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Klaipėda 

 
 

I SKYRIUS 
 

VADOVO ŽODIS 
 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro (Toliau – Mokymo centro) metinė 

veikla grindžiama Centro vizija, misija, vertybėmis. 

Mokymo centro vizija – tapti konkurencinga ir socialiai atsakinga didžiausia mokinių 

skaičiumi profesinio mokymo įstaiga vakarų Lietuvos regione. 

Vizijai pasiekti, numatyta įgyvendinti profesinį mokymą, bendrąjį ugdymą ir profesinę 

reabilitaciją, siekti suinteresuotų šalių poreikių ir lūkesčių tenkinimo, skatinti pozityvios patirties 

perėmimą, plėtoti socialinę partnerystę, siekti mokymosi visą gyvenimą ir darbo patirties dermės. 

Mokymo centro misija – profesionaliai teikti pirminio, tęstinio profesinio mokymo, 

vairuotojų mokymo, bendrojo ugdymo ir profesinės reabilitacijos paslaugas, užtikrinant mokymo (si) 

visą gyvenimą prieinamumą ir tenkinant suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius. 

Mokymo centras, gerindamas organizacinę kultūrą, savo veiklą grindžia vertybėmis: 

 Tobulėjimas. Nuolat keičiantis ekonominėms ir socialinėms sąlygoms, vyraujant 

informacijos ir komunikacinių technologijų plėtrai būtini esminiai pokyčiai, todėl asmeniui itin 

svarbus tampa poreikis mokytis visą gyvenimą. 

 Dėmesys klientui. Kiekvienam besikreipiančiam suteikiame pagalbą, noriai dalijamės 

patirtimi, žiniomis, bendradarbiaujame padedant įsidarbinti, plėtojame bendradarbiavimą su 

darbdaviais, didiname mokymo paslaugų prieinamumą neįgaliems ir specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems asmenims. 

 Lankstumas. Mokymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius: 

darbdavių pageidavimu operatyviai įgyvendinamas jų poreikius ir lūkesčius atitinkantis naujų 

darbuotojų profesinis mokymas, asmenims, pageidaujantiems įgyti kvalifikaciją, sudaromos 

lanksčios mokymosi galimybės. 

 Inovatyvumas. Siekdami įsitvirtinti konkurencingoje aplinkoje, ieškome naujų veiklos 

krypčių ir galimybių, priimame iššūkius, diegiame naujoves. 

 Socialinė atsakomybė. Sudarome sąlygas asmenims turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių ir asmenims su negalia mokymo(si) paslaugų prieinamumui, galimybę asmenims su negalia 

integruotis į darbo rinką, socializuotis, derinti Centro ir darbuotojų interesus, ieškoti naujų veiklos 

pateikimo būdų, atsiskaityti suinteresuotoms šalims, atsakingai naudoti išteklius siekiant sąnaudų 

mažinimo, palaikyti savanoriškas socialines iniciatyvas įtraukiant socialinius partnerius. 

 Bendruomeniškumas. Dėmesys ir pagarba kolegai, besimokančiajam, aptarnaujančiam 

personalui – mūsų išskirtinumas. 

2021 m. vykdytos veiklos pagrindiniai rezultatai atsispindi veiklos procesų veiksmingumo 

rodikliuose: 

Pirminio profesinio mokymo proceso veiksmingumas:  

Mokinių skaičius (rugsėjo 2 d.) - 894, iš jų gimnazijos sk.  – 226 
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Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius:  

Mokinių skaičius (rugsėjo 2 d.)  - 369 

Baigusiųjų skaičius (2020-2021 m. m.) –114 

Įsidarbinimo skaičius  – 87 (76,3 proc.) 

Nelankymo rodiklis – 8,58 (nepat. pamokų 1 mokiniui) 

Kompetencijų vertinimo rezultatų vidurkis – 9,42 

 

Statybos ir verslo skyrius:  

Mokinių skaičius (rugsėjo 2 d.) – 525 

Baigusiųjų skaičius (2020-2021 m. m.) –235 

Įsidarbinimo skaičius –174 (74 proc.) 

