
Kėdainių profesinio rengimo centras 
 (Profesinio mokymo įstaigos pavadinimas) 

 

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1.Bendros žinios apie mokymo įstaigą (pildomai,  jei yra pasikeitimų lyginant su 2015 m. veiklos 

ataskaita) 

 

2. Mokymo įstaigos darbuotojai            

 

2.1. Mokyklos vadovai:  (pildomai,  jei yra pasikeitimų lyginant su 2015 m. veiklos ataskaita) 

 

Direktorius (v. pavardė; mokykloje dirba nuo...metų; vadyb. kat.) 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (v. pavardė; mokykloje dirba nuo...metų; vadyb. kat.) 

 

2.2. Bendras darbuotojų skaičius 2017.01.01 – 129 

 

2.3. Mokytojai: 

 

 

 

Mokytojų skaičius 

 

 

 

 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai  

 

Profesijos   

mokytojai  

Iš jų suteikta 

kvalifikacinė kategorija 

2016 metais 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai  

Profesijos   

mokytojai  

Atestuotų mokytojų skaičius:            

  

     19 

 

     22 1 - 

turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę 

kategoriją 

      -      - - - 

turinčių mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją  

      5      4 1 - 

turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją   

      14      18 - - 

turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 

   

      -      - x x 

neatestuotų mokytojų skaičius  

  

      1      11 x x 

Švietimo pagalbos specialistai 

 Iš viso Ekspertų Metodininkų Vyr. 

specialistų 

Specialieji 

pedagogai 

                 1           -          -         1 

Socialiniai 

pedagogai 

                 2           -           -         1 

 Iš viso I kat. II kat. III kat. IV kat. 

Psichologai 1           -          -        -         1 

 

2.4. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas 

2.4.1. Bendrojo ugdymo mokytojai: 

 

Mokslo metai Bendrojo ugdymo mokytojų, 

tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Proc. nuo bendrojo ugdymo  

mokytojų skaičiaus įstaigoje 
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Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

2015- 2016              1   19         5%          95% 

 

 

2.4.2. Profesijos  mokytojai 

 

Metai Profesijos mokytojų, tobulinusių 

kvalifikaciją, skaičius 

Proc. nuo bendro profesijos 

mokytojų  skaičiaus įstaigoje  

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metu 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

2015- 2016             7             26        21%          79% 

 

2.4.3. Švietimo pagalbos specialistai: 

 

Metai Švietimo pagalbos specialistų tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų per metus 

2015 - 2016                                   -                        4 

 

 

 3. Pirminis profesinis mokymas 

 

3.1. 2016–2017 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos  

 

Programos kodas Programos pavadinimas Mokinių skaičius 

2017.01.01 

217073201  Apdailininko (statybininko) mokymo 

programa 20 

217101301  Virėjo mokymo programa 9 

330041704  Logisto ekspeditoriaus mokymo programa 31 

330071505  Suvirintojo mokymo programa 55 

330071605  Automobilių elektromechaniko mokymo 

programa 72 

330071612  Technikos priežiūros verslo darbuotojo 

mokymo programa 12 

330072104  Maisto pramonės darbuotojo mokymo 

programa 44 

330073202  Apdailininko (statybininko) mokymo 

programa 45 

330101201  Kirpėjo mokymo programa 8 

330101304  Padavėjo ir barmeno mokymo programa 19 

440041101  Apskaitininko ir kasininko mokymo programa 33 

440041718  Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo 

mokymo programa 32 

440071502  Suvirintojo mokymo programa 40 

440071612  Automobilių elektromechaniko mokymo 

programa 45 

440073217  Pastatų šiltintojo mokymo programa 23 
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440101201  Kirpėjo mokymo programa 26 

440101307  Virėjo mokymo programa 30 

440101311  Padavėjo ir barmeno mokymo programa 29 

440104109  Tarptautinių vežimų vairuotojo 

ekspeditoriaus mokymo programa 74 

445072301  Sukirpėjo-konstruktoriaus ir modeliuotojo 

mokymo programa 16 

 

 

3.2. 2016–2017 m. m. pradėtos vykdyti pirminio profesinio mokymo programos:  

 

Programos kodas Programos pavadinimas Mokinių skaičius 

217101301  Virėjo mokymo programa 9 

440073217  Pastatų šiltintojo mokymo programa 23 

445072301  Sukirpėjo-konstruktoriaus ir 

modeliuotojo mokymo programa 16 

 

3.3. Daugiau kaip 3 metus nevykdomos, tačiau į licenciją įrašytos, pirminio profesinio mokymo 

programos: 

 

