
Kėdainių profesinio rengimo centras 
(Profesinio mokymo įstaigos pavadinimas) 

 

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1.Bendros žinios apie mokymo įstaigą  

 

2. Mokymo įstaigos darbuotojai 

 

2.1. Mokyklos vadovai:  

 

Direktorius:  Dangiras Kačinskas; Centre dirba nuo 2014 m. rugsėjo 23 d.; I vadybos kvalifikacinė 

kategorija. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: Olga Zaborskienė; Centre dirba nuo 2015 m. balandžio 1 d.; II 

vadybos kvalifikacinė kategorija.  

 

2.2. Bendras darbuotojų skaičius 2018.01.01 – 129 

 

2.3. Mokytojai: 

 

Mokytojų skaičius 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Profesijos 

mokytojai 

Iš jų suteikta kvalifikacinė 

kategorija 2017 metais 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Profesijos 

mokytojai 

Atestuotų mokytojų skaičius: 16 20 - - 

turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę 

kategoriją 

- - - - 

turinčių mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją  

6 6 1 1 

turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją 

10 14 - - 

turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją - - x x 

neatestuotų mokytojų skaičius 1 12 x x 

 

2.4 Švietimo pagalbos specialistai: 

 

 IŠ VISO 
t.t. atestuotų 

specialistų 
Ekspertų Metodininkų 

Vyr. 

specialistų 

Specialieji pedagogai 1 1 - 1 1 

Socialiniai pedagogai 2 1 - 1 - 

 

 
IŠ 

VISO 

t.t. 

atestuotų 

specialistų 

I kat. II kat. III kat. IV kat. 

Psichologai 1  - - - 1 
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2.5. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas 

2.5.1. Bendrojo ugdymo mokytojai: 

 

Mokslo metai 

Bendrojo ugdymo mokytojų, 

tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Proc. nuo bendrojo ugdymo  

mokytojų skaičiaus įstaigoje 

Iki 5 dienų 
5 ir daugiau dienų 

per metus 
Iki 5 dienų 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

2016–2017 4 13 24% 75% 

 

2.5.2. 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 

2016–2017 10 22 31% 69% 

 

2.5.3. Švietimo pagalbos specialistai: 

 

Metai 

Švietimo pagalbos specialistų tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Iki 5 dienų 5 ir daugiau dienų per metus 

2016–2017 - 4 

 

3. Pirminis profesinis mokymas 

 

3.1. 2017–2018 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos  

 

Programos pavadinimas Valstybinis kodas 
Mokinių skaičius 

2018.01.01 

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo 

programa 

M44041101 21 

Automobilių mechaniko mokymo programa 330071606 26 

Automobilių elektromechaniko mokymo programa 330071605 44 

Automobilių elektromechaniko mokymo programa 440071612 22 

Logisto ekspeditoriaus mokymo programa 330041704 14 

Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus mokymo 

programa 

440104109 32 

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti 

vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa 

M32104101 31 

Apdailininko (statybininko) mokymo programa 330073202 37 

Apdailininko (statybininko) mokymo programa 217073201 37 

Padavėjo ir barmeno mokymo programa 330101304 13 

Padavėjo ir barmeno mokymo programa 440101311 15 

Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio 

mokymo programa 

M44101202 23 

Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio 

mokymo programa 

M44061112 23 

Kirpėjo mokymo programa 440101201 11 

Maisto pramonės darbuotojo mokymo programa 330072104 16 
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Sukirpėjo-konstruktoriaus ir modeliuotojo mokymo 

programa 

445072301 9 

Siuvimo verslo paslaugų teikėjo mokymo programa 440041712 20 

Suvirintojo mokymo programa 330071505 31 

Suvirintojo mokymo programa 440071502 26 

Virėjo mokymo programa 217101301 7 

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa M43101302 23 

 

3.2. Tame tarpe 2017–2018 m. m. pradėtos vykdyti pirminio profesinio mokymo programos:  

 

Programos pavadinimas Valstybinis kodas 

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa M44041101 

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

M32104101 

Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa M44101202 

Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa M44061112 

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa M43101302 

 

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

programos: 

 

Programos pavadinimas Valstybinis kodas 

Suvirintojo mokymo programa 210052106 

Technikos šaltkalvio remontininko mokymo programa 210052118 

Siuvinių gamintojo mokymo programa 210054213 

Mūrininko betonuotojo mokymo programa 210058205 

Žemės ūkio gamybos verslo darbininko mokymo programa 210062106 

Virėjo mokymo programa 210081104 

Siuvinių gamintojo mokymo programa 211054213 

Staliaus mokymo programa 211058209 

Pardavėjo mokymo programa 330034101 

Elektros įrenginių elektromechaniko mokymo programa 330052204 

Automobilių kėbulų remontininko mokymo programa 330052503 

Siuvėjo mokymo programa 330054212 

Staliaus mokymo programa 330058209 

Agroserviso darbuotojo mokymo programa 330062102 

Želdinių tvarkytojo mokymo programa 330062202 

Kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus mokymo programa 440034603 

Automobilių mechaniko mokymo programa 440052502 

Automobilių kėbulų remontininko mokymo programa 440052503 

Technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programa 440052513 

Siuvėjo mokymo programa 440054212 

 

Dėl kokių priežasčių minimos programos nebevykdomos - nesurenkamos grupės, programos 

rotuojamos. 
 