Nelankymo rodiklis – 47 (nepat. pamokų 1 mokiniui) 

Kompetencijų vertinimo rezultatų vidurkis  – 8,07 

 

Tęstinio profesinio mokymo proceso veiksmingumas:  

Baigusiųjų formalias tęstinio mokymo programas 2021 m. skaičius – 607 

Baigusiųjų neformalias tęstinio mokymo programas 2021 m. skaičius – 2712 

Iš viso baigusiųjų skaičius 2021 m. - 3319 

Įsidarbinimo rodiklis (skaičius ir proc.) pagal specialybę baigusiųjų 2021 m. (nuo 

baigusiųjų skaičiaus) – 607( 81 proc.) 

 

Vairuotojų mokymo proceso veiksmingumas:  

Baigusiųjų formalias programas skaičius – 761 

Baigusiųjų neformalias programas skaičius – 1592 

Iš viso baigusiųjų skaičius - 2353 

Išlaikiusių egzaminus skaičius – 341 

 

Profesinės reabilitacijos proceso veiksmingumas:  

Profesinės reabilitacijos dalyvių skaičius – 54 

Nutraukė programą dėl asmeninių priežasčių – 2 (3,7 proc.) 

Baigusiųjų skaičius – 6 (visi įgijo, kvalifikaciją) 

 

Programų rengimo proceso veiksmingumas:  

Licencijuotų formalaus mokymo programų skaičius per 2021 m. – 6 pirminio mokymo ir 17 - 

tęstinio mokymo programų 

 

Bendrojo ugdymo proceso veiksmingumas:  

Mokinių skaičius (rugsėjo 2 d.)  – 226 

Mokinių pažangumas (metinis) – 98,84 % 

Mokinių išlaikiusių brandos egzaminus skaičius – 52 

Nelankymo rodiklis – 41,2 (nepat. pamokų 1 mokiniui) 

Baigusių vidurinį ugdymą skaičius – 52 

 

Projektų valdymo proceso veiksmingumas:  

Parengtų projektų skaičius – 5 

Finansuotų / laimėtų projektų skaičius – 3 

Dalyvių skaičius projektuose viso – 98 (Centro – 38) 

 

Komunikacijos ir socialinių ryšių proceso veiksmingumas:  

Partnerių skaičius – 137 

Sudarytų sutarčių skaičius – 49 
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Viešųjų pirkimų proceso veiksmingumas:  

Sudarytų sutarčių skaičius – 94 

Įsigijimų kiekis, 2 632 728,81 Eur. 
 

Personalo valdymo proceso veiksmingumas:  
Pagal veiksmingumo rodiklius per 2021 m. darbuotojai kvalifikaciją tobulino 313 kartų 

dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Buvo organizuoti 4 mokymai Centro 

bendruomenei šiomis temomis: „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių individualių 

ugdymo planų sudarymas bei pasiekimų vertinimas“, „Pedagogo bendravimas su suaugusiais 

mokiniais“, „Antikorupcinio sąmoningumo stiprinimas: Etikos ir elgesio kodekso vertybių 

įtvirtinimas“ bei trijų seminarų ciklas mokytojams su Egle Vaivadiene, kuriuose dalyvavo  103 

darbuotojai, išduota 103 pažymėjimai.  Per 2021 metus 4 mokytojams suteikta profesijos mokytojo 

kvalifikacinė kategorija, 3 mokytojams – profesijos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.  

 

Dokumentų valdymo proceso veiksmingumas:  

Parengti ir atnaujinti  21  naujas dokumentas, reglamentuojantis: stipendijų mokėjimo ir kitos 

materialinės paramos teikimo mokiniams tvarką; kokybės politiką; darbo laiko apskaitos žiniaraščio 

pildymo tvarkos aprašą; atleidžiamo iš darbo darbuotojo atsiskaitymo tvarką;  asmens kompetencijų, 