Programos kodas Programos pavadinimas 

210052106 Suvirintojo mokymo programa 

210052118 Technikos šaltkalvio remontininko mokymo programa 

210054213 Siuvinių gamintojo mokymo programa 

210058205 Mūrininko betonuotojo mokymo programa 

210062106 Žemės ūkio gamybos verslo darbininko mokymo programa 

210081104 Virėjo mokymo programa 

211054213 Siuvinių gamintojo mokymo programa 

211058209 Staliaus mokymo programa 

330034101 Pardavėjo mokymo programa 

330052204 Elektros įrenginių elektromechaniko mokymo programa 

330052503 Automobilių kėbulų remontininko mokymo programa 

330054212 Siuvėjo mokymo programa 

330058209 Staliaus mokymo programa 

330062102 Agroserviso darbuotojo mokymo programa 

330062202 Želdinių tvarkytojo mokymo programa 

440034603 

Kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus mokymo 

programa 

440052502 Automobilių mechaniko mokymo programa 

440052503 Automobilių kėbulų remontininko mokymo programa 

440052513 Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa 

440054212 Siuvėjo mokymo programa 

 

Dėl kokių priežasčių minimos programos nebevykdomos: nesurenkamos grupės. 
 

3.4. 2016–2017 m. m. vykdomos modulinės mokymo programos: 

 

Programos kodas Programos pavadinimas Mokinių skaičius 

2016.01.01 
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3.5. 2017–2018 m. m. planuojamos vykdyti modulinės mokymo programos: 

 

Programos kodas Programos pavadinimas 

M43041701 Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa 

M44101302 Virėjo modulinė profesinio mokymo programa 

M44101202 Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo 

programa 

 

 

3.6. Mokiniai 

3.6.1. Mokinių skaičius: 

 

Mokslo metai Mokinių skaičius spalio 1 d.   Iš jų turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių  

2016 – 2017   768 30 

 

3.6.2.Mokinių priėmimas: 

 

Mokslo metai 

 

Priėmimo planas 

 

Priimta 

(iki ŠMM nustatytos bendrojo 

priėmimo galutinės datos) 

2016–2017  295 418 

 

3.6.3. Mokinių „nubyrėjimas“: 

 

 2015–2016 m. m. 

M
o
k
in

ių
 s

k
ai

či
u
s 

0
9
.0

1
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. 
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Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso 733 132 18 

Iš jų:    

Perėjo mokytis į kitas mokyklas  12 1,6 

Pakeitė gyvenamąją vietą  3 0,4 

Dėl vaikų auginimo  2 0,3 

Dėl ligos  2 0,3 

Dėl nepažangumo  19 2,6 

Dėl pamokų nelankymo  27 3,7 

Dėl sunkių materialinių sąlygų  - - 

Išvyko į užsienį  37 5,0 

Įsidarbino  26 3,6 

Dėl kitų priežasčių   4 0,5 
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3.6.4. Mokinių lankomumas: 

 

Mokslo metai Vidutiniškai 1 mokinys per 

mokslo metus praleido iš viso 

pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo 

metus praleido pamokų dėl 

nepateisinamų priežasčių 

2015–2016 167,2 137,9 

 

Išvardinkite priežastis dėl kurių mokiniai praleido be pateisinamos priežasties daugiausia pamokų 

ir kokių imtasi priemonių lankomumui pagerinti Priežastys: 

- socialinių įgūdžių stoka; 

- motyvacijos stoka; 

- tėvų išvykimas dirbti į užsienį;  

- sunki šeimos materialinė padėtis. 

Priemonės: 

- informuojami tėvai apie lankomumą ir pažangumą; 

- individualūs pokalbiai su mokiniais, tėvais ar globėjais; 

- svarstomi Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose; 

- bendraujama su policijos, seniūnijų darbuotojais. 

 

3.7. El. dienyno bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme įdiegimo metai  2012 

 

       Jei el. dienyno nėra, paaiškinkite kodėl jo nėra ir kada bus įdiegtas.  

 

4. 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 

 

 

5. Papildyta licencija naujomis pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programomis 

 

Metai Programos 

kodas 

Programos pavadinimas 

2016 362034101 Pardavėjo mokymo programa 

 217081104 Virėjo mokymo programa 

 260102202 Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus, mokymo programa 

  

6. Sektorinių praktinio mokymo centrų veikla 2016.10.20- 12.30 laikotarpiu (pildoma 

atskirai apie kiekvieną SPMC) 

 

6.1. Praktinio mokymo organizavimas profesinio mokymo įstaigos, turinčios sektorinį praktinio 

mokymo centrą, mokiniams, mokytojams: 
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Pirminio, tęstinio profesinio 

mokymo programos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

      

 

6.2. Praktinio mokymo organizavimas kitų profesinio mokymo įstaigų mokiniams, mokytojams : 

PMĮ 

pavadinimas 

Pirminio, 

tęstinio 

profesinio 

mokymo 

programos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

       

 

6.3. Praktinio mokymo organizavimas kolegijų, universitetų studentams, dėstytojams: 

Mokymo 

įstaigos 

pavadinimas 

Studijų 

programos 

pavadinimas 

Studentų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dėstytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

    

 

   

 

6.4. Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams: 

Bendrojo 

ugdymo 

mokyklos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius  

Vykdytų (planuojamų) 

užsiėmimų SPMC 

paskirtis: technologijų 

pamokų organizavimas, 

profesinis orientavimas 

ir kt.  