3.4. 2017–2018 m. m. vykdomos modulinės mokymo programos: 

 

Programos pavadinimas Valstybinis kodas Mokinių skaičius 

2018.01.01 
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Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo 

programa 

M44041101 21 

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti 

vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa 

M32104101 31 

Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio 

mokymo programa 

M44101202 23 

Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio 

mokymo programa 

M44061112 23 

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa M43101302 23 

 

3.5. 2018–2019 m. m. planuojamos pradėti vykdyti modulinės mokymo programos: 

 

Programos pavadinimas Valstybinis kodas 

Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa M43073202 

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

mokymo programa 
M43072101 

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa M43101303 

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa M43071604 

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa M44071501 

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa M44101201 

Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo 

programa 
M44071605 

Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa M44041701 

Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa M44101303 

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa M43071501 

 

 

3.6. Mokiniai 

3.6.1. Mokinių skaičius: 

 

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

poreikių  

2017 – 2018   600 48 

 

3.6.2.Mokinių priėmimas: 

 

Mokslo metai Priėmimo planas Priimta 

2017–2018  234 245 

 

3.6.3. Mokinių „nubyrėjimas“: 

 2016–2017 m. m. 
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Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso 753 178 23,6 

Iš jų:    

Perėjo mokytis į kitas mokyklas 11  1,5 
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Pakeitė gyvenamąją vietą 4  0,5 

Dėl vaikų auginimo    

Dėl ligos    

Dėl nepažangumo 18  2,4 

Dėl pamokų nelankymo 39  5,2 

Dėl sunkių materialinių sąlygų    

Išvyko į užsienį 36  4,8 

Įsidarbino    

Dėl kitų priežasčių  70  9,2 

 

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 

2016–2017 174,07 126,83 

 

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 

2017 482 219 180 83 1 1 - - 483 

 

 

5. Papildyta licencija naujomis pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programomis 

 

Metai Valstybinis 

kodas 

Programos pavadinimas 

2017 M32104101 Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo 

modulinė profesinio mokymo programa 

 M44061112 Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo 

programa 

 M44101202 Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo 

programa 

 362034101 Pardavėjo mokymo programa 

 217081104 Virėjo mokymo programa 

 260102202 Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus, mokymo programa 

  

 

6.7. ** PMĮ, neturinčios SPMC, mokinių nukreipimas į SPMC 
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PMĮ, į kurią 

nukreipiami mokiniai,  

pavadinimas 

Pirminio, tęstinio profesinio 

mokymo programos pavadinimas 

(valstybinis kodas) 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokiniui 
Panevėžio prekybos ir 

verslo mokykla 
Apskaitininko ir kasininko (440041101) 16 8 

Panevėžio prekybos ir 

verslo mokykla 

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo 

(440041718) 
34 24 

Kauno technikos 

profesinio rengimo 

centras 

Automobilių elektromechaniko 

(330071605) 
16 8 

Kauno statybos ir 

paslaugų centro 

Statybos sektoriaus 

praktinio mokymo 

centras 

Apdailininko (statybininko) 

(330073202) 
13 40 

Kauno statybos ir 

paslaugų centro 

Statybos sektoriaus 

praktinio mokymo 

centras 

Apdailininko (statybininko) 

(217073201) 
31 120 

Kauno maisto pramonės 

ir prekybos mokymo 

centro Viešbučių ir 

restoranų sektorinio 

praktinio mokymo 

centras 

Virėjo (217101301) 8 8 

Panevėžio darbo rinkos 

mokymo centras 
Virėjo modulinė (M43101302) 23 8 

Panevėžio darbo rinkos 

mokymo centras 
Padavėjo ir barmeno (330101304) 13 8 

 

7. Ugdymo proceso organizavimas 

 

7.1. Mokinių pažangumas: 

 

Mokslo metai / 

Programa 

2016–2017 

Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo programa 88,14 

Vidurinio  ugdymo programa 84,68 

 

7.2. Mokykliniai ir brandos egzaminai 

7.2.1. 2017 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

  

Egzaminas 
2017 m. 

Laikė Išlaikė Proc. 

Lietuvių kalba ir literatūra 60 60 100 

Technologijos 60 60 100 

 

7.2.2. 2017 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:  

 

Egzaminas Laikė Išlaikė Proc. 
Balai  

1–49 50–99 100 

Užsienio kalba 14 14 100 6 8 - 
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(anglų) 

Istorija 1 1 100 1 - - 

                    Iš viso: 15 15 100 7 8 - 

 

7.3. Pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas  

7.3.1. Pagrindinio ugdymo organizavimas: 

 

 Klasių skaičius Mokinių skaičius 

9 klasė  2 45 

10 klasė  2 39 

 

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.) 