įgytų mokantis pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas arba darbo veiklos ar 

savišvietos būdu, vertinimo ir patvirtinimo tvarką; viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolės 

tvarkos aprašą; Centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą;  Tęstinio mokymo skyriaus nuostatus; 

buhalterinės apskaitos vadovo ir buhalterinės apskaitos tvarkos aprašus; mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą; mokyklinio autobuso naudojimo, saugojimo tvarkos aprašą; 

stipendijų ir kitos materialinės paramos skyrimo komisijos darbo reglamentą; vidaus kontrolės 

sistemos ir jos formavimo politiką; Centro darbuotojų pavaldumą pagal valdymo struktūrą;   

etikos kodeksą; veiklų tobulinimo planą (po išorinio vertinimo); išsilavinimo dokumentų dublikatų, 

mokinio pažymėjimų ir pažymų išdavimo tvarkos aprašą; atostoginių kaupinių apskaitos tvarkos 

aprašą; viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolės tvarkos aprašą; stipendijų mokėjimo ir kitos 

materialinės paramos teikimo mokiniams tvarkos aprašą; Centro saugiųjų ir numeruotų blankų 

apskaitos tvarką; Centro ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašą. 

 

Informacinių technologijų proceso veiksmingumas:  

Įrangos įsigijimai – 48 756,70 Eur 

Įrangos remontas – 557,4 Eur 

 

Infrastruktūros valdymo proceso veiksmingumas:  

        Remonto lėšos, Eur –132 488,11  Eur 

        Turto įsigijimai, Eur – 315 973,48 Eur  

        Sukauptos nebaigtos statybos išlaidos – 2 078 848 Eur 

 

Saugios aplinkos valdymo proceso veiksmingumas:  

Dėl COVID-19 viruso plitimo pagal poreikį organizuojant nuotolinį ar hibridinį mokymą, 

sklandesniam mokymui įsigyta 8 interaktyvus ekranai ir 17 kompiuterių. 

Vykdant prevencinius veiksmus, siekiant apsisaugoti nuo užsikrėtimo COVID-19 virusu, darbuotojai 

aprūpinti dezinfekcinėmis priemonėmis. Šios priemonės įrengtos ir prie įėjimo į Įstaigą bei 

koridoriuose, visiems lankytojams prieinamose vietose. Budintys darbuotojai aprūpinti 

bekontaktėmis temperatūros matavimo priemonėmis. 

Pažymėti (geltonai) pasikeičiantis grindų aukščiai koridoriuose, laiptinėse. Suremontuotos bendrojo 

naudojimo patalpos su nauju LED apšvietimu, pakeistos lauko trinkelės patogesniam patekimui į 

mokymo patalpas. 

 



5 

 

 

2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-164 patvirtinta Centro kokybės politika, kurioje 

deklaruojami vadovybės įsipareigojimai:  

1. Gerinti ir plėtoti mokymo/si ir profesinės reabilitacijos paslaugas, tobulinant mokymo 

programas ir vadybos sistemą, atsižvelgiant į paslaugų vartotojų ir kitų partnerių lūkesčius. 

2. Skirti pakankamus išteklius Mokymo centro veiklos tikslams pasiekti, kokybės politikai 

įgyvendinti. 

3. Sudaryti sąlygas nuolatiniam darbuotojų tobulėjimui ir didinti jų profesionalumą. 

4. Palaikyti gerus tarpusavio santykius, efektyvią sąveiką tarp visų lygių darbuotojų ir skatinti 

darbuotojų iniciatyvą ir pasiūlymus. 

Centro vizijai įgyvendinti parengtas ir įgyvendinamas 2019-2021 m. strateginis planas, 

kuriame numatomi strateginiai tikslai. 

Siekiant įgyvendinti 2019-2021 m. strateginį planą, kasmet numatomi metinės veiklos tikslai 

ir uždaviniai. 

 

2021 m. Centro veiklos tikslas: 

 

Teikti kokybiškas profesinio mokymo paslaugas didinant jų prieinamumą, inovatyvumą, 

aktyviai įtraukiant bendruomenės narius ir partnerius, dalinantis  pozityviąja patirtimi ir stiprinant 

Centro įvaizdį. 

 

2021 m. Centro veiklos ataskaitoje pateikiami Centro pasiekimai, SSGG analizė, grįsta 

metinių veiklos duomenų analize, įgyvendintų procesų veiksmingumu, audito rezultatais, atliktais 

suinteresuotų šalių tyrimais. Centre vykdomų procesų veiksmingumo analizė sudaro prielaidas 

nustatyti Centro stipriąsias ir silpnąsias puses, įvardinti veiklos galimybes ir išskirti galimas grėsmes. 
 

