pažangų profesinį mokymą. Sieksime, jog Karaliaus 

Mindaugo profesinio mokymo centras visada išliktų ta erdve, kurioje laisvai ir kūrybiškai skleisis 

idėjos, nauji talentai, džiugins profesinis meistriškumas ir pasiekimai.  

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorė 

dr. Nora Pileičikienė 
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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, 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 – UAB „Ortopedijos klinika“.  

Nuo 2018 m. pabaigos Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kaip 

Centro dalininko, kapitalo dydis - 0,58 Eur. Nuo 2018 m. birželio 29 d. UAB „Ortopedijos klinika“ 

nuosavybės teise priklausančios dalies Centro dalininkų kapitalo dydis - 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. 

Profesinis mokymas vykdomas grožio, sveikatos, ir verslo kryptimis. 47 pirminio ir tęstinio 

profesinio mokymo programose mokėsi 3261 mokiniai (2019 m. spalio 1 d. duomenimis). Mokymo/si 

procesas planuojamas ir įgyvendinamas pagal modulines, dalykines ir tęstines profesinio mokymo 

programas.  

Pagrindiniai Centro kokybės rodikliai 2019 m. buvo pasiekti: 

1. absolventų įsidarbinimas – 78 proc.; 

2. egzaminus išlaikiusių mokinių procentinė dalis – 92  proc.; 

3. darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas (valandų skaičius vienam darbuotojui įvairiose 

kvalifikacijos tobulinimo priemonėse per metus) – 14 val.; 

4. judumas, tarptautiškumas (dalyvavusių tarptautiniuose projektuose ir renginiuose 

mokinių ir mokytojų skaičius) – 93 asmenys.  

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

„Modus“, Grožio studija, Floristikos studija, Sveikatingumo studija – skirtos 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 
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11 001 
Valstybės švietimo 

strategijos įgyvendinimas 

9,4 9,4 6,9 72,96 

11 002 
Švietimo ir mokslo 

administravimas 

6811,5 6811,5 6610,3 97,05 

02.01.01.1
82 

Sumanios ir pilietiškos 

visuomenės ugdymo 

programa 

170,6 170,6 170,6 100 

Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė 
parama 

    

 ES lėšos 805801,40 805801,40 603061,96 74,84 

* 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 ir kvalifikacija: 

1. Andragogikos magistro kvalifikacinis laipsnis, Klaipėdos universitetas  

2. Ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Lietuvos žemės ūkio universitetas. 

Vyr. buhalterė – Giedrė Cibuliakienė (dirba nuo 2015-09-08) 

Išsilavinimas ir kvalifikacija: 

1. Apskaitos ir finansų bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 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 25842,18 6472,67 - - - 32314,85 
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2. Direktorės 

pavaduotojas 

ugdymui 

22388,25 4561,94 - 3646 - 30596,19 

3. Direktorės 
pavaduotojas 

infrastruktūrai 

22054,88 4420,89 - 3646 - 30121,77 

4. Vyr. buhalterė 21613,42 2158,63 - 3634 - 27406,05 
* 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 2020 m. sausio 01 d. yra 394.  

Iš jų:  

 profesijos mokytojų – 239 

 bendrojo ugdymo mokytojų – 44  

 specialiųjų pedagogų – 0 

 socialinių pedagogų – 1.  

 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 

(+ / -) 

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

Vyr. 

mokytojų 
15 mokytojų  

15 
mokytojų 

6,5 % 

+ 6.27 % 0 
1 

mokytojas 

2.4 % 

 

+ 2.27 % 

Mokytojų 

metodininkų 

4 mokytojai 

 

3 

mokytojai 
1.3 % 

+ 1.67 % 2 mokytojai  

2 

mokytojai 
4.9 % 

 

+ 4.54 % 
 

Ekspertų 
4 mokytojai 

 

3 

mokytojai 
1.3 % 

+ 1.67 % - -  

 

Bendrojo ugdymo programų įgyvendinimas 

Mokinių pažangumas: 
Mokslo metai / 
Programa 

2018–2019 2017–2018 Pokytis lyginant su 
2018-2019 

(+ / -) 
Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo programa 95 94 + 

Vidurinio  ugdymo programa 80 84 - 

 

Mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:  

Egzaminas 

2019 m.   

Laikė Išlaikė 
Išlaikė 

(proc.) 

Išlaikė (proc.) 

2018 m. 

Pokytis lyginant su 

2018 (+ / -) 

Technologijos  155 155 100 100 100 

Menai 3 3 100 100 100 

Lietuvių kalba ir literatūra 156 154 98 92 +6 

Iš viso 314 312 99 97 +2 
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Valstybinių brandos egzaminų rezultatai:  

Egzaminas 

2019 m. 
Išlaikė (proc.) 

2018 m. 

Pokytis lyginant su 

2018 (+ / -) 
 

Laikė Išlaikė 
Išlaikė 
(proc.) 

Lietuvių kalba ir literatūra 54 33 67 78 -11 

Matematika 12 8 67 64 +3 

Anglų kalba 57 54 93 97 -7 

Rusų kalba 4 4 100 100 100 

Geografija 17 13 77 88 -11 

Istorija 15 15 100 91 +9 

Biologija 28 24 86 100 -4 

Chemija 4 1 25 100 -75 

         Iš viso: 191 152 77 90 -13 

 

Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas: 
Dvylikt

okų  

skaičius 
2018-

2019 m. 

m. 
pabaigo

je 

Brand

os 

atestat
us 

gavusi

ų 
mokini

ų 

skaičiu
s   

2019 

m. 

Brand

os 

atestat
us 

gavusi

ų 
mokini

ų dalis 

(proc.) 
2019 

m.  

Brand

os 

atestat
us 

gavusi

ų 
mokini

ų dalis 

(proc.) 
2018 

m. 

Pokyti

s 

lygina
nt su 

2018 

m. 
(+ / -) 

Dešimto

kų   

skaičius 
2018-

2019 m. 

m. 
pabaigoj

e 

Pagrindinio  

išsilavinim

o    
pažymėjim

us gavusių 

mokinių 
skaičius   

2019 m.  

Pagrindini

o  

išsilavini
mo    

pažymėji

mus 
gavusių 

mokinių 

dalis 
(proc.)  

2019 m. 

Pagrindini

o  

išsilavini
mo    

pažymėji

mus 
gavusių 

mokinių 

dalis 
(proc.)  

2018 m. 

