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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Kėdainių profesinio rengimo centro (toliau – Centras) 20192023 metų strateginio plano tikslas – 

efektyviai organizuoti Centro veiklą, užtikrinti Centro ugdymo kokybę, telkti Centro bendruomenę 

sprendžiant aktualiausias ugdymo ir veiklos problemas, numatyti, kaip bus įgyvendinami Centro mokymo 

ir ugdymo veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti reikiamas Centro veiklos kryptis, tikslingus prioritetus, 

numatyti ir planuoti mokymo ir veiklos kaitos pokyčius. 

Centro 20192023 metų strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Valstybine švietimo 2013–2022 metų 

strategija, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu, Valstybinių profesinio 

mokymo įstaigų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir 

pareigas, Centro nuostatais, Centro kokybės vadybos sistemos vidaus audito ataskaitomis ir kitais 

norminiais dokumentais. 

Centro 2019-2023 metų strateginis planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame suformuluota 

Centro vizija ir misija, strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės numatytiems uždaviniams pasiekti. 

Nurodomi resursai, vertinimo kriterijai numatytų priemonių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti. 
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II. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 
 

Politiniai ir teisiniai veiksniai 

Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Septynioliktos Vyriausybės 

programa, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, 

Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategija, Vaikų teisių konvencija, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu ir kitais įstatymais, Europos bendrijų komisijos 

priimtu ,,Mokymosi visą gyvenimą memorandumu“, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, 

Kėdainių rajono strateginiu plėtros planu, Centro nuostatais, Centro direktoriaus įsakymais ir kitais teisės 

aktais. 

Septynioliktosios Lietuvos Respublikos vyriausybės programoje (pritarta Lietuvos Respublikos 

Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82) Vyriausybė savo pagrindiniu siekiu įvardija darnos 

– žmogiškuoju lygmeniu, visuomenės, valstybės ar atskiros ūkinės veiklos srityje, – kaip pamatinio tikslo, 

kūrimą. Tikslo siekiama penkiais lygmenimis – darnaus žmogaus, darnios visuomenės, darnaus švietimo 

ir kultūros, darnios ekonomikos ir darnaus valstybės valdymo.  

Siekdama įgyvendinti Darnaus švietimo ir kultūros tikslą Vyriausybė užsibrėžė: 

„127.4. plėtoti patrauklią ir lanksčią profesinio mokymo sistemą, apimančią pirminį ir tęstinį 

profesinį mokymą, suderintą su darbo rinkos poreikiais. Profesinio mokymo kokybei užtikrinti bus įdiegta 

vidinio ir išorinio kokybės užtikrinimo sistema, užtikrinanti veiksmingą darbdavių ir socialinių partnerių 

įtraukimą. Įgyvendinant įvairias pameistrystės formas, bus parengtos verslo įmonių ir profesinės praktikos 

institucijų žmogiškųjų išteklių plėtotės programos ir plėtojama infrastruktūra. <...>; 

127.6. suteikti neįgaliesiems ir kitoms socialinės atskirties grupėms galimybes įgyti bendrąjį 

išsilavinimą ir ugdyti savo gebėjimus kartu su kitais asmenimis tose bendruomenėse, kur jie gyvena, gauti 

individualią bendros švietimo sistemos paramą. Remti švietimo institucijų iniciatyvas užtikrinti 

neįgaliesiems sąlygas siekti aukštojo išsilavinimo, profesinio mokymo ir tobulinti kvalifikaciją, pritaikyti 

jiems mokymosi metodus ir infrastruktūrą. 

134.4. siekdami stiprinti švietimo pasiūlos ir darbo rinkos paklausos santykį, peržiūrėti profesinio 

orientavimo ir konsultavimo sistemą, grindžiamą mokinio gebėjimų ir polinkių pažinimu bei ateities 

profesijos ir karjeros perspektyvos individualizuotu planavimu. Siekti, kad visi bendrojo ugdymo 

sistemos mokiniai galėtų pasinaudoti moderniomis ir inovatyviomis karjeros ugdymo priemonėmis. Į 

profesinio orientavimo veiklą įtraukti mokinių tėvus, verslo įmonių ir nevyriausybinių organizacijų 

atstovus. Sudaryti sąlygas mokiniams išbandyti įvairias veiklos sritis, susipažinti su šiuolaikinėmis darbo 

vietomis, pabendrauti su įvairių profesijų atstovais, skatinti savanorystę.“ 

Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje numatyta užtikrinant švietimo prieinamumą ir 

lygias galimybes, maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo švietimo aprėptį suteikti mokiniams, studentams 

ir jaunimui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi 

ir studijų poreikius. 

Lietuvos Respublikoje profesinis mokymas vykdomas remiantis LR Profesinio mokymo įstatymu 

(su visais jo pakeitimais), priimtu 1997 m. spalio 14 d. Nr. VIII-450. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pilnai 

įsigalios naujos redakcijos LR Profesinio mokymo įstatymas. 

Profesinio mokymo teikėjai teikia profesinio mokymo paslaugas, kurios susideda iš pirminio 

profesinio mokymo, tęstinio profesinio mokymo ir profesinio orientavimo.  

Profesinis mokymas organizuojamas mokykline ir pameistrystės forma.   
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Profesinis mokymas gali būti finansuojamas iš II.1. lentelės nurodytų lėšų. Lyginant su senąja 

įstatymo redakcija, profesinio mokymo teikėjo finansavimo šaltiniai išplečiami.  

 

II.1. lentelė. Profesinio mokymo finansavimo šaltiniai 
Eil. 

Nr. 
Senoji LR Profesinio mokymo įstatymo redakcija Naujoji LR Profesinio mokymo įstatymo redakcija 

1. Valstybės biudžetas; savivaldybių biudžetas Valstybės ir savivaldybių biudžetų finansavimo lėšos 

2. - 

Valstybės ir savivaldybių investicijų programų ir valstybės 

investicijų projektų lėšos valstybinėms profesinio mokymo 

įstaigoms 

3. Užimtumo fondas Užimtumo fondo lėšos 

4. - 
Tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų skiriamos 

lėšos 

5. - 
Lėšos, gautos kaip parama pagal Lietuvos Respublikos 

labdaros ir paramos įstatymą 

6. Socialinių partnerių lėšos Socialinių partnerių lėšos 

7. Kitos teisėtai gautos lėšos Kitos teisėtai gautos lėšos 

 

Valstybės biudžeto skiriamų lėšų panaudojimas detalizuotas II.2. lentelėje. Reikia atkreipti 

dėmesį, kad su naująja LR profesinio mokymo įstatymo redakcija atsiranda dideli profesinio mokymo iš 

valstybės biudžeto finansavimo pokyčiai.  

Pirmiausia apibrėžiama, kad valstybės biudžeto lėšos mokymui skiriamos tik valstybės 

finansuojamoms vietoms. Su nauja LR Profesinio mokymo įstatymo redakcija teisės į valstybės 

finansuojamą profesinį mokymą neturi: 

1) asmenys, įgiję daugiau kaip dvi kvalifikacijas arba įgiję aukštojo mokslo kvalifikaciją, jeigu 

daugiau kaip pusę aukštesnės pakopos kvalifikacijos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus 

atvejus, kai profesinį mokymą vykdo profesinio mokymo teikėjai, vykdantys asmenų, kuriems taikomas 

Užimtumo įstatymas ir Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, mokymą; 

2) asmenys, jau turintys vieną kvalifikaciją ir vienu metu besimokantys pagal dvi ar daugiau 

profesinio mokymo arba aukštojo mokslo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas arba pagal 

laipsnio nesuteikiančias aukštesnės pakopos studijų programas, jeigu jų profesinio mokymo arba aukštojo 

mokslo studijos pagal bent vieną iš šių programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis; 

3) asmenys, antrą kartą pretenduojantys mokytis pagal tęstinio profesinio mokymo programą ar 

jos modulį, kurią baigus suteikiama kvalifikacija, išskyrus atvejus, kai profesinį mokymą vykdo 

profesinio mokymo teikėjai, vykdantys asmenų, kuriems taikomas Užimtumo įstatymas ir Neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatymas, mokymą. 

Tai reiškia, kad sumažėja pirminio profesinio mokymo paslaugų gavėjų ratas. 

Antra, profesinio mokymo teikėjai įgauna galimybę, esant poreikiui, imti paskolas veiklai vykdyti. 

 

II.2. lentelė. Profesiniam mokymui skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirtis 
Eil. 

Nr. 
Senoji LR Profesinio mokymo įstatymo redakcija Naujoji LR Profesinio mokymo įstatymo redakcija 

1. Mokymo lėšos 
Profesiniam mokymui vykdyti ir profesinio mokymo 

kainai valstybės finansuojamose vietose apmokėti 

2. Ūkio lėšos Ūkiui, susijusiam su profesinio mokymo veikla 

3. Kompetencijų vertinimo lėšos 
Kompetencijų ir (ar) kvalifikacijų vertinimui  ir 

pripažinimui 

4. Profesinio orientavimo lėšos Profesiniam orientavimui 

5. - 
Valstybės paskoloms arba valstybės remiamoms 

paskoloms 

6. Materialinės paramos lėšos 
Socialinėms stipendijoms, mokymosi stipendijoms ir kitai 

paramai 
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7. 
Investicijų lėšos profesinio mokymo ir kvalifikacijų 

sistemų plėtrai 
Profesinio mokymo plėtrai 

 

Analizuojant senąją ir naująją LR profesinio mokymo įstatymo redakcijas dėl tęstinio profesinio 

mokymo finansavimo esmingai niekas nesikeičia. Jis gali būti vykdomas iš privačių lėšų, Užimtumo 

fondo lėšų ir pan. 

Reikia atkreipti dėmesį, kad pagal naujos redakcijos Profesinio mokymo įstatymą visos 

biudžetinės įstaigos, teikusios profesinio mokymo paslaugas, iki 2019 m. sausio 1 d. turi tapti viešosiomis 

įstaigomis.  

Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ numatyta sukurti veiksmingą mokymosi visą 

gyvenimą sistemą, efektyviai pritaikančią informacinių ryšių technologijų galimybes, užtikrinančią 

dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei gebėjimų įgijimą ir tobulinimą. 

Kėdainių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strategijoje numatyta, kad Kėdainių kraštas 

turėtų būti klestintis Vidurio Lietuvos regioninis žinių ekonomikos, išvystyto transporto ir logistikos, 

chemijos ir maisto pramonės bei modernaus žemės ūkio centras. Kėdainių savivaldybė sieks tapti Vidurio 

Lietuvos regiono žinių ekonomikos centru, kuriame gyventų pažangūs, novatoriškai mąstantys bei 

kuriantys, nuolat besimokantys žmonės. Rajone bus teikiamos visoms gyventojų grupėms prieinamos 

kokybiškos švietimo bei mokymo paslaugos, bus sudarytos sąlygos rajono žmonėms mokytis visą 

gyvenimą, tobulinti savo socialines ir profesines kompetencijas.  

 

Apibendrinimas  

 Vyriausybės programoje numatyta vystyti darnią švietimo ir kultūros sistemą ir imtis priemonių 

profesinių mokyklų tinklo pertvarkai, daugiau dėmesio skiriant Lietuvos regionams, neįgaliųjų 

integravimui ir darnios asmenybės vystymui.  

 Švietimo 2013–2022 metų strategijoje numatyta užtikrinant švietimo prieinamumą ir lygias 

galimybes, maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo švietimo aprėptį suteikti mokiniams, 

studentams ir jaunimui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti 

specialiuosius ugdymosi ir studijų poreikius. 

 2019 m. sausio 1 d. pilna apimtimi įsigalioja naujas Profesinio mokymo įstatymas, numatantis 

pokyčius profesinių mokyklų valdymo, finansavimo, administravimo ir mokymo paslaugų teikimo 

srityse.  

 Kėdainių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strategijoje numatyta, kad Kėdainių kraštas 

bus klestintis Vidurio Lietuvos regioninis žinių ekonomikos, išvystyto transporto ir logistikos, 

chemijos ir maisto pramonės bei modernaus žemės ūkio centras. 

 

Ekonominiai veiksniai 

Lietuvoje nuo 2014 m. fiksuojamas ekonomikos augimas. Veiksniai, labiausiai prisidedantys prie 

ūkio augimo, skirtingais laikotarpiais kinta. Iki 2017 metų vidurio daugiausia prie ūkio plėtros prisidėjo 

namų ūkių vartojimas, o 2018 metais jo didėjimas yra nuosaikesnis. Vis dėlto Lietuvos ekonomika auga  

ir prie to labiausiai prisideda palanki užsienio paklausa, didinanti eksporto apimtį, bei gausesnės 

investicijos (II.3. lent. ir II.1. pav.) . 
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II.3. lent. Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui, to meto kainomis ir Bendrojo vidaus 

produkto pokyčiai 

 
2014 2015 2016 2017 

2018 

prognozė 

Bendrasis vidaus produktas to meto kainomis, mln. EUR  36568 37427 38681 41858 * 

Bendrojo vidaus produkto pokyčiai, palyginus su ankstesniais metais, 

% 
3,5 2,0 2,3 3,9 2,7 

Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui, to meto 

kainomis, EUR  
12471 12884 13486 14796 * 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos bankas 

 

II.1. pav. Bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui, to meto kainomis ir Bendrojo vidaus 

produkto pokyčiai 

 

Šaltinis: Lietuvos 

statistikos departamentas 

 

Vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI, 2017 m. sudarė 3,7 proc. – kur kas daugiau 

nei pastaruosius keletą metų. Pradėjusi kilti 2016 m. pabaigoje, 2017 m. metinė infliacija visus mėnesius, 

išskyrus sausio mėn., buvo didesnė nei 3 proc. Infliacija nebuvo tolygi. Ji kilo iki rugsėjo mėn., kai 

pasiekė aukščiausią tašką (daugiau nei 4,6 %), o vėliau po truputį krito ir metų pabaigoje sudarė apie 3,8 

proc. Vartotojams 2017 m. visų grupių kainų kaita buvo mažiau palanki nei 2016 m.: paslaugų, maisto, 

įskaitant alkoholį ir tabaką, ir pramonės prekių kainos didėjo sparčiau, administruojamos kainos mažėjo 

lėčiau, o 2016 m. kritusios degalų ir tepalų kainos praeitais metais gerokai padidėjo (Šaltinis: Lietuvos 

bankas) (II.2. pav.). 
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II.2. pav. Kainų pokyčiai ir infliacija 

 

Šaltinis: Lietuvos 

statistikos departamentas 

 

Darbo rinkoje jaučiama įtampa, tačiau padėtis didžiuosiuose ir mažesniuose šalies regionuose 

skiriasi. 2018 metų pradžioje nedarbo lygis sudarė 7,2 proc. ir buvo 0,8 proc. mažesnis nei atitinkamu 

laikotarpiu prieš metus. Nedarbo lygis jau ilgiau nei metus mažėja lėčiau nei ankstesniais ketveriais 

metais. Tai gali reikšti, kad didžioji dalis nepanaudotų darbo jėgos resursų jau yra išnaudota. Pvz., 

nedarbo lygis didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – pernai buvo toks pat kaip 

praėjusio dešimtmečio ekonomikos pakilimui pasiekus aukščiausią tašką ir sudarė 3,8 proc. Esant tokiam 

nedarbui, įmonės dažnai samdo ne darbo neturinčius, o kitose įmonėse jau dirbančius asmenis. Vis dėlto 

visoje kitoje šalies dalyje nedarbo lygis sudarė 9 proc. ir buvo dvigubai didesnis nei minėtu pakilimo 

laikotarpiu. Tai rodo regionines ekonomikos problemas, pvz., tai, kad nuo 2013 m. ūkio plėtra šioje šalies 

dalyje buvo reikšmingai lėtesnė nei didžiųjų miestų regionuose (Šaltinis: Lietuvos bankas). 

Įmonėms vis sunkiau randant darbuotojų, naujų darbo vietų daugėja lėčiau nei įprastai. Tam 

tikrose ekonominėse veiklose jų kaitą lėmė specifiniai su darbuotojų trūkumu nesusiję veiksniai. Pvz., 

darbo vietų prekybos sektoriuje mažėjo todėl, kad keli didesni prekybos tinklai automatizavo arba perkėlė 

į kitas įmones dalį funkcijų. Švietimo įstaigose darbo vietų mažėjo dėl mažinamo švietimo įstaigų tinklo. 

Vis dėlto prie darbo vietų skaičiaus augimo lėtėjimo daugumoje kitų veiklų įmonių prisideda vis didesnis 

darbuotojų trūkumas. Su juo metų pradžioje susidūrė 18 proc. įmonių, nors prieš metus – tik 14 proc. Be 

to, darbuotojų trūkumo didėjimas apima vis daugiau ekonomikos sektorių: iki 2017 m. pradžios jis buvo 

reikšmingesnis tik pramonėje ir prekyboje, tačiau pastaruoju metu trūkumas didėja ir statybos bei 

paslaugų sektoriuose (Šaltinis: Lietuvos bankas). 

Nedarbo lygis Lietuvos ūkyje mažėjo nuo 10,7 proc. 2014 metais iki 7,1 proc. 2017 metais. 

Realaus darbo užmokesčio augimą iki 2016 m. lėmė tai, kad buvo fiksuojama defliacija ar nedidelė 

metinė infliacija (II.3 pav.). 2017 m. realaus darbo užmokesčio indeksas smuko 2 proc. punktais, nes tuo 

pat laikotarpiu infliacija išaugo 2,2 proc.  
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II.3. pav. Nedarbo lygis ir realiojo darbo užmokesčio indeksai 

 

Šaltinis: Lietuvos 

statistikos departamentas 

 

2018 m. pirmąjį ketvirtį nedarbo lygis Lietuvoje sudarė 7,2 proc. Visose Kauno apskrities 

savivaldybėse 2018 m. I ketv. nedarbo lygis buvo didesnis nuo 0,6 proc. (Kauno rajono savivaldybėje) iki 

3,8 proc. (Jonavos rajono savivaldybėje (II.4. pav.).  

 

II.4. pav. Registruotas nedarbas Kauno apskrities savivaldybėse 2018-04-01 

 

Šaltinis: Darbo rinkos tendencijos 2018 m. I 

ketvirtį; 

https://www.ldb.lt/TDB/Kaunas/DarboRinka 

 

Kauno regiono darbdaviai per 2018 m. I ketvirtį užregistravo 9,9 tūkst. laisvų darbo vietų, per 

2017 m. I ketvirtį – 12 tūkst. 

Analizuojant Kauno apskrities darbo rinkos rodiklius matyti, kad 2018 m. I ketv. pramonėje 

įregistruojamų darbo vietų skaičius padidėjo nuo 22 proc. iki 24 proc. Kituose ūkio sektoriuose laisvų 

darbo vietų skaičius liko nepakitęs (paslaugos) arba sumažėjo 1 procentiniu punktu (žemės ūkis ir 

statyba) (II.5. pav.). 