2021 M. SSGG ANALIZĖ  

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Stipri Centro vadovo, mokytojų, kitų darbuotojų 

lyderystė ne tik mokymo įstaigoje, bet ir regione, 

palaikanti visų įstaigoje įgyvendinamų švietimo 

sričių socialinių partnerių tinklą, padedantį spręsti 

strateginius su profesiniu mokymu susijusius 

klausimus.  

2. Procesų vadybai pasitelkta, sertifikuota ir nuolat 

prižiūrima ISO standarto reikalavimus atitinkanti 

Kokybės vadybos ir Informacinio saugumo 

sistema. 

3. Platus įmonių ir regiono ūkio poreikius 

atitinkančių įgyvendinamų programų spektras, 

užtikrinantis profesinio mokymo prieinamumą 

įvairaus amžiaus ir poreikių asmenims.  

4. Strateginė orientacija ir lyderystė regione vykdant 

papildomus, tęstinius mokymus, pritraukiant ypač 

daug besimokančiųjų ir uždirbant papildomų lėšų. 

5. Užtikrinamos lanksčios mokymosi galimybės 

dirbantiems, specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams: taikomas dieninis, 

vakarinis, savaitgalinis, nuotolinis mokymasis, 

taip pat mokymasis pameistrystės mokymo 

organizavimo forma.  

6. Laiku nustatoma ir mokiniams teikiama 

profesionali socialinė pedagoginė, psichologinė 

pagalba, organizuojamos grupinės ir individualios 

konsultacijos. 

1. Nepakankama pedagoginių darbuotojų naujų 

technologijų ir informacijos valdymo, 

užsienio kalbų kompetencija.  

2. Stiprintinas vidinės komunikacijos valdymo 

procesas, pereinant prie visiško elektroninių 

dokumentų valdymo. 

3. Stiprintinas specialiosios pagalbos teikimas 

specialiųjų poreikių mokiniams.  

4. Trūksta aktyvesnio dalies profesijos, 

gimnazijos skyriaus mokytojų, vairavimo 

instruktorių  dalyvavimo kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose. Trūksta aktyvesnio 

darbo Mokymo centro mokinių karjeros 

planavimo srityje. Skatinimo mokinius stoti į 

aukštesnio lygmens mokymo institucijas.  

5. Tobulintina absolventų įsidarbinimo pagal 

specialybę skatinimo sistema.   

6. Tobulintinas duomenų rinkimo/gavimo būdai 

apie buvusių mokinių įsidarbinimą, bedarbius, 

užimtuosius.  

7. Stiprintinas glaudesnis ryšys su darbdaviais 

dėl darbuotojų siuntimo mokytis į Mokymo 

centrą.  

8. Lauko infrastruktūros tvarkymas (Taiko pr. 

67).  

9. Centro stadiono aplinkos modernizavimas, 

kad atitiktų sporto veiklai skirtus 
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7. Sudaromos galimybės asmenims pripažinti ir 

įteisinti neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas, 

skleidžiama Centro geroji patirtis. 

8. Aktyvus įstaigos dalyvavimas „Erasmus+“ ir 

kitose švietimo paramos ir mainų programose 

prisideda prie mokinių ir absolventų profesinio 

parengimo gerinimo, profesijos mokytojų 

kompetencijų tobulinimo, inovacijų ugdymo 

procese diegimo. 

9. Planuodama profesijos mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimą, Centro administracija atsižvelgia į 

profesijos mokytojų pageidavimus ir Centro 

metinės veiklos išsikeltus tikslus bei uždavinius. 

Organizuojami vidiniai mokymai Centro 

profesijos mokytojams, administracijai. 

10. Finansiškai stipri profesinio mokymo įstaiga, 

teikianti prioritetą moderniems materialiesiems 

ištekliams. Akivaizdi investicijų nauda Centro 

bendruomenei. 

11. Aukštas kvalifikaciją įgyjančių mokinių rodiklis. 

12. Aukšta mokinių asmens įgytų kompetencijų metų 

įvertintų 8–10 balais dalis. (50 proc.) 