Pokyt

is 

lygin
ant su 

2018 

m. 
(+ / -) 

242 199 82 84 -2 45 42 93 87,5 +5 

 

Profesinio mokymo programų įgyvendinimas 

  

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  

Apeigų ir švenčių 

organizatoriaus 

330101303 59 x x x 

Floristo M430214001 9 x x x 

Garso ir vaizdo technikos 

operatoriaus 

330021105 24 x x x 

Poilsio paslaugų agento  330101504 38 x x x 

Sporto klubo paslaugų 

darbuotojo 

330041715 122 x x x 

Renginių techninio 

aptarnavimo darbuotojo 

P42021101 8 x x x 

Žirgininkystės verslo 

darbuotojo 

330081114 7 x x x 

Gyvūnų prižiūrėtojo 330081116 14 x x x 

Gyvūnų prižiūrėtojo 
modulinė 

M43081101 50 x x x 

Kirpėjo modulinė M43101201 201 x x x 
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Higieninės kosmetikos 

kosmetiko 

330101203 81 x x x 

Smulkiojo verslo 

paslaugų teikėjo 

330041710 39 x x x 

Apeigų ir švenčių 

organizatoriaus 

440101303 44 x x x 

Dekoratyvinio želdinimo 

ir aplinkos tvarkymo 
verslo darbuotojo 

M44081103 14 x x x 

Aplinkos ir patalpų 

priežiūros darbuotojo 

440101102 14 x x x 

Apsaugos darbuotojo 440103204 64 x x x 

Floristo modulinė M44021402 49 x x x 

Garso ir vaizdo technikos 

operatoriaus 

440021105 13 x x x 

Gyvūnų prižiūrėtojo 
modulinė 

M44081101 92 x x x 

Vizažisto P32101201 37 x x x 

Higieninės kosmetikos 

kosmetiko modulinė 

M44101202 

 

145 x x x 

Kosmetiko P43101201 146 x x x 

Kirpėjo modulinė M44101201 103 x x x 

Masažuotojo 440091501 111 x x x 

Masažuotojo P43091501 98 x x x 

Ortopedinės avalynės 
gamintojo 

440091401 16 x x x 

Paramediko 440091402 312 x x x 

Renginių techninio 
aptarnavimo darbuotojo 

P43021101 26 x x x 

Poilsio paslaugų agento  440101504 26 x x x 

Siuvėjo modulinė M44072301 47 x x x 

Smulkiojo verslo 

organizatoriaus 

440041703 62 x x x 

Socialinio darbuotojo 

padėjėjo modulinė 

M44092001 222 x x x 

Sporto klubo veiklos 

organizatoriaus 

440041704 99 x x x 

Tekstilės gaminių 

priežiūros darbuotojo 

modulinė 

M44101103 18 x x x 

Dailiųjų tekstilės dirbinių 
gamintojo modulinė 

M44021401 16 x x x 

Žirgininkystės verslo 

darbuotojo 

440081106 44 x x x 

 

2019–2020 m. m. vykdomos tęstinio profesinio mokymo programos  

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

 
Programos pavadinimas Valstybinis 

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 

Floristo modulinė T43021402 49 x x x 
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Dekoratyvinio želdinimo 

ir aplinkos tvarkymo 

verslo darbuotojo 

T43081101 46 x x x 

Gyvūnų prižiūrėtojo 
modulinė 

T43081102 61 x x x 

Kirpėjo modulinė T43101201 66 x x x 

Masažuotojo T43091501 22 x x x 

Kosmetiko modulinė T43101202 17 x x x 

Renginių techninio 

aptarnavimo darbuotojo 

T43021102 9 x x x 

Siuvėjo modulinė T43072301 81 x x x 

Socialinio darbuotojo 
padėjėjo modulinė 

T43092001 181 x x x 

Vizažisto T32101201 34 x x x 

Tekstilės gaminių 

priežiūros darbuotojo 
modulinė 

T43101102 31 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 2019-01-01 iki 2019-12-31  

 

 

Iš viso 
 

pagal formaliojo profesinio 

mokymo programas 
pagal neformaliojo profesinio mokymo programas 

74 53 127 

 

Kompetencijų vertinimas: 
 

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 

kvalifikac
iją (2018 

m.) 

 

Pokytis 

lyginant su 
2018 m. (+ 

/ -) 
Mokinių 

skaičius 

 

Proc. Kvalifikacijos  

įvertinimo 

vidurkis 

1.  Dailiųjų tekstilės 
dirbinių gamintojo, 

M440021401 

27 25 93 8,68 x x 

2.  Siuvėjo, 330072303 5 5 100 6,6 x x 

3.  Siuvėjo, 

M44072301 

45 44 98 8,52 x x 

4.  Siuvėjo, 210072306 9 9 100 8,61 x x 

5.  Sukirpėjo  
konstruktoriaus 

T43072302 

13 12 92 8,21 x x 

6.  Siuvinių gamintojo, 

210072314 

16 10 63 7,15 x x 

7.  Dailiųjų dirbinių 

pynėjo, 210021403 

11 7 64 6,72 x x 

8.  Žirgininkystės 

verslo darbuotojo, 
330081114 

5 4     80 7 x x 

9.  Žirgininkystės 

verslo darbuotojo, 
440081106 

19 15 79 8,17 x x 

10.  Gyvūnų 15 15 100 7,74 x x 
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prižiūrėtojo, 

330081116 

11.  Gyvūnų 

prižiūrėtojo, 
440081116 

35 34 97 9,2 x x 

12.  Ortopedinės 

avalynės gamintojo, 
440091401 

18 18 100 7,78 x x 

13.  Paramediko, 

440091402 

97 65 67 6,76 x x 

14.  Pėdos priežiūros 
paslaugos teikėjo, 

440101204 

23 23 100 9,15 x x 

15.  Masažuotojo, 

440091501 

95 94 99 8,37 x x 

16.  Baldų apmušėjo, 

210072304 

16 13 81 6,73 x x 

17.  Odinių gaminių 

taisytojo, 
210072303 

12 11 92 6,96 x x 

18.  Kirpėjo, 330101201 39 35 90 7,16 x x 

19.  Kirpėjo, 

M440101201 

38 32 84 8,35 x x 

20.  Higieninės 

kosmetikos, 

330101203 

54 48 88 7,9 x x 

21.  Higieninės 

kosmetikos 

kosmetiko,  

M44101202 

68 67 99 8,47 x x 

22.  Sporto klubo 

paslaugų 

darbuotojo, 

330041715 

27 27 100 7,73 x x 

23.  Sporto klubo 

paslaugų 

darbuotojo, 
440041719 

49 47 96 8,4 x x 

24.  Poilsio paslaugų 

agento, 330101504 

4 4 100 8,25 x x 

25.  Poilsio paslaugų 
agento, 440101504 

34 32 94 8,21 x x 

26.  Smulkiojo  verslo 

paslaugų teikėjo, 

330041710 

30 30 100 8,75 x x 

27.  Smulkiojo verslo 

paslaugų 

darbuotojo, 
440041720 

41 37 90 8,57 x x 

28.  Apeigų ir švenčių 

paslaugų 

darbuotojo, 
440101310 

24 22 92 9,17 x x 

29.  Garso ir vaizdo 

technikos 

operatorius, 
440021105 

14 13 93 9,29 x x 
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30.  Garso ir vaizdo 

technikos 

operatorius, 
330021105 

5 5 100 7,5 x x 

31.  Aplinkos  ir patalpų 

priežiūros 

darbuotojo, 
440101102 

17 17 100 8,33 x x 

32.  Floristo, 

M440021402 

18 18 100 7,03 x x 

33.  Sodininko ir 
daržininko, 

440081212 

21 21 100 9,24 x x 

34.  Socialinio 

darbuotojo 
padėjėjo, 

440092302 

65 64 98 8,87 x x 

35.  Apsaugos 
darbuotojo, 

440103204 

14 13 93 7,85 x x 

Iš viso 1043 954 91,5  x x 

 