 

 

 

 

https://www.ldb.lt/TDB/Kaunas/DarboRinka
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II. 5. pav. Laisvos darbo vietos pagal ūkio sektorių Lietuvoje 

 

Šaltinis: Darbo rinkos tendencijos 2018 m. I 

ketvirtį; 

https://www.ldb.lt/TDB/Kaunas/DarboRinka 

 

Kauno apskrityje apie 95 proc. visų laisvų darbo vietų įregistravo įmonės, veikiančios 10 -yje 

svarbiausių darbo rinkai ekonominių veiklų. Daugiausia laisvų darbo vietų užregistravo apdirbamąja 

gamyba, didmenine ir mažmenine prekyba, statyba, administracine ir aptarnavimo veikla užsiimančios 

įmonės. Darbo jėgos paklausa, išskyrus žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo srityje, sumažėjo 

visuose sektoriuose (II.6. pav.). Daugiau kaip pusė laisvų darbo vietų buvo siūloma kvalifikuotiems 

darbininkams. 

 

II.6. pav. Darbo vietų pasiūlos struktūriniai pokyčiai Kauno apskrityje  

  

 

https://www.ldb.lt/TDB/Kaunas/DarboRinka
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Šaltinis: Darbo rinkos tendencijos 2018 m. I ketvirtį; https://www.ldb.lt/TDB/Kaunas/DarboRinka 

 

Lyginant su 2017 m. I ketvirčio duomenimis, darbuotojų paklausa Kauno apskrityje sumažėjo. 

Kauno apskrities darbo rinka susiduria su kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu (II.7. pav.). 

 

II.7. pav. Darbo jėgos Kauno apskrityje paklausa ir pasiūla  

 
Šaltinis: Darbo rinkos tendencijos 2018 m. I ketvirtį; https://www.ldb.lt/TDB/Kaunas/DarboRinka 

 

Didžiausias galimybes įsidarbinti 2018 I ketv. turėjo asmenys, turintys vairuotojo, virėjo, 

suvirintojo ir kitas kvalifikacijas (II.8.pav.) . 

 

II.8. pav. Didžiausias įsidarbinimo galimybes 2018 m. I ketv. turėjo šias profesijas įgiję darbo ieškantys 

žmonės 

 
Šaltinis: Darbo rinkos tendencijos 2018 m. I ketvirtį; https://www.ldb.lt/TDB/Kaunas/DarboRinka 

 

Materialinės investicijos apima išlaidas ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, sukurti ir esamam 

materialiajam turtui atnaujinti (jo vertei padidinti). Įmonėms poreikį investuoti į ilgalaikį turtą diktuoja 

https://www.ldb.lt/TDB/Kaunas/DarboRinka
https://www.ldb.lt/TDB/Kaunas/DarboRinka
https://www.ldb.lt/TDB/Kaunas/DarboRinka
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rinkos tendencijos – mažėjanti darbo jėgos apimtis, būtinybė didinti darbo našumą, didėjantys darbo 

užmokesčio kaštai, besikeičiančios technologijos ir kt.  

Įmonių investicijos į įrenginių, mašinų, inventoriaus, transporto priemonių įsigijimą per 2017 m. 

sausį-rugsėjį siekė 1,78 mlrd. EUR. Jos buvo 9 proc. didesnės nei per devynis 2016 -ųjų mėnesius. 

Didžiausios materialinės investicijos 2018 m. I ketv. buvo šiuose penkiuose ekonominės veiklos 

sektoriuose: Apdirbamoji gamyba- 15 proc., Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto 

priemonių ir motociklų remontas-11 proc., Transportas ir saugojimas- 15 proc., Nekilnojamojo turto 

operacijos- 22 proc. ir Administracinė ir aptarnavimo veikla-7 proc.  

2016 m. materialinės investicijos, tenkančios vienam Lietuvos gyventojui, sudarė 2004 EUR. 

Kauno apskrityje šis rodiklis suarė 87,4 proc. šalies vidurkio. Tik keliose Kauno apskrities savivaldybėse 

materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, viršijo šalies vidurkį (II.9. pav.).  

 

II.9. pav. Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, EUR 

  
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

2018 m. pradžioje įregistruotų ūkio subjektų skaičius, palyginus su 2017 m. pradžia, padidėjo 3 

proc. 2018 m. pradžioje veikiančių ūkio subjektų skaičius, palyginus su 2017 m. pradžia, padidėjo 0,04 

proc.  

2018 m. pradžioje veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius, palyginus su 2017 m. pradžia, 

padidėjo 0,2 proc.  

Daugiausia apdirbamosios gamybos įmonių yra didžiųjų šalies miestų savivaldybėse – Vilniaus, 

Kauno ir Klaipėdos. Didžioji dalis veikiančių įmonių visose apskrityse ir miestų savivaldybėse užsiima 

didmenine ir mažmenine prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu, transporto ir 

saugojimo veikla. Toks ūkio subjektų pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis jau daugelį metų 

išlieka beveik nepakitęs (Šaltinis: https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/3329771/Ukio_subjektai.pdf ). 

2018 m. pradžioje Kauno apskrityje veikė 21 149 ūkio subjektai, tai sudaro 49 proc. visų 

apskrityje įregistruotų ūkio subjektų. Kėdainių rajono savivaldybėje nuo 2016 m. veikiančių ūkio 

subjektų dalis tolygiai didėja ir 10 procentiniu punktu viršija apskrities vidurkį (II.10. pav.).  

 

https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/3329771/Ukio_subjektai.pdf
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II.10. pav. Įregistruoti ir veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje 

 

 
Šaltinis: https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/3329771/Ukio_subjektai.pdf 

 

Kauno apskrityje daugiausiai veikiančių ūkio vienetų yra apdirbamojoje gamyboje, kitoje 

aptarnavimo veikloje (po 9 proc.), didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje; variklinių transporto 

priemonių ir motociklų remontas (30 proc.). Taip pat reikia pastebėti, kad visuose ekonominės veiklos 

sektoriuose veikiančių vienetų skaičius nuo 2016 m. tolygiai didėjo (II.4. lent.). 

 

II.4. lent. Kauno apskrityje veikiančių vienetų skaičius pagal ekonominės veiklos rūšis 

Ekonominės veiklos rūšis  2016 2017 2018 

 Iš viso 23524 25216 26131 

A Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 469 506 516 

B Kasyba ir karjerų eksploatavimas 16 14 16 

C Apdirbamoji gamyba 2055 2260 2371 

D Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas 216 215 233 

E Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas 128 135 146 

F Statyba 1478 1661 1750 

G 
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų 

remontas 
7209 7411 7773 

H Transportas ir saugojimas 1475 1606 1622 

I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 860 952 1046 

J Informacija ir ryšiai 694 714 719 

K Finansinė ir draudimo veikla 269 267 295 

L Nekilnojamojo turto operacijos 894 969 1011 

M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 1764 1950 1966 

N Administracinė ir aptarnavimo veikla 673 708 733 

O Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 285 282 294 

P Švietimas 752 851 870 

Q Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 858 990 1036 

R Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 1011 1253 1263 

S Kita aptarnavimo veikla 2418 2472 2471 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Kėdainių rajono savivaldybėje veikia 6,02 proc. visų Kauno apskrityje veikiančių vienetų. Šis 

rodiklis nuo 2014 metų keičiasi labai nežymiai (II.5. lent.). 

https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/3329771/Ukio_subjektai.pdf
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II.5. lent. Kėdainių rajono savivaldybėje veikiančių vienetų dalis (Kauno apskrityje veikiantys visi 

vienetai 100 proc.) 
 2014 m. 2015 m.  2016 m. 2017 m.  2018 m. 

Iš viso veikiančių vienetų pagal 

ekonomines veiklos rūšis 
1446 1294 1420 1577 1573 

Kėdainių r. sav. veikiančių vienetų dalis 6,53% 5,85% 6,04% 6,25% 6,02% 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Kėdainių rajono savivaldybėje pagrindiniai ekonominės veiklos sektoriai, kuriuose veikia 

daugiausiai visų savivaldybėje veikiančių vienetų, yra Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių 

transporto priemonių ir motociklų remontas (G), Kita aptarnavimo veikla (S), Žemės ūkis, miškininkystė 

ir žuvininkystė (A), Transportas ir saugojimas (H), Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla (R), 

Apdirbamoji gamyba (C) (II.11. pav.).  

 

II.11. pav. Kėdainių rajono savivaldybėje vienetų dalis metų pradžioje (Kėdainių rajono savivaldybėje 

veikiantys visi vienetai 100 proc.) 

  
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

72,7 proc. visų Kėdainių rajono savivaldybės dirbančių asmenų užimti trijuose ekonominės 

veiklos sektoriuose: Kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba (B ir C), Didmeninė ir 

mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas (G), Transportas ir 

saugojimas (H) (II.6. lent.) 

 

II.6. lent. Dirbančių asmenų skaičius ir dalis Kėdainių rajono savivaldybėje (nefinansų įmonių) 

Ekonominės veiklos rūšis 2016 2016 

 Iš viso pagal ekonomines veiklos rūšis 12302 100% 

A02_A03 Miškininkystė ir žuvininkystė 330 2,7% 

B_C Kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba 4239 34,5% 

D_E Elektros, dujų, vandens tiekimas ir atliekų tvarkymas 333 2,7% 

F Statyba 981 8,0% 



14 

 

G 
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir 

motociklų remontas 
3304 26,9% 

H Transportas ir saugojimas 1391 11,3% 

I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 268 2,2% 

J Informacija ir ryšiai 95 0,8% 

L Nekilnojamojo turto operacijos 207 1,7% 

M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 272 2,2% 

N Administracinė ir aptarnavimo veikla 230 1,9% 

P_TO_Q 
Švietimas, sveikatos priežiūra ir kita komunalinė ir socialinė aptarnavimo 

veikla 
319 2,6% 

R_S 
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, kompiuterių ir asmeninių 

bei namų ūkio reikmenų taisymas, kita aptarnavimo veikla 
333 2,7% 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

2017 metais vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Kėdainių rajono savivaldybėje buvo 

819,8 EUR, ir tai sudarė 97,7 proc. šalies vidurkio bei 99 proc. Kauno apskrities vidurkio (II.7. lent. ir 

II.8. lent.). 

 

II.7. lent. Mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje su individualiosiomis įmonėmis, EUR 

 Vietovė  2017 1 ketv.  2017 2 ketv.  2017 3 ketv.  2017 4 ketv.  2018 1 ketv.  

Lietuvos Respublika 808,7 830 842,7 876,4 887,8 

Kauno apskritis 792,8 815,8 832,7 869,9 874 

Birštono sav. 667,5 691,8 712,8 773,3 734,4 

Jonavos r. sav. 772,6 810 824,4 886,4 847 

Kaišiadorių r. sav. 686,4 722,9 745,9 778,9 782,4 

Kauno m. sav. 816,2 843,7 858,7 897,8 901 

Kauno r. sav. 750,2 778,6 798,5 821,1 833,3 

Kėdainių r. sav. 833,1 785,6 809,6 850,9 883,3 

Prienų r. sav. 619 642,2 658,5 686,2 664,6 

Raseinių r. sav. 655 657,8 681,4 687,4 704,5 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

II.8. lent. Mėnesinio darbo užmokesčio pokyčiai, proc. 

 Vietovė  2017 1 ketv.  2017 2 ketv.  2017 3 ketv.  2017 4 ketv.  2018 1 ketv.  

Lietuvos Respublika 100% 100% 100% 100% 100% 

Kėdainių r. sav. 103,02% 94,65% 96,07% 97,09% 99,49% 

Kauno apskritis 100% 100% 100% 100% 100% 

Kėdainių r. sav. 105,08% 96,30% 97,23% 97,82% 101,06% 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Kauno apskrityje veikia dvi laisvosios ekonominės zonos – Kauno laisvoji ekonominė zona ir 

Kėdainių laisvoji ekonominė zona. Tiek Kauno laisvoji ekonominė zona, tiek Kėdainių laisvoji 

ekonominė zona yra įsikūrusios pagrindinių transporto koridorių sankirtoje, patogus susisiekimas 

geležinkeliais bei kelių transportu, nesunkiai pasiekiami oro ir jūrų uostai.  

Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje veikia gamybos ir logistikos (UAB „Littec“, UAB „Kamė“, 

prekybos įmonių aljansas „Aibė“, UAB „ALG logistika“ ir kt.), elektronikos ir automatizavimo (UAB 

„Mikrovisata“, UAB „Elinta“ ir kt.), maisto pramonės ir farmacijos (žemės ūkio kooperatyvas „Pienas 

LT“, „Vičiūnų“ įmonių grupė ir kt.), energetikos sektoriuose veikiančios įmonės.  
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UAB „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“ per artimiausius penkerius metus planuoja sukurti 

beveik 400 darbo vietų. Todėl Kėdainių LEZ-o teikiamos investuotojams paslaugos apima ne tik 

infrastruktūros nuomą (pardavimą), bet ir darbuotojų rengimo, paieškos paslaugas. Numatomos veiklos 

kryptys: inžinerinė pramonė, maisto pramonė, baldų gamyba, tekstilės pramonė. Artimiausiu laiku 

parengiamuosius veiklai darbus pradės Jonavos chemijos produktų didmenininkė UAB „Vitera Baltic“, 

kuri planuoja statyti kompleksinių trąšų gamyklą, o antrasis investuotojas – maisto pramonės įmonė. Šios 

dvi įmonės planuoja įdarbinti 120 žmonių. Pagal LEZ-o vadovybės strategiją naujose įmonėse reikės 

chemijos ir maisto pramonės, tekstilės, baldų gamybos specialistų, elektrikų, šaltkalvių, logistų. 

Rajono darbdaviai siūlo orientuotis ir stiprinti profesijas, susijusias su maisto ir inžinerine 

pramone, įdiegti naują programą, susijusią su grožio ir sveikatingumo industrija. 

 

Apibendrinimas 

 Lietuvos ekonomika tebeauga sparčiu tempu ir prie to labiausiai prisideda palanki užsienio 

paklausa, didinanti eksporto apimtį, bei gausesnės investicijos. 

 Darbo rinkoje jaučiama įtampa, tačiau padėtis didžiuosiuose ir mažesniuose šalies regionuose 

skiriasi.  

 Įmonių investicijos į įrenginių, mašinų, inventoriaus, transporto priemonių įsigijimą 2017 m. 

buvo 9 proc. didesnės nei per devynis 2016-ųjų mėnesius. 

 Didžioji dalis veikiančių įmonių visose apskrityse ir miestų savivaldybėse užsiima didmenine ir 

mažmenine prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu, transporto ir 

saugojimo veikla. Toks ūkio subjektų pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis jau daugelį 

metų išlieka beveik nepakitęs. 

 Kauno apskrityje apie 95 proc. visų laisvų darbo vietų įregistravo įmonės, veikiančios 10-yje 

svarbiausių darbo rinkai ekonominių veiklų. Daugiausia laisvų darbo vietų užregistravo 

apdirbamąja gamyba, didmenine ir mažmenine prekyba, statyba, administracine ir aptarnavimo 

veikla užsiimančios įmonės. 

 Kauno apskrities darbo rinka susiduria su kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu. 

 Kėdainių rajono savivaldybėje pagrindiniai ekonominės veiklos sektoriai, kuriuose veikia 

daugiausia visų savivaldybėje veikiančių vienetų, yra didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių 

transporto priemonių ir motociklų remontas, kita aptarnavimo veikla, žemės ūkis, miškininkystė ir 

žuvininkystė, transportas ir saugojimas, meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, 

apdirbamoji gamyba. 

 Daugiau kaip pusė Kėdainių rajono savivaldybės dirbančių asmenų užimti trijuose ekonominės 

veiklos sektoriuose: kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba, didmeninė ir 

mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas, transportas ir 

saugojimas. 

 

Socialiniai ir kultūriniai veiksniai 

Šeimos krizė ir dalies gyventojų sunki socialinė padėtis didina socialinius švietimo sistemos, taip 

pat ir Centro įsipareigojimus. Didėja nedarniose šeimose augančių vaikų, našlaičių bei socialiai 

problematiškų mokinių skaičius. Auga gyventojų diferenciacija pagal pajamų lygį. Vaikai iš mažas 

pajamas gaunančių šeimų dažnai visai neturi galimybės mokytis ar dėl sunkios materialinės, finansinės 

padėties šeimose privalo dirbti. Tokiems mokiniams dažnai sunku suderinti mokymąsi ir darbą.  

Šiuo metu nepalanki Lietuvos demografinė padėtis. Nuo 2014 metų visose šalies savivaldybėse 

yra fiksuojamas gyventojų skaičiaus mažėjimas. Mažėjant gyventojų skaičiui rajonuose mažėja 

gimstamumas, tai sąlygoja ir mokinių skaičiaus mažėjimą. 2017 m. Lietuvoje buvo 503 015 vaikų iki 17 



16 

 

m., lyginant su 2016 m. vaikų sumažėjo 7 373. Per tą patį laikotarpį net 66,9 proc. vaikų gimė ir augo 

mieste (2016 m. 62,9 proc.). Kėdainių rajono savivaldybėje nuo 2012 m. vidutiniškai gimsta 550 vaikų.  

Kauno apskrityje gyvena 20 proc. visų šalies gyventojų ir nuo 2014 m. šis rodiklis nekinta (II.9. 

lent.). 

 

II.9. lent. Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje, asmenys; 2018 m. gyventojų dalis Kauno 

apskrityje proc. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2018 

Lietuvos Respublika 2943472 2921262 2888558 2847904 2808901 - 

Kauno apskritis 587238 583047 577358 569875 563112 100% 

Birštono sav. 4369 4371 4330 4254 4168 0,74% 

Jonavos r. sav. 44470 43875 43196 42561 42052 7,47% 

Kaišiadorių r. sav. 32358 31915 31447 30836 30257 5,37% 

Kauno m. sav. 304012 301357 297846 292691 288363 51,21% 

Kauno r. sav. 87138 88396 89516 91073 92644 16,45% 

Kėdainių r. sav. 50881 49939 49053 47872 46626 8,28% 

Prienų r. sav. 28521 28181 27676 27121 26492 4,70% 

Raseinių r. sav. 35489 35013 34294 33467 32510 5,77% 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Kauno apskrityje pagal gyventojų skaičių didžiausios savivaldybės yra Kauno miesto ir Kauno 

rajono, šiose savivaldybėse veikia 14 profesinio mokymo įstaigų. Apie 16 proc. apskrities nuolatinių 

gyventojų yra Jonavos ir Kėdainių rajonų savivaldybėse, čia  veikia 2 profesinio mokymo įstaigos.  