13. Naudojami įvairūs, formalūs ir neformalūs 

duomenų rinkimo metodai (anketinės apklausos, 

individualūs ir grupiniai pokalbiai) padeda siekti 

vizijos ir vykdyti Centro misiją. 

14. Aukštas absolventų ir socialinių partnerių, 

darbdavių pasitikėjimas Centru, absolventų 

pasitenkinimas įgyta kvalifikacija didina Centro 

patrauklumą ir konkurencingumą. 

15. Plėtojami bendradarbiavimo ryšiai su verslo 

atstovais - darbdaviais, valstybinėmis ir kt. 

institucijomis. Glaudūs ryšiai su Lietuvos 

užimtumo tarnybos padaliniais – vykdomi vizitai, 

dalyvaujama projektuose. 

16. Sėkmingai taikoma nuotolinio mokymo(si) 

aplinka bei mokymas(sis) nuotoliniu būdu.  

17.  Išplėtota Transporto, sandėliavimo ir ryšių    

sektorinio centro veikla ir mokymo, kitų veiklų 

pasiūla. 

reikalavimus.  

10. Mokomųjų transporto priemonių parko 

senėjimas.  

11. Mokinių bendrabučio vidaus remonto darbų 

spartinimas ir statybos sektorinio centro 

modernizavimo užbaigimas.  

 

 

 

 

 

 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Siekti sistemingumo, organizuojant mokytojų 

metodinę veiklą. 

2. Organizuoti mokymų mokytojams pamokų 

individualizavimo įgūdžiams įtvirtinti, dirbant su 

specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais.  

3. Didinti ir skatinti pedagogus tobulinti  

kvalifikaciją.  

4. Inicijuoti mokytojus atnaujinti metodinę 

medžiagą ir priemones. Diegti ir toliau plėtoti 

nuotolinį mokymą.  

5. Atnaujinti praktinio mokymo įrangą, mokymosi 

ir poilsio erdves, lauko infrastruktūrą.  

6. Plėtoti mokymąsi pameistrystės forma.  

7. Inicijuoti susitikimus su verslo atstovais, 

darbdaviais sudarant sąlygas naujovių 

perteikimui, mokymų darbuotojams 

1. Esant neaktyviam mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimui atsiranda grėsmė teikti 

nekonkurencingas paslaugas. 

2. Dirba 29 proc. mokytojų, kurių amžius 55 m. ir 

daugiau. 

3. Mokymo programų skaičiaus mažėjimas gali 

įtakoti mokinių skaičiaus mažėjimą. Mokinių 

skaičiaus mažėjimas dėl emigracijos. 

4. LAMO BPO nepritaikyta regėjimo negalią 

turintiems mokiniams, pasirenkant mokymo 

programą, įstaigą. 

5. Grupių nesukomplektavimas pagal naujai 

pritaikytas modulines mokymo programas. 

6. Ilgų formalių programų paklausos sumažėjimas 

(bendradarbiaujant su verslu). 

7. Verslo įmonių nepalankus požiūris į profesinį 
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organizavimui. 

8. Tobulinti Karjeros planavimo planą, įtraukiant 

mokinius (mokinių tarybos atstovus) į Karjeros 

plano rengimą ir įgyvendinimą.  

9. Plėtoti tarptautinius ryšius, puoselėjant ilgalaikę 

partnerystę ir bendradarbiavimą. 

10. Aktyviau plėtoti savanorystę.  

 

mokymą. 

8. Vangus suinteresuotų šalių dalyvavimas 

planuojamuose tyrimuose, anketinėse 

apklausose. 

9. Neaiški finansinė valstybės situacija dėl 

pandemijos gali koreguoti įstaigos 

modernizavimo galimybes. 

10. Dėl didelių tęstinio profesinio mokymo kainų, 

darbdaviai ir asmenys besimokantys savo 

lėšomis, gali atsisakyti tęstinio profesinio 

mokymo paslaugų. 