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

tekstilės 
dirbinių 

gamintojo, 

440021402 

27 22 
 
2 

 

81,48 3 2 1 - 2 - 
9 

 

Siuvėjo, 

330072303 
5 3 - 60 - - - 1 1 - - 

Siuvėjo, 

440072302 
47 40 22 85,11 1 1 - 1 3 

 

2 
 

18 

Siuvėjo, 

210072306 
9 9 2 100 - - - - - - 1 
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Sukirpėjo  

konstruktori

aus ir 
modeliuotoj

o, 

445072301 

31 21 14 67,74 - - - 1 2 7 5 

Siuvinių 
gamintojo, 

210072314 

14           

Dailiųjų 

dirbinių 
pynėjo, 

210021403 

11           

Sukirpėjo 
konstruktori

aus 

T43072302 

13 11 5 84,62 1 1 - - 1 - - 

Žirgininkyst
ės verslo 

darbuotojo, 

330081114 

4 3 1 33 - - - 1 - - 50 

Žirgininkyst
ės verslo 

darbuotojo, 

440081106 

15 13 4 31 - - - - 1 1 24 

Gyvūnų 

prižiūrėtojo, 

330081116 

15 9 - - 1 1 - 4 - 1 20 

Gyvūnų 
prižiūrėtojo, 

440081116 

34 25 8 32 4 - 4 2 2 1 16 

Ortopedinės 

avalynės 
gamintojo, 

440091401 

18 12 4 22,2 - - - - - - 6 

Paramediko, 
440091402 

50 42 25 50 - - - 1 3 4 41 

Pėdos 

priežiūros 

paslaugos 
teikėjo, 

440101204 

23 20 10 43,5 - - - 3 - - 8 

Masažuotojo

, 440091501 
85 70 50 85,8 2 - 2 2 8 5 48 

Baldų 

apmušėjo, 

210072304 

13           

Odinių 
gaminių 

taisytojo, 

210072303 

11           

Kirpėjo, 

330101201 
44 31 22 70 - - - 5 2 6 14 

Kirpėjo, 

440101201 
46 34 24 73 3 2 1 5 3 4 11 
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Higieninės 

kosmetikos, 

330101203 

49 40 17 42,5 6 2 4 4 - 4 10 

Higieninės 
kosmetikos, 

330101203 

Kurorto 
verslo sk. 

4 3 3 100 1 - 1 - - - 5 

Higieninės 

kosmetikos 

kosmetiko, 
M44101202 

82 70 38 54,3 2 1 1 5 3 - 41 

Higieninės 

kosmetikos,  
440101203 

Kurorto 

verslo sk. 

10 8 7 88 - - - 1 - 1 6 

Sporto klubo 
paslaugų 

darbuotojo, 

330041715 

33 20 5 25 4 3 1 4 - 3 1 

Sporto klubo 
paslaugų 

darbuotojo, 

440041719 

44 33 18 54,5 4 1 3 6 - 4 7 

Poilsio 

paslaugų 

agento, 

330101504 

4 2 2 100 1 - 1 - - 1 15 

Poilsio 

paslaugų 

agento, 
440101504 

38 32 24 75 1 1 - 5 - - 40 

Smulkiojo  

verslo 

paslaugų 
teikėjo, 

330041710 

34 28 21 82 2 1 - 5 - 1 7 

Smulkiojo 

verslo 
paslaugų 

darbuotojo, 

440041720 

52 48 35 92 2 1 1 - - 2 54 

Apeigų ir 

švenčių 

paslaugų 

darbuotojo, 
440101310 

25 25 7 100 4 4 - - - - 15 

Garso ir 

vaizdo 
technikos 

operatorius, 

440021105 

31 25 8 81 1 1 1 2 - - 9 



12 
 

 

Aplinkos  ir 

patalpų 

priežiūros 
darbuotojo, 

440101102 

17 17 9 100 - - - 3 - 1 10 

Floristo, 

440021407 
18 16 9 89 - - - - - 1 6 

Sodininko ir 

daržininko, 

440081212 

21 16 5 76 1 1 - 1 - 2 8 

Socialinio 
darbuotojo 

padėjėjo, 

440092302 

64 56 27 88 1 2 - 4 3 - 18 

Apsaugos 
darbuotojo, 

440103205 

13 12 7 92 - - - 1 - - 13 

 

Sektorinių praktinio mokymo centrų veikla 2019 metais ir lyginimas su 2018 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 
2019 

metais 

Proc. nuo 

bendro 
mokinių 

skaičiaus 

2019 
metais 

Proc. nuo 

bendro 
mokinių 

skaičiaus 

2018 
metais 

Mokinių 

pokytis 
lyginant 

su 2018 

m. 
(+ / -) 

Valandų 

skaičius 
vienam 

mokiniui 

2019 
metais 

Mokytojų 

skaičius 
2019 

metais 

Valandų 

skaičius 
vienam 

mokytojui 

2019 metais 

Floristo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 
(M43021401, 

M44021402, 

T43021402) 

107 3,42 0,86 + 60 6 44 

Kirpėjo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

(M43101201, 
M44101201,  

T43101201) 

73 2,33 1,03 + 72 10 40 

Siuvėjo modulinė 
profesinio mokymo 

programa 

(M44072301, 

T43072301) 

39 1,25 1,14 + 80 5 22 

Higieninės 

kosmetikos 

kosmetiko 
modulinė 

profesinio mokymo 

programa ir 

Kosmetiko 
mokymo programa 

(330101203, 

P43101201, 

261 8,34 2,71 + 190 15 44 
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T43101202, 

M44101202) 

Dekoratyvinio 

želdinimo ir 
aplinkos tvarkymo 

verslo darbuotojo 

modulinė 
(M44081103) 

46 1,47 - - 52 4 40 

 

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

mokytojams:* 

PMĮ 

pavadinimas 

Pirminio, tęstinio 

profesinio mokymo 

programos 
pavadinimas 

(kodas) 

Mokinių 

skaičius 

2019 m. 

Mokinių 

skaičius 

2018 m. 

Mokinių 

pokytis 

lyginant 
su 2018 

m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam  
asmeniui  

2019 m. 

 

Mokytojų 

skaičius 

2019 m. 

Valandų 

skaičius 

vienam 
asmeniui 

2019 m. 