Analizuojant vienam namų ūkio nariui tenkančių pajamų dalį matyti, kad 2016 m. Kauno 

apskrities vienam namų ūkio nariui tenka tik 9,5 EUR mažesnės pajamos nei šalies vidurkis (II.12. pav.). 

Pagrindinė priežastis, lėmusį tokį pokytį, lyginant su 2015 m. buvo rajone padidėjęs vidutinis mėnesinis 

darbo užmokestis (2.3. pv.. Mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje su individualiosiomis 

įmonėmis, EUR).  

 

II.12. pav. Vidutinės disponuojamosios pajamos per mėnesį vienam namų ūkio nariui, EUR  

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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Disponuojamąsias pajamas, mažesnes už skurdo rizikos ribą, mieste gavo 15,6 proc. gyventojų 

(penkiuose didžiuosiuose miestuose – 11,6 proc., kituose miestuose – 21,8 proc.), kaime – 34,8 proc. 

Skurdo rizikos lygis mieste, palyginus su 2015 m., sumažėjo 2,5 procentinio punkto (penkiuose 

didžiuosiuose miestuose sumažėjo 2,1 procentinio punkto, kituose miestuose – 3,3 procentinio punkto), o 

kaime – padidėjo 4,2 procentinio punkto. 

Skurdo rizikos riba 2016 m. buvo 282 EUR per mėnesį vienam gyvenančiam asmeniui ir 

593 EUR – šeimai, susidedančiai iš dviejų suaugusių asmenų ir dviejų vaikų iki 14 metų amžiaus. 

Palyginus su 2015 m., dėl gyventojų disponuojamųjų pajamų didėjimo skurdo rizikos riba padidėjo 

9 proc. (II.13. pav.) 

 

II.13. pav. Skurdo rizikos lygis pagal amžių 2009-2016 m., proc.  

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Nuo 2014 metų iki 2016 metų Lietuvoje emigracijos mastai didėjo kasmet vidutiniškai 17 proc., 

2017 metais emigracijos apimtys Lietuvoje sumažėjo 5 procentiniais punktais lyginant su praėjusiu 

laikotarpiu. Panaši emigracijos tendencija išlieka 2014-2017 metais ir Kauno apskrityje. Tik Kėdainių ir 

Raseinių rajonų savivaldybėse migracijos mastai 2017 metais auga (II.14. pav.). 

 

II.14. pav. Emigrantai, asmenys  

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Analizuojant gyventojų vidaus migracijos apimtis matyti, kad gyventojai tiek iš kaimo, tiek iš 

miesto migruoja į miestus (II.15. pav.). 
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II.15. pav. Gyventojų vidaus migracija, asmenys  

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

VšĮ Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro duomenimis Kauno apskritis pritraukia 

daugiausiai mokinių – 1 883 į profesines mokyklas, šioje apskrityje iš viso veikia 13 profesinių mokyklų 

(II.16. pav.). Analizuojant socialinius ir demografinius duomenis prognozuojama, kad iki 2022 metų 

mokinių, pasirinkusių mokytis profesinėse mokyklose skaičius, sumažės 20 proc. lyginant su 2017 metais 

(II.17. pav.).  
 

II.16. pav. 2017 m. įstojusių į profesines mokyklas apskrities abiturientų skaičius 

 
Šaltinis: http://rodikliai.mosta.lt 

 

II.17. pav. Abiturientų stojimų duomenys ir prognozė iki 2025 m. Įstojusių į profesines mokyklas 

apskrities abiturientų skaičius. Kauno apskritis  

http://rodikliai.mosta.lt/


19 

 

 
Šaltinis: http://rodikliai.mosta.lt/?lang=lt&kpi_type=olevel&kpi_group=3  

 

Statistikos departamento duomenimis visose Kauno apskrities profesinio mokymo įstaigose 2016-

2017 m. mokėsi daugiau mokinių nei ankstesniais metais. 2017-2018 metais situacija labai pasikeitė 

keturiose savivaldybėse (Jonavos, Kauno miesto, Kėdainių ir Raseinių) – profesinėse mokyklose 

besimokančiųjų skaičius ženkliai sumažėjo lyginant su praėjusiais metais (II.18. pav. ir II.19. pav.). Tai 

lėmė kelios priežastys: pasikeitusi mokinių priėmimo tvarka profesinėse mokyklose (2017-2018 m. pirmą 

kartą organizuotas priėmimas per LMA BPO sistemą), Lietuvos demografinė padėtis (vidinė ir tarptautinė 

migracija, gyventojų skaičiaus mažėjimas), organizaciniai instituciniai veiksniai (atsisakyta kai kurių 

mokymo programų). 

 

II.18. pav. Profesinio mokymo įstaigų mokinių skaičiaus pokytis, palyginti su praėjusias metais 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

II.19. pav. Priimtų mokinių į profesinio mokymo įstaigas skaičiaus pokytis, lyginant su praėjusiais metais  

http://rodikliai.mosta.lt/?lang=lt&kpi_type=olevel&kpi_group=3
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Kauno apskrityje yra 13 profesinio mokymo įstaigų (Jonavos PM, Kaišiadorių TVM, Karaliaus 

Mindaugo PMC, Kauno buitinių PVM, Kauno maisto PPMC, Kauno ITM, Kauno STPMC, Kauno technikos 

PMC, Kauno TDM, Vilkijos ŽŪM, Kėdainių PRC, VšĮ Raseinių TVM, Kauno MAIK), jose vykdomos 173 

programos. Iš jų 98 mokymo programos skirtos vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims, 53 programos – 

asmenims su pagrindiniu išsilavinimu, likusi dalis mokymo programų – neturintiems pagrindinio išsilavinimo.  

Pagal LAMA BPO atliktą 2017 m. Bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas apžvalgą 

2017 m. asmenys su viduriniu išsilavinimu daugiausia sutarčių (3 662) pasirašė Kauno apskrityje. Pagal 

priimtųjų skaičių šioje apskrityje populiariausia yra verslo ir administravimo švietimo sritis. Į šią sritį priimtų 

asmenų dalis sudaro 21 proc. Antra pagal populiarumą (14 proc.) yra paslaugų asmenims švietimo sritis. 

Trečioji (13 proc.) – inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo sritis.  

Kauno apskrityje mažiausiai asmenų priimta į transporto ir saugos paslaugų švietimo sričių programas 

(mažiau 2 proc.), o miškininkystės ir žuvininkystės švietimo srityse šiais metais sutarčių net nepasirašyta  

(II.20. pav.). 

 

II.20. pav. Kauno apskrityje priimtųjų su viduriniu išsilavinimu pasiskirstymas pagal švietimo sritis 

(miškininkystės ir žuvininkystės švietimo srityse šiais metais sutarčių nepasirašyta) 

 
Šaltinis: www.lamabpo.lt  

 

Pagrindinį išsilavinimą turintys asmenys daugiausiai sutarčių (1 290) pasirašė Kauno apskrityje. 

Pati populiariausia (26 proc. priimtųjų) – inžinerijos ir inžinerinės profesijos švietimo sritis. Antroji pagal 

http://www.lamabpo.lt/
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populiarumą (24 proc.) – paslaugų asmenims švietimo sritis. Trečiojoje vietoje (17 proc.) – verslo ir 

administravimo švietimo sritis. 2017 metais Kauno apskrityje nepasirašyta sutarčių saugos paslaugų, 

sveikatos priežiūros bei žuvininkystės švietimo srityse (II.21. pav.). 

 

II.21. pav. Kauno apskrityje priimtųjų su pagrindiniu išsilavinimu pasiskirstymas pagal švietimo sritis 

(saugos paslaugų, sveikatos priežiūros ir žuvininkystės švietimo srityse šiais metais sutarčių nepasirašyta) 

 
Šaltinis: www.lamabpo.lt  

 

Apibendrinimas  

 Nuo 2014 metų visose šalies savivaldybėse fiksuojamas gyventojų skaičiaus mažėjimas. Mažėjant 

gyventojų skaičiui rajonuose mažėja gimstamumas, tai sąlygoja ir mokinių skaičiaus mažėjimą. 

 2016 m. Kauno apskrities vienam namų ūkio nariui tenka tik 9,5 EUR mažesnės pajamos nei 

šalies vidurkis 408,4 EUR. 

 Skurdo rizikos lygis mieste 2016 m. sumažėjo 2,5 procentinio punkto, o kaime – padidėjo 4,2 

procentinio punkto. 

 2017 metais emigracijos apimtys Lietuvoje sumažėjo 5 procentinias punktais lyginant su praėjusiu 

laikotarpiu. Panaši emigracijos tendencija išlieka 2014-2017 metais ir Kauno apskrityje. 

 Populiariausia pagal priimtųjų su viduriniu išsilavinimu į profesines mokyklas skaičių Kauno 

apskrityje yra verslo ir administravimo, paslaugų asmenims bei inžinerijos ir inžinerinės profesijos 

sritys.  

 Pagrindinį išsilavinimą turintys asmenys profesinėse mokyklose daugiausiai rinkosi inžinerijos ir 

inžinerinės profesijos sritį, paslaugų asmenims sritį ir verslo ir administravimo švietimo sritis. 

 

Technologiniai ir informaciniai veiksniai 

Ketvirtoji pramonės revoliucija, dar vadinama daiktų internetu, reiškia pramonės 

kompiuterizaciją, jos esminis principas – sujungiant mechanizmus ir jų sistemas sukurti išmaniuosius 

tinklus visoje grandinėje, kur jie patys gali organizuoti, kontroliuoti savarankiškai veikiančius gamybos 

procesus, apdoroti didelius kiekius informacijos, padedančius analizuoti ir optimizuoti pačią gamybą. 

Ketvirtoji pramonės revoliucija daro didžiulį poveikį visuomenei, valstybei, pasaulio vystymuisi. 

Tai palies mus kiekvieną be išimties: švietimo ir sveikatos priežiūros sistemas, darbo, bendravimo, 

saviraiškos, informacijos gavimo įpročius, gyvenimo įpročius ir keliavimo būdą. 

http://www.lamabpo.lt/
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Ketvirtosios pramonės revoliucijos išskirtinis bruožas – neįtikėtinas pokyčių greitis visose srityse, 

technologiniai pokyčiai yra neprognozuojami savo apimtimi ir sudėtingumu. Prognozuojama, kad iki 

2020 m. prie interneto bus prijungta 34 mlrd. įrenginių (2015 m. buvo 10 mlrd.) ir ne tik pramonėje. 

Ketvirtoji pramonės revoliucija palies ir valstybės valdymą – skaitmeninės technologijos bus 

taikomos valdymui tobulinti. Efektyvus interneto technologijų taikymas padės užtikrinti didesnį 

skaidrumą, atskaitomybę ir gerinti institucijų bendradarbiavimą su piliečiais. Tikėtina, kad technologijų 

atėjimas į viešąjį sektorių ateityje žmonėms suteiks vis daugiau savarankiškumo 

(verslas.lrytas.lt/izvalgos-ir-nuomones). 

Pažangių technologijų atsiradimas darbo rinkoje ir plėtra reikalauja keisti mokymo programas bei 

priemones, atnaujinti praktinių užsiėmimų priemones, kad išleidžiami specialistai būtų pasirengę darbui 

su modernia pramonės ir paslaugų įranga, naujomis medžiagomis. Informacinių technologijų plėtra kelia 

iš principo naujus uždavinius visai švietimo sistemai ir profesinio mokymo įstaigoms. Internetas leidžia 

išplėsti profesinio mokymo prieinamumą, užtikrinti geresnę mokymosi medžiagos sklaidą, informacijos 

paieškos galimybes. Sparti interneto ryšio plėtra sudaro galimybes Centro mokiniams ir pedagogams 

pasinaudoti šiomis sąlygomis. Informacinės technologijos leidžia diegti kokybiškai naujus mokymosi 

metodus, pvz. nuotolinį mokymą.  

 

Apibendrinimas  

 Ketvirtoji pramonės revoliucija reiškia pramonės kompiuterizaciją, sujungiant mechanizmus ir jų 

sistemas į išmaniuosius tinklus visoje grandinėje, kur jie patys gali organizuoti, kontroliuoti 

savarankiškai veikiančius gamybos procesus, apdoroti didelius kiekius informacijos, padedančius 

analizuoti ir optimizuoti pačią gamybą. 

 Pažangių technologijų atsiradimas darbo rinkoje ir plėtra reikalauja keisti mokymo programas bei 

priemones, atnaujinti praktinių užsiėmimų priemones, kad išleidžiami specialistai būtų pasirengę 

darbui su modernia pramonės ir paslaugų įranga, naujomis medžiagomis. 
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III. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 
 

Organizacinė struktūra ir veikla  

Centras yra profesinio mokymo įstaiga. Steigėjas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerija. 

Mokymas vykdomas pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas. Centrą sudaro 3 

skyriai: Pramonės ir paslaugų (Šėtos g.105, Kėdainiai), Transporto ir verslo (Liepų al. 8, Lančiūnavos k.),  

Gimnazijos (Šėtos g. 105, Kėdainiai). Centrui vadovauja direktorius, dirba direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, trys skyrių vedėjai. 

Veikia savivaldos institucijos – Centro taryba, Centro mokytojų taryba, Centro mokinių taryba. 

Be mokymo buvo teiktos ir kitos paslaugos: vairuotojų pažymėjimų keitimo, mokinių maitinimo ir 

apgyvendinimo bendrabutyje, mokinio pažymėjimo išdavimo (jį pametus) bei mokyklinių autobusų, 

vairavimo aikštelės ir patalpų nuomos. 

2018 m. Centrą baigė ir kvalifikaciją įgijo 180 asmenys, kurie mokėsi pagal įvairias profesinio 

mokymo programas (14) (III.1. lent.). 

 

III.1. lent. Baigusiųjų mokinių skaičius pagal mokymo programas 2015-2018 m. 

Eil. 

Nr. 
Mokymo programos pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Baigusiųjų mokinių skaičius 

2018 2017 2016 2015 

1 Apdailininkas (statybininkas)  330073202 6 11 12 - 

2 Apdailininkas (statybininkas)  217073201 9 - 9 13 

3 Apskaitininkas ir kasininkas 440041101 - 20 18 - 

4 Apskaitininkas ir kasininkas (modulinė) M44041101 15 - - - 

5 Automobilių elektromechanikas 330071605 14 18 18 14 

6 Automobilių elektromechanikas 440071612 16 16 - - 

7 Automobilių mechanikas  330071606 - - 9 12 

8 Kirpėjas 440101201 11 5 - - 

9 Kirpėjas 330101201 - 8 - - 

10 Logistas ekspeditorius 330041704 14 12 9 11 

11 Maisto pramonės darbuotojas 330072104 10 15 13 19 

12 
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti 

vairuotojas (modulinė) 
M32104101 16 - - - 

13 Padavėjas ir barmenas  440101311 13 - 13 19 

14 Padavėjas ir barmenas  330101304 - - 5 - 

15 Pastatų šiltintojas 440073217 - 14 
 

- 

16 Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas 440041718 - 19 24 21 

17 Siuvimo verslo paslaugų teikėjas 440041712 - - 11 - 

18 Sukirpėjas-konstruktorius ir modeliuotojas 445072301 9 - 
 

- 

19 Suvirintojas 440071502 17 32 25 - 

20 Suvirintojas 330071505 9 15 
 

10 

21 Tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius 440104109 21 27 19 20 

22 Tarptautinių vežimų vairuotojas ekspeditorius 330104111 - - 9 14 

23 Technikos priežiūros verslo darbuotojas 330052513 - 12 
 

- 

24 Virėjas  440101307 - 15 22 - 

25 Virėjas  330101306 - - 10 - 

 
Iš viso 180 239 226 153 

Šaltinis: Centro duomenys  
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2018 m. Centrą baigusieji ir kvalifikaciją įgiję mokiniai sėkmingai įsiliejo į darbo rinką. Iš 180 

absolventų 72 proc. dirba, 9 proc. tęsia mokslus (III.2. lent.). 

 

III.2. lent. 2018 m. baigusių mokyklą mokinių įsidarbinimas 

Programos 

pavadinimas 

(valstybinis kodas) 

Baigusiųjų 

programą 

2018  m. 

mokinių 

skaičius 

Iš baigusiųjų 2018 m. (2018-01-01 duomenys) 

Dirba Tęsia mokymąsi 

Išvyko į 

užsienį 

Nedirba ir 

nesimoko 
Kita Dirbančiųjų 

skaičius 

Iš jų pagal 
įgytą 

kvalifikaciją 

Iš 

viso 

Iš jų 

profesinio 

mokymo 
įstaigose 

Iš jų 
aukštosiose 

mokyklose 

Suvirintojo 

(440071502) 
17 12 9 2 - 2 3 - - 

Sukirpėjo-

konstruktoriaus ir 

modeliuotojo 

(445072301) 

9 5 4 - - - 2 1 1 

Kirpėjo 

(440101201) 
11 6 3 - - - - 1 4 

Padavėjo ir barmeno 

(440101311) 
13 10 6 2 2 - 1 - - 

Suvirintojo 

(330071505) 
9 6 4 - - - 2 - 1 

Maisto pramonės 

darbuotojo 

(330072104) 

10 6 6 3 - 3 - 1 - 

Apdailininko 

(statybininko) 

(330073202) 

6 5 4 - - - 1 - - 

Apdailininko 

(statybininko) 

(217073201) 

9 6 4 - - - - 3 - 

Logisto 

ekspeditoriaus 

mokymo programa 

(330041704) 

14 10 6 - - - 3 - 1 

Automobilių 

elektromechaniko 

mokymo programa 

(330071605) 

14 9 8 4 3 1 1 - - 

Apskaitininko ir 

kasininko 

(M44041101) 

15 11 1 - - - 1 1 2 

Tarptautinių vežimų 

vairuotojo 

ekspeditoriaus 

mokymo programa 

(440104109) 

21 15 10 3 1 2 2 - 1 

Automobilių 

elektromechaniko 

mokymo programa 

(440071612) 

16 14 10 1 - 1 1 - - 

Motorinių transporto 

priemonių 

kroviniams vežti 

vairuotojo 

(M32104101) 

16 14 8 2 - 2 - - - 

Iš viso 180 129 83 17 6 11 17 7 10 

 100% 72% 64% 9% - - 9% 4% 6% 
 

Šaltinis: Centro duomenys  
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Centre maisto pramonės, inžinerinių ir transporto specialybių mokinių mokymui naudojama labai 

įvairi technika ir įranga: projektoriai, viryklės, kavos aparatas, kompiuteriai, suvirinimo įranga, įvairūs 

krautuvai ir keltuvai, įvairios staklės, automobilių serviso įranga ir kt. Didelė dalis įrangos yra nudėvėta 

70 ir daugiau proc. Įrangos įsigijimo metai taip pat labai įvairūs: 1978 m. įsigytos frezavimo ir tekinimo 

staklės, 2008 m. įsigyta nemažai suvirintojo ir statybininko (apdailintojo) profesijoms ruošti reikalingos 

įrangos.  