 

II SKYRIUS 
 

1. STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMAS 
 

Centro vizijai įgyvendinti parengtas ir įgyvendinamas 2019-2021 m. strateginis planas, 

kuriame numatomi strateginiai tikslai: 

1. Teikti kokybiškas mokymosi visą gyvenimą paslaugas profesinio mokymo ir profesinės 

reabilitacijos įgyvendinimo srityje, nuosekliai planuojant, vykdant ugdymo (si) / mokymo (si) veiklas 

ir atsakingai vertinant pasiektus rezultatus. 

2. Inicijuoti pozityvios patirties sklaidą ir perėmimą vystant bendradarbiavimo veiklas su 

suinteresuotomis šalimis Lietuvoje ir užsienyje. 

3. Gerinti informacijos sklaidos procesus, formuojant Centro kaip socialiai atsakingos, 

besimokančios, kokybiškai teikiančios mokymosi visą gyvenimą paslaugas, įvaizdį. 

4. Ugdyti bendruomenės narius, siekiant tapatumo su organizacija, asmeninės lyderystės, 

meistriškumo, grįsto tarpusavio pagarba ir profesine etika. 

5. Įgyvendinti centro veiklos procesus pagal įdiegtus kokybės standartus. 

6. Modernizuoti centro infrastruktūrą, kuriant efektyviam mokymui (si) / ugdymui (si) ir 

darbui palankią, saugią ir estetišką aplinką. 

 

2019-2021 m. strateginiame plane numatomi strateginio laikotarpio programos: 

 Kokybiškų mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikimas ir rezultatų vertinimas. 

 Pozityvios patirties sklaida ir bendradarbiavimo vystymas. 

 Informacijos sklaidos įvaizdžiui formuoti užtikrinimas. 

 Bendruomenės narių ugdymas ir tarpusavio pagarbos užtikrinimas. 

 Kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas. 

 Centro infrastruktūros modernizavimas ir palankios aplinkos kūrimas. 

 

2. STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS  
 

1 lentelė.  

Progr

amos 

kodas 

Programos 

pavadinimas 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)  

Asignavimų 

planas 

Asignavimų 

planas*, 

įskaitant 

patikslinimu

s 

ataskaitinia

m 

laikotarpiui 

Panaudota 

asignavimų 

Panaudota 

asignavimų 

nuo 

asignavimų, 

nurodytų 

asignavimų 

plane, 

įskaitant 

Panaudo

tos 

centro 

uždirbtos 

lėšos ir 

kt. lėšos  
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patikslinimus 

ataskaitiniam 

laikotarpiui, 

dalis 

(proc.)** 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Strateginis tikslas: Teikti kokybiškas mokymosi visą gyvenimą paslaugas profesinio mokymo 

ir profesinės reabilitacijos įgyvendinimo srityje, nuosekliai planuojant, vykdant ugdymo (si) / 

mokymo (si) veiklas ir atsakingai vertinant pasiektus rezultatus 

 

- Kokybiškų 

mokymosi visą 

gyvenimą paslaugų 

teikimas ir rezultatų 

vertinimas* 

1 306,3 1 306,3 1 306,3 100 proc. - 

2 strateginis tikslas: Inicijuoti pozityvios patirties sklaidą ir perėmimą vystant 

bendradarbiavimo veiklas su suinteresuotomis šalimis Lietuvoje ir užsienyje 
 

- Pozityvios patirties 

sklaida ir 

bendradarbiavimo 

vystymas* 

- - - - - 

3 strateginis tikslas: Gerinti informacijos sklaidos procesus, formuojant Centro kaip socialiai 

atsakingos, besimokančios, kokybiškai teikiančios mokymosi visą gyvenimą paslaugas, įvaizdį 
 

- Informacijos 

sklaidos įvaizdžiui 

formuoti 

užtikrinimas 

- 2,0 2,0 - 34,8 

4 strateginis tikslas: Ugdyti bendruomenės narius, siekiant tapatumo su organizacija, asmeninės 

lyderystės, meistriškumo, grįsto tarpusavio pagarba ir profesine etika 
 

- Bendruomenės 

narių ugdymas ir 

tarpusavio pagarbos 

užtikrinimas 

- - - - 0,3 

5 strateginis tikslas: Įgyvendinti centro veiklos procesus pagal įdiegtus kokybės standartus  