2016–2017  72 59 82 36 35 97,2 

 

8. Profesinis mokymas 

 

8.1. Mokymo pameistrystės forma organizavimas: 

 

Programos, vykdomos  pameistrystės forma, 

pavadinimas 

Mokinių registre 

registruotų asmenų, 

besimokančių 

pameistrystės forma, 

skaičius 

Įmonės, kurioje vyko 

mokymai, pavadinimas 

Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

5 MB „KEDBITAS“ 

MB „Sabmedija“ 

Kauno Tado Ivanausko 

progimnazija 

Kėdainių lopšelis-darželis 

„Žilvitis“ 

Suvirintojo profesinio mokymo programa 2 UAB „Bakainių statyba“ 

UAB „SAKRET LT“ 

Siuvimo verslo paslaugų teikėjo profesinio 

mokymo programa 

11 UAB „LTP Texdan“ 

UAB „Ramybės sala“ 

AB „Šatrija“ 

Kirpėjo profesinio mokymo programa 1 Grožio salonas „Pas pelenę“ 

Motorinių transporto  priemonių kroviniams vežti 

vairuotojo modulinė profesinio mokymo 

programa 8 

UAB „Gelvybė“,MB 

„Aurenukas“, UAB „Bustra“, 

Ūkininkas Arūnas Sereika, 

UAB „Mano statyba LT“, 

AB „Krekenavos agrofirma“  

Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditorius 

profesinio mokymo programa 

14 

UAB „Movere“, UAB 

„Virenta“, UAB „LTP 

Texdan“, AB „Nordic Sugar 

Kėdainiai“, UAB 

„Transporto vystymo grupė“, 

UAB „Tiskūnų agro“, UAB 

„Minvalda“, MB 

„Autoemocija“, UAB 
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„Hidraulikos centras“, UAB 

„Vikrema“, UAB „Atela“, 

UAB „Ecodumas“, UAB 

„Aristavos ūkis“. 

(M44041101) Apskaitininko ir kasininko 

modulinė profesinio mokymo programa 3 

UAB „Dangų studija“, UAB 

„Kėdainių konservų 

fabrikas“, UAB „Atela“. 

 

8.2. Kompetencijų vertinimas ir absolventų įsidarbinimas 

8.2.1. Pirminis profesinis mokymas 2017 m.: 

     

 

Eil. 

Nr. 

 

Mokymo programos 

pavadinimas ir valstybinis 

kodas 

Baigiamojo 

kurso 

mokinių 

skaičius 

         Iš jų įgijo kvalifikaciją 

Mokinių 

skaičius 

Proc. Kvalifikacijos  

įvertinimo vidurkis 

1. Suvirintojo 440071502 35 32 91,4 7,8 

2. Pastatų šiltintojo 

440073217 

16 14 87,5 8,3 

3. Kirpėjo 440101201 7 5 71,4 8,6 

4. Virėjo 440101307 18 15 83.3 7,7 

5. Suvirintojo 330071505 15 15 100 7,6 

6. Maisto pramonės 

darbuotojo 330072104 

16 15 93,8 9,1 

7. Kirpėjo 330101201 8 8 100 7,8 

8. Apdailininko (statybininko) 

330073202 

11 11 100 8,4 

9. Logisto ekspeditoriaus 

mokymo programa 

330041704  

 

12 

 

12 

 

100 

 

7,2 

10. Automobilių 

elektromechaniko mokymo 

programa 

330071605 

 

20 

 

18 

 

90 

 

7,1 

11. Technikos priežiūros verslo 

darbuotojo mokymo 

programa 

330052513 

 

12 

 

12 

 

100 

 

7,7 

12. Tarptautinių vežimų 

vairuotojo ekspeditoriaus 

mokymo programa 

440104109 

 

31 

 

27 

 

87 

 

7,7 

13. Automobilių 

elektromechaniko mokymo 

programa 

440071612 

 

16 

 

16 

 

100 

 

7,9 

14. Prekybos įmonių 

vadybininko padėjėjo 

mokymo programa 

440041718 

 

 

20 

 

19 

 

95 

 

8,5 

15. Apskaitininko ir kasininko 

mokymo programa 

440041101 

 

25 

 

20 

 

80 

 

7,9 
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8.2.2. Mokinių įsidarbinimas: 

 
 

 

 

Programos pavadinimas 

(valstybinis kodas) 
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Suvirintojo (440071502) 32 23 18 3 1 2 2 - 4 

Pastatų šiltintojo 

(440073217) 
14 12 9 - - - 1 - 1 

Kirpėjo (440101201) 5 2 - - - - 1 1 1 

Virėjo (440101307) 15 9 8 2 - 2 1 - 3 

Suvirintojo (330071505) 15 9 2 - - - 2 - 4 

Maisto pramonės 

darbuotojo (330072104) 
15 8 8 3 3 - 1 2 1 

Kirpėjo (330101201) 8 2 1 - - - 4 - 2 

Apdailininko 

(statybininko) 