Centras vykdo tęstinį profesinį mokymą pagal įvairias Darbo rinkos rėmimo programas. Centre 

tęstinis profesinis mokymas organizuojamas pagal 19 mokymo programų, kurios orientuotos į statybos ir 

žemės ūkio sektorius: apdailininko, dažytojo, elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo 

elektromonterio, krautuvų vairuotojo, metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis, medkirčio 

mokymo programa, padavėjo, plytelių klojėjo, siuvėjo operatoriaus, suvirintojo dujomis, suvirintojo 

elektra, šaltkalvio remontininko, tinkuotojo, virėjo, ūkininkavimo žinių pagrindų, TR1/2 kategorijos 

traktorininko vairuotojo (traktorininko), SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo 

(traktorininko) ir kt. 2018 metais tęstinio profesinio mokymo galimybėmis pasinaudojo 328 rajono 

bedarbiai (III.3.lent.)  

 

III.3. lent. Tęstinis profesinis mokymas 

Metai 

Asmenų skaičius pagal formaliojo tęstinio 

profesinio mokymo  programas 

Asmenų skaičius pagal neformaliojo tęstinio 

profesinio mokymo programas 

IŠ VISO 

Iš viso 

darbo 

biržos 

lėšomis 

įmonės ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų 

lėšomis 
Iš viso 

darbo 

biržos 

lėšomis 

įmonės ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų 

lėšomis 

2016 370 169 42 159 2  2   372 

2017 482 219 180 83 1 1 - - 483 

2018 327 139 6 182 1 - 1 - 328 

Šaltinis: Centro duomenys  

Centras taip pat kasmet mokymo licenciją papildo naujomis mokymo programomis, kurios skirtos 

ir pirminiam, ir tęstiniam profesiniam mokymui (III.4. lent.).  

 

III.4. lent. Papildyta licencija naujomis pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programomis  

2016 

Pardavėjo mokymo programa 362034101 

Virėjo mokymo programa 217081104 

Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus, mokymo programa 260102202 

2017 

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa M32104101 

Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa M44061112 

Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa M44101202 

2018 

Apskaitininko profesinio mokymo programa, 362041101 

Apskaitininko profesinio mokymo programa, 267041101 

Logisto profesinio mokymo programa mokymo programa, 362041302 

Konditerio profesinio mokymo programa, 262072102 

Konditerio profesinio mokymo programa, 162072102 

Pagalbinio virtuvės darbuotojo profesinio mokymo programa, 161101301 

Dekoratyvinės kosmetikos profesinio mokymo programa, 362101201 

Manikiūrininko profesinio mokymo programa, 262101201 

Kompiuterių operatoriaus mokymo programa, 362061102 

Socialinio darbuotojo padėjėjo profesinio mokymo programa, 361092301 

Šaltinis: Centro duomenys  
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2018 m. Centras sudarė 25 trišales pameistrystės mokymo sutartis. (III.5. lent.). 

 

III.5. lent. Mokymo pameistrystės forma organizavimas 

Programos, vykdomos pameistrystės 

forma, pavadinimas 

Mokinių registre 

registruotų 

asmenų skaičius 

Įmonės, kurioje vyko mokymai, pavadinimas 

Apdailininko (statybininko) 4 
UAB „Panorama Nordic“, UAB „Bakainių statyba“, 

UAB „Lt-Building Company“  

Kompiuterinės įrangos derintojo (modulinė) 4 

MB „KEDBITAS“ , MB „Sabmedija“, Kauno Tado 

Ivanausko progimnazija, Kėdainių lopšelis-darželis 

„Žilvitis“  

Motorinių transporto priemonių kroviniams 

vežti vairuotojo (modulinė) 
1 AB „Lifosa“ 

Siuvimo verslo paslaugų teikėjo  9 UAB „LTP Texdan“, UAB „Ramybės sala“ 

Suvirintojo 3 
UAB „Meduma“, UAB „SAKRET LT“, UAB „Peikko 

Lietuva“ 

Logisto ekspeditoriaus 4 
UAB „Skongalio transportas“, AB „Kėdainių 

autotransportas“  

Iš viso 25 - 

Šaltinis: Centro duomenys  

Centro mokytojai ir mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose 

meistriškumo konkursuose. 2018 metais mainų ir stažuočių projektuose dalyvavo 144 Centro 

banduomenės nariai, 2017 m. tarptautiniuose projektuose dalyvavo 192 mokiniai ir mokytojai (III.6. 

lent.). Nacionaliniuose meistriškumo konkursuose kasmet dalyvauja apie 20 Centro mokinių, kurie 

pasiekia puikių rezultatų (I-III vietos) (III.7. lent.).  

 

III.6. lent. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 2018 metais  
Projektas Dalyviai 

Erasmus+ KA2  „Inovatyvūs mokymo/si įrankiai“ 2 

Erasmus+ KA1  „Tarptautinė patirtis - profesinio mokymo kokybės užtikrinimas“ 73 

Erasmus+ KA2  „Virtuali visata – kurios mes norime“ 14 

Nordplus Adult  „Darbą paliekančių pradedančiųjų mokytojų skaičiaus mažinimas 

(Reducing Teacher Drop - Out Rate (ReTeD)“ 
14 

Erasmus+ KA1  „Rizikos valdymas - ugdymo(si) proceso sėkmė“ 8 

Erasmus+ KA2  „A healthy mind in a healthy body“ („Sveikame kūne-sveika siela“) 10 

Erasmus+ KA2  „Modern Study Materials for Car Technicians“ („Automobilių 

mechanikų šiuolaikinė mokymo medžiaga“) 
10 

Erasmus+ KA2  „Start up Business Entrepreneurial of Inactive Women and Housewives 

Through Handicraft Skills“ („Neaktyvių moterų ir namų šeimininkių 

verslumo ugdymas – amatų įgūdžių įgijimas verslo pradžiai“) 

13 

Iš viso  144 

Šaltinis: Centro duomenys  

 

III.7. lent. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose 2018 

metais 

Eil. 

Nr. 
Konkurso pavadinimas Pasiekimai 

1.  Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Apdailininkas (statybininkas) 2018“ I vieta 

2.  Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Logisto kelias 2018“ I vieta 

3.  Regioninis profesinių mokyklų mokinių profesinio meistriškumo konkursas „Apskaita – verslo kalba“ I vieta 

4.  Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Krauk ir vežk VII“ II vieta 

5.  Tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas „Statybininkas 2018“ III vieta 

6.  Tarptautinės varžybos „Artojų varžybos 2018“ III vieta 

7.  Atviras Lietuvos kirpėjų čempionatas „Kaunas BEAUTY 2018“ III vieta 

8.  Vilniaus krašto profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo konkursas „Draugiškų 

keksiukų karai“ 
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9.  Tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas „Geriausias jaunasis artojas 2018“  

10.  Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Geriausias virėjas SUP mokinys“  

11.  Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Mano banguojanti jūra 2018“  

12.  Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Vairuotojas- saugaus eismo dalyvis 2018“  

13.  Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Apdailos montuotojas 2018“  

14.  Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Suvirintojas 2018“  

Šaltinis: Centro duomenys  

 

III.7.1. lent. Dalyvavimas konkursuose ir varžybose 2018 metais 
Eil. 

Nr. 
Konkurso pavadinimas Pasiekimai 

1.  Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių salės futbolo finalinės varžybos  I vieta 

2.  51-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajono etapas I vieta 

3.  
Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių gamtos mokslų konkursas-viktorina „Šimtas ženklų 

Lietuvai“ 
I vieta 

4.  Panevėžio regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių vaikinų Futsal (salės futbolo) varžybos I vieta 

5.  Regioninės profesinio mokymo įstaigų mokinių krepšinio varžybos I vieta 

6.  Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių dainų konkursas „Laisvės pavasaris 2018“ II vieta 

7.  Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių vaikinų krepšinio finalinės varžybos II vieta 

8.  Kauno regiono profesinio ugdymo įstaigų mokinių užsienio kalbų (rusų k.) konkursas III vieta 

9.  
Kauno krašto profesinio mokymo įstaigų mokinių lietuvių (gimtosios) kalbos konkursas „Raštingiausias 

būsimasis darbuotojas“ 
III vieta 

10.  Tarptautinis imitacinių bendrovių konkursas „Kaunas 2018“ 
Sidabrinės 

imitacinės bendrovės 

apdovanojimas 

11.  Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių konkursas „Matematikos ekspertai“  

Šaltinis: Centro duomenys  

 

Centras nuo 2010 metų yra sudaręs 48 bendradarbiavimo sutartis su įvairiomis miesto, rajono ir 

Lietuvos švietimo ir įstaigomis. Institucijų bendradarbiavimo pagrindas- gerosios patirties sklaida, 

dalijimasis metodinio darbo patirtimi, dalyvavimas bendruose tarptautiniuose projektuose, stažuotės ir 

mainai, darbuotojų kompetencijų tobulinimas, ugdymo karjerai veiklų įgyvendinimas ir kt. 2017-2018 

metais sudarytos 12 tokio pobūdžio sutartys (III.8. lent.).  

 

III.8. lent. Sutartys su švietimo įstaigomis 

Eil. Nr. Partneris Sutarties sudarymo data 

1.  Kijevo siuvimo ir kirpimo meno aukštesnioji mokykla (Ukraina) 2017-01-23 

2.  Klaipėdos turizmo mokykla 2017-02-10 

3.  Rakverės profesinė mokykla (Estija) 2017-02-24 

4.  Zloty Potok  miesto Vladislavo Šafero profesinio mokymo centras   (Lenkija) 2017-03-15 

5.  Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras 2017-04-07 

6.  Radviliškio r. Baisogalos gimnazija 2017-05-29 

7.  VšĮ Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras 2017-11-22 

8.  Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba (atnaujinta)  2018-01-11 

9.  Vytauto Didžiojo universitetas 2018-04-16 

10.  Panevėžio kolegija  2018-11-28 

11.  Kauno technikos profesinio mokymo centras 2018-11-14 

12.  Melitopolio aukštoji profesinė mokykla 2018-09-29 

Šaltinis: Centro duomenys  

 

Centras aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, vykdo bendrus projektus, keičiasi 

patirtimi ir informacija, siunčia stažuotis bei priima stažuotėms mokinius bei mokytojus. 2017-2018 m. 

buvo sudaryta 32 bendradarbiavimo sutarčių su verslo atstovais (III.9. lent.). 
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III.9. lent. Sutartys su socialiniais ir verslo partneriais 

Eil. 

Nr. 
Partneris Sutarties sudarymo data 

1.  UAB „Infotransport“ 2017-01-20 

2.  Kėdainių moterų LIONS klubas 2017-02-10 

3.  VšĮ „Laiptai į viltį“ 2017-02-10 

4.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai 2017-02-13 

5.  Kėdainių pagalbos šeimai centras 2017-02-22 

6.  Innovation Circle Network (Norvegija) 2017-02-27 

7.  VšĮ Janinos Monkutės - Marks muziejus 2017-03-17 

8.  UAB „ETKC“ 2017-03-20 

9.  UAB „Agniteka“ 2017-03-27 

10.  UAB „Dotnuva Baltic“ 2017-01-16 

11.  AB „Lytagra“ 2017-10-04 

12.  AB „Kauno tiltai“ 2017-11-08 

13.  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai 2017-11-09 

14.  Lietuvos statybininkų asociacija 2017-12-19 

15.  VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ 2018-01-26 

16.  LPF „Viltis-Vikonda“ 2018-02-21 

17.  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2018-04-16 

18.  Kėdainių švento Jurgio parapijos Pastoracinė taryba 2018-04-23 

19.  UAB „Optikos pasaulis“ 2018-05-14 

20.  VšĮ „Švietimo tinklas“ 2018-06-04 

21.  UAB „Dafyra“ 2018-09-05 

22.  Šėtos socialinis ir ugdymo centras 2018-11-06 

23.  Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos 2018-11-05 

24.  AB „Achema“ 2018-11-15 

25.  UAB „Iremas“ 2018-11-12 

26.  Švietimo ir mokymo centras „Alenota“ 2018-12-05 

27.  Kėdainių rajono Labūnavos žemės ūkio bendrovė 2018-12-18 

28.  Aristavos ūkis, AB 2018-12-18 

29.  Tiskūnų agro UAB 2018-12-18 

30.  Vilmanto Galinio ūkis 2018-12-19 

31.  Vidmanto Girdzijausko ūkis 2018-12-19 

32.  Vidmanto Kvedaro ūkis 2018-12-19 

 

Žmonių ištekliai 

Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 m. – 109. 

Vadovai – 6, bendrojo ugdymo mokytojai – 15, profesijos mokytojai – 24, bendrabučio auklėtojai 

– 1, socialiniai pedagogai – 2, specialusis pedagogas – 1, kiti administracijos ir ūkio darbuotojai – 60. 

Iš 15 bendrojo ugdymo dalykų mokytojų 6- mokytojai metodininkai, 8- vyresnieji mokytojai. 

Iš 24 profesijos mokytojų 6- profesijos mokytojai metodininkai, 9- vyresnieji profesijos 

mokytojai. Trūksta inžinierinio profilio (metalo darbų) profesijos mokytojų. 

 

 

Planavimo sistema 
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Centras savo veiklą planuoja rengdamas strateginį planą, metinį veiklos planą, mokslo metų 

vykdomų mokymo programų įgyvendinimo planą. Mokytojai rengia mokomųjų dalykų teminius planus, 

dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų ir neformaliojo švietimo programas. 

 

Finansiniai ištekliai 

Centras, finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų, vykdo veiklą pagal šias programas: švietimo ir 

mokslo administravimo, švietimo ir mokslo administravimo (pajamų įmokų) bei valstybės švietimo 

strategijos įgyvendinimo. Papildomas finansavimas veiklos plėtrai gaunamas iš Europos sąjungos 

programų, paramos ir kitų šaltinių. 

Finansavimo pajamos per 2018 m. sudarė 1 881 531,21 EUR: 

• Iš valstybės biudžeto - 1 601 807,82 EUR: 163 333,24 EUR nepiniginiam turtui; 1 438 474,58 

EUR kitoms išlaidoms. Lyginant su 2017 m, daugiau prekių ir paslaugų buvo įsigyta iš pajamų įmokų 

lėšų, tai įtakojo bendrą finansavimo pajamų padidėjimą. 

• Iš savivaldybės biudžeto - 2 800,00 EUR: 1 249,60 EUR nepiniginiam turtui; 1 550,40 EUR 

kitoms išlaidoms. 

• Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų - 269 014,14 EUR: 47 938,56 EUR 

nepiniginiam turtui; 221 075,58 EUR kitoms išlaidoms. Šio finansavimo pajamų pokytį Centre įtakoja 

vykdomų projektinių lėšų ir tiesioginių išmokų panaudojimas. 

• Iš kitų finansavimo šaltinių – 7 909,25 EUR: 1 597,73 EUR nepiniginiam turtui; 6 311,52 

EUR kitims išlaidoms. Šio finansavimo pajamų pokytį Centre įtakoja vykdomų paramos lėšų 

panaudojimas. 

 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos 

Centras turi 176 kompiuterius. Iš jų - 25 nešiojamieji. Visi kompiuteriai prijungti prie interneto. 

Interneto prieiga per Litnet tinklą užtikrinama šviesolaidine jungtimi.  

Centre įdiegta šiuolaikinė telekomunikacinė sistema, jungianti į vieną tinklą dalį patalpų ir 

pastatų. Įdiegus šią sistemą pokalbiai tarp Centro administracijos tapo nemokami. Centre naudojamos 5 

išorinės laidinio ir 1 judriojo ryšio linijos ir 16 abonentų vidaus telefoninio ryšio stotelė vietinio 

telefoninio ryšio užtikrinimui. 16 Centro darbuotojų naudojasi tarnybiniais judriojo ryšio telefonais.  

Vidaus ir išorinei komunikacijai užtikrinti Centras turi interneto svetainę www.prc.kedainiai.lm.lt. 

Taip pat veikia Centro Facebook paskyra. 

Išorinės komunikacijos veiklą vykdo ir koordinuoja  darbo grupė informacijos sklaidai apie 

Centro veiklą. 

 

Vidaus darbo kontrolės sistema 

Centre įgyvendinama visapusiška kontrolės sistema, kuria siekiama užtikrinti veiklos teisėtumą, 

ekonomiškumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginio ir kitų veiklos planų įgyvendinimą. Finansinių 

išteklių naudojimo kontrolė vykdoma pagal finansų kontrolės taisykles ir atitinka Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Centre dirba auditorius, kuris tikrina ir vertina, ar pakankama ir 

efektyvi Centro ir jo padalinių vidaus kontrolės sistema, ar veikla vykdoma nepažeidžiant įstatymų. 

 

 

http://www.prc.kedainiai.lm.lt/
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Apibendrinimas 

 Centras turi daugiau kaip 25 pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas, kurių pusė yra 

neveiksnios. 

 Praktinio mokymo klasės ir turima įranga, skirta maisto pramonės, inžinerinių ir transporto 

specialybių mokinių mokymui, neatitinka šiuolaikinių technologijų lygmens. 

 Trūksta maisto pramonės, inžinerinių ir transporto specialybių programų nuostatoms įgyvendinti 

reikalingų mokymo priemonių praktiniams darbams atlikti mokomosiose dirbtuvėse. 

 Nepakankamai išnaudojama Centro svetainė, Facebook paskyra ir kitos viešinimo priemonės 

įvaizdžio bei pozityvaus požiūrio formavimui mokinių, mokinių tėvų, socialinių partnerių, verslo 

atstovų ir miestelėnų akyse.  

 Aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, vietos bendruomene, kitomis regiono ir 

Lietuvos švietimo įstaigomis.  

 Nepakankamai išnaudojamos  projektinės veiklos galimybės materialinės bazės atnaujinimui. 

 Aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose ir konkursuose.  

 Nuolat auga tęstinio ir neformaliojo švietimo apimtys.  
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IV. SSGG ANALIZĖ 
 

Stiprybės 

1. Aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais, vietos bendruomene, kitomis regiono 

ir Lietuvos švietimo įstaigomis.  

2. Aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose ir 

nacionaliniuose projektuose ir konkursuose.  

3. Nuolat auga tęstinio ir neformaliojo švietimo 

apimtys. 

4. Mokytojams sudarytos galimybės nuolat kelti 

savo profesinę kvalifikaciją. 

5. Įdiegta kokybės vadybos sistema  ISO 9001:2008 

– išduotas sertifikatas. 

Silpnybės  

1. Centras turi daugiau kaip 25 pirminio ir tęstinio 

profesinio mokymo programas, kurių pusė yra 

neveiksnios. 