Alytaus 

profesinio 
rengimo 

centras 

Higieninės 

kosmetikos 

kosmetiko 

modulinė 
profesinio mokymo 

programa ir 

Kosmetiko 
mokymo programa 

(330101203, 

P43101201, 

T43101202, 
M44101202) ir 

Masažuotojo, 

(440091501) 

32 25 -7 6 14 6 

Vilniaus 
paslaugų 

verslo 

profesinio 
mokymo 

centras 

Higieninės 

kosmetikos 

kosmetiko 

modulinė 
profesinio mokymo 

programa ir 

Kosmetiko 
mokymo programa 

(330101203, 

P43101201, 
T43101202, 

M44101202) 

10 12 -2 7 3 7 

Elektrėnų 

PMC 

Floristo modulinė 

profesinio mokymo 
programa 

(M43021401, 

M44021402, 
T43021402) 

11 22 -11 2 1 2 

Projektas „ 

profesijos 

mokytojų 
technologinių 

kompetencijų 

tobulinimas ( 
promoteko) 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjo, 
(440092302) 

x x x x 15 40 
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Nr.09.4.2-

ESFA-K-714-

01-0002 

Projektas „ 

profesijos 

mokytojų 
technologinių 

kompetencijų 

tobulinimas ( 
promoteko) 

Nr.09.4.2-

ESFA-K-714-

01-0002 

Higieninės 
kosmetikos 

kosmetiko 

modulinė 
profesinio mokymo 

programa ir 

Kosmetiko 
mokymo programa 

(330101203, 

P43101201, 

T43101202, 
M44101202) 

x x x x 20 120 

Projektas „ 

profesijos 

mokytojų 
technologinių 

kompetencijų 

tobulinimas ( 
promoteko) 

Nr.09.4.2-

ESFA-K-714-
01-0002 

Kirpėjo modulinė 
profesinio mokymo 

programa 

(M43101201, 
M44101201,  

T43101201) 

x x x x 10 40 

Projektas „ 

profesijos 

mokytojų 
technologinių 

kompetencijų 

tobulinimas ( 
promoteko) 

Nr.09.4.2-

ESFA-K-714-

01-0002 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjo, 
(440092302) 

x x x x 12 80 

Projektas „ 

profesijos 

mokytojų 
technologinių 

kompetencijų 

tobulinimas ( 

promoteko) 
Nr.09.4.2-

ESFA-K-714-

01-0002 

Kirpėjo modulinė 
profesinio mokymo 

programa 

(M43101201, 

M44101201,  
T43101201) 

x x x x 7 64 

Jonavos 
politechnikos 

mokykla 

Higieninės 

kosmetikos 

kosmetiko 

modulinė 
profesinio mokymo 

programa ir 

Kosmetiko 
mokymo programa 

(330101203, 

P43101201, 

T43101202, 
M44101202) 

10 x x 3 1 3 
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Profesinio 

mokymo 

centro 

“Žirmūnai” 
Druskininkų 

fil. 

Higieninės 

kosmetikos 

kosmetiko 
modulinė 

profesinio mokymo 

programa ir 

Kosmetiko 
mokymo programa 

(330101203, 

P43101201, 
T43101202, 

M44101202) 

x x x x 13 2 

Projektas „ 

profesijos 
mokytojų 

technologinių 

kompetencijų 
tobulinimas ( 

promoteko) 

Nr.09.4.2-

ESFA-K-714-
01-0002 

Kirpėjo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 
(M43101201, 

M44101201,  

T43101201) 

x x x x 14 160 

Iš viso 63 85 -22 22 96 370 

Praktinio mokymo organizavimas kolegijų, universitetų studentams, dėstytojams:* 

Mokymo 

įstaigos 

pavadinimas 

Studijų 

programos 

pavadinimas 

Studentų 

skaičius 

2019 
metais 

Studentų 

skaičius 

2018 
metais 

Studentų  

pokytis 

lyginant 
su 2018 

m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam 
asmeniui 

2019 

metais 

Dėstytojų 

skaičius 

2019 
metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 
asmeniui  

2019 metais 

Kauno 
pedagogų 

kvalifikacijos 

centras 

Profesijos 

mokytojų 
4 x x 3 x x 

Vytauto 

Didžiojo 

universitetas 

Profesijos 

mokytojų 
10 1 +9 

3 

 
x x 

Iš viso 14 24 +10 6 x x 

Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams:* 

Bendrojo ugdymo 

mokyklos pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 
2019 

metais 

Mokinių 

skaičius 
2018 

metais 

Mokinių 

pokytis 
lyginant 

su 2018 

m. 
(+ / -) 

Valandų 

skaičius 
vienam 

asmeniui  

2019 
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)  

Lukšių Vinco Grybo 

gimnazija 

20 x x 2 Profesinis 

orientavimas ir 

 



16 
 

 

Kėdainių rajono 

Akademijos gimnazija 

14 x x 2 praktinio 

mokymo 

pamokos 
„Pasimatuok 

profesiją“ 

 

Garliavos Juozo 

Lukšos gimnazija 

80 x x 8  

Karmėlavos Balio 

Buračo gimnazija 

30 x x 2  

Kauno Maironio 

gimnazija 

90 x x 6  

Kauno Veršvų 

gimnazija 

20 x x 6  

Raseinių raj. Viduklės 

Simonos Stanevičiaus 
gimnazija 

30 x x 2  

Marijampolės sav. 

Igliaukos Anzelmo 
Matučio gimnazija 

14 x x 2  

Raudondvario 

gimnazija 

10 x x 2  

Vandžiogalos 
gimnazija 

11 x x 2  

Jiezno gimnazija 17 x x 2  

Prienų Revuonos 

pagrindinė mokykla 

17 x x 2  

Šakių Varpo gimnazija 17 x x 3  

Kauno A. Stulginskio 

mokyklos 

5 x x 2  

Kauno Kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų 

ugdymo centras 

7 x x 2  

Dariaus ir Girėno 

gimnazija 

20 x x 2  

Kauno Jono ir Petro 

Vileišių mokykla 

16 x x 2  

Labūnavos pagrindinė 

mokykla 

17 x x 2  

Rasos gimnazija 15 x x 2  

Kauno raj. Ežerėlio 

pagrindinė mokykla 

16 x x 2  

Pasvalio raj. Vaškų 
gimnazija 

18 x x 2  

Kauno Aušros 

gimnazija 

45 x x 4  

Kaišiadorių raj. 
Palomenės pagrindinė 

mokykla  

15 x x 2  

Lapių pagrindinė 

mokykla 

18 x x 2  

Kauno užimtumo 

tarnyba 

15 x x 2  

Kauno raj. Akademijos 

gimnazija 

16 x x 2  

Iš viso: 793 - x 85   
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Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas įmonių darbuotojams:* 

Įmonės (juridinio 
asmens 

pavadinimas) 

Darbuotojų 
skaičius  

2019 metais 

Darbuotojų 
skaičius  

2018 metais 

Darbuotojų 
pokytis lyginant 

su 2018 m. (+ / -) 

Valandų skaičius vienam 
darbuotojui 

2019 metais 

Didier LAB 3 - - 5 

Didier LAB 6 - - 5 

Didier LAB 6 - - 4 

Iš viso 15 37 - 14 

 

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  

2019 metais 

Mokinių 

skaičius  

2018 
metais 

Mokinių 

pokytis 

lyginant su 
2018 m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam 
mokiniui 

2019 metais 

Elektrėnų PMC Garso ir vaizdo 
technikos 

operatorius, 

440021105 

37 50 - 148 

Renginių techninio 
aptarnavimo 

darbuotojo, 

P43021101 

26 - - 104 

Iš viso  63 50 + 252 

 

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 

Mokinių 

pokytis 
lyginant 

su 2017 

m. 
(+ / -) 

Valandų skaičius 

vienam mokiniui 
2018 metais 

   x x  

   x x  

Iš viso      

 

Mokinių „nubyrėjimas“: 
 2018–2019 m. m. 