(330073202) 

11 10 6 1 - 1 - - - 

Logisto ekspeditoriaus 

mokymo programa 

330041704  

12 10 9 1 1    1 

Automobilių 

elektromechaniko 

mokymo programa 

330071605 

18 12 10 6 5 1    

Technikos priežiūros 

verslo darbuotojo 

mokymo programa 

330052513 

12 10 8 2 2     

Tarptautinių vežimų 

vairuotojo ekspeditoriaus 

mokymo programa 

440104109 

27 24 11 1  1  2  

Automobilių 

elektromechaniko 

mokymo programa 

440071612 

16 14 9 2 2     

Prekybos įmonių 

vadybininko padėjėjo 

mokymo programa 

440041718 

 

19 17 7 2 2     

Apskaitininko ir 

kasininko mokymo 

programa 

440041101 

20 15 4 4 2 2 1   

 

9.  Neformalusis vaikų švietimas 
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 Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo būrelius įstaigoje 2017–2018 m. m., skaičius ir 

dalis (proc.) nuo visų besimokančiųjų mokykloje –    50  (8,45 %).  

 Valandų, skirtų neformaliajam ugdymui 2017–2018   m. m., panaudojimas: skirta 576    val.,  

panaudota  288 val. 

 

 

10. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 2017 metais (projektų pavadinimai, dalyvių 

skaičius 

 

1. Erasmus+ KA1 projektas Nr. 2016-1-LT01-KA101- 022889 „Profesinių ir bendrųjų 

kompetencijų tobulinimas dirbant su socialinę riziką ir atskirtį patiriančiais mokiniais“ – 3 dalyviai. 

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

profesinio mokymo kokybės užtikrinimas“ – 43 dalyviai. 

3. Erasmus+ KA2 projektas Nr. 2016-1-RO01-KA219-024515 „The Virtual Universe 

We Want“ (Virtuali visata – kurios mes norime“) – 7 dalyviai. 

4. Nordplus Adult Nr. NPAD- 2015/10009 „Inovatyvus profesinės užsienio kalbos 

mokymas – raktas į suaugusiojo mokymosi motyvaciją“ – 7 dalyviai. 

5. Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų  projektas Nr. UMF 1-7 „Išmokime ir atraskime 

kartu“ - 10 dalyvių. 

6. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo  projektas Nr. LMF 1-9 „Pažink X kartą“  - 

12 dalyvių. 

7. Erasmus+ KA1 projektas Nr. 2016-3-LT02- KA105-005062  „Think green, act 

European“( „Mąstyk žaliai, veik europietiškai“) – 34 dalyviai. 

8. Nordplus Adult Nr. NPHZ- 2017/10067 "Darbą paliekančių pradedančiųjų mokytojų 

skaičiaus mažinimas ( Reducing Teacher Drop - Out Rate (ReTeD)" - 2 dalyviai. 

9. Erasmus+ KA1 projektas Nr. 2017-1-LT01-KA101-035058 „Rizikos valdymas - 

ugdymo(si) proceso sėkmė“- 4 dalyviai. 

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

profesinio mokymo kokybės užtikrinimas“- 60 dalyvių. 

11. Erasmus+ KA2 projektas Nr. 2017-1-TR01-KA219-045758_4 „A healthy mind in a 

healthy body“ (Sveikame kūne-sveika siela“) – 6 dalyviai. 

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

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

13. Erasmus+ KA2 projektas Nr. 2017-1-TR01-KA024-046685  "Start up Business 

Entrepreneurial of Inactive Women and Housewives Through Handicraft Skills" (Neaktyvių moterų 

ir namų šeimininkių verslumo ugdymas – amatų įgūdžių įgijimas verslo pradžiai“) – 2 dalyviai. 

 

11. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose  
2017 metais (konkurso pavadinimas, mokinių skaičius, pasiekimai)  

Eil. 

Nr. 
Konkurso pavadinimas Mokinių skaičius Pasiekimai 

1. Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas 

„Jaunasis statybininkas 2017“ 
2 I vieta 

2. Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas 

„Jaunasis prekybininkas 2017“ 
2 II ir III vietos 

3. Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas 

„Virėjas 2017“ 
4 III vieta 

4. Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas 

„Mūrininkas 2017“ 
2 III vieta 

5. Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas 2 III vieta 
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„Logistas 2017“ 

6. Nacionalinis  profesinio meistriškumo konkursas 

„Padavėjas ir barmenas 2017“ 
1 III vieta 

 

12. Dalyvavimas parodoje „Studijos 2017“ 

 

Kėdainių profesinio rengimo centras vasario 3-4 dienomis dalyvavo Vilniuje, Lietuvos parodų ir 

kongresų centre „Litexpo”, kurioje  vyko tradicinė XV tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros 

planavimo paroda „Studijos 2017". Parodos metu Centro mokytojų ir mokinių komanda  pristatė 

naujas modulines profesinio mokymo programas (higieninės kosmetikos kosmetiko, kompiuterinės 

įrangos derintojo, motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulines 

programas) ir populiariausias specialybes (siuvėjo, kirpėjo, padavėjo ir barmeno). 