Pastabos 

(nurodykite ar turitę 

sudarytas sutartis su 

bendrojo ugdymo 

mokyklomis dėl 

technologijų 

pamokų 

organizavimo)  

     

 

6.5. Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas įmonių darbuotojams: 

Juridinio asmens 

pavadinimas 

Asmenų skaičius  Valandų 

skaičius 

           Pastabos 

    

 

7. Ugdymo proceso organizavimas 

 

7.1. Mokinių pažangumas: 

 

Mokslo metai / 

Programa 

2015–2016 

Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo programa 85,2 

Vidurinio  ugdymo programa 72,6 
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7.2. Mokykliniai ir brandos egzaminai 

7.2.1. 2016 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

  

Egzaminas 
                                             2016 m. 

Laikė Išlaikė Proc. 

Lietuvių kalba ir literatūra 67 67 100 

Technologijos 84 84 100 

 

7.2.2. 2016 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:  

 

Egzaminas 
 

Laikė 
Išlaikė Proc. 

Balai  

1–49 50–99 100 

Istorija 3 3 100 3   

Anglų kalba 9 8 88,9 5 3  

                    Iš viso: 12 11 91,7 8 3  

 

7.3. Pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas  

7.3.1. Pagrindinio ugdymo organizavimas: 

 

 Klasių skaičius Mokinių skaičius 

9 klasė  1 34 

10 klasė  2 47 

 

7.3.2. Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas: 

 
Mokslo metai Dvyliktokų  

skaičius m. 

m. pabaigoje 

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių 

skaičius   

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių dalis 

(proc.) 

Dešimtokų   

skaičius m. 

m. pabaigoje 

Pagrindinio  

išsilavinimo    

pažymėjimus 

gavusių 

mokinių 

skaičius   

Pagrindinio  

išsilavinimo    

pažymėjimus 

gavusių 

mokinių dalis 

(proc.) 

2015–2016  93 68 73,1 47 42 89,4 

 

8. Profesinis mokymas 

 

8.1. Mokymo pameistrystės forma organizavimas: 

 

Programos, vykdomos  pameistrystės forma, 

pavadinimas 

Mokinių registre 

registruotų asmenų 

skaičius 

Įmonės, kurioje vyko 

mokymai, pavadinimas 

   

 

8.2. Kompetencijų vertinimas ir absolventų įsidarbinimas 

8.2.1. Pirminis profesinis mokymas 2016 m.: 

     

 

Eil. 

Nr. 

 

Mokymo programos 

pavadinimas ir valstybinis 

kodas 

Baigiamojo 

kurso 

mokinių 

skaičius 

         Iš jų įgijo kvalifikaciją 

Mokinių 

skaičius 

Proc. Kvalifikacijos  

įvertinimo vidurkis 

1. Suvirintojas 440052106 17 16 94,1 7,5 

2. Padavėjas - barmenas 

440081101 

14 13 92,9 7,6 



8 

 

3. Apdailininkas 

(statybininkas) 330058201 

12 12 100,0 7,9 

4. Automobilių mechanikas 

330052502 

9 9 100,0 7,2 

5. Maisto pramonės 

darbuotojas 330054105 

13 13 100,0 7,9 

6. Apdailininkas 

(statybininkas) 217058201 

10 9 90,0 7,7 

7. Padavėjas ir barmenas 

330081101 

6 5 83,3 7,2 

8. Virėjas 330081109 10 10 100,0 7,2 

9. Siuvimo verslo paslaugų 

teikėjas 440034723 

11 11 100,0 8,0 

10. Suvirintojas 440052106 26 25 96,2 7,8 

11. Virėjas 440081112 24 22 91,7 7,7 

12. Logistas  ekspeditorius 

330034714 

9 9 100,0 7,1 

13. Automobilių 

elektromechanikas 

330052501 

19 18 94,7 7,0 

14. Tarptautinių vežimų 

vairuotojas ekspeditorius 

440084020 

23 19 82,6 8,0 

15. Apskaitininkas-kasininkas 

440034401 

20 18 90,0 8,5 

16. Prekybos įmonių 

vadybininko padėjėjas 

440034732 

31 24 77,4 9,0 

17. Prekybos įmonių 

vadybininko padėjėjas 

440034732 

26 20 76,9 8,5 

18. Tarptautinių vežimų 

vairuotojas ekspeditorius 

330084020 

11 9 81,8 7,3 

 

8.2.2. Absolventų įsidarbinimas (lapkričio 1 d.) 

 
 

 

 

Programos pavadinimas 

(kodas) 
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Suvirintojas 440052106 16 11 6 2 2    3 

Padavėjas - barmenas 

440081101 

13 9 5 4 4     

Apdailininkas 

(statybininkas) 