D
al

is
 (

p
ro

c.
) 

n
u

o
 v

is
ų
 

2
0

1
7
–
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0
1

8
 m

 .
m

. 

b
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o

k
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ų

  
m

o
k
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ių

 

 

 

pokytis (proc.) 
lyginant su 

2017-2018 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
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u

s 
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. 
m

. 

D
al
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c.
) 

n
u

o
 

v
is

ų
 m

o
k

in
ių

 

 Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso 3261 415 12,7 15,5 -2,8 

Iš jų:     x 

Perėjo mokytis į kitas mokyklas - 58 - - x 
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Pakeitė gyvenamąją vietą - 1 - - x 

Dėl vaikų auginimo - - - - x 

Dėl ligos - 6 - - x 

Dėl nepažangumo - 65 - - x 

Dėl pamokų nelankymo - 11 - - x 

Dėl sunkių materialinių sąlygų - - - - x 

Išvyko į užsienį - 62 - - x 

Įsidarbino - - - - x 

Dėl kitų priežasčių - 212 - - x 

 

Mokinių lankomumas:  
Vidutiniškai 1 

mokinys per  

2018- 2019 
mokslo metus 

praleido iš viso 

pamokų 

Vidutiniškai 1 

mokinys per  

2017- 2018 mokslo 
metus praleido iš 

viso pamokų 

Pokytis 

lyginant su 

2017- 2018 
mokslo metais 

(+ / -) 

Vidutiniškai 1 

mokinys per 

2018- 2019 
mokslo  metus 

praleido 

pamokų dėl 

nepateisinamų 
priežasčių 

Vidutiniškai 1 

mokinys per 

2017- 2018 
mokslo  metus 

praleido 

pamokų dėl 

nepateisinamų 
priežasčių 

Pokytis 

lyginant su 

2017- 
2018 

mokslo 

metais 

(+ / -) 

45 46 - 38 39 + 

 

 

 Neformalusis vaikų švietimas  
 

Neformaliojo ugdymo būrelius įstaigoje 2019–2020 m. m. lanko apie 13-15 proc. nuo 

visų  besimokančiųjų mokinių skaičiaus, o į būrelių organizuojamus renginius įsijungia visa 

bendruomenė (2018–2019 m. m. būrelius lankė apie 14-19 proc.). 

 Valandų, skirtų neformaliajam ugdymui 2019–2020  m. m. panaudojimas: skirta – 7449 val., 

panaudota iki 2020 m. sausio mėn. – 2751  val. (2018–2019 m. m skirta 5956 val., iki 2018 

m. sausio mėn. buvo panaudota – 2301  val.). 

 

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose (projektų pavadinimai, dalyvių skaičius) 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas Data 

Priimančioji 

šalis 

Dalyvių 
skaičius 

2019 

metais 

Dalyvių 
skaičius 

2018 

metais 

Dalyvių 

pokytis 
lyginant 

su 2018 

metais 

(+  / - ) 

1.  

"ABLE2DO" 

Nr. 2018-1-LV02-KA205-

002112 

2019.01.20-

2019.01.25 

 

Italija 5 x x 

2.  

"Mokymo proceso ir 
įsidarbinamumo gerinimas 

vykdant kokybiškas praktikas 

ir stažuotes" 
Nr. 2018-1-LT01-KA102-

046872 

2019.02.10-
2019.02.16;23 

 

Italija 4 x x 
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3.  

"Inclusion and Employability. 

How internalisation can be a 

pathway for inclusion" 
TBV-ES-2019-LT-0001 

2019.02.17-
2019.02.20 

 

Ispanija 2 x x 

4.  
"Global Goals Enquiry" 
Nr. NPJR-2018/10123 

2019.02.25-

2019.03.01 

 

Estija 6 x x 

5.  

"Mokymo proceso ir 

įsidarbinamumo gerinimas 

vykdant kokybiškas praktikas 

ir stažuotes" 
Nr. 2018-1-LT01-KA102-

046872 

2019.03.03-
2019.03.16 

 

Italija 5 x x 

6.  
"ABLE2DO" 
Nr. 2018-1-LV02-KA205-

002112 

2019.03.24-
2019.03.29 

 

Italija 10 x x 

7.  

"Eirene: using community 

learning paths to tackle 
bullying" 

Nr. 2018-1-IT02-KA201-

048161 

2019.03.28-
2019.03.29 

 

Graikija 2 x x 

8.  
"Global Goals Enquiry" 

Nr. NPJR-2018/10123 

2019.04.08-
2019.04.12 

 

Latvija 6 x x 

9.  
"APPRINVET" 
Nr. 2017-1-LT01-KA202-

035249 

2019.04.08-
2019.04.10 

 

Ispanija 1 x x 

10.  

"ABLE2DO" 

Nr. 2018-1-LV02-KA205-
002112 

2019.05.08-

2019.05.13 
 

Italija 10 x x 

11.  

"Mokymo proceso ir 

įsidarbinamumo gerinimas 

vykdant kokybiškas praktikas 
ir stažuotes" 

Nr. 2018-1-LT01-KA102-

046872 

2019.06.02-

2019.06.08 

 

Italija 1 x x 

12.  

"Profesinių, didaktinių ir 

socialinių gebėjimų 

tobulinimas remiantis 

europiniais profesinio 
mokymo reikalavimais" 

Nr. 2017-1-LT01-KA102-

035114 

2019.06.02-

2019.07.27 
 

Italija 2 x x 

13.  

"Mokymo proceso ir 

įsidarbinamumo gerinimas 

vykdant kokybiškas praktikas 

ir stažuotes" 
Nr. 2018-1-LT01-KA102-

046872 

2019.06.10-
2019.06.12 

 

Portugalija 1 x x 

14.  

"Mokymo proceso ir 
įsidarbinamumo gerinimas 

vykdant kokybiškas praktikas 

ir stažuotes" 

Nr. 2018-1-LT01-KA102-
046872 

2019.07.07-

2019.10.06 
 

Portugalija 1 x x 

15.  "ABLE2DO" 
2019.07.23-

2019.07.30 
Italija 10 x x 
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Nr. 2018-1-LV02-KA205-

002112 

 

16.  

"Mokymo proceso ir 
įsidarbinamumo gerinimas 

vykdant kokybiškas praktikas 

ir stažuotes" 
Nr. 2018-1-LT01-KA102-

046872 

2019.07.25-
2019.07.28 

 

Italija 1 x x 

17.  