 

14. Atvirų durų dienų organizavimas 

 

1.2017 m. kovo 28 d. organizuotas Atvirų durų dienos renginys „Specialybių mugė 2017“.  

2. Organizuoti pažintiniai ir patyriminiai profesinio veiklinimo renginiai.  

3. Renginiuose dalyvavo: 

Savivaldybės pavadinimas Mokyklų skaičius Mokinių skaičius 

Kėdainių  rajono sav. 11 256 

Jonavos r. sav. 1 14 

Panevežio r. sav. 3 27 

Radviliškio r. sav 3 31 

Iš viso: 18 328 

 

14 Socialinė parama mokiniams ir mokinių pavėžėjimas 

 

Materialinė parama:   mokinių skaičius - 27, skirta suma - 1415,12. 

Kelionės kompensavimas: mokinių skaičius - 196, skirta suma – 6278,63. 

Nemokamas maitinimas: mokinių skaičius - 24, skirta suma - 1786,25. 

 

15. Biudžeto lėšų panaudojimas 

 

Kiek buvo skirta lėšų ugdymui - 924 720,40 Eur. 

Kiek buvo skirta lėšų mokyklai išlaikyti - 741 310,00 Eur. 

 

Kėdainių profesinio rengimo centras 2017 m. vykdė veiklą pagal 3 išlaidų sąmatas: 

1. Švietimo ir mokslo administravimo programą (11.002), kuriai buvo skirta 1 668 000,00 

Eur. Sąmata įvykdyta 99,9 proc. Liko nepanaudotų lėšų tik tuose išlaidų straipsniuose, kuriuos 

sunku tiksliai suplanuoti: darbdavių socialinės paramos, stipendijų, darbuotojų sveikatos tikrinimo 

ir kvalifikacijos kėlimo. Papildomai gauta 50,0 tūkst. Eur. Centro patalpų remonto darbams. Dėl 

mokinių skaičiau pokyčio ši sąmata sumažinta 30,0 tūkst. Eur. Pagal poreikį planuojamos lėšos 

buvo perskirstytos tarp išlaidų straipsnių. Sutaupytos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo 

įmokoms skirtos lėšos (55,0 tūkst. Eur) panaudotos ilgalaikio turto remonto darbams ir mokymo 

įrango atnaujinimui. Papildomai gauta 11,8 Eur. pedagogų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti. 

Šios lėšos panaudotos 2 pedagogų išeitinėms išmokoms. Nepanaudotų šių lėšų likutis – 90,78 Eur.  

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

(11.002), kuriai buvo skirta 165 848,00 Eur. Sąmata įvykdyta 80,6 proc. Pajamų įmokų naudojamą 

įtakoja išlaidos tęstinių mokymų organizavimui ir žemės ūkio darbų grafikai. 2017-12-31 

nepanaudotas pajamų įmokų lėšų likutis sudarė 32 055,24 Eur. 

Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimo programą (11.001), kuriai buvo skirta 107 

000,00 Eur. Sąmata įvykdyta 100,0 proc. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 25,0 tūkst. Eur. 
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bendrabučio remontui; 80,0 tūkst. Eur. Centro pagrindinio pastato šildymo sistemos atnaujinimui; 

1,5 tūkst. Eur. kompetencijų vertinimo organizavimui ir 0,5 tūkst. Eur. nacionaliniam profesinio 

meistriškumo konkursui „Padavėjas ir barmenas 2017“. 

 

2017 m. biudžetinių lėšų panaudojimas pagal išlaidų straipsnius ir programas 

Kodas Sąmatos straipsnio pavadinimas Iš viso, Eur 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis  929 000,00 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 286 000,00 

2.2.1.1.1.02 Medikamentai ir darbuotojų sveikatos tikrinimas 904,50 

2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 2 000,00 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 30 000,00 

2.2.1.1.1.08 Spaudiniams 9 000,00 

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 104 000,00 

2.2.1.1.1.11 Komandiruočių išlaidoms 2 000,00 

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 140 000,00 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimui 4 966,29 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 83 000,00 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 14 000,00 

2.7.3.1.1.01 Darbdavio socialinė parama 3 986,86 

2.8.1.1.1.01 Stipendijoms 57 172,75 

 Iš viso: 1 666 030,40 

 

 

 

Kiek gauta 2017 m. ES lėšų ir kokiems tikslams.  

Per 2017 m. gauta projektų vykdymui 214 952,36 Eur, neformaliojo švietimo programoms – 

336,00 Eur, tiesioginių išmokų - 19 130,36 Eur. 