330058201 

12 11 10 1  1    
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Automobilių mechanikas 

330052502 

9 8  1 1     

Maisto pramonės 

darbuotojas 330054105 

13 6 5 5 5  1 1  

Apdailininkas 

(statybininkas) 

217058201 

9 4 3 3 3  1 1  

Padavėjas ir barmenas 

330081101 

5 3 3    1  1 

Virėjas 330081109 10 7 2 2 2  1   

Siuvimo verslo paslaugų 

teikėjas 440034723 

11 6 2 3 2 1   2 

Suvirintojas 440052106 25 15 6 4 4    6 

Virėjas 440081112 22 8 4 11 10 1  1 2 

Logistas  ekspeditorius 

330034714 

9 5 2 1 1  2  1 

Automobilių 

elektromechanikas 

330052501 

18 13 6    2 2 1 

Tarptautinių vežimų 

vairuotojas 

ekspeditorius 

440084020 

19 11 4 2 2  5  1 

Apskaitininkas-

kasininkas 440034401 

18 9 5 7 7    2 

Prekybos įmonių 

vadybininko padėjėjas 

440034732 

24 12 10 9 9    3 

Prekybos įmonių 

vadybininko padėjėjas 

440034732 

20 11 9 6 6  2  1 

Tarptautinių vežimų 

vairuotojas 

ekspeditorius 

330084020 

9 5 2 1 1  3   

 

9.  Neformaliojo ugdymo organizavimas 

 

 Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo būrelius įstaigoje 2016–2017 m. m., skaičius ir 

dalis (proc.) nuo visų besimokančiųjų mokykloje –  93  (12 %).  

 Valandų, skirtų neformaliajam ugdymui 2016–2017   m. m., panaudojimas: skirta 1740    

val.,  panaudota 640 val. 

 

10. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 2016 metais (projektų pavadinimai, dalyvių 

skaičius 

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

dalyviai. 

2. Nr. 2015-1-LT01-KA102-013201 ,,Tarptautinė patirtis-paslaugų kokybės užtikrinimas“ -8 

dalyviai. 
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3. Nr. 2014-1-DE02-KA202-001582 “PROVED” (“Produktyvus mokymas profesiniame 

rengime”) – 4 dalyviai. 

4. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo  projektas„Ugdyk eko žmogų“ , Nr. LMF 1-9 – 12 

dalyvių. 

5. Nr. 2016-1-LT01-KA101- 022889 „Profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas dirbant su 

socialinę riziką ir atskirtį patiriančiais mokiniais“ – 8 dalyviai. 

6. Nr. 2016-1-LT01- KA116-023109 „Tarptautinė patirtis - profesinio mokymo kokybės 

užtikrinimas“ – 21 dalyvis. 

7. Nr. 2016-1-RO01-KA219-024515 „The Virtual Universe We Want“ (Virtuali visata – kurios 

mes norime“) – 3 dalyviai. 

8. EEE stipendijų programos projektas Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-034 „Profesinio mokymo 

mokinių pasiekimų gerinimas modernizuojant ugdymo turinį ir tobulinant švietimo darbuotojų 

kvalifikaciją“ – 6 dalyviai. 

9. Nordplus Adult Nr. NPAD- 2015/10009 „Inovatyvus profesinės užsienio kalbos mokymas – raktas į 

suaugusiojo mokymosi motyvaciją“ – 7 dalyviai. 

11. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose  
2016 metais (konkurso pavadinimas, mokinių skaičius, pasiekimai)  

Eil. 

Nr. 
Konkurso pavadinimas Mokinių skaičius Pasiekimai 

1. Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas 

„Krauk ir vežk 5“ 
3 IV vieta 

2. Respublikinė „Saugaus  eismo“ viktorina 4 VI vieta 

3. Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas 

„Geriausias jaunasis artojas 2016 “ 
1 XII vieta 

4. Respublikinis 2016 metų plytelių klojimo profesinio 

meistriškumo konkursas XIV tarptautinėje 

mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje 

„Studijos 2016“ 

2 III vieta 

5. Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas 

„Geriausias maisto pramonės darbuotojas (duonos 

ir pyrago gaminių kepėjas) 2016“ 

1 I vieta 

6. Nacionalinis apdailininko (statybininko) mokymo 

programos profesinio meistriškumo konkursas 

„Šauniausias apdailininkas 2016“ 

2 I vieta 

7. Respublikinis LITHUANIAN OPEN 

CHAMPIONSHIP „Dieninė šukuosena“ studentų 

rungtis 

1 IV vieta 

 
 

12. Dalyvavimas parodoje „Studijos 2016“ 

Kėdainių profesinio rengimo centras vasario 4-5 dienomis dalyvavo Vilniuje, Lietuvos 

parodų ir kongresų centre „Litexpo” ,kurioje  vyko tradicinė XIV tarptautinė mokymosi, žinių ir 

karjeros planavimo paroda „Studijos 2016". Parodos metu Centro mokiniai pristatė  padavėjo ir 

barmeno, kirpėjo, siuvimo verslo paslaugų teikėjo profesijas. Parodos metu vasario 4-5 d. vyko 

respublikinis plytelių klojėjų profesinio meistriškumo konkursas, kuriame Kėdainių profesinio 

rengimo centro mokinių komanda iškovojo trečią vietą.  