"Mokymo proceso ir 

įsidarbinamumo gerinimas 
vykdant kokybiškas praktikas 

ir stažuotes" 

Nr. 2018-1-LT01-KA102-
046872 

2019.09.15-

2019.09.17 
 

Vokietija 1 x x 

18.  

"Mokymo proceso ir 

įsidarbinamumo gerinimas 

vykdant kokybiškas praktikas 
ir stažuotes" 

Nr. 2018-1-LT01-KA102-

046872 

2019.09.21-

2019.12.21 

 

Vokietija 1 x x 

19.  

"Mokymo proceso ir 

įsidarbinamumo gerinimas 

vykdant kokybiškas praktikas 

ir stažuotes" Nr. 2018-1-
LT01-KA102-046872 

2019.09.12-

2019.12.12 

 

Italija 1 x x 

20.  

"Profesinių, didaktinių ir 

socialinių gebėjimų 
tobulinimas remiantis 

europiniais profesinio 

mokymo reikalavimais" 

Nr. 2017-1-LT01-KA102-
035114 

2019.10.07-

2019.10.11 

 

Vokietija 3 x x 

21.  

"Mokymo proceso ir 

įsidarbinamumo gerinimas 
vykdant kokybiškas praktikas 

ir stažuotes" Nr. 2018-1-

LT01-KA102-046872 

2019.10.19-

2019.10.26-
2019.10.19-

2019.11.03 

 

Portugalija 6 x x 

22.  
Project Incubator: The Future 
of VET 

TBV-FI1-2019-LT-0001 

2019.11.10-
2019.11.13 

 

Suomija 1 x x 

23.  
"Global Goals Enquiry" Nr. 

NPJR-2018/10123 

2019.11.04-

2019.11.08 
 

Suomija 6 x x 

24.  

"Mokymo proceso ir 

įsidarbinamumo gerinimas 
vykdant kokybiškas praktikas 

ir stažuotes" Nr. 2018-1-

LT01-KA102-046872 

2019.11.21-
2019.11.22 

 

Olandija 1 x x 

25.  

"Mokymo proceso ir 
įsidarbinamumo gerinimas 

vykdant kokybiškas praktikas 

ir stažuotes" Nr. 2018-1-
LT01-KA102-046872 

2019.11.25-

2020.02.24 

 

Olandija 1 x x 

26.  

STEP-UP Supporting Tutor's 

Educational and Professional 

Upgrade 
2019-1-IT01-KA202-007776 

2019.11.19-

2019.11.22 
Vokietija 2 x x 
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27.  

"Eirene: using community 

learning paths to tackle 

bullying" 
Nr. 2018-1-IT02-KA201-

048161 

2019.11.20-

2019.11.23 
 

Lenkija 2 x x 

28.  

STEP-UP Supporting Tutor's 

Educational and Professional 
Upgrade 

2019-1-IT01-KA202-007776 

 

2019.11.17-
2019.11.23 

 

Vokietija 2 x x 

Iš viso: 93 87 + 

 

Nacionaliniai ir tarptautiniai profesinio meistriškumo konkursai  

 

Organizavimas nacionalinių ir tarptautinių profesinio meistriškumo konkursų  2019 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 2019 metais: 

 
Įsakymu ar potvarkiu (Nr.) 

patvirtinto konkurso 

pavadinimas 

Dalyvavusių 

profesijos 

mokytojų 
skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių  

skaičius 

Konkurso vieta Laimėtos 

vietos 

Atviras Lietuvos kirpėjų 

čempionatas 
3 6 

Kaunas  „Žalgirio 

arena“  

I, I, II, III 

vietos 

„ART BATTLE“ 
konkursas kirpėjų ir vizažistų 

komandoms 

1 - 
Kaunas „Žalgirio 

arena“ 
I vieta 

Nacionalinis profesinių 

mokyklų kirpėjo profesijos 
mokinių meistriškumo 

konkursas 

1 1 Vilnius, „Litexpo“ III vieta 

Nacionalinis profesinių 
mokyklų siuvėjo  profesijos 

mokinių meistriškumo 

konkursas „Mano banguojanti 

jūra 2019“ 

3 2 Klaipėda 1 vieta 

Respublikinis jaunųjų 

dizainerių kostiumo konkursas 

„Laikinosios sostinės atspindys 
šiuolaikiniame kostiume“ 

1 1 Kaunas 3 vieta 

 Open Baltic Championship 

massage 2019 
1 2 Radisson BLU, Latvija 3 vieta 

Lietuvos greitosios medicinos 
pagalbos žaidynės 

3 3 
„Eglės 
sanatorija“,  Birštonas 

13 vieta 

Masažo konkursas 6 18 KMPMC, Kaunas 1-3 vietos 

 Respublikinio profesinio 

meistriškumo konkursas 
„Masažuotojas 2019“ 

1  2  
Zarasų profesinė 

mokykla, Zarasai 
1 vieta 
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 Nacionalinis profesinio 

meistriškumo konkursas 

„Vizažistas 2019“ 

 -  1 Vilnius, „Litexpo“  I vieta 

Kaunas BEAUTY 2019 
(Vyriškas manikiūras) 

 - 1 
Kaunas „Žalgirio 
arena“ 

III vieta 

Kaunas BEAUTY 2019 

(Vakarinis makiažas, dieninis 
makiažas - bendra įskaita) 

-  2 
Kaunas „Žalgirio 

arena“ 
I ir II vietos 

X Atviras kosmetikų ir 
kosmetologų konkursas 

(Jaunių klasės veido priežiūros 

rungtis) 

-  2 

Vilnius, „Litexpo“ 

(Baltijos šalyse 

tarptautinė grožio 
industrijos paroda 

„Pelenė“) 

III vieta 

„Art Battle 2019“ meistriškumo 

konkursas (Kūrybinė makiažo 
rungtis) 

-   1 
Kaunas „Žalgirio 

arena“ 
I  vieta 

Nacionalinis floristų konkursas 4 2 Vilnius, „Litexpo“ III vieta 

Floristų konkursas „Dūzgiam 

Kalėdas sode“ 
3 4 

VU Botanikos sodas, 

Vilnius 
I vieta 

,,Sukurk kalėdinę puošmeną“ 3 3 

Kauno miškų ir 

aplinkos inžinerijos 

kolegija, Kaunas  

I vieta ir 2 
prizai 

 

Dalyvavimas parodose 

 

2019.01.17 „Profesinio mokymo mugė 2019“ (Žalgirio arena, Kaunas) atstovauta paslaugų 

asmenims, sveikatos, menų ūkio šakoms. Centrą atstovavo 16 mokytojų ir 17 mokinių. Vykdytas 

menų, paslaugų asmenims, sveikatos priežiūros, socialinės gėrovės, gamybos ir perdirbimo ūkio šakų 

profesinis informavimas. 

2019.02.07/08/09 „Studijos 2019“ (Litexpo parodų rūmai, Vilnius) atstovauta paslaugų 

asmenims, gamybos ir perdirbimo, menų, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės ūkio šakoms. 