- Kokybės vadybos 

sistemos 

įgyvendinimas 

-        - - - 5,0 

6 strateginis tikslas: Modernizuoti centro infrastruktūrą, kuriant efektyviam mokymui (si) / 

ugdymui (si) ir darbui palankią, saugią ir estetišką aplinką 

 

- Centro 

infrastruktūros 

modernizavimas ir 

palankios aplinkos 

kūrimas 

1 790,7 1 828,6 290,5 16 proc. 46,1 

Iš jų ES ir kita tarptautinė 

finansinė parama 

1740,7 1740,7 204,5 12 proc. - 

* 1 ir 2 tikslai pagal 2019-2021 m. strateginį planą finansine išraiška nevertinami 

 

Nustatyti strateginio laikotarpio veiklos rezultatų vertinimo kriterijai, vadinami efekto 

kriterijais, kurie analizuojami kiekvienais metais, vertinant Centro veiklos rezultatų veiksmingumą. 

 

2 lentelė. 2019 - 2021 m. veiklos veiksmingumo kriterijai ir rodikliai (pokytis) 

Efekto kriterijus 
Pasiekti rezultatai 

(rodikliai) 2019 m. 

Pasiekti rezultatai 

(rodikliai) 2020 m. 

Pasiekti rezultatai 

(rodikliai) 2021 m. 

1. Mokinių skaičius (rugsėjo 2 d.) 

pirminio ir tęstinio profesinio mokymo 

programose (VB)  

617 859 894 
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Pokytis, proc. +40,87 +39,22 +4,08 

2. Tęstinio mokymo mokinių skaičius 

(UZT, darbdavių ir asmeninėmis 

žmonių lėšomis) 

6903 4928 5672 

Pokytis, proc. +0,69 -28,61 +15,1 

3. Priimtų mokinių skaičius į pirminio ir 

tęstinio profesinio mokymo programas 

(VB)  

444 572 547 

Pokytis, proc. +37,04 +28,83 -4,37 

4. Baigusių pameistrystės būdu skaičius  130 155 169 

Pokytis, proc. -3,7 +19,23 +9,03 

5. Praktinio mokymo valandų kituose 

SPMC, proc. nuo visų praktinio 

mokymo valandų 

10,13 17,75 19,21 

 

                                          Pokytis, proc. -7,91 +75,22 +8,23 

6. Uždirbtos lėšos, Eur 1 002 766,33 710 031,02 1 107 771,09 

Pokytis, proc. -30,73 -29,19 +56,0 

7. Ugdomosios aplinkos gerinimas iš 

Centro uždirbtų lėšų, Eur 

336 819 221 662 277 970 Eur. 

Pokytis, proc. +2,2 -34,19 +25,4 

8. Administruojamų ir įgyvendinamų 

projektų lėšų įsisavinimas, Eur 
215 905,0 1 599 724,9 761 119,6 Eur. 

                                          Pokytis, proc. +52,07 +640,94 -52,7 

9. Vykdytojų teisėmis administruojamų 

įvairių ES struktūrinių ir kitų fondų 

finansuojamų projektų skaičius 

6 10 11 

                                          Pokytis, proc. 0 +66,67  

10. Mokinių lankomumas pirminio 

profesinio mokymo programose (1 

mokiniui praleista nepateisinamų 

pamokų) 

43,6 36,4 33,5 

                                          Pokytis, proc. -24,31 -16,51 -7,97 

11. Pažangumo vidurkis (pirminis 

profesinis mokymas) 

8,08 8,33 8,47 

                                          Pokytis, proc. +0,12 +3,09 +1,68 

12. Centro mokinių, įgijusių vidurinį 

išsilavinimą, dalis (proc.) nuo visų 

mokinių, baigusių vidurinio ugdymo 

programą 

91,2 100 100 

                                          Pokytis, proc. -8,8 +9,65 0 

 

3. 2021 M. KOKYBĖS TIKSLŲ PASIEKIMO LAIPSNIS 
 

Kokybės tikslai yra integruoti strateginiuose tiksluose ir pasiekiami įgyvendinant metinių 

veiklos programų tikslus ir uždavinius. Siekiant išmatuoti kokybės tikslų pasiekimo laipsnį, nustatyti 

metinių veiklos programos uždavinių rodikliai, kurių pasiekimo laipsnis matuojamas metiniais 

rodikliais. 