 

13. Atvirų durų dienų organizavimas 

1.2016 m. balandžio 7 d. organizuotas Atvirų durų dienos renginys „Specialybių mugė 2016“.  
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2. Organizuoti pažintiniai ir patyriminiai profesinio veiklinimo renginiai.  

3. Renginiuose dalyvavo: 

Savivaldybės pavadinimas Mokyklų skaičius Mokinių skaičius 

Kėdainių miesto ir rajono sav. 14 267  

Jonavos r. sav. 2 14 

Panevežio r. sav. 1 17  

Radviliškio r. sav 2 25 

Iš viso: 19 323 

 

14 Socialinė parama mokiniams ir mokinių pavėžėjimas 

Materialinė parama: mokinių skaičius – 31, skirta suma – 1374,88. 

Kelionės kompensavimas: mokinių skaičius – 472, skirta suma – 6087,46. 

Nemokamas maitinimas: mokinių skaičius – 15, skirta suma – 1211,25. 

 

15. Biudžeto lėšų panaudojimas 

Kėdainių profesinio rengimo centras 2016 m. vykdė veiklą pagal 3 išlaidų sąmatas: 

1. Švietimo ir mokslo administravimo programą (11.002) - 1 526,8 tūkst. Eur.  

Sutaupytos stipendijų (32 tūkst. Eur), darbo užmokesčio fondų (48,5 tūkst. Eur), komunalinių 

paslaugų (4,0 tūkst.) ir kvalifikacijos kėlimui (1,5 tūkst. Eur) lėšos pagal Centro poreikį perskirstytos 

tarp išlaidų straipsnių. Iš šių lėšų Centras atnaujino mokymo įrangą ir atliko būtinus naujų klasių 

remonto darbus.  

Papildomai gauta 20,0 tūkst. Eur ilgalaikio turto einamojo remonto darbams, 6,0 tūkst. Eur – 

prekėms įsigyti, bei 15,3 tūkst. Eur Centro darbuotojų, gaunančių minimalųjį atlyginimą, darbo 

užmokesčiui padidinti. Dėl mokinių skaičiaus pasikeitimo 2016-09-01, darbo užmokesčiui 

papildomai skirta 10,5 tūkst. Eur. Dėl antrą kartą besimokančiųjų, stipendijų fondas sumažintas 4,0 

tūkst. Eur. 

2. Švietimo ir mokslo administravimo (asignavimų valdytojo pajamų įmokos) programą 

(11.002) - 119,2 tūkst. Eur. Sąmatoje 2015 m. įmokėtas pajamų įmokų likutis įskaitytas 2016 metams 

sudarė 13,7 tūkst. Eur.  

Dėl gautų įplaukų už suteiktas paslaugas ir parduotą žemės ūkio produkciją sumažėjimo, ši 

sąmata per 2016 m buvo sumažinta 39,4 tūkst. Eur. Pagal poreikį, ši sąmata buvo perskirstyta tarp 

išlaidų straipsnių. 

3. Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimo programa (11.001) - 68,8 tūkst. Eur. Dėl 

neišnaudotų lėšų ši sąmata buvo sumažinta 0,3 tūkst. Eur. 

Nacionaliniam profesinio meistriškumo konkursui „Statybininkas (apdailininkas-plytelių 

klojėjas) 2016“ skirta ir panaudota 1,0 tūkst. Eur. Lietuvos artojų varžytuvėms organizuoti skirta ir 

panaudota 0,9 tūkst. Eur. Asmenų įgytų kompetencijų vertinimo organizavimui skirta 2,2 tūkst. Eur, 

panaudota 85,5 proc. skirtų lėšų. Šios lėšos taip pat neišnaudotos dėl mokinių skaičiaus pokyčio. 

Bendrabučio remonto darbams skirta 65,0 tūkst. Eur. Šios lėšos panaudotos 100 proc. 