Centrą atstovavo 13 mokytojų ir 25 mokinių. Vykdytas menų, paslaugų asmenims, sveikatos 

priežiūros, socialinės gėrovės, gamybos ir perdirbimo, žemės ūkio šakų profesinis informavimas. 

2019.03.1-2 parodoje “Sveikatos dienos 2019” (Žalgirio arena, Kaunas) atstovauta sveikatos 

ūkio šaka, vykdytas profesinis orientavimas. Centrą atstovavo 6 mokiniai ir 2 mokytojai. Vykdytas 

menų, paslaugų asmenims, sveikatos priežiūros, socialinės gėrovės, gamybos ir perdirbimo, žemės 

ūkio šakų profesinis informavimas. 

2019.04.19 ,,Pavasario mugė 2019“ (Vilkijos žemės ūkio mokykla, Vilkija) atstovauta menų 

ūkio šaka. Centrą atstovavo 6 mokiniai ir 1 mokytojas. Vykdytas menų, paslaugų asmenims, sveikatos 

priežiūros, socialinės gėrovės, gamybos ir perdirbimo, žemės ūkio šakų profesinis informavimas.  

2019.05.06 reginyje „Šeimos savaitgalis su augintiniais“ atstovauta žemės ūkio šaka. Centrą 

atstovavo 10 mokinių ir 2 mokytojai. Vykdytas menų, paslaugų asmenims, sveikatos priežiūros, 

socialinės gėrovės, gamybos ir perdirbimo, žemės ūkio šakų profesinis informavimas. 

 

Atvirų durų dienų organizavimas 

 

2019 m. balandžio 11-12 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 kirpyklą“, 

„Floristikos studiją“, „Grožio studiją“, „Skalbimo-valymo mokomąsias dirbtuves“), dalyvavo 
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įvairiose praktinėse veiklose „Pasimatuok profesijas“. Atvirų durų dienos renginiuose dalyvavo 126 

mokiniai iš 9 Kauno regiono bendrojo ugdymo mokyklų. 

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

2019 m. aplankytos 47 mokyklos, kuriose Centro mokiniai ir mokytojai pristatė praktinių pamokų 

ciklą „Pasimatuok profesijas“. 836 mokiniai iš 25 mokyklų apsilankė Centro praktinio mokymo 

bazėse, dalyvavo pažintiniuose praktiniuose seminaruose.  

 

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 13 - 2643,08 

4. Vienkartinės pašalpos - - - 

5. Sumažintas bendrabučio 
mokestis 50% 

- - - 

6. Sumažintas  bendrabučio 

mokestis 100% 

27 0,83 proc. 810 Eur/mėn  

 

Mokinių pavėžėjimui skirta - 170581 eurų. 

Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo iki 40 km kiekvieną dieną - 170 mokinių.  

Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo savaitgaliais - 280 mokiniai. 

 

Biudžeto lėšų panaudojimas 2019 metais  

 

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

kitų lėšų ugdymui –9400 ( 0,14 proc. skirto biudžeto). 

Kiek 2019 m. buvo skirta ūkio lėšų  – 1297100 ( 19,60 proc. skirto biudžeto). 

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

Kiek 2019 m. PMĮ sutaupė lėšų – 203736 Eur. 

 

Kodas Sąmatos straipsnio pavadinimas Suma Eur 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 4952496,04 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 89600,00 

2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 16000,00 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 32000,00 

2.8.1.1.1.02 Kitos išlaidos kt. einamiesiems tikslams 681,86 

2.7.2.1.1.02 Socialinė parama natūra 2643,08 

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 18900,00 

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 497500,00 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 18200,00 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 299999,64 
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2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 348858,14 

2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 7585,33 

2.8.1.1.1.01 Stipendijos 260200,00 

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 72500,00 

  Iš viso: 6617164,09 

 

Kiek gauta 2019 m. ES lėšų ir kokiems tikslams 

 

Eil.Nr. Projekto pavadinimas Numeris 

Gauta 

finansavimo 

per 2019 m. 

1 
„Development of Sectoral Qualification Descriptors 
for EQF level 5“ (DESQUADES) įgyvendinimui 

2016-1-LT01-
KA202-023178 

4495,20 

2 
„Development of Dual Apprenticeship in Practical 
Training Units“ (APPRINVET) įgyvendinimui 

2017-1-LT01-

KA202-035249-
948012817 

8412,00 

3 

,,Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų 

tobulinimas (PROMOTEKO)” įgyvendinimui 

09.4.2-ESFA-K-714-

01-0002 
15980,12 

4 

,,Mokymo proceso ir įsidarbinamumo gerinimas 
vykdant kokybiškas praktikas ir stažuotes" 

MOKIPRA įgyvendinimui 

2018-1-LT01-

KA102-046872 
36932,80 

5 

Eirene: using community learming paths to tackle 

bullying įgyvendinimui 

2018-1-IT02-

KA201-048161 
7754,40 

6 

Craftsmanship's Future of Europe: I AM ABLE TO 

DO! įgyvendinimui 

2018-1-LV02-

KA205-002112 
13333,00 

7 

„Profesinio mokymo kokybės gerinimas vykdant 

mokymųsi darbo vietoje grįstas praktikas ir gerosios 
patirties perėmimo stažuotes“ BUQVET 

įgyvendinimui 

2019-1-LT01-
KA116-060340 

58228,80 

8 

„Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinis 

praktinio mokymo centro plėtra“ įgyvendinimui 

09.1.2-CPVA-V-

721-07-0002 
490361,06 

9 

„Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų 

vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ 

įgyvendinimui 

09.4.1-ESFA-V-734-
02-0001 

39637,00 

10 
„Innovative Teaching and Learning Practice in the 
Field of Professions in Beauty Sector“ įgyvendinimui 

2019-1-LT01-
KA202-060758 

67959,60 

11 

„Capacity Building to Support VET 

Internationalization Strategies Implementation and 
Further Development“ įgyvendinimui 

2019-1-LT01-

KA202-060748 
54734,40 

12 

„STEP-UP Supporting Tutor's Educational and 

Professional Upgrade“ įgyvendinimui 

2019-1-IT01-

KA202-007776 

6288,00 

 

13 Erasmus + programos Tarptautinės bendradarbiavimo 

veiklos projektų įgyvendinimas 

 

TBV-IE3-2018-LT-
0004, TBV-ES-2019-

LT-0001, TBV-FI1-

2019-LT-0001, SUT-

2019-255 

1685,02 

  Iš viso: 805801,40 

 

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 714,8 439,7 275,1 

2018 547,7 338,6 209,1 
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Pokytis lyginant su 2018 

metais (+ / -)  
+ + + 

 

Paslaugų aprašymas: 

Mokymo paslaugos – darbo biržos mokinių įnašai, VNF vietų mokinių įnašai. 

Kitos paslaugos – valgyklos, bendrabutis. 