 

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 

2017 267,9 179,2 88,7 

 

Paslaugų aprašymas: 

Didžiausią 2017 m. Centro mokymo pajamų dalį (43,8 proc.) sudarė pajamos, vykdant 

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

tęstinio mokymo programas (suvirintojo elektra, virėjo, siuvimo operatoriaus, šaltkalvio 

remontininko, elektros įrenginių ir eksploatavimo, 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 2017 m. kitų pajamų dalį (53,1 proc.) Centras uždirbo vykdydamas žemės ūkio 

veiklą, t.y. pardavė žemės ūkio produkcijos už 47,1 tūkst. Eur. Taip pat Centras nuomojo vairavimo 

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

paslaugas uždirbo 15,8 tūkst. Eur pajamų. Mokiniai moka mėnesinį mokestį už gyvenimą 

bendrabutyje. Mokinių maitinimas organizuojamas Centro valgyklose. 

 

17. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis 
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Bendradarbiaujama su rajono ir regiono bendrojo ugdymo mokyklomis, socialiniais 

partneriais (darbdaviais), profesinėmis mokyklomis. Per 2017 metus buvo atnaujintos ar 

pasirašytos naujos 21 bendradarbiavimo sutartis su šalies verslo įmonėmis, bendrojo lavinimo 

mokyklomis ir profesinėmis mokyklomis, kitomis institucijomis (7 su švietimo įstaigomis, 14 su 

kitais socialiniais partneriais). Pasirašytos trys bendradarbiavimo sutartys su užsienio šalių 

profesinėmis mokyklomis: 

 Estijos Rakverės profesine mokykla; 

 Ukrainos Kijevo siuvimo ir kirpimo meno profesine aukštesniąja mokykla; 

 Lenkijos Zloty Potok miesto Vladislavo Šaferio profesinio mokymo centru. 

 

18. Svarbiausi įstaigos pasiekimai ir problemos  

 

Pasiekimai: 

 

18.1. Dalyvauta konkursuose, varžybose: 

 21-oje Tarptautinėje imitacinių bendrovių  mugėje „Kėdainiai 2017“ (laimėta 

auksinė  mugės VPMF stendo nominacija); 

 Nacionaliniame apdailininko (statybininko) profesinio meistriškumo konkurse 

Litexpo parodoje „Resta 2017“; 

 Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Mano banguojanti jūra“; 

 Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Apskaitininkas/kasininkas 

2017“; 

 Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Jaunasis prekybininkas 2017“ 

(laimėtos II ir III vietos); 

 Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Virėjas 2017“ (laimėta III vieta); 

 Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Jaunasis statybininkas 2017“ 

(laimėta I vieta); 

 Nacionalinio profesinio meistriškumo konkurso „Geriausias jaunasis automechanikas 

2017“ II etape;  

 Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Vairuotojas- saugaus eismo 

dalyvis 2017“; 

 Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Apdailininkas (statybininkas) 

2017“; 

 Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Mūrininkas 2017“ (laimėta III 

vieta); 

 Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Logistas 2017“ (laimėta III 

vieta); 

 Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Padavėjas ir barmenas 2017“ 

(laimėta III vieta); 

 Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Suvirintojas 2017“; 

 Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Pažvelk į profesiją kitaip“; 

 Respublikiniame kirpėjų atvirame Lietuvos čempionate „Pelenė 2017“; 

 –  Respublikiniame konkurse „Kalbų Kengūra 2017“ (lietuvių kalba – laimėti Auksinės  

Kengūros ir Oranžinės Kengūros diplomai); 

 Respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2017- Pavasario sesija“ 

(matematika, chemija, biologija, fizika);  

 Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos ir literatūros konkurse „Olympis 2017 

– Rudens sesija“; 

 XXIII Lietuvos mokinių dailės olimpiadoje „Piliakalniai“; 

  Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų matematikos konkurse „Protų mūšis“ 

(laimėta III vieta); 
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 Kauno regiono profesinio ugdymo įstaigų mokinių užsienio kalbų (vokiečių k.) 

konkurse (laimėta III vieta); 

 Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių lietuvių kalbos ir literatūros 

konkurse „Raštingiausias būsimasis darbuotojas“; 

 Regioninis profesinio meistriškumo konkursas „Logisto kelias“; 

 Tarpmokykliniame apskaitininko ir kasininko profesinio meistriškumo konkurse; 

 Panevėžio regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių tinklinio, krepšinio 

varžybose; 

 Regioninėse profesinio mokymo įstaigų mokinių futbolo varžybose; 

 Regioninėse profesinio mokymo įstaigų mokinių stalo teniso varžybose; 

 Rajono talentų konkurse „Aš galiu“. 