 

              2016 m. biudžetinių lėšų panaudojimas pagal išlaidų straipsnius ir programas 

Išlaidų straipsniai 

Švietimo ir mokslo 

administravimo 

programos lėšos, 

tūkst. Eur 

Švietimo ir 

mokslo 

administravimo 

(pajamų įmokų) 

programos 

lėšos, tūkst. Eur 

Valstybės 

švietimo 

strategijos 

įgyvendinimo 

programos 

lėšos, 

tūkst.Eur 

Iš viso, Eur 

Darbo užmokestis ir socialinio 

draudimo mokestis 
1 173,3 21,8  1 195,1 



12 

 

Medikamentai ir darbuotojų 

sveikatos tikrinimas 
 0,7  0,7 

Ryšių paslaugos 2,0 0,6 0,5 3,1 

Transporto išlaikymas 30,0 4,8  34,8 

Apranga ir patalynė  1,0  1,0 

Spaudiniams 14,0   14,0 

Kitos prekės 78,0 59,0 1,2 138,2 

Komandiruočių išlaidoms 1,2 1,0  2,2 

IMT einamajam remontui 67,0 1,5  68,5 

Kvalifikacijos kėlimui 4,3 1,0  5,3 

Komunalinės paslaugos 83,0 2,5  85,5 

Kitos paslaugos 11,5 9,9 2,1 23,5 

Darbdavio socialinė parama 3,0   3,0 

Stipendijoms 59,0   59,0 

Gyvenamieji pastatai   65,0 65,0 

Iš viso: 1 526,3 103,8 68,8 1 698,9 

 

16. Įstaigos finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas: 

 

Metai Visos pajamos, 

tūkst. eurų 

Gauta pajamų, tūkst eurų 

Už suteiktas mokymo 

paslaugas 

Už kitas teiktas paslaugas 

2016 222,7 159,5 63,2 

 

Paslaugų aprašymas: 

Didžiausią 2016 m. Centro mokymo pajamų dalį (71,6 proc.) sudarė pajamos, vykdant 

mokymus pagal Darbo rinkos rėmimo programą. Centre organizuoti mokymai pagal įvairias tęstinio 

mokymo programas (suvirintojo elektra, šaltkalvio remontininko, elektros įrenginių ir ekploatavimo 

elektromonterio, medkirčio ir pan.) grupėms ir pavieniams mokiniams. Taip pat buvo organizuojami 

mokymai įvairioms (B, SZ, TR1, TR2, SM) kategorijoms įgyti. Vykdomas neformalusis suaugusiųjų 

švietimas.  

Didžiausią 2016 m. kitų pajamų dalį (85,7 proc.) Centras uždirbo vykdydamas žemės ūkio 

veiklą, t.y. pardavė žemės ūkio produkcijos už 37,2 tūkst. Eur. Taip pat Centras nuomojo vairavimo 

aikštelę, kaminą mobiliojo ryšio antenų eksploatavimui, patalpas ir autobusiukus. Teikdamas šias 

paslaugas uždirbo 6,2 tūkst. Eur pajamų. Mokiniai moka mėnesinį mokestį už gyvenimą 

bendrabutyje. Mokinių maitinimas organizuojamas Centro valgyklose. 

 

17. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis 

Bendradarbiaujama su rajono ir regiono bendrojo ugdymo mokyklomis, socialiniais 

partneriais (darbdaviais), profesinėmis mokyklomis. Per 2016 metus buvo pasirašytos 22 

bendradarbiavimo sutartys su šalies verslo įmonėmis, bendrojo lavinimo mokyklomis ir 

profesinėmis mokyklomis (atnaujintos arba pasirašytos pirmą kartą). Užmegzti ryšiai su Estijos, 

Baltarusijos, Ukrainos profesinio mokymo įstaigomis. 

 

18. Svarbiausi įstaigos pasiekimai ir problemos  

 

Pasiekimai: 

 

18.1. Dalyvauta konkursuose, varžybose: 
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- 20-oje Tarptautinėje verslo praktinio mokymo firmų mugėje „Vilnius 2016“ (bronzinės 

mugės VPMF stendo nominacija); 

- Tarptautiniame festivalyje „Saulės šypsena“; 

- Respublikiniame 2016 m. plytelių klojimo profesinio meistriškumo konkurse XIV 

tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2016“ (laimėta III vieta); 

- Respublikiniame Lietuvos atvirame čempionate „Dieninė šukuosena“. Studentų rungtis 

(laimėta IV vieta); 

- Respublikiniame virėjo mokymo programos profesinio meistriškumo konkurso „Žemės 

diena“ II etape; 

- Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Geriausias maisto pramonės 

darbuotojas (duonos ir pyrago gaminių kepėjas) 2016“ (laimėta I vieta); 

- Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Šauniausias apdailininkas 2016“ 

(laimėta I vieta); 

- Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Krauk ir vežk 5“ (laimėta IV vieta); 

- Nacionaliniame kirpėjų profesinio meistriškumo konkurse; 

- Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Geriausias jaunasis automechanikas 

2017“ – I etape;  

- Respublikinėje „Saugaus eismo“ viktorinoje (laimėta VI vieta); 

- Respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse „Geriausias jaunasis artojas 2016“ 

(laimėta III vieta paprasto plūgo kategorijoje, XII vieta); 

- Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2016- Pavasario sesija“ (lietuvių 

kalba-laimėta I ir II vietos); 

- Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2016 – Pavasario sesija“ (matematika 

– II ir III vietos); 

- Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2016 – Pavasario sesija“ (fizika – I 

vieta); 

- Respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse „Padavėjas ir barmenas 2016“; 

- Respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse „Suvirintojas 2016“; 

 - XXII Lietuvos mokinių dailės olimpiadoje „Mano namai“; 

- Respublikiniame dainų konkurse „Laisvės pavasaris“, skirtame Kovo 11-ajai paminėti 

(laimėta III vieta); 

- Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių užsienio kalbų (anglų) konkurse 

(laimėta I vieta); 

- Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių lietuvių kalbos ir literatūros konkurse 

„Raštingiausias būsimasis darbuotojas“; 

- Vilkijos žemės ūkio mokykloje organizuotame konkurse „Raštingiausias gamtamokslis“; 

- Regioninėse profesinių mokyklų futbolo varžybose; 

- Rajono talentų konkurse „Aš galiu“. 

18.2. Organizuoti konkursai: 

- Dailyraščio konkursas „Rašom!2016“, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 

paminėti; 

- Mokyklinis profesinio meistriškumo konkursas „Šauniausias automechanikas 2016“; 

- Mokyklinis kirpėjų profesinio meistriškumo konkursas „Geriausias kirpėjas 2016“; 

- Mokyklinis siuvėjų profesinio meistriškumo konkursas „Aš gebu“. 

18.3. Atlikti tyrimai, apklausos: 

- Tyrimas „Mokymas, mokymasis ir išmokimas“; 

- Tyrimas „Patyčios mokykloje“; 

- Tyrimas „Mokinių poreikių tenkinimas“; 

- Apklausa „Ugdymo kokybė“; 

- Tyrimas „Mokymosi stiliai“. 

- I kurso mokinių adaptacijos tyrimas. 
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18.4. Organizuoti renginiai, susitikimai, akcijos: 

- Akcija, skirta Sausio 13- ajai paminėti „Atmintis gyva, nes liudija“; 

- Paskaitos „Ar žalingi įpročiai tavo draugai?“, „Šeimos planavimas“; 

- Paskutinio skambučio šventė; 

- Abiturientų šimtadienio šventė; 

- Susitikimas su maisto pramonės sektoriaus darbdaviais, jų atstovais; 

- Veiksmo savaitė „Be patyčių 2016“; 

- Karjeros diena; 

- Atvirų durų diena „Specialybių mugė“; 

- Projektas –akcija „Jauki edukacinė erdvė – sėkmingo bendradarbiavimo rezultatas“; 

- Socialinė akcija „Darom2016“; 

- Kultūrinė ir pažintinė diena „Lietuvos kariuomenės pristatymas“; 

- Popietė, skirta V.Šekspyro gyvenimui ir kūrybai paminėti; 

- Centro bendruomenės garbės diena; 

- Akcija „Būk stilingas – nerūkyk“, skirta pasaulinei nerūkymo dienai paminėti; 

- Fizinio aktyvumo diena „Linksmoji olimpiada“; 

- Diplomų įteikimo šventė; 

- Rugsėjo pirmosios šventė; 

- Profesinio mokymo programų ir mokymo bazės pristatymas Kauno teritorinės darbo 

biržos Kėdainių skyriaus lankytojams; 

- Renginiai, skirti Centro 15 metų sukakčiai paminėti; 

- Mokytojų dienos šventė; 

- Pasaulinė košės diena; 

- Akcija „Vaistai gydo nuo vienos ligos, arbata- nuo visų“; 

- „Išsipildymo akcija 2016“ – Pyragų diena; 

- Advento puokščių paroda; 

-  Popietė Centro bendruomenei „Mokomės žaisdami“; 

-  Europos profesinių gebėjimų savaitė. 

18.5. Organizuoti gerosios darbo patirties seminarai, paskaitos, konferencijos: 

- Respublikinė profesinio ir suaugusiųjų ugdymo institucijų konferencija „Mokymas(is) 

kitaip“; 

- Praktinis seminaras „Tortų apdengimas cukraus mase ir cukrinėmis gėlėmis“; 

- Seminaras „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesinis mokymasis ir 

ugdymo ypatumai“; 

- Praktinis seminaras „Užkandinio torto gamyba“; 

- Seminaras „Erasmus+ programos mobilumo projektų sklaida“; 

- Tarptautinis seminaras „Inovatyvūs profesinės anglų kalbos mokymo(si) metodai“. 

18.6. Organizuoti seminarai: 

- Seminaras rajono ugdymo karjerai koordinatoriams „Patyriminis profesinis veiklinimas 

– patirtis, nauda ir galimybės“; 

- Seminaras „Sėkminga pamoka“; 

- Seminaras „Blakstienų priauginimo verslo subtilybės“; 

- Grožio pamokos „Naujausios plaukų priežiūros ir garbanojimo bei dieninio makiažo 

tendencijos“; 

- Seminaras „Makiažo pagrindai“; 

- Italų firmos „Selective“ seminaras „Plaukų tiesinimas“; 

-  UAB „Meffert Baltik“ seminaras „Fasadų šiltinimo sistemos“. 