2. Praktinio mokymo klasės ir turima įranga, skirta 

maisto pramonės, inžinerinių ir transporto 

specialybių mokinių mokymui, neatitinka 

šiuolaikinių technologijų lygmens. 

3. Trūksta maisto pramonės, inžinerinių ir 

transporto specialybių programų nuostatoms 

įgyvendinti reikalingų mokymo priemonių 

praktiniams darbams atlikti mokomosiose 

dirbtuvėse. 

4. Nepakankamai išnaudojama Centro svetainė, 

Facebook paskyra ir kitos viešinimo priemonės 

įvaizdžio bei pozityvaus požiūrio formavimui 

mokinių, mokinių tėvų, socialinių partnerių, 

verslo atstovų ir miestelėnų akyse.  

5. Nepakankamai išnaudojamos  projektinės veiklos 

galimybės materialinės bazės atnaujinimui. 

6. Pasenusi kompiuterinė įranga. 

7. Menkai vykdomas neformalusis ugdymas, 

profesinis orientavimas ir karjeros planavimas. 

8.  Nerenovuoti Centro pastatai. 

9. Mokinių motyvacijos stoka. 

Galimybės 

1. Vyriausybės programoje numatyta vystyti darnią 

švietimo ir kultūros sistemą ir imtis priemonių 

profesinių mokyklų tinklo pertvarkai, daugiau 

dėmesio skiriant Lietuvos regionams, neįgaliųjų 

integravimui ir darnios asmenybės vystymui.  

2. Švietimo 2013–2022 metų strategijoje numatyta 

užtikrinant švietimo prieinamumą ir lygias 

galimybes, maksimaliai plėtojant vaikų ir 

jaunimo švietimo aprėptį suteikti mokiniams, 

studentams ir jaunimui palankiausias galimybes 

išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti 

specialiuosius ugdymosi ir studijų poreikius. 

3. Kėdainių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 

metų strategijoje numatyta, kad Kėdainių kraštas 

bus klestintis Vidurio Lietuvos regioninis žinių 

Grėsmės 

1. 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja naujas Profesinio 

mokymo įstatymas, numatantis pokyčius 

profesinių mokyklų valdymo, finansavimo, 

administravimo ir mokymo paslaugų teikimo 

srityse. 

2. Darbo rinkoje jaučiama įtampa, tačiau padėtis 

didžiuosiuose ir mažesniuose šalies regionuose 

skiriasi.  

3. Kauno apskrities darbo rinka susiduria su 

kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu. 

4. Visose šalies savivaldybėse fiksuojamas 

gyventojų skaičiaus mažėjimas. Mažėjant 

gyventojų skaičiui rajonuose mažėja 

gimstamumas, tai sąlygoja ir mokinių skaičiaus 

mažėjimą. 
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ekonomikos, išvystyto transporto ir logistikos, 

chemijos ir maisto pramonės bei modernaus 

žemės ūkio centras. 

4. Lietuvos ekonomika auga sparčiu tempu. 

5. Kėdainių r. sav. pagrindiniai ekonominės veiklos 

sektoriai yra didmeninė ir mažmeninė prekyba; 

variklinių transporto priemonių ir motociklų 

remontas, kita aptarnavimo veikla, žemės ūkis, 

miškininkystė ir žuvininkystė, transportas ir 

saugojimas, meninė, pramoginė ir poilsio 

organizavimo veikla, apdirbamoji gamyba. 

6. Mažėja tarptautinės emigracijos apimtys 

Lietuvoje. 

7. Populiariausios sritys, kurias renkasi absolventai 

profesinėse mokyklose, yra verslo ir 

administravimo, paslaugų asmenims, inžinerijos ir 

inžinerinės profesijos sritys.  

8. Ketvirtoji pramonės revoliucija kelia naujus 

iššūkius pramonei, sveikatos valdymo ir kitoms 

sritims. 

5. Skurdo rizikos lygis mieste mažėja, o kaime – 

didėja. 

6. Vis daugiau kaimo gyventojų išvažiuoja dirbti ir 

gyventi į miestus.  
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V. Strateginės plėtros kryptis 
 

Kėdainių profesinio rengimo centras, atsižvelgdamas į šalies raidos viziją, nubrėžtą Lietuvos 

pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, Kėdainių rajono strateginės plėtros planą iki 2020 metų bei 

įvertindama savo galimybes, numato šią prioritetinę strateginės plėtros kryptį - profesinio mokymo bazės 

atnaujinimą.  

 

V.1. Inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities profesinio mokymo programų 
praktinio mokymo bazės atnaujinimas 

 
V.1.1. Inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities profesinio mokymo programų 
paklausos pagrindimas 

 

Tarp stojančiųjų į Kėdainių profesinio rengimo centrą iš inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities 

vykdomų programų paklausiausios yra automobilių mechaniko, technikos priežiūros verslo darbuotojo, 

automobilių elektromechaniko ir suvirintojo pirminio profesinio mokymo programos: 2015-2016 m.m. 

pagal šias programas mokėsi 190 mokinių (33% nuo visų mokinių pirminio profesinio mokymo 

programose), 2016-2017 m.m. – 244 (36%), 2017-2018 m.m. – 149 (32%). 

Inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities programų absolventai turi galimybes įsidarbinti. 

Kėdainių rajono savivaldybėje pagal pagrindinės ekonominės veiklos rūšis didmeninę ir mažmeninę 

prekybą, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą (EVRK 2 red., G sekcija) vykdančios 

įmonės ir ūkio subjektai vidutiniškai sudaro 18,8 procentus nuo visų rajone veikiančių ūkio subjektų.  

Kėdainių rajone yra didelis mokymosi visą gyvenimą paklausos potencialas. 2017 m. pradžioje 

darbingo amžiaus gyventojų buvo 28 471, iš  kurių jaunimas nuo 16 iki 29 metų sudarė 28,5 proc. 

Kadangi tarp emigracijos motyvų dominuoja ekonominiai, susiję su darbo ir uždarbio galimybėmis, 

daugiausiai emigruoja darbingo amžiaus ekonomiškai aktyvūs gyventojai. Vadovaujantis Darbo biržos 

bei Statistikos departamento duomenimis, faktinė darbo pasiūla siekia 25 793 asmenų, o iš šio skaičiaus 2 

678 yra bedarbiai. Tikėtina, kad dalis šių darbingo amžiaus asmenų pasirinks turimos kvalifikacijos 

tobulinimo arba papildomos kvalifikacijos įgijimo paslaugas pagal Centre vykdomas srities programas.  

Pagal Kėdainių rajono savivaldybės darbo rinkos situacijos apžvalgą 2018 m. liepos mėn. 

pabaigoje buvo registruota 2791 bedarbių (iš jų 45,8% vyrų). Tikėtina, kad dalis bedarbių pagal Lietuvos 

Respublikos užimtumo įstatymą mokysis Kėdainių profesinio rengimo centre. 2017 m. Centre pagal 

inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities programas mokėsi/tęsia mokymąsi 57 asmenys, kuriems 

taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas. 

Lietuvos prognozavimo modelio (šaltinis – oficialus LR Ūkio ministerijos administruojamos 

darbuotojų poreikio prognozavimo ir kvalifikacijų atitikimo darbo vietai stebėsenos sistemos tinklalapis 

www.zips.lt) rezultatai rodo, kad prognozuojamas mechanikų, variklinių transporto priemonių̨ taisytojų 

sektoriaus darbininkų užimtumo augimas: prognozuojama bendra paklausa 2018-2022 m.- 6,15%, 

pakeitimo paklausa- 22,96% (kai dėl sąlyginai didesnio amžiaus vidurkio per artimiausius keletą metų 

pasitrauks didesnė darbo jėgos dalis). 

 

V.1.2. Centro pasirengimas teikti mokymus pagal inžinerijos ir inžinerinių 
profesijų srities profesinio mokymo programas 

 

Centras turi licenciją mokyti pagal šias modulines profesinio mokymo programas: 

 automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa (M43071604, 

M44071601); 

 suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa (M43071501, M44071501); 

http://www.zips.lt/
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 technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa 

(M43071603, M44071605). 

Programų įgyvendinimui Centras turi tinkamus žmogiškuosius išteklius - 9 kvalifikuotus 

profesijos mokytojus, turinčius aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą.  

Profesijos mokytojų paruošti mokiniai kasmet dalyvauja nacionaliniuose profesinio meistriškumo 

konkursuose: 

 Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Geriausias jaunasis automechanikas 

2016“ – I etape; 

 Nacionalinio profesinio meistriškumo konkurso „Geriausias jaunasis automechanikas 

2017“ II etape; 

 Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Suvirintojas 2016“; 

 Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Suvirintojas 2017“; 

 Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Suvirintojas 2018“. 
Organizuojami konkursai:  

 Mokyklinis profesinio meistriškumo konkursas „Šauniausias automechanikas 2016“; 

 Mokyklinis profesinio meistriškumo konkursas „Autoelektrikas 2017“;  

 Mokyklinis profesinio meistriškumo konkursas „Suvirintojas 2017“. 

Taip pat dalyvaujama tarptautiniuose projektuose: 

 Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0785 ,,Europinio darbo samprata automobilių priežiūros ir 

remonto kontekste“ (partneriai) – 6 dalyviai; 

 Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0693 „Mechanikos inžinerijos sektoriaus profesijų mokinių 

tarptautinė praktika“: (partneriai) – 8 dalyviai; 

 Nr. 2015-1-LT01-KA102-013197 ,,Inžinerinių profesijų mokinių tarptautinė praktika“-3 

dalyviai; 

 Erasmus+ KA2 projektas Nr. 2017-1-EE01-KA202-034885 „Modern Study Materials for 

Car Technicians“ (Automobilių mechanikų šiuolaikinė mokymo medžiaga“) – 5 dalyviai. 

Teoriniam mokymui(si) yra atitinkama mokymo(si) medžiaga ir priemonėmis aprūpinti kabinetai: 

automobilių sandaros, automobilių TP ir remonto, techninių matavimų ir suvirinimo darbų, konstrukcinių 

medžiagų, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacinių technologijų ir braižybos. 

Praktiniams mokymui(si) vykdyti pagal inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities profesinio 

mokymo programas Centre yra mokomasis autoservisas, automobilių TP ir remonto laboratorija, variklių 

ir elektros įrengimų TP ir remonto laboratorija, suvirinimo skyrius, šaltkalvystės skyrius.  

 

V.1.3. Poreikis atnaujinti praktinio mokymo bazę 
 

Remiantis Centro administracijos atlikta vykdomų profesinio mokymo programų įgyvendinimo 

kokybės analize, praktinis mokymas pagal inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities profesinio mokymo 

programas netenkina mokymo modernumo srities kriterijų ir rodiklių. Norint gerinti profesinio 

mokymo(si) kokybę, reikia atnaujinti praktinio mokymo bazę, įsigyjant šiuolaikines inžinerijos ir 

inžinerinių profesijų srities profesinio mokymo programų praktininio mokymo(si) priemones. 

2012-2013 m.m. pagal projektą Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-009 „Kėdainių profesinio rengimo 

centro automobilių techninės priežiūros ir remonto praktinio mokymo bazės atnaujinimas“ Centras buvo 

aprūpintas baldais ir šiuolaikine automobilių techninės priežiūros, remonto, techninės būklės įvertinimo ir 

diagnostikos įranga bei priemonėmis. Siekiant kokybiško, šiuolaikinius darbo rinkos poreikius 

atitinkančio praktinio mokymo, būtina atnaujinti inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities profesinio 

mokymo programoms vykdyti reikalingas profesinio mokymo(si) priemones. Pagal atliktą vykdomų 

profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės analizę, Centras preliminariai įvertina, kad tam gali 

būti reikalinga apie 400 - 500 tūkst. EUR. 
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V.2. Gamybos ir perdirbimo bei paslaugos asmenims profesijų sričių profesinio 
mokymo programų praktinio mokymo bazės atnaujinimas 

 
V.2.1. Gamybos ir perdirbimo bei paslaugos asmenims profesijų sričių profesinio 
mokymo programų paklausos pagrindimas 

 

Tarp stojančiųjų į Kėdainių profesinio rengimo centrą iš gamybos ir perdirbimo (posritis: maisto 

produktų technologijos) bei paslaugos asmenims (posritis: viešbučių ir maitinimo paslaugos) profesijų 

sričių vykdomų programų paklausiausios yra virėjo, padavėjo ir barmeno, maisto pramonės darbuotojo 

pirminio profesinio mokymo programos: 2015-2016 m.m. programose mokėsi 57 mokiniai (9,8% nuo 

visų mokinių pirminio profesinio mokymo programose), 2016-2017 m.m. – 87 (14%), 2017-2018 m.m. – 

58 (12,4%). 

Gamybos ir perdirbimo (posritis: maisto produktų technologijos) bei paslaugos asmenims 

(posritis: viešbučių ir maitinimo paslaugos) profesijų sričių programų absolventai turi galimybes 

įsidarbinti. Kėdainių rajono savivaldybėje pagal pagrindinės ekonominės veiklos rūšis apdirbamąja 

gamyba (EVRK 2 red., C sekcija) ir apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklą (EVRK 2 red., I 

sekcija) vykdančios įmonės ir ūkio subjektai vidutiniškai sudaro 10,4 procentus nuo visų rajone 

veikiančių ūkio subjektų.  

Kėdainių rajone yra didelis mokymosi visą gyvenimą paklausos potencialas. 2017 m. pradžioje 

darbingo amžiaus gyventojų buvo 28 471, iš  kurių jaunimas nuo 16 iki 29 metų sudarė 28,5 proc. 

Kadangi tarp emigracijos motyvų dominuoja ekonominiai, susiję su darbo ir uždarbio galimybėmis, 

daugiausiai emigruoja darbingo amžiaus ekonomiškai aktyvūs gyventojai. Vadovaujantis Darbo biržos 

bei Statistikos departamento duomenimis, faktinė darbo pasiūla siekia 25 793 asmenų, o iš šio skaičiaus 2 

678 yra bedarbiai. Tikėtina, kad dalis šių darbingo amžiaus asmenų pasirinks turimos kvalifikacijos 

tobulinimo arba papildomos kvalifikacijos įgijimo paslaugas pagal Centre vykdomas srities programas.  

 Pagal Kėdainių rajono savivaldybės darbo rinkos situacijos apžvalgą 2018 m. liepos mėn. 

pabaigoje buvo registruota 2791 bedarbių (iš jų 45,8 proc. vyrų). Tikėtina, kad dalis bedarbių pagal 

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą mokysis Kėdainių profesinio rengimo centre. 2017 m. Centre 

pagal gamybos ir perdirbimo (posritis: maisto produktų technologijos) bei paslaugos asmenims (posritis: 

viešbučių ir maitinimo paslaugos) profesijų sričių programas mokėsi/tęsia mokymąsi 39 asmenys, 

kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas. 

Lietuvos prognozavimo modelio (šaltinis – oficialus LR Ūkio ministerijos administruojamos 

darbuotojų poreikio prognozavimo ir kvalifikacijų atitikimo darbo vietai stebėsenos sistemos tinklalapis 

www.zips.lt) rezultatai rodo, kad prognozuojamas nemažas mažmeninės prekybos ir paslaugų sektoriaus 

darbininkų užimtumo augimas. 2018-2022 m. prognozuojama, kad  mažmeninės prekybos ir paslaugų 

sektoriaus darbininkų bendra paklausa bus 41,43 proc., kuri susiformuoja dviejų veiksnių poveikio. 

Prognozuojama, kad per artimiausius kelerius metus iš šios srities pasitrauks 15,85 proc. dirbančiųjų, o 

dėl ekonominio augimo (plėtros paklausa) šios srities darbuotojų poreikis išaugs dar 25,58 proc. Panaši 

situacija yra ir gamybos bei perdirbimo darbuotojų paklausos struktūroje. 

 

V.2.2. Centro pasirengimas teikti mokymus pagal gamybos ir perdirbimo bei 
paslaugos asmenims profesijų sričių profesinio mokymo programas 

 

Centras turi licencijas mokyti pagal šias modulines profesinio mokymo programas: 

 Maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo 

programa (M43072101); 

 Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa (M43101303, M44101303); 

 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (M43101302). 

Programų įgyvendinimui Centras turi tinkamus žmogiškuosius išteklius - 7 kvalifikuotus 

profesijos mokytojus, turinčius aukštąjį arba aukštesnįjį maisto pramonės išsilavinimą.  

http://www.zips.lt/
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Profesijos mokytojų paruošti mokiniai kasmet dalyvauja nacionaliniuose profesinio meistriškumo 

konkursuose: 

 Virėjo, padavėjo ir barmeno profesinio meistriškumo konkursas Litexpo parodų rūmuose -

dalyvavo 2 mokiniai; 

 ,,Šauniausias padavėjas ir barmenas 2015“- dalyvavo 1 mokinys, laimėta III vieta; 

 Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Geriausias maisto pramonės darbuotojas 

(duonos ir pyrago gaminių kepėjas) 2016“ - dalyvavo 1 mokinys, užimta I vieta; 

 Respublikiniame virėjo mokymo programos profesinio meistriškumo konkurso „Žemės 

diena“ II etape; 

 Respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse „Padavėjas ir barmenas 2016“; 

 Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Virėjas 2017“ – dalyvavo 4 mokiniai, 

užimta III vieta; 

 Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Padavėjas ir barmenas 2017“ – dalyvavo 

1 mokinys, užimta III vieta; 

 Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Geriausias virėjas SUP mokinys“. 

Organizuoti konkursai:  

 Nacionalinis padavėjų ir barmenų profesinio meistriškumo konkursas ,,Šauniausias 

padavėjas ir barmenas 2015“; 

 Maisto pramonės darbuotojo profesinio meistriškumo konkursas ,,Mielinės bandelės su 

įdaru“; 

 Mokyklinis profesinio meistriškumo konkursas „Maisto pramonės darbuotojas 2017“. 

Taip pat dalyvaujama tarptautiniuose projektuose: 

 Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0817 ,,Maisto pramonės darbuotojo profesijos mokinių 

tarptautinė praktika“ - 10 dalyvių; 

 Erasmus+ KA1 projektas Nr. 2016-1-LT01- KA116-023109 „Tarptautinė patirtis - 

profesinio mokymo kokybės užtikrinimas“ – 8 dalyviai; 

 Erasmus+ KA1 projektas Nr. 2017-1-LT01-KA116-035063 „Tarptautinė patirtis - 

profesinio mokymo kokybės užtikrinimas“- 12 dalyvių. 