  

 

18. 2. Organizuoti konkursai: 

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

–  Mokyklinis profesinio meistriškumo konkursas „Autoelektrikas 2017“; 

  –  Mokyklinis profesinio meistriškumo konkursas „Logistas 2017“; 

 –  Mokyklinis profesinio meistriškumo konkursas „Suvirintojas 2017“; 

 –  Mokyklinis profesinio meistriškumo konkursas „Apskaitininkas 2017“; 

 –  Mokyklinis profesinio meistriškumo konkursas „Maisto pramonės darbuotojas 2017“; 

 –  Mokyklinis profesinio meistriškumo konkursas „Mūrininkas 2017“; 

 – Dailyraščio konkursas „Rašom! 2017“, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams 

paminėti; 

 –  Diktanto konkursas, skirtas Vasario 16-ajai paminėti.  

 

18. 3. Atlikti tyrimai, apklausos: 

 Tyrimas „Patyčios mokykloje“; 

 Tyrimas „Mokinių mokymosi stiliai“; 

 Tyrimas „Naujai atvykusių mokytis mokinių adaptacija“; 

 Apklausa „Saugus internetas“; 

 Apklausa „Sveika gyvensena“. 

  

 

18.4.. Organizuoti renginiai, susitikimai, akcijos: 

                   –  Susitikimas su olimpiniu čempionu, Seimo nariu Virgilijumi Alekna; 

 –  Susitikimas su Centro socialiniais partneriais, darbdaviais, jų atstovais; 

 Susitikimas su Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus vyr. specialiste Aušra 

Mickevičiene; 

 Susitikimas su iniciatyvos „Augu internete“ atstovu A. Rakausku ir Kėdainių 

policijos komisariato darbuotojais; 

 Susitikimas su sportininkais „Mano sėkmės istorija“; 

 Susitikimas su kinologu; 

 Susitikimas su Centro buvusiais pedagogais senjorais; 

 Elektroninių patyčių renginių ciklas- susitikimas su Kėdainių krepšinio klubo 

„Nevėžis“ vadovais, treneriais, krepšininkais; 

 Akcija „Dovanoju šypseną“; 

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

 Akcija- masinis šokis „Mąstyk žaliai, veik europietiškai“; 

 „Išsipildymo akcija 2017“- Pyragų diena; 

 Socialinė akcija „Darom 2017“; 

 Atvirų durų diena „Specialybių mugė“; 



15 

 

 Išmanus kryžiažodžio „Lietuvos valstybės ištakos“ sprendimas; 

 Renginiai, skirti Kovo 11-ajai paminėti; 

 Velykinių margučių ir Velykų puokščių paroda; 

 Centro bendruomenės garbės diena; 

 Paskutinio skambučio šventė; 

 Abiturientų šimtadienio šventė; 

 Diplomų įteikimo šventė; 

 Rugsėjo pirmosios šventė; 

 Profesinio mokymo programų ir mokymo bazės pristatymas Kauno teritorinės darbo 

biržos Kėdainių skyriaus lankytojams; 

 Mokytojų dienos šventė; 

 Pasaulinė košės diena (pagal sveikatos projektą „Išdrįsk būti savimi“); 

 –   Advento puokščių paroda; 

 Kalėdinis koncertas; 

 Europos profesinių gebėjimų savaitė. 

 Socialinių įgūdžių formavimo užsiėmimas „Piešimas druska“; 

 Sporto šventė „Atrask ir pažink Kėdainius“; 

- Išvyka į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą; 

 Protų mūšis „AIDS- geriau žinoti“. 

 

 

18. 5. Organizuoti gerosios darbo patirties seminarai, paskaitos: 

 –  Respublikinis seminaras „Užsienio šalių virtuvių patiekalai“; 

 –  Praktinis seminaras „Turkiškos virtuvės patiekalai“; 

 –  Seminaras-išvyka „Modulinių profesinio mokymo programų įgyvendinimo patirtis“; 

 –  Praktinis seminaras „Dekoratyvinis vaisių ir daržovių pjaustymas“; 

 –  Praktinis seminaras „Statybinės medžiagos ir įrankiai plytelių klijavimui“; 

 –  Mokymai profesijos mokytojams „Pasiekimų vertinimo metodika“; 

 –  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“. 

 

  

18. 6. Organizuoti seminarai:   

 –  Seminaras „Plaukų dažymas“; 

 –  Seminaras „Epale suaugusiųjų švietėjų portalas. Mokymasis vėlesniame amžiuje“; 

 –  Paskaita „XXI amžiaus kompetencijos“; 

 –  Seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“; 

 –  Seminaras „Patyčių prevencija ir darbas su socialinės rizikos ir socialinę atskirtį 

patiriančiais mokiniais“; 

 –  Seminaras „Emociškai saugaus ir sveiko, bendradarbiavimu paremto mokyklos 

bendruomenės mikroklimato kūrimas“; 

 – Mokymai „Nuotolinio mokymo(si) organizavimas Moodle aplinkoje“; 

 – Seminaras „Jaunimo ir jaunimo darbuotojų kompetencijų ugdymas tarpkultūrinėje 

aplinkoje“. 