18.7. Dalyvauta edukacinėse pamokose: 

- Profesinio praktinio mokymo pamoka Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos 

sektoriniame centre; 

- Integruota profesinio praktinio mokymo pamoka su statybos sektoriaus atstovais; 
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- Profesinio praktinio mokymo pamoka Kauno ekspozicijų centre „Sporto mugė 2016“; 

- Pamoka – susitikimas su darbo biržos atstovais „Lengviausias kelias įsidarbinti“; 

- Edukacinė pamoka Balio ir Vandos Sruogų name-muziejuje; 

- Profesinio praktinio mokymo pamokos prekybos centruose „Maxima“, „Norfa“, „Iki“; 

- Pamoka-paskaita „Kaip papildomai užsidirbti namuose“; 

-Profesinio praktinio mokymo pamoka UAB „Domus solution“; 

-Edukacinė pamoka 1863 m. sukilimo muziejuje Paberžėje, Kėdainių r.; 

- Edukacinė pamoka Lietuvos Respublikos muitinės muziejuje; 

- Edukacinė pamoka Lietuvos dailės muziejuje; 

- Integruota profesinio praktinio mokymo pamoka Tarptautinėje statybų ir remonto 

parodoje „Resta 2016“; 

- Integruota profesinio praktinio mokymo pamoka UAB „Palemono keramika“; 

- Edukacinė pamoka Maironio lietuvių literatūros muziejuje; 

- Edukacinė pamoka „Literatūriniai Anykščiai“; 

- Edukacinė pamoka Europos parke, Pinigų muziejuje; 

- Profesinio praktinio mokymo pamokos Dotnuvos slaugos namuose, Kėdainių r. 

- Edukacinės pamokos „Grožio diena“ Josvainių socialiniame ir ugdymo centre, 

Kėdainių r.; 

- Profesinio praktinio mokymo pamokos grožio salone „Harmonija“; 

- Edukacinė integruota pamoka Markučių dvare, Vilniaus r.; 

- Mokslo pažinimo pamokos renginyje „Tyrėjų naktis“; 

- Patyriminės pamokos „Herojaus kelionė“; 

- Edukacinė pamoka J.Tumo -Vaižganto memorialiniame bute-muziejuje; 

- Edukacinė integruota pamoka „Lobių ieškojimas“ Krekenavos regioniniame parke; 

- Edukacinė pamoka parodoje „Pirk prekę lietuvišką“; 

- Profesinio praktinio mokymo pamokos UAB „Sakret“; 

- Profesinio praktinio mokymo pamokos UAB „Rokų keramika“; 

- Edukacinė pamoka Baltijos maisto ir gėrimų parodoje „BAF 2016“; 

- Edukacinė pamoka stiliaus bei grožio parodoje „Moters pasaulis 2016“; 

- Profesinio praktinio mokymo pamokos Kėdainių r. ūkininkų ūkiuose; 

- Integruota UAB „Tikkurila“ profesinio praktinio mokymo pamoka 

- Profesinio praktinio mokymo pamokos Panevėžio darbo rinkos centre; 

- Profesinio praktinio mokymo pamokos Kėdainių globos namuose „Saulutė“; 

- Edukacinė pamoka „Literatūrinis Kaunas“; 

- Profesinio praktinio mokymo pamokos Panevėžio Margaritos Petkevičaitės paslaugų ir 

verslo mokyklos sektoriniame centre. 

18.8. Dalyvauta: 

               - Lietuvos moksleivių dainų šventės „Tu mums viena“ jomarke; 

               - Tarptautinėje mokymosi, studijų ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2016“; 

- Tarptautinėje konkurse-mugėje „Tradiciniai amatai- tautos paveldas“; 

- Respublikinės suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi spalvos“ renginiuose; 

- Kėdainių r. bendruomenių renginyje „Gyvenk sveikiau“; 

- Kėdainių miesto organizuotose mugėse. 

18.9. Tapome asociacijų nariais: 

 - Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija; 

 - Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija („Liba“). 

 

Problemos: 

 - Mokinių motyvacijos stoka; 

 - Mokinių lankomumas; 

 - Nerenovuoti pastatai; 
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 - Inertiškumas, rezervuotas požiūris į pokyčius, atsinaujinimą; 

 - Mokymo bazės modernizavimas ir atnaujinimas. 

 

 

19. Įstaigos perspektyvos 

 

 - Atnaujinama Centro teisinė bazė; 

 - Orientavimasis į paslaugų kokybės gerinimą; 

 - Orientavimasis į mokymo bazės atnaujinimą ir modernizavimą; 

 - Veiklos sričių ir turto inventorizacija, atsisakymas nuostolingo ir neperspektyvaus turto/veiklos. 

 

 

Pritarta Kėdainių PRC tarybos 2017-01-12 protokoliniu nutarimu Nr. V7-1. 

 
 