 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis 

2019 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su mokymo įstaigomis, įmonėmis, esančiomis Kauno 

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

 Lietuvos verslo konfederacija  

 Vytauto Didžiojo universitetas  

 Kauno kolegija 

 Lietuvos samariečių bendrija  

 UAB „Agrokoncernas“  

 VĮ Valstybinių miškų urėdija  

 Vytauto Didžiojo karo muziejus  

 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centras  

 UAB Baltic Clipper  

 Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė 

mokykla  

 UAB Palangos komunalinis ūkis  

 Palangos botanikos parkas  

 Klaipėdos zoologijos sodas  

 VšĮ Ežerėlio slaugos namai  

 MB Klinika  

 UAB Vikspana  

 UAB Nuaras  

 Ūkininkė Audronė Virbickienė  

 IĮ Ūkininkė Vaida Stonkienė  

 Kauno apskrities viešoji biblioteka  

 P.Rugio IĮ ‚,Broliai juodvarniai“ 

 Editos Pitkauskienės  Ind. Veikla 

 Irenos Starkevičienės įmonė 

 Sandra Mejerytė Ind. Veikla 

 Sandra Svobūnė Ind. Veikla 

 MB “Kauno gėlės2” 

 MB “Reginos gėlių salonas” 

 MB “Flower design by man“ 

 UAB “Gėlių Lanka” 

 UAB “Laumenė” 

 Verslo vykdytoja J.A.Kiselienė 

 Vilmoss Preilauskienė Ind. Veikla 

 UAB “Gėlių Sala” 

 P.F.”Mano Gėlės” 

 MB “Gėlių kalba” 

 UAB “Pasaulio gėlės” 

 Lietuvos geografijos mokytojų asociacija  

 VšĮ Ąžuolo akademija  

 SSPC Real Estate  

 Talentum LT  

 Laikas sau ir šeimai 

 Sveikatos centras Energetikas 

 Lietuvos Rericho draugija 

 Kauno vaikų socializacijos centras 

"Saulutė" 

 VšĮ Kauno Jėzuitų gimnazija 

 Raseinių socianinių paslaugų centras 

 VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos 

namai 

 Kaimo bendruomenės „Taurų žiburys“ 

 ATM kompanija 

 VšĮ Lesė 

 UAB "Kauno arena" 

 MB „Fito dirbtuvės“ 

 MB „G&G weding decor.Gėlių-švenčių 

studija“ 

 MB „Gėlės pas Laimą“ 

 Juozo Mozerio Ind. veikla 

 MB “Ievos žiedas” 

 UAB “Jonagėlė” 

 UAB “Oro transporto servisas” 

 UAB “Perlas” 

 UAB “Šakių gėlės” 

 UAB Lore gėlės 

 IND. V. J. Valatkaitienė 

 UAB „"Gryma"“ 

 UAB “Elvina” 

 VšĮ Privati slaugos tarnyba 

 UAB Finansinių sprendimų agentūra 

 VšĮ Adiutor Fortis 

 Individuali veikla Živilė Aleksandrovičiūtė 

 UAB "Rožių patalas" 

 UAB "Karmelita" 

 UAB "BIrštono gėlių baras" 
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 MB “Studio flores” 

 UAB “Fitodizaino studija” 

 Verslo vykdyt. E. Janeliūnienės 

 Reginos Varnelienės Ind. veikla 

 UAB "Gėlės santaikoje" 

 UAB “Augalų sprendimai” 

 UAB Adelantė 

 UAB „Linartas“ 

 

 Sauliaus Stankaus M.B. 

 Asociacija Kauno „Arka“ 

 

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: 

 Įgyvendinta vienuolika tęstinio profesinio mokymo programos; 

 laimėtos prizinės vietos mokinių nacionaliniuose profesinio meistriškumo konkursuose; 

 vykdomos socialinės akcijos pasidalinant bendražmogiškomis vertybėmis ir praktinėmis 

žiniomis su įvairiomis socialiai pažeidžiamomis grupėmis; 

 renovuotos mokymosi klasės, pakeistas apšvietimas atitinkantis teisės aktuose nustatytus 

reikalavimus bei taupantis elektros energiją, atnaujinta IT sistema. 

Problemos: 

 nepakanka tinkamai įrengtų praktinio mokymo patalpų; 

 mokinių nubyrėjimas; 

 nepakanka vietų mokinių bendrabutyje Kaune; 

 atsiradęs didesnis poreikis mokytojų – praktikų; 

 sudėtingai įgyvendinama pameistrystės mokymosi forma. 

 

19. Veiklos ekonominis ir socialinis poveikis 

 vykdoma 17 modulinių profesinio mokymo programų; 

 vykdomos 11 tęstinio profesinio mokymo programos; 

 suteikta materialinė parama: pavėžėjimas 450 mokiniui, nemokamas maitinimas – 13 

mokiniams, sumažintas  bendrabučio mokestis 100% - 27 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 
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paslaugų srityse besimokančių ir dirbančių asmenų kompetencijų vertinimo bei kvalifikacijos 

tobulinimo centru. 

 IT inovacijų diegimas, praktinio mokymosi aplinkų gerinimas.  

 Centras dalyvauja 13 tarptautiniuose projektuose. 

 
II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

 Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metinės užduotys  
(toliau – užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 
vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 
jų rodikliai 

1.1. Užtikrinti 

mokymą pagal 
pirmines modulines 

profesinio mokymo 

programas, atsisakant 
to paties pavadinimo 

dalykinių programų 

Vykdomas mokymas 

pagal pirmines 
modulines profesinio 

mokymo programas  

Įgyvendinamų pirminių 

profesinio mokymo modulinių 
programų skaičius 2019 m. 

(pokytis lyginant su 2018 m.) 

16 įgyvendintų 
pirminių modulinių 

programų 2019 

metais (2018 m. – 
10)  

1.2. Užtikrinti 

mokymą pagal tęstines 
profesinio mokymo 

programas 

Vykdomas tęstinis 
profesinis mokymas 

Įgyvendinamų tęstinių 

mokymo programų skaičius 
2019 m. (pokytis lyginant su 

2018 m.) 

10 įgyvendintų 

tęstinių programų 
2019 metais (2018 

m. – 7) 

1.3. Užtikrinti 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimą ir mokytojų 
atestaciją 

Įgyvendinami 
kvalifikacijos 

tobulinimo 

prioritetai, pagal juos 

organizuojami 
mokymai bei 

atestacijos 

Metinis darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimas 2019 

m. (pokytis lyginant su 2018 

m.) 
 

2019 metų 
mokytojų 

atestacija: 26 (2018 

m. – 24) 

1.4. Užtikrinti 

dalyvavimą 

tarptautiniuose 
projektuose ar 

programose 

Vykdomi 

tarptautiniai projektai 

bei dalyvavimas 
tarptautinėse 

programose 

Dalyvių /projektų skaičius 

2019 m. dalyvaujant 

tarptautiniuose projektuose ir 
programose (pokytis lyginant 

su 2018 metais) 

Projektų skaičius:  
2019 – 12 

2018 – 13 

Dalyvių skaičius:  

2019 – 93 
2018 – 87 

 

 

 

Direktorė     Nora Pileičikienė 
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