
KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO TARYBOS 
(KOLEGIALAUS VALDYMO ORGANO)

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO TARYBA

Kėdainių profesinio rengimo centro taryba -  kolegialus Kėdainių profesinio rengimo centro 
(toliau -  Centro) organas.

Taryba sudaryta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 20 d. 
įsakymu Nr. V-268.

Centro tarybai vadovauja pirmininkė -  Jūratė Burlingienė, UAB „Jurasta“ direktorė.
Centro tarybą sudarė nariai:
Egidijus Augutavičius, UAB „Sakret LT“ gamybos vadovas;
Daina Balasevičienė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kėdainių filialo direktorė;
Henrikas Hofertas, AB „Kauno tiltai“ gamybos ir mechanizacijos direktorius;
Kęstutis Grigaitis, Centro direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai;
Kristina Kemešienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus vedėja;
Birutė Konstanblackaitė, Centro lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;
Ernesta Lusaitė, Centro B18-3 grupės mokinė;
Joana Aleknavičiūtė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi 

visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė.
Tarybos sekretoriaus pareigas atlieka Virginija Kiuberienė, Centro metodininkė.

II. Tarybos veikla 2020 m.

Centro taryba 2020 m. dirbo vadovaudamasi darbo reglamentu, patvirtintu 2019 m. balandžio 
2 d. posėdžio nutarimu (protokolas Nr. V23-1).

Atsižvelgus į šalyje paskelbtą ekstremalią padėtį dėl koronaviruso pandemijos, darbas 
organizuotas nuotoliniu būdu, balsuota pasitelkiant IRT priemones.

Vadovaujantis Centro įstatų 54 punktu ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 17 
str. 2 p., savo sprendimus Centro taryba skelbia viešai Centro interneto svetainėje 
https://www.prc.kedainiai.lm.lt/kedainiu-profesinio-rengimo-centro-taryba-kolegialus-valdymo- 
organas/

2020 m. Centro taryba svarstė ir priėmė nutarimus:

■ 2020 m. kovo 6 d. posėdžio protokolas Nr. V23-1

Centro taryba išanalizavo Centro 2019 m. veiklos ataskaitą ir nutarė:
- teikti įstaigos savininkui (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai) patvirtinti 
Centro 2019 m. veiklos ataskaitą. Ataskaita skelbiama:
https://www.prc.kedainiai.lm.lt/uploads/ECB/content 1586518729/vadovo-veiklos-ataskaita-2019- 
m_9683.pdf

Svarstyta Centro pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir 2020 m. pajamų ir išlaidų 
sąmatos projektas. Priimti nutarimai:

https://www.prc.kedainiai.lm.lt/kedainiu-profesinio-rengimo-centro-taryba-kolegialus-valdymo-organas/
https://www.prc.kedainiai.lm.lt/kedainiu-profesinio-rengimo-centro-taryba-kolegialus-valdymo-organas/
https://www.prc.kedainiai.lm.lt/uploads/ECB/content_1586518729/vadovo-veiklos-ataskaita-2019-m_9683.pdf
https://www.prc.kedainiai.lm.lt/uploads/ECB/content_1586518729/vadovo-veiklos-ataskaita-2019-m_9683.pdf
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- patvirtinti 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą; pritarti 2020 m. pajamų ir išlaidų 
sąmatos projektui. Ataskaitos skelbiamos:
https://www.prc.kedainiai.lm.lt/ataskaitos/finansines/2019-12-31 /2019-12- 
31 %20Kedainiu%20profesinio%20rengimo%20centras%20II%20%281 %29.pd

Centrui tapus VšĮ ir atsižvelgus į šalies ekonominę situaciją, svarstytas trumpalaikio 
apgyvendinimo paslaugos mokinių bendrabutyje įkainis (už parą). Nutarta:
- nustatyti trumpalaikio apgyvendinimo paslaugos mokinių bendrabutyje įkainį už parą -  9.00 Eur. 
Įkainis skelbiamas:
https://www.prc.kedainiai.lm.lt/uploads/ECB/content 1588753652/del-ikainiu-uz-mokymo-metu- 
atliktus-darbus-ir-suteiktas-paslaugas-nustatymo-2020-05-06 3676.pdf

■ 2020 m. balandžio 10 d. posėdžio protokolas Nr. V23- 2
»

Svarstytas kandidatų siūlymas į Centro tarybos pirmininkus, vyko Centro tarybos pirmininko 
rinkimai. Priimti nutarimai:
- siūlyti Jūratės Burlingienės kandidatūrą į Centro tarybos sudėtį;
- balsų dauguma Centro tarybos pirmininke išrinkta Jūratė Burlingienė, UAB „Jurasta“ direktorė.

■ 2020 m. spalio 29 d. posėdžio protokolas Nr. V23-3

Išanalizavusi Centro vykdomų profesinio mokymo programų pasiūlą ir Kėdainių r. bei Kauno 
regiono darbo rinkos poreikius, atsižvelgdama į Centro strateginius tikslus ir uždavinius, Centro 
taryba nutarė:
- patvirtinti bendrą (valstybės finansuojamų -  VF ir valstybės nefinansuojamų-VNF) mokymo 
vietų skaičių 2021 metams -  190 (VF 184, VNF6).

■ 2020 m. gruodžio 2 d. posėdžio protokolas Nr. V23-4

Įvertinusi Centro struktūrinius pokyčius Centro taryba nutarė:
- teikti įstaigos savininkui (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai) tvirtinti 
Kėdainių profesinio rengimo centro atnaujintą valdymo struktūrą.
Struktūra patvirtinta ir skelbiama: https://www.prc.kedainiai.lm.lt/struktura/

Tarybos pirmininkė y rJūratė Burlingienė
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