Organizuojami gerosios darbo patirties seminarai, paskaitos, profesinio praktinio mokymo 

pamokos:  

 ,,Užsienio šalių patirtis viešojo maitinimo profesinio mokymo srityje“ Kauno maisto 

pramonės ir prekybos mokymo centre; 

 Respublikinis seminaras „Užsienio šalių virtuvių patiekalai“; 

 Praktinis seminaras „Turkiškos virtuvės patiekalai“;  

 Praktinis seminaras „Dekoratyvinis vaisių ir daržovių pjaustymas“;  

 Viešbučio „Belcekiz Beach Club Hotel (Turkija) virtuvės šefų barmeno praktiniai 

seminarai „Italų virtuvės patiekalai“, „Kokteilių kultūros naujovės“;  

 Seminaras „Padavėjų ir barmenų profesijos mokytojų technologinių kompetencijų 

tobulinimas“; 

 Profesinio praktinio mokymo pamokos AB „Kauno grūdai“ greitų makaronų paruošimo 

gamykloje; 

 Profesinio praktinio mokymo pamokos „Monin“ studijoje; 

 Profesinio praktinio mokymo pamokos Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo 

centro viešbučių ir restoranų sektorinio praktinio mokymo centre. 

Teoriniam ir praktiniam mokymui(si) vykdyti pagal gamybos ir perdirbimo (posritis: maisto 

produktų technologijos) bei paslaugos asmenims (posritis: viešbučių ir maitinimo paslaugos) profesijų 

sričių profesinio mokymo programas Centre trūksta modernios mokymo(si) įrangos, o didelė dauguma 

esamos praktinio mokymo(si) įrangos yra nusidėvėjusi.  

 

V.2.3. Poreikis atnaujinti praktinio mokymo bazę 
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Remiantis centro administracijos atlikta vykdomų profesinio mokymo programų įgyvendinimo 

kokybės analize, praktinis mokymas pagal gamybos ir perdirbimo (posritis: maisto produktų 

technologijos) bei paslaugos asmenims (posritis: viešbučių ir maitinimo paslaugos) profesijų sričių 

profesinio mokymo programas netenkina mokymo modernumo srities kriterijų ir rodiklių. Norint gerinti 

profesinio mokymo(si) kokybę, reikia iš esmės atnaujinti praktinio mokymo bazę, įsigyjant šiuolaikines 

gamybos ir perdirbimo (posritis: maisto produktų technologijos) bei paslaugos asmenims (posritis: 

viešbučių ir maitinimo paslaugos) profesijų sričių profesinio mokymo programų praktininio mokymo(si) 

priemones. Centras preliminariai įvertina, kad tam gali būti būti reikalinga apie 400 - 500 tūkst. EUR. 

 

 

V.3. Transporto paslaugų srities profesinio mokymo programų praktinio mokymo 
bazės atnaujinimas 

 
V.3.1. Transporto paslaugų profesijų srities profesinio mokymo programų 
paklausos pagrindimas 

 

Tarp stojančiųjų į Kėdainių profesinio rengimo centrą iš transporto paslaugos profesijų srities 

vykdomų programų paklausiausios yra motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo, 

tarptautinių vežimų vairuotojo ir logisto ekspeditoriaus pirminio profesinio mokymo programos: 2015-

2016 m.m. pagal šias programas mokėsi 128 mokiniai (22 proc. nuo visų mokinių pirminio profesinio 

mokymo programose), 2016-2017 m.m. – 105 (17 proc.), 2017-2018 m.m. – 77 (16,6 proc.). 

Transporto paslaugų profesijų srities programų absolventai turi galimybes įsidarbinti. Kėdainių 

rajono savivaldybėje pagal pagrindinės ekonominės veiklos rūšis transporto ir saugojimo (EVRK 2 red., 

H sekcija) veiklą vykdančios įmonės ir ūkio subjektai vidutiniškai sudaro 7 procentus nuo visų rajone 

veikiančių ūkio subjektų.  

Kėdainių rajone yra didelis mokymosi visą gyvenimą paklausos potencialas. 2017 m. pradžioje 

darbingo amžiaus gyventojų buvo 28 471, iš  kurių jaunimas nuo 16 iki 29 metų sudarė 28,5 proc. 

Kadangi tarp emigracijos motyvų dominuoja ekonominiai, susiję su darbo ir uždarbio galimybėmis, 

daugiausiai emigruoja darbingo amžiaus ekonomiškai aktyvūs gyventojai. Vadovaujantis Darbo biržos 

bei Statistikos departamento duomenimis, faktinė darbo pasiūla siekia 25 793 asmenų, o iš šio skaičiaus 2 

678 yra bedarbiai. Tikėtina, kad dalis šių darbingo amžiaus asmenų pasirinks turimos kvalifikacijos 

tobulinimo arba papildomos kvalifikacijos įgijimo paslaugas pagal mokykloje vykdomas srities 

programas.  

 Pagal Kėdainių rajono savivaldybės darbo rinkos situacijos apžvalgą 2018 m. liepos mėn. 

pabaigoje buvo registruota 2791 bedarbis (iš jų 45,8 proc. vyrų). Tikėtina, kad dalis bedarbių pagal 

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą mokysis Kėdainių profesinio rengimo centre. 2017 m. Centre 

pagal transporto paslaugos srities programas mokėsi/tęsia mokymąsi 39 asmenys, kuriems taikomas 

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas. 

 

V.3.2. Centro pasirengimas teikti mokymus pagal transporto paslaugų profesijų 
srities profesinio mokymo programas 

 

Centras turi licenciją mokyti pagal šias modulines profesinio mokymo programas: 

 Logisto ekspeditoriaus mokymo programa (M43041701, M44041701); 

 Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo 

programa (M32104101). 

Programų įgyvendinimui Centras turi tinkamus žmogiškuosius išteklius – 6 kvalifikuotus 

profesijos mokytojus, turinčius aukštąjį arba aukštesnįjį transporto srities išsilavinimą.  

Profesijos mokytojų paruošti mokiniai kasmet dalyvauja nacionaliniuose profesinio meistriškumo 

konkursuose: 
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 Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Logistas 2017“- dalyvavo 2  mokiniai, 

užimta III vieta; 

 Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Krauk ir vežk 5“ (2016 m.)- dalyvavo 3 

mokiniai, užimta IV vieta; 

 Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas ,,Krauk ir vežk IV“(2015 m.)- dalyvavo 3 

mokiniai, užimta I vieta;   

 Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas ,,Logistas ekspeditorius 2015“- dalyvavo 

3 mokiniai; 

 Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Logisto kelias 2018“- dalyvavo 3 

mokiniai, I vieta; 
 Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Krauk ir vežk VII“- dalyvavo 3 

mokiniai, II vieta. 
Organizuojami konkursai:  

 Mokyklinis profesinio meistriškumo konkursas „Logistas 2017“;  

 Automobilio vairavimo profesinio meistriškumo konkursas (2015 m.); 

 Mokyklinis profesinio meistriškumo konkursas „Logistas 2018“. 

Taip pat dalyvaujama tarptautiniuose projektuose: 

 Nr. 2014-1-LT01-KA102-000024 ,,Tarptautinė patirtis-logistikos specialisto perspektyvos“ 

- 4 profesijos mokytojai, 12 mokinių. 

Organizuojami gerosios darbo patirties seminarai, paskaitos, profesinio praktinio mokymo 

pamokos:  

 Regiono konferencija – debatai ,,Užsienio kalbos reikšmė ir svarba būsimiems logistikos 

specialistams“ (2015 m.). 

Teoriniam ir praktiniam mokymui(si) vykdyti pagal transporto paslaugų profesijų srities  

profesinio mokymo programas Centre trūksta modernios mokymo(si) įrangos, o didelė dauguma esamos 

praktinio mokymo(si) įrangos yra nusidėvėjusi.  

 

V.3.3. Poreikis atnaujinti praktinio mokymo bazę 
 

Remiantis Centro administracijos atlikta vykdomų profesinio mokymo programų įgyvendinimo 

kokybės analize, praktinis mokymas pagal transporto paslaugų profesijų srities profesinio mokymo 

programas netenkina mokymo modernumo srities kriterijų ir rodiklių. Norint gerinti profesinio 

mokymo(si) kokybę, reikia iš esmės atnaujinti praktinio mokymo bazę, įsigyjant šiuolaikines transporto 

paslaugų profesijų srities profesinio mokymo programų praktininio mokymo(si) priemones. Centras 

preliminariai įvertina, kad tam gali būti būti reikalinga apie 150 - 200 tūkst. EUR. 
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VI. VIZIJA, MISIJA 
 

Vizija 

 

Kėdainių profesinio rengimo centras – šiuolaikiška, atvira naujovėms, nuolatinei kaitai, orientuota 

į regiono ir šalies darbo rinkos poreikius bei tarptautinį bendradarbiavimą, rengianti kvalifikuotus 

darbuotojus  profesinio mokymo įstaiga. 

 

Misija 

 

- Teikti pirminio ir tęstinio profesinio mokymo, profesinio mokymo kartu su vidurinio ugdymo 

programa, pagrindinio ugdymo paslaugas, atsižvelgiant į individualius mokinių ir darbo rinkos poreikius. 

- Ugdyti mokinių bendruosius gebėjimus, vertybines nuostatas, suteikti kompetencijų, būtinų 

tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. 
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VII. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

1 strateginis tikslas. Profesinio mokymo(si) visą gyvenimą mokymo bazės modernizavimas ir 

pasirengimas teikti rinkos poreikius atitinkančias mokymo(si) visą gyvenimą paslaugas profesinio 

mokymo srityje. 

1.1. uždavinys. Išplėtoti maisto produktų gamybos ir maitinimo technologijų, inžinerinių ir 

transporto paslaugų specialybių profesinio mokymo(si) programas ir mokymo(si) priemones, 

siekiant teikti aukštos kokybės profesinio mokymo(si) paslaugas. 

1.2. uždavinys. Maisto produktų gamybos ir maitinimo technologijų, inžinerinių ir transporto 

paslaugų specialybių profesijos mokytojų ir kitų darbuotojų kompetencijų tobulinimas ir 

mokymo(si) proceso efektyvinimas, siekiant teikti aukštos kokybės profesinio mokymo(si) 

paslaugas. 

1.3. uždavinys. Sudaryti galimybes specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įgyti maisto 

produktų gamybos ir maitinimo technologijų, inžinerinių ir transporto paslaugų specialybes, 

didinant jų prisitaikymo galimybes darbo rinkoje. 

1.4. uždavinys. Modernizuoti profesinio mokymo(si) bazę, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius. 

1.5. uždavinys. Didinti asmenų, įgijusių maisto produktų technologijų, inžinerinių ir transporto 

paslaugų kvalifikacijas ir(ar) kompetencijas, skaičių. 

2 strateginis tikslas. Centro efektyvios veiklos užtikrinimas, siekiant suteikti aukštos kokybės 

mokymo(si) visą gyvenimą paslaugas profesinio mokymo srityje. 

2.1. uždavinys. Centro veiklos administravimo kokybės užtikrinimas. 

2.2. uždavinys. Tobulinti ugdomosios veiklos organizavimo kokybę ir veiksmingumą.  

2.3. uždavinys. Išlaikyti Centre įgijusių  kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas asmenų skaičių. 

2.4. uždavinys. Užtikrinti profesinio mokymo(si) prieinamumą specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniams, pritaikant jiems fizinę ir informacinę aplinką, kad būtų tenkinami darbo rinkos 

poreikiai ir užtikrintos mokymo(si) visą gyvenimą galimybės. 

2.5. uždavinys. Gerinti mokymo(si) aplinkos patrauklumą ir prieigą prie informacinių išteklių. 

3 strateginis tikslas. Visuomenės pozityvaus požiūrio į Centro veiklą didinimas, siekiant save pristatyti 

kaip inovatyvią profesinių žinių kalvę. 

3.1. uždavinys. Įvairiapusių bendradarbiavimo ryšių vystymas, siekiant profesinio mokymo(si) 

paslaugų kokybės didinimo. 

3.2. uždavinys. Kurti patrauklią ir veiksmingą Centro veiklos viešinimo sistemą. 

3.3. uždavinys. Didinti profesinio orientavimo efektyvumą siekiant pritraukti daugiau mokinių iš 

Kėdainių ir aplinkinių rajonų. 
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VIII. STRATEGINIO PLANO REALIZAVIMO PRIEMONĖS 
 

1 strateginis tikslas. Profesinio mokymo(si) visą gyvenimą mokymo bazės modernizavimas ir 

pasirengimas teikti rinkos poreikius atitinkančias mokymo(si) visą gyvenimą paslaugas profesinio 

mokymo srityje 

 
 

Uždavinys Priemonės Vykdytojai Terminas Resursai 

1.1. uždavinys. 
Išplėtoti maisto 

produktų 

gamybos ir 

maitinimo 

technologijų, 

inžinerinių ir 

transporto 

paslaugų 

specialybių 

profesinio 

mokymo(si) 

programas ir 

mokymo(si) 

priemones, 

siekiant teikti 

aukštos kokybės 

profesinio 

mokymo(si) 

paslaugas 

1.1.1. priemonė. 

Atnaujinti profesinio 

(pirminio ir tęstinio) 

mokymo(si) programas 

Centro 

administracija, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

1.1.2. priemonė. 

Parengti ir įteisinti 

naujas profesinio 

(pirminio ir tęstinio) 

mokymo(si) programas 

Centro 

administracija, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

1.1.3. priemonė. 

Parengti ir įteisinti 

neformaliojo švietimo 

programas 

Centro 

administracija, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

1.1.4. priemonė. 

Atnaujinti ir sukurti 

profesinio mokymo(si) 

priemones 

Metodinės 

grupės, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

1.2. uždavinys. 
Maisto produktų 

gamybos ir 

maitinimo 

technologijų, 

inžinerinių ir 

transporto 

paslaugų 

specialybių 

profesijos 

mokytojų ir kitų 

darbuotojų  

kompetencijų 

tobulinimas ir 

mokymo(si) 

proceso 

efektyvinimas, 

siekiant teikti 

aukštos kokybės 

profesinio 

mokymo(si) 

paslaugas 

1.2.1. priemonė. 

Organizuoti mokytojų ir 

kitų darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimą, siekiant 

teikti kokybišką 

profesinį mokymą(si) 

pagal profesinio 

mokymo(si) programas 

Centro 

administracija, 

metodinės 

grupės 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

1.2.2. priemonė. Plėtoti 

lanksčius profesinio 

mokymo(si) būdus, 

ypatingą dėmesį skiriant 

profesiniam 

mokymui(si) 

pameistrystės forma 

Centro 

administracija, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 
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1.3. uždavinys. 
Sudaryti 

galimybes 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

mokiniams įgyti 

maisto produktų 

gamybos ir 

maitinimo 

technologijų, 

inžinerinių ir 

transporto 

paslaugų 

specialybes, 

didinant jų 

prisitaikymo 

galimybes darbo 

rinkoje 

1.3.1. priemonė. 

Atnaujinti ir rengti 

naujas profesinio 

(pirminio ir tęstinio) 

mokymo(si) programas 

pritaikytas specialiųjų 

poreikių mokinių 

profesiniam 

mokymui(si) vykdyti 

Centro 

administracija, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

1.3.2. priemonė. 

Mokytojų ir kitų 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas, siekiant 

užtikrinti jų gebėjimus 

dirbti su specialiųjų 

poreikių mokiniais, 

vykdant profesinį 

(pirminį ir tęstinį) 

mokymą(si) 

Centro 

administracija, 

metodinės 

grupės, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

1.4. uždavinys. 
Modernizuoti 

profesinio 

mokymo(si) bazę, 

atsižvelgiant į 

darbo rinkos 

poreikius 

1.4.1. priemonė. Įsigyti 

maisto produktų 

gamybos ir maitinimo 

technologijos 

specialybių profesinio 

mokymo(si) įrangą, 

siekiant suteikti 

kokybišką profesinį 

mokymą pagal 

profesinio mokymo(si) 

programas 

Centro 

administracija 
2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos, ES lėšos ir kiti 

finansavimo šaltiniai 

1.4.2. priemonė. Įsigyti 

inžinerinių specialybių 

profesinio mokymo(si) 

įrangą, siekiant suteikti 

kokybišką profesinį 

mokymą pagal 

profesinio mokymo(si) 

programas 

Centro 

administracija 
2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos, ES lėšos ir kiti 

finansavimo šaltiniai 

1.4.3. priemonė. Įsigyti 

transporto paslaugų 

specialybių profesinio 

mokymo(si) įrangą, 

siekiant suteikti 

kokybišką profesinį 

mokymą pagal 

profesinio mokymo(si) 

programas 

Centro 

administracija 
2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos, ES lėšos ir kiti 

finansavimo šaltiniai 

1.5. uždavinys. 
Didinti asmenų, 

įgijusių maisto 

produktų 

gamybos ir 

1.5.1. priemonė. Plėsti 

asmenų skaičių įgijusių 

kvalifikaciją pirminio 

profesinio mokymo(si) 

metu 

Centro 

administracija, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 
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maitinimo 

technologijų, 

inžinerinių ir 

transporto 

paslaugų 

kvalifikacijas 

ir(ar) 

kompetencijas, 

skaičių  

1.5.2. priemonė. Plėsti 

asmenų, įgijusių 

kvalifikaciją tęstinio 

profesinio mokymo(si) 

metu, skaičių 

Centro 

administracija, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

1.5.3. priemonė. Teikti 

profesinio (pirminio ir 

tęstinio) mokymo(si) 

paslaugas specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

mokiniams 

Centro 

administracija, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

1.5.4. priemonė. Plėtoti 

neformalųjį 

mokymą(si), siekiant 

teikti kokybišką 

profesinį mokymą(si) 

pagal neformaliojo 

švietimo programas 

Centro 

administracija, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

 

2 strateginis tikslas. Centro efektyvios veiklos užtikrinimas, siekiant suteikti aukštos kokybės 

mokymo(si) visą gyvenimą paslaugas profesinio mokymo srityje 

 

Uždavinys Priemonės Vykdytojai Terminas Resursai 

2.1. uždavinys. 

Centro veiklos 

administravimo 

kokybės 

užtikrinimas 

2.1.1. priemonė. 
Planuoti ir įgyvendinti 

ISO 9001 kokybės 

valdymo sistemos 

palaikymo priemones 

Centro 

administracija, 

KVS grupė 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

2.1.2. priemonė. Rengti 

naujus ir koreguoti 

esamus Centro veiklą 

reglamentuojančius 

dokumentus 

Centro 

administracija 
2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

2.1.3. priemonė. 

Aktyvinti savivaldos 

institucijų veiklą 

Centro 

administracija, 

savivaldos 

institucijos 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

2.1.4. priemonė. 

Vykdyti darbo rinkos 

tyrimus, siekiant gerinti 

profesinio mokymo(si) 

paslaugų teikimą 

Centro 

administracija 
2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

2.1.5. priemonė. 
Vykdyti mokinių 

pasiekimų ir 

kompetencijų vertinimo 

analizę, siekiant gerinti 

ugdymo procesą 

Centro 

administracija 
2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

2.1.6. priemonė. 