          

18. 7. Dalyvauta edukacinėse pamokose: 

–  Edukacinės pamokos „Okupacinės žaizdos Kėdainių mieste“; 

–  Edukacinės pamokos 2017 m. Vilniaus knygų mugėje; 

–  Edukacinės pamokos, skirtos Lietuvių kalbos metams ir Lietuvių kalbos dienoms; 
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–  Edukacinės pamokos parodoje „Resta 2017“; 

–  Edukacinės anglų k. pamokos Valstybės pažinimo centre; 

–  Edukacinės pamokos Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejuje; 

–  Edukacinės pamokos Krekenavos regioniniame parke; 

–  Edukacinės pamokos Šaltojo karo muziejuje; 

–  Edukacinės pamokos Lituanistikos židinyje; 

–  Edukacinės pamokos Jono Gižo etnografinėje sodyboje (Dreverna); 

–  Edukacinės pamokos Klaipėdos kalvystės muziejuje; 

–  Edukacinės pamokos Lietuvos edukologijos universiteto oranžerijoje; 

–  Edukacinės pamokos Maironio lietuvių literatūros muziejuje; 

–  Edukacinės pamokos J.Tumo – Vaižganto memorialiniame bute- muziejuje; 

–  Edukacinės pamokos Pinigų muziejuje; 

–  Edukacinės pamokos stiliaus bei grožio parodoje „Moters pasaulis 2017“; 

–  Veiksmo savaitė „Pamokas veda darbdaviai“; 

– Mokslo pažinimo pamokos renginyje „Tyrėjų naktis 2017“; 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos su Ispanijos koncerno „Rubi“ Lietuvoje  

atstovais; 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos siuvimo fabrike „Omniteksas“; 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos su UAB „Pastolių centras“ atstovu; 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo  

mokyklos sektoriniame centre; 

– Profesinio praktinio mokymo pamokos UAB „Linas Agro“ Grūdų centre KŪB; 

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

paruošimo gamykloje; 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos UAB „Neoreklama“; 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos A. Povilaičio medienos apdirbimo įmonėje; 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos UAB „Pastolių centras“; 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos „Monin“ studijoje; 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos UAB „Tikkurila“ mokymo centre; 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos UAB „Ramsta“; 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos UAB „Finėjas“; 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos UAB „Astana“; 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo  

centro viešbučių ir restoranų sektorinio praktinio mokymo centre. 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos Dotnuvos slaugos namuose; 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos  Josvainių socialiniame ir ugdymo centre; 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos Kėdainių r. ūkininkų ūkiuose; 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos UAB „Tikkurila“; 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos Panevėžio darbo rinkos mokymo centre; 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos Kėdainių  vaikų globos  namuose „Saulutė“; 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos Panevėžio Margaritos Petkevičaitės paslaugų  

ir verslo mokyklos sektoriniame centre.; 

–  Profesinio praktinio mokymo pamokos su UAB „Simpras“ atstovu;  

–  Netradicinė lietuvių literatūros pamoka: aktorius Raimundas Lukšas skaito B.Sruogos  

„Dievų mišką“. 

 

18. 8. Dalyvauta: 

 Tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2017“; 

 Nacionaliniame konkurse-mugėje „Tauta be praeities- tauta be ateities“; 

 Respublikiniame moksleivių patriotinės dainos festivalyje-konkurse „Myliu Tėvynę 

ir tave“; 

 Tarptautiniame festivalyje „Saulės šypsena 2017“; 



17 

 

 10-oje užsienio kalbų šventėje „Europietiškos dainos fiesta 2017“ (laimėtas specialus 

prizas už artistiškiausiai atliktą dainą); 

   Erasmus+30 bėgime „We Run Vilnius“; 

 –  4-ajame solidarumo bėgime „Junkis! Bėk! Padėk!”; 

 Respublikinėje suaugusiųjų mokymosi savaitėje „Mokymosi galia ir žavesys“; 

 Europos profesinių gebėjimų savaitėje; 

 Kėdainių r. bendruomenių renginyje „Gyvenk sveikiau“; 

 Kėdainių miesto organizuotose mugėse. 

 

18. 9. Dalyvauta šalies ir Kėdainių r. savivaldybės projektuose: 

 

 –  Atvirųjų jaunimo erdvių projekte „Žinau, kad galiu“; 

 –  Atvirųjų jaunimo erdvių projekte „Aš ir mes“; 

 –  Sveikatos rėmino projekte „Išdrįsk būti savimi“; 

 –  Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo projekte „Pasidaryk pats“. 

  

Problemos: 

- Mokinių motyvacijos stoka; 

 - Mokinių lankomumas; 

 - Nerenovuoti pastatai (iš dalies išspręsta savo lėšomis); 

 - Inertiškumas, rezervuotas požiūris į pokyčius, atsinaujinimą; 

 - Mokymo bazės modernizavimas ir atnaujinimas (sprendžiama savo lėšomis). 

 

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. 
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