Mokytojų veiklos 

stebėsena ir analizė, 

siekiant didinti 

Centro 

administracija 
2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 
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profesinio mokymo(si) 

kokybę 

2.2. uždavinys. 
Tobulinti 

ugdomosios 

veiklos 

organizavimo 

kokybę ir 

veiksmingumą 

2.2.1. priemonė. 

Peržiūrėti ir esant 

poreikiui atnaujinti 

profesinio (pirminio ir 

tęstinio) mokymo 

programas 

Centro 

administracija, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

2.2.2. priemonė. Rengti 

ir įteisinti neformaliojo 

švietimo programas 

Centro 

administracija, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

2.2.3. priemonė. 

Modernizuoti, 

atnaujinti, tobulinti 

mokymo(si) priemones 

Metodinės 

grupės, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

2.2.4. priemonė. 
Organizuoti kryptingą 

mokytojų bei kitų 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimą 

Centro 

administracija, 

metodinės 

grupės 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

2.2.5. priemonė. 
Lanksčiai organizuoti 

mokymo procesą, 

įvertinant mokinių 

pasirengimo lygį ir 

gebėjimus 

Centro 

administracija, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

2.2.6. priemonė. Ugdyti 

mokinių verslumą ir 

bendrąsias 

kompetencijas 

Centro 

administracija, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

2.3. uždavinys. 
Išlaikyti Centre 

įgijusių  

kvalifikacijas ir 

(ar) kompetencijas 

asmenų skaičių  

2.3.1. priemonė. 

Kasmet komplektuoti I, 

II gimnazijos klases. 

Centro 

administracija 
2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

2.3.2. priemonė. 

Išlaikyti asmenų, 

įgijusių kvalifikaciją 

pirminio profesinio 

mokymo(si) metu, 

skaičių 

Centro 

administracija, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

2.3.3. priemonė. 
Išlaikyti asmenų,  

įgijusių kvalifikaciją 

tęstinio profesinio 

mokymo(si) metu, 

skaičių 

Centro 

administracija, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

2.3.4. priemonė. Teikti 

profesinio (pirminio ir 

tęstinio) mokymo(si) 

paslaugas specialiųjų 

Centro 

administracija, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 
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ugdymosi poreikių 

mokiniams 

2.3.5. priemonė. 

Vykdyti neformalųjį 

mokymą(si), siekiant 

teikti kokybišką 

profesinį mokymą(si) 

pagal neformaliojo 

švietimo programas 

Centro 

administracija, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

2.4. uždavinys. 
Užtikrinti 

profesinio 

mokymo(si) 

prieinamumą 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

mokiniams, 

pritaikant jiems 

fizinę ir 

informacinę 

aplinką, kad būtų 

tenkinami darbo 

rinkos poreikiai ir 

užtikrintos 

mokymo(si) visą 

gyvenimą 

galimybės 

2.4.1. priemonė. 
Peržiūrėti ir esant 

poreikiui atnaujinti 

profesinio mokymo(si) 

programas, pritaikytas 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių 

profesiniam 

mokymui(si) vykdyti 

Centro 

administracija, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

2.4.2. priemonė. 
Mokytojų ir kitų 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas, siekiant 

užtikrinti jų gebėjimus 

dirbti su specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

mokiniais vykdant 

profesinį mokymą(si) 

Centro 

administracija, 

metodinės 

grupės 

2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos ir 

intelektualiniai 

resursai 

2.4.3. priemonė. 
Profesinio mokymo(si) 

vietų pritaikymas 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių 

poreikiams 

Centro 

administracija 
2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos, kiti 

finansavimo šaltiniai 

2.4.4. priemonė. 
Bendrabučio 

pritaikymas specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

mokinių poreikiams 

Centro 

administracija 
2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos, kiti 

finansavimo šaltiniai 

2.5. uždavinys. 
Gerinti 

mokymo(si) 

aplinkos 

patrauklumą ir 

prieigą prie 

informacinių 

išteklių 

2.5.1. priemonė. 

Mokymo(si) erdvių 

atnaujinimas 

Centro 

administracija 
2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos, kiti 

finansavimo šaltiniai 

2.5.2. priemonė. 
Bendrabučio 

atnaujinimas 

Centro 

administracija 
2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos, kiti 

finansavimo šaltiniai 

2.5.3. priemonė. 
Aprūpinti mokymo(si) 

procesą informaciniais 

ištekliais 

Centro 

administracija 
2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos, kiti 

finansavimo šaltiniai 

 

3 strateginis tikslas. Visuomenės pozityvaus požiūrio į Centro veiklą didinimas, siekiant save pristatyti 

kaip inovatyvią profesinių žinių kalvę 
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Uždavinys Priemonės Vykdytojai Terminas Resursai 

3.1. uždavinys. 
Įvairiapusių 

bendradarbiavimo 

ryšių vystymas, 

siekiant profesinio 

mokymo(si) 

paslaugų kokybės 

didinimo 

3.1.1. priemonė. 
Bendradarbiavimas su 

mokslo ir švietimo 

įstaigomis, siekiant 

didinti Centro veiklos 

kokybę 

Centro 

administracija 
2019-2023 

Centro finansinės lėšos 

ir intelektualiniai 

resursai 

3.1.2. priemonė. 
Socialinių partnerių 

įtraukties didinimas į 

Centro veiklą 

Centro 

administracija 
2019-2023 

Centro finansinės lėšos 

ir intelektualiniai 

resursai 

3.1.3. priemonė. 

Visuomenei aktualios 

projektinės veiklos 

vystymas, siekiant 

įtraukti mokytojus ir 

mokinius 

Centro 

administracija, 

metodinės 

grupės 

2019-2023 

Centro finansinės lėšos 

ir intelektualiniai 

resursai 

3.1.4. priemonė. Centro 

tarptautiškumo 

vystymas 

Centro 

administracija 
2019-2023 

Centro finansinės 

lėšos, ES lėšos 

3.2. uždavinys. 
Kurti patrauklią ir 

veiksmingą 

Centro veiklos 

viešinimo sistemą 

3.2.1. priemonė. 

Tobulinti Centro 

internetinę svetainę 

Centro 

administracija, 

IT specialistas 

2019-2023 

Centro finansinės lėšos 

ir intelektualiniai 

resursai 

3.2.2. priemonė. Didinti 

matomumą ir įtraukumą 

socialiniuose tinkluose 

Centro 

administracija, 

IT specialistas, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės lėšos 

ir intelektualiniai 

resursai 

3.2.3. priemonė. 

Skleisti informaciją apie 

Centro veiklą 

išnaudojant visus 

prieinamus 

informacinius kanalus 

Centro 

administracija, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės lėšos 

ir intelektualiniai 

resursai 

3.3. uždavinys. 
Didinti profesinio 

orientavimo 

efektyvumą, 

siekiant pritraukti 

daugiau mokinių 

iš Kėdainių ir 

aplinkinių rajonų 

3.3.1. priemonė. 

Profesinio mokymo(si) 

galimybių pristatymas 

bendrojo ugdymo 

dalyviams 

Centro 

administracija, 

metodinės 

grupės 

2019-2023 

Centro finansinės lėšos 

ir intelektualiniai 

resursai 

3.3.2. priemonė. 

Dalyvavimas teminėse 

parodose, profesinio 

meistriškumo 

konkursuose 

Centro 

administracija, 

metodinės 

grupės, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės lėšos 

ir intelektualiniai 

resursai 

3.3.3. priemonė. 

Profesinių kūrybinių 

dirbtuvių 

organizavimas, 

įtraukiant Centro ir 

bendrojo ugdymo 

mokinius 

Centro 

administracija, 

metodinės 

grupės, 

mokytojai 

2019-2023 

Centro finansinės lėšos 

ir intelektualiniai 

resursai 
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IX. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 
 

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų 

pavadinimai ir matavimo vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmė 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 

1 strateginis tikslas. Profesinio mokymo(si) visą gyvenimą mokymo bazės modernizavimas ir 

pasirengimas teikti rinkos poreikius atitinkančias mokymo(si) visą gyvenimą paslaugas profesinio 

mokymo srityje 

1.1. uždavinys. Išplėtoti maisto produktų gamybos ir maitinimo technologijų, inžinerinių ir transporto 

paslaugų specialybių profesinio mokymo(si) programas ir mokymo(si) priemones, siekiant teikti aukštos 

kokybės profesinio mokymo(si) paslaugas 

1.1.1. priemonė. Atnaujinti profesinio (pirminio ir tęstinio) mokymo(si) programas 

1.1.1.1. kriterijus. Atnaujintas pirminio 

profesinio mokymo(si) programų skaičius, 

vnt. 

1 2 2 1 1 

1.1.1.2. kriterijus. Atnaujintas tęstinio 

profesinio mokymo(si) programų skaičius, 

vnt. 

1 2 2 1 1 

1.1.2. priemonė. Parengti ir įteisinti naujas profesinio (pirminio ir tęstinio) mokymo(si) programas 

1.1.2.1. kriterijus. Parengtas pirminio 

profesinio mokymo(si) programų skaičius, 

vnt. 

1 2 2 1 1 

1.1.2.2. kriterijus. Parengtas tęstinio 

profesinio mokymo(si) programų skaičius, 

vnt. 

1 2 2 1 1 

1.1.2.3. kriterijus. Įveiklintos pirminio 

profesinio mokymo(si) programų skaičius, 

vnt. 

1 2 2 1 1 

1.1.2.4. kriterijus. Įveiklintos tęstinio 

profesinio mokymo(si) programų skaičius, 

vnt. 

1 2 2 1 1 

1.1.3. priemonė. Parengti ir įteisinti neformaliojo švietimo programas 

1.1.3.1. kriterijus. Parengtas tęstinio 

profesinio mokymo(si) programų skaičius, 

vnt. 

1 2 2 1 1 

1.1.3.2. kriterijus. Įteisintas tęstinio 

profesinio mokymo(si) programų skaičius, 

vnt. 

1 2 2 1 1 

1.1.4. priemonė. Atnaujinti ir sukurti profesinio mokymo(si) priemones 

1.1.4.1. kriterijus. Atnaujintų mokymo 

priemonių skaičius, vnt. 
1 2 2 1 1 

1.1.4.2. kriterijus. Sukurtų mokymo 

priemonių skaičius, vnt. 
1 2 2 1 1 

1.2. uždavinys. Maisto produktų gamybos ir maitinimo technologijų, inžinerinių ir transporto paslaugų 

specialybių profesijos mokytojų ir kitų darbuotojų  kompetencijų tobulinimas ir mokymo(si) proceso 

efektyvinimas, siekiant teikti aukštos kokybės profesinio mokymo(si) paslaugas 

1.2.1. priemonė. Organizuoti mokytojų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, siekiant teikti 

kokybišką profesinį mokymą(si) pagal profesinio mokymo(si) programas 

1.2.1.1. kriterijus. Mokytojų metodinės 

grupės planai, vnt. 
1 1 1 1 1 

1.2.1.2. kriterijus. Mokytojų veiklos metinės 

ataskaitos, vnt. 
1 1 1 1 1 
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1.2.1.3. kriterijus. Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimo planas, vnt. 
1 1 1 1 1 

1.2.1.4. kriterijus. Organizuotų mokymų 

mokykloje skaičius, vnt. 
2 2 2 2 2 

1.2.1.5. kriterijus. Organizuotų mokytojų 

stažuočių skaičius, vnt. 
2 2 2 2 2 

1.2.1.6. kriterijus. Mokytojų kvalifikacijai 

kelti skirtos dienos (be stažuočių), dienos 
4 4 4 4 4 

1.2.1.7. kriterijus. Vestų atvirų pamokų 

skaičius, vnt. 
6 6 6 6 6 

1.2.1.8. kriterijus. Vestų seminarų-

praktikumų skaičius, vnt. 
2 2 2 2 2 

1.2.2. priemonė. Plėtoti lanksčius profesinio mokymo(si) būdus, ypatingą dėmesį skiriant profesiniam 

mokymui(si) pameistrystės forma 

1.2.2.1. kriterijus. Sudarytų pameistrystės 

sutarčių skaičius, vnt. 
40 40 40 40 40 

1.2.2.2. kriterijus. Mokinių, besimokančių 

pameistrystės forma, dokumentų rengimo 

monitoringas, vnt. 

2 2 2 2 2 

1.3. uždavinys. Sudaryti galimybes specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įgyti maisto produktų 

gamybos ir maitinimo technologijų, inžinerinių ir transporto paslaugų specialybes, didinant jų 

prisitaikymo galimybes darbo rinkoje 

1.3.1. priemonė. Atnaujinti ir rengti naujas profesinio (pirminio ir tęstinio) mokymo(si) programas 

pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių profesiniam mokymui(si) vykdyti 

1.3.1.1. kriterijus. Parengtas specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniams profesinio 

mokymo(si) programų skaičius, vnt. 

0 1 1 1 1 

1.3.1.2. kriterijus. Įveiklintas specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniams profesinio 

mokymo(si) programų skaičius, vnt. 

0 1 1 1 1 

1.3.2. priemonė. Mokytojų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, siekiant užtikrinti jų gebėjimus 

dirbti su specialiųjų poreikių mokiniais, vykdant profesinį (pirminį ir tęstinį) mokymą(si) 

1.3.2.1. kriterijus. Mokytojų metodinės 

grupės planai, vnt. 
1 1 1 1 1 

1.3.2.2. kriterijus. Mokytojų ir darbuotojų 

veiklos metinės ataskaitos, vnt. 
1 1 1 1 1 

1.3.2.3. kriterijus. Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimo planas, vnt. 
1 1 1 1 1 

1.3.2.4. kriterijus. Organizuotų mokymų 

mokykloje skaičius, vnt. 
1 1 1 1 1 

1.3.2.5. kriterijus. Organizuotų mokytojų ir 

darbuotojų stažuočių skaičius, vnt. 
1 1 1 1 1 

1.3.3.6. kriterijus. Mokymams skirtų 

valandų skaičius, valandos 
6 6 6 6 6 

1.3.3.7. kriterijus. Vestų atvirų pamokų 

skaičius, vnt. 
2 2 2 2 2 

1.3.4.8. kriterijus. Vestų seminarų-

praktikumų skaičius, vnt. 
2 2 2 2 2 

1.4. uždavinys. Modernizuoti profesinio mokymo(si) bazę, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius 

1.4.1. priemonė. Įsigyti maisto produktų gamybos ir maitinimo technologijos specialybių profesinio 

mokymo(si) įrangą, siekiant suteikti kokybišką profesinį mokymą pagal profesinio mokymo(si) 

programas 
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1.4.1.1. kriterijus. Įsigyjamos įrangos 

poreikio planas, vnt. 
1 0 0 0 0 

1.4.1.2. kriterijus. Įsigyjamos įrangos dalis, 

proc. 
0 50 50 0 0 

1.4.1.3. kriterijus. Sukurtų naujų praktinio 

mokymo vietų skaičius, vnt. 
0 15 15 0 0 

1.4.1.4. kriterijus. Atnaujintų praktinio 

mokymo vietų skaičius, vnt. 
0 15 15 0 0 

1.4.2. priemonė. Įsigyti inžinerinių specialybių profesinio mokymo(si) įrangą, siekiant suteikti kokybišką 

profesinį mokymą pagal profesinio mokymo(si) programas 

1.4.2.1. kriterijus. Įsigyjamos įrangos 

poreikio planas, vnt. 
1 0 0 0 0 

1.4.2.2. kriterijus. Įsigyjamos įrangos dalis, 

proc. 
0 50 50 0 0 

1.4.2.3. kriterijus. Sukurtų naujų praktinio 

mokymo vietų skaičius, vnt. 
0 15 15 0 0 

1.4.2.4. kriterijus. Atnaujintų praktinio 

mokymo vietų skaičius, vnt. 
0 15 15 0 0 

1.4.3. priemonė. Įsigyti transporto paslaugų specialybių profesinio mokymo(si) įrangą, siekiant suteikti 

kokybišką profesinį mokymą pagal profesinio mokymo(si) programas 

1.4.3.1. kriterijus. Įsigyjamos įrangos 

poreikio planas, vnt. 
1 0 0 0 0 

1.4.3.2. kriterijus. Įsigyjamos įrangos dalis, 

proc. 
0 50 50 0 0 

1.4.3.3. kriterijus. Sukurtų naujų praktinio 

mokymo vietų skaičius, vnt. 
0 15 15 0 0 

1.4.3.4. kriterijus. Atnaujintų praktinio 

mokymo vietų skaičius, vnt. 
0 15 15 0 0 

1.5. uždavinys. Didinti asmenų, įgijusių maisto produktų gamybos ir maitinimo technologijų, inžinerinių 

ir transporto paslaugų kvalifikacijas ir(ar) kompetencijas, skaičių  

1.5.1. priemonė. Plėsti asmenų, įgijusių kvalifikaciją pirminio profesinio mokymo(si) metu, skaičių 

1.5.1.1. kriterijus. Besimokančiųjų asmenų 

pagal pirminio profesinio mokymo programas 

asmenų skaičius, asmenys. 

350 350 355 360 365 

1.5.1.2. kriterijus. Išduotų kvalifikaciją 

patvirtinančių dokumentų skaičius, vnt. 
180 180 185 190 195 

1.5.2. priemonė. Plėsti asmenų, įgijusių kvalifikaciją tęstinio profesinio mokymo(si) metu, skaičių 

1.5.2.1. kriterijus. Besimokančiųjų asmenų 

pagal tęstinio profesinio mokymo programas 

asmenų skaičius, asmenys. 

480 500 530 560 600 

1.5.2.2. kriterijus. Išduotų kvalifikaciją 

patvirtinančių dokumentų skaičius, vnt. 
470 490 500 510 520 

1.5.3. priemonė. Teikti profesinio (pirminio ir tęstinio) mokymo(si) paslaugas specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokiniams 

1.5.3.1. kriterijus. Besimokančiųjų 

specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų 

skaičius, asmenys. 

50 50 55 60 65 

1.5.3.2. kriterijus. Išduotų kvalifikaciją 

patvirtinančių dokumentų skaičius, vnt. 
45 45 50 55 60 

1.5.4. priemonė. Plėtoti neformalųjį mokymą(si), siekiant teikti kokybišką profesinį mokymą(si) pagal 

neformaliojo švietimo programas 

1.5.4.1. kriterijus. Besimokančiųjų asmenų 40 40 60 80 100 
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pagal neformalaus švietimo programas 

skaičius, asmenys. 

1.5.4.2. kriterijus. Išduotų kompetencijas 

patvirtinančių dokumentų skaičius, vnt. 
38 38 50 70 90 

2 strateginis tikslas. Centro efektyvios veiklos užtikrinimas, siekiant suteikti aukštos kokybės 

mokymo(si) visą gyvenimą paslaugas profesinio mokymo srityje 

2.1. uždavinys. Centro veiklos administravimo kokybės užtikrinimas 

2.1.1. priemonė. Planuoti ir įgyvendinti ISO 9001 kokybės valdymo sistemos palaikymo priemones 

2.1.1.1. kriterijus. Pratęstas ISO 9001 

pažymėjimo galiojimas, vnt. 
0 1 0 0 0 

2.1.1.2. kriterijus. ISO 9001 nuostatų 

diegimo ir įgyvendinimo monitoringas, vnt. 
1 1 1 1 1 

2.1.2. priemonė. Rengti naujus ir koreguoti esamus Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus 

2.1.2.1. kriterijus. Parengti Centro veiklai 

vykdyti reikalingi dokumentai, vnt. 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

2.1.3. priemonė. Aktyvinti savivaldos institucijų veiklą 

2.1.3.1. kriterijus. Mokinių tarybos veikos 

planas, vnt. 
1 1 1 1 1 

2.1.3.2. kriterijus. Centro tarybos veikos 

planas, vnt. 
1 1 1 1 1 

2.1.3.3. kriterijus. Renginių, skirtų 

mokytojams, mokiniams ir centro 

bendruomenei, skaičius, vnt. 

2 2 2 2 2 

2.1.3.4. kriterijus. Renginių ir veiklų su 

socialiniais partneriais ir verslo atstovais 

skaičius, vnt. 

1 1 1 1 1 

2.1.4. priemonė. Vykdyti darbo rinkos tyrimus, siekiant gerinti profesinio mokymo(si) paslaugų teikimą 

2.1.4.1. kriterijus. Darbdavių atsiliepimai-

apklausos, vnt. 
1 1 1 1 1 

2.1.4.2. kriterijus. Mokinių, baigusių Centrą  

atsiliepimai-apklausos, vnt. 
1 1 1 1 1 

2.1.5. priemonė. Vykdyti mokinių pasiekimų ir kompetencijų vertinimo analizę, siekiant gerinti ugdymo 

procesą 

2.1.5.1. kriterijus. Mokinių pusmečių ir 

metinių pasiekimų analizė, vnt. 
2 2 2 2 2 

2.1.5.2. kriterijus. Mokinių pusmečių ir 

metinių lankomumo analizė, vnt. 
2 2 2 2 2 

2.1.5.3. kriterijus. Mokinių asmens 

kompetencijų vertinimo rezultatų analizė, vnt. 
1 1 1 1 1 

2.1.6. priemonė. Mokytojų veiklos stebėsena ir analizė, siekiant didinti profesinio mokymo(si) kokybę 

2.1.6.1. kriterijus. Mokytojų metiniai veiklos 

planai, vnt. 
1 1 1 1 1 

2.1.6.2. kriterijus. Mokytojų metinės veiklos 

ataskaitos, vnt. 
1 1 1 1 1 

2.1.6.3. kriterijus. Mokytojų metodinių 

grupių metiniai veiklos planai, vnt. 
1 1 1 1 1 

2.1.6.4. kriterijus. Mokytojų metodinių 

grupių metinės ataskaitos, vnt. 
1 1 1 1 1 

2.1.6.5. kriterijus. Pamokų, vestų 

netradicinėse erdvėse, atvirų pamokų 

skaičius, vnt. 

5 5 5 5 5 

2.1.6.6. kriterijus. Stebėtų pamokų skaičius, 10 10 10 10 10 
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vnt. 

2.2. uždavinys. Tobulinti ugdomosios veiklos organizavimo kokybę ir veiksmingumą 

2.2.1. priemonė. Peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti profesinio (pirminio ir tęstinio) mokymo 

programas 

2.2.1.1. kriterijus. Peržiūrėtų ir atnaujintų 

profesinio (pirminio ir tęstinio) mokymo 

programų skaičius, vnt. 

5 5 5 5 5 

2.2.1.2. kriterijus. Įveiklintų (pirminio  ir 

tęstinio) profesinio mokymo(si) programų 

skaičius, vnt. 

2 2 2 2 2 

2.2.3. priemonė. Modernizuoti, atnaujinti, tobulinti mokymo(si) priemones 

2.2.3.1. kriterijus. Atnaujintų mokymo 

priemonių skaičius, kompl. 
2 2 2 2 2 

2.2.3.2. kriterijus. Sukurtų mokymo 

priemonių skaičius, kompl. 
2 2 2 2 2 

2.2.4. priemonė. Organizuoti kryptingą mokytojų bei kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą 

2.2.4.1. kriterijus. Mokytojų ir darbuotojų, 

kėlusių kvalifikaciją, dalis, proc. 
85 85 85 85 85 

2.2.4.2. kriterijus. Mokytojų ir darbuotojų  

kvalifikacijai kelti skirtos dienos (be 

stažuočių), dienos. 

4 4 4 4 4 

2.2.4.3. kriterijus. Mokytojų ir darbuotojų,  

dalyvavusių stažuotėse, skaičius, asmenys. 
10 10 10 10 10 

2.2.4.4. kriterijus. Mokytojų ir darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo planas, vnt. 
1 1 1 1 1 

2.2.4.4. kriterijus. Pravestų mokymų, 

seminarų skaičius, vnt. 
2 2 2 2 2 

2.2.5. priemonė. Lanksčiai organizuoti mokymo procesą, įvertinant mokinių pasirengimo lygį ir 

gebėjimus 

2.2.5.1. kriterijus. Įdiegtų modulinių 

programų skaičius, vnt. 
14 14 15 16 18 

2.2.5.2. kriterijus. Sudarytų pameistrystės 

sutarčių skaičius, vnt 
30 30 30 30 30 

2.2.5.3. kriterijus. Vestų integruotų pamokų 

skaičius, vnt 
5 5 5 5 5 

2.2.5.4. kriterijus. Pamokų, vestų 

netradicinėse erdvėse, skaičius, vnt 
5 5 5 5 5 

2.2.6. priemonė. Ugdyti mokinių verslumą ir bendrąsias kompetencijas 

2.2.6.1. kriterijus. Parengtų Centro projektų 

skaičius, vnt 
3 3 3 3 3 

2.2.6.2. kriterijus. Parengtų tarptautinių 

projektų skaičius, vnt 
3 3 3 3 3 

2.2.6.3. kriterijus. Projektuose dalyvavusių 

asmenų skaičius, proc. 
10 10 10 10 10 

2.3. uždavinys. Išlaikyti Centre įgijusių  kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas asmenų skaičių  

2.3.1. priemonė. Kasmet komplektuoti I, II gimnazijos klases 

2.3.1.1. kriterijus. Sukomplektuotų klasių 

skaičius, vnt. 
2 2 2 2 2 

2.3.2. priemonė. Išlaikyti asmenų, įgijusių kvalifikaciją pirminio profesinio mokymo(si) metu, skaičių 

2.3.2.1. kriterijus. Nutrauktų mokymo 

sutarčių skaičius, proc. 
10 10 10 5 5 

2.3.2.2. kriterijus. Priimtų mokytis mokinių 150 150 155 160 170 
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skaičius, asmenys. 

2.3.2.3. kriterijus. Baigusių mokinių 

skaičius, asmenys. 
180 180 190 200 210 

2.3.3. priemonė. Išlaikyti asmenų, įgijusių kvalifikaciją tęstinio profesinio mokymo(si) metu, skaičių 

2.3.3.1. kriterijus. Nutrauktų mokymo 

sutarčių skaičius, proc. 
5 5 5 5 5 

2.3.3.2. kriterijus. Priimtų mokytis mokinių 

skaičius, asmenys. 
480 500 520 540 560 

2.3.3.3. kriterijus. Kvalifikaciją įgijusių 

mokinių skaičius, asmenys. 
470 490 510 530 550 

2.3.4. priemonė. Teikti profesinio (pirminio ir tęstinio) mokymo(si) paslaugas specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokiniams 

2.3.4.1. kriterijus. Nutrauktų mokymo 

sutarčių skaičius, proc. 
5 5 5 5 5 

2.3.4.2. kriterijus. Priimtų mokytis mokinių 

skaičius, asmenys. 
20 20 20 25 25 

2.3.4.3. kriterijus. Kvalifikaciją įgijusių 

mokinių skaičius, asmenys. 
15 15 15 20 20 

2.3.5. priemonė. Vykdyti neformalųjį mokymą(si), siekiant teikti kokybišką profesinį mokymą(si) pagal 

neformaliojo švietimo programas 

2.3.5.1. kriterijus. Asmenų, tobulinusių 

kvalifikaciją skaičius, asmenys. 
40 40 50 60 70 

2.4. uždavinys. Užtikrinti profesinio mokymo(si) prieinamumą specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniams, pritaikant jiems fizinę ir informacinę aplinką, kad būtų tenkinami darbo rinkos poreikiai ir 

užtikrintos mokymo(si) visą gyvenimą galimybės 

2.4.1. priemonė. Peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti profesinio mokymo(si) programas, pritaikytas 

specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių profesiniam mokymui(si) vykdyti 

2.4.1.1. kriterijus. Peržiūrėtų ir atnaujintų 

profesinio mokymo programų specialiųjų 

ugdymosi  poreikių mokinių profesiniam 

mokymui(si)  skaičius, vnt. 

1 1 1 1 1 

2.4.1.2. kriterijus. Įveiklintų profesinio 

mokymo(si) programų specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių profesiniam mokymui(si) 

skaičius, vnt. 

1 1 1 1 1 

2.4.2. priemonė. Mokytojų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, siekiant užtikrinti jų gebėjimus 

dirbti su specialiųjų poreikių mokiniais vykdant profesinį mokymą(si) 

2.4.2.1. kriterijus. Mokytojų ir darbuotojų, 

kėlusių kvalifikaciją, dalis, proc. 
85 85 85 85 85 

2.4.2.2. kriterijus. Mokytojų ir darbuotojų  

kvalifikacijai kelti skirtos dienos (be 

stažuočių), dienos. 

4 4 4 4 4 

2.4.2.3. kriterijus. Mokytojų ir darbuotojų,  

dalyvavusių stažuotėse, skaičius, asmenys. 
5 5 5 5 5 

2.4.2.4. kriterijus. Mokytojų ir darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo planas, vnt. 
1 1 1 1 1 

2.4.3. priemonė. Profesinio mokymo(si) vietų pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

poreikiams 

2.4.3.1. kriterijus. Atnaujintų praktinio 

mokymo vietų specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniams skaičius, vnt. 

5 5 5 5 5 

2.4.4. priemonė. Bendrabučio pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikiams 
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2.4.4.1. kriterijus. Atnaujintų bendrabučio 

kambarių specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniams skaičius, vnt. 

2 2 2 2 2 

2.5. uždavinys. Gerinti mokymo(si) aplinkos patrauklumą ir prieigą prie informacinių išteklių 

2.5.1. priemonė. Mokymo(si) erdvių atnaujinimas 

2.5.1.1. kriterijus. Atnaujintų kabinetų 

skaičius, vnt. 
2 2 2 2 2 

2.5.1.2. kriterijus. Atnaujintų mokymosi 

erdvių skaičius, vnt. 
2 2 2 2 2 

2.5.2. priemonė. Bendrabučio atnaujinimas 

2.5.2.1. kriterijus. Atnaujintų bendrabučio 

kambarių skaičius, vnt. 
2 2 2 2 2 

2.5.2.2. kriterijus. Atnaujintų kitų 

bendrabučio erdvių skaičius, vnt. 
2 2 2 2 2 

2.5.3. priemonė. Aprūpinti mokymo(si) procesą informaciniais ištekliais 

2.5.3.1. kriterijus. Aprūpinimo 

informaciniais ištekliais planas , vnt. 
1 1 1 1 1 

2.5.3.2. kriterijus. Atnaujintų informacinių 

išteklių dalis, proc. 
10 10 10 10 10 

3 strateginis tikslas. Visuomenės pozityvaus požiūrio į Centro veiklą didinimas, siekiant save pristatyti 

kaip inovatyvią profesinių žinių kalvę 

3.1. uždavinys. Įvairiapusių bendradarbiavimo ryšių vystymas, siekiant profesinio mokymo(si) paslaugų 

kokybės didinimo 

3.1.1. priemonė. Bendradarbiavimas su mokslo ir švietimo įstaigomis, siekiant didinti Centro veiklos 

kokybę 

3.1.1.1. kriterijus. Sudarytų 

bendradarbiavimo sutarčių su mokslo ir 

švietimo įstaigomis skaičius, vnt. 

5 5 5 5 5 

3.1.1.2. kriterijus. Veiklų su mokslo ir 

švietimo įstaigomis skaičius, vnt. 
1 1 1 1 1 

3.1.1.3. kriterijus. Atvykusių į Centrą 

asmenų skaičius, asmenys. 
10 10 10 10 10 

      

3.1.2. priemonė. Socialinių partnerių įtraukties didinimas į Centro veiklą 

3.1.2.1. kriterijus. Veiklų su socialiniais 

partneriais skaičius, vnt. 
5 5 5 5 5 

3.1.2.2. kriterijus. Nacionaliniuose 

konkursuose dalyvavusių mokinių skaičius, 

asmenys. 

5 5 5 5 5 

3.1.2.3. kriterijus. Atvykusių į Centrą 

asmenų skaičius, asmenys. 
5 5 5 5 5 

3.1.2.4. kriterijus. Organizuotų profesinio 

orientavimo renginių skaičius, vnt. 
1 1 1 1 1 

3.1.3. priemonė. Visuomenei aktualios projektinės veiklos vystymas, siekiant įtraukti mokytojus ir 

mokinius 

3.1.3.1. kriterijus. Dalyvavimas rajone 

organizuojamuose renginiuose, skaičius, vnt. 
6 6 6 6 6 

3.1.4. priemonė. Centro tarptautiškumo vystymas 

3.1.4.1. kriterijus. Tarptautiniuose 

projektuose dalyvavusių mokytojų skaičius, 

asmenys. 

10 10 10 10 10 

3.1.4.2. kriterijus. Tarptautiniuose 20 20 20 20 20 
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projektuose dalyvavusių mokinių skaičius, 

asmenys. 

3.1.4.3. kriterijus. Parengtų tarptautinių 

projektų skaičius, vnt. 
3 3 3 3 3 

3.2. uždavinys. Kurti patrauklią ir veiksmingą Centro veiklos viešinimo sistemą 

3.2.1. priemonė. Tobulinti Centro internetinę svetainę 

3.2.1.1. kriterijus. Atnaujintas Centro 

internetinis puslapis, vnt. 
1 1 1 1 1 

3.2.1.2. kriterijus. Centro internetinio 

puslapio lankytojų skaičius, vnt. 
500 1000 1500 2000 2500 

3.2.2. priemonė. Didinti matomą ir įtraukumą socialiniuose tinkluose 

3.2.2.1. kriterijus. Centro Facebook sekėjų 

skaičius, asmenys. 
500 1000 1500 2000 2500 

3.2.2.2. kriterijus. Centro Facebook 

paskiroje talpinamos informacijos dažnis, 

kartais. 

Bent 

kartą per 

savaitę 

Bent 

kartą per 

savaitę 

Bent 

kartą per 

savaitę 

Bent 

kartą per 

savaitę 

Bent 

kartą per 

savaitę 

3.2.3. priemonė. Skleisti informacija apie Centro veiklą išnaudojant visus prieinamus informacinius 

kanalus 

3.2.3.1. kriterijus. Viešinamų informacinių 

žinučių skaičius, vnt. 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

3.2.3.2. kriterijus. Viešinamų straipsnių 

skaičius, vnt. 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

3.3. uždavinys. Didinti profesinio orientavimo efektyvumą, siekiant pritraukti daugiau mokinių iš 

Kėdainių ir aplinkinių rajonų 

3.3.1. priemonė. Profesinio mokymo(si) galimybių pristatymas bendrojo ugdymo dalyviams 

3.3.1.1. kriterijus. Atvykusių į Centrą 

asmenų skaičius, asmenys. 
100 100 100 100 100 

3.3.1.2. kriterijus. Centro veiklos ir 

mokymo(si) galimybių pristatymas 

gimnazijose ir progimnazijose, vnt. 

5 5 5 5 5 

3.3.2. priemonė. Dalyvavimas teminėse parodose, profesinio meistriškumo konkursuose 

3.3.2.1. kriterijus. Parodų, kuriose 

dalyvaujama, skaičius, vnt. 
1 1 1 1 1 

3.3.2.2. kriterijus. Mokinių, dalyvaujančių 

profesinio meistriškumo konkursuose, 

skaičius, asmenys. 

10 10 10 10 10 

3.3.3. priemonė. Profesinių kūrybinių dirbtuvių organizavimas, įtraukiant Centro ir bendrojo ugdymo 

mokinius 

3.3.3.1. kriterijus. Organizuotų profesinių 

kūrybinių dirbtuvių skaičius, vnt. 
5 5 5 5 5 

3.3.3.2. kriterijus. Apsilankiusių mokinių iš 

gimnazijų ir pagrindinių mokyklų skaičius, 

asmenys. 

100 100 100 100 100 
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X. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS 
 

Strateginio plano įgyvendinimo valdymą, vertinimą ir stebėseną vykdo Centro 20192023 metų 

strateginio plano rengimo darbo grupė, socialiniai ir ekonominiai partneriai, ekspertų ir kitos suinteresuotos 

grupės. Vertinimą, stebėseną ir valdymą koordinuoja Centro direktorius. 

Strateginio plano stebėsena ir vertinimas vykdomas viso proceso metu. Strateginio plano analizė 

vykdoma kartą per metus, tikslų įgyvendinimą įvertinant pagal iš anksto nustatytus kriterijus bei vidaus 

audito metodiką. Strateginio plano įgyvendinimo ataskaita rengiama 2023 m. gruodžio mėnesį. 

Į tarpinius vertinimo rezultatus, Centro bendruomenės siūlymus ir pastebėjimus atsižvelgiama 

rengiant kitų metų metinius veiklos planus. 

Strateginio plano koregavimas atliekamas lapkričio–gruodžio mėnesiais. Strateginio plano uždaviniai 

ir priemonės gali būti papildomi arba keičiami kasmet.  

Projektus dėl strateginio plano pataisymo gali teikti kiekvienas Centro bendruomenės narys. Projektai 

dėl strateginio plano keitimo turėtų būti pateikiami raštu Centro 20192023 metų strateginio plano rengimo 

darbo grupei. Visi pasiūlymai turi būti apsvarstyti Centro 20192023 metų strateginio plano rengimo darbo 

grupėje, Centro taryboje. 

Jei pasiūlymui pritaria Centro taryba, strateginio plano pakeitimas turi būti teikiamas Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pritarti. 

 

Kasmet pasiekti strateginio plano įgyvendinimo rezultatai pristatomi Centro bendruomenei (Centro 

tarybai, Mokytojų tarybai), informacija pateikiama Centro interneto svetainėje ir stenduose. 
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