 

3 lentelė. 2021 m. veiklos programoje numatytų uždavinių pasiekimo laipsnis  

Uždaviniai 

Uždavinių įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

(kiekybiniai ir kokybiniai) 

Uždavinių įgyvendinimo 

rezultatai 

1. Užtikrinti mokymosi visą 

gyvenimą poreikių tenkinimą, 

Priimtų mokinių skaičius į pirminio 

profesinio mokymo programas 

(2021-09-02 d.) 

547 
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patrauklumą bei profesinio 

mokymo paslaugų kokybę. 

Mokinių skaičius pirminio 

profesinio mokymo programose 

(2021-09-02 d.) 

894 

Paslaugų kokybės vertinimas 

(mokiniai mokytųsi dar kartą ir 

rekomenduotų kitiems) 

87 proc. 

Kompetencijų vertinimo vidurkis 8,75 

Atvirų pamokų skaičius 11+18+18+12=59 

Suaugusiųjų švietimo renginių 

klausytojų skaičius 

824 

Mokinių lankomumas pirminio 

profesinio mokymo programose (1 

mokiniui praleista nepateisinamų 

pamokų) 

33,5 

 Gimnazijos sk. mokinių 

lankomumas (1 mokiniui praleista 

nepateisinamų pamokų) 

41,2 

Priimtų mokinių skaičius į 

pagrindinio ugdymo programas (9-

10 kl.) 

55 

Baigusių formalias tęstinio 

profesinio mokymo programas per 

2021 m. skaičius (be VB 

finansuojamų programų) 

1813 

Baigusių neformalias tęstinio 

profesinio mokymo programas per 

2021 m. skaičius (be VB 

finansuojamų programų) 

                     3859 

Baigusių pirminio profesinio 

mokymo programas mokinių 

skaičius (VB finansuojamos 

programos) 

349 

Įsidarbinimo skaičius pirminio 

profesinio mokymo programose 

(skaičius ir proc.) 

261 (74,8 proc.) 

Pažangumo vidurkis (proc.) 

pirminio profesinio mokymo su 

gimnazijos kl. 

99,37 proc. 

Gimnazijos skyriaus mokinių 

pažangumas (proc.) 

98,84 proc. 

Laikiusių brandos egzaminus ir 

įgijusių vidurinį išsilavinimą 

(skaičius ir proc.) 

52 (100%) 

Mokinių, besimokančių 

pameistrystės būdu skaičius per 

2021 m. (pirminis ir tęstinis 

profesinis mokymas) 

Pirminis – 64 

Tęstinis (su transp. sk.) -105 

Viso: 169  

Išlaikiusių egzaminus vairuotojų 

skyriuje (skaičius ir proc. nuo 

besimokančių mokinių skaičiaus) 

341 (97%) 

2. Gerinti mokymui(-si) ir darbui 

palankią aplinką atnaujinant 

Centro infrastruktūrą. 

Turto įsigijimas, Eur (iš Centro 

uždirbtų lėšų ir VB lėšų, išskyrus 

IT įrangą). 

Centro lėšos – 56 091,8 Eur. 

VB lėšos – 10 625,9 Eur.  

Informacinių technologijų 

įsigijimai, Eur (iš Centro uždirbtų 

lėšų ir VB lėšų) 

Centro lėšos – 35 324,1 Eur. 

VB lėšos – 13 432,6 Eur. 
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Projekto lėšų įsisavinimas, Eur. 761 119,58 Eur. 

Lėšos infrastruktūros gerinimui, 

remontui Eur (iš Centro uždirbtų 

lėšų ir VB lėšų) 

Centro lėšos – 128 788,8 

Eur. 

VB lėšos 85 980,98 Eur.  

 

Lėšos mokymo priemonėms įsigyti, 

Eur (iš Centro uždirbtų lėšų ir VB 

lėšų) 

Centro lėšos – 51 014,4 Eur. 

VB lėšos – 21 833,74 Eur. 

Centro uždirbtos pajamos per 2021 

m., Eur. 

1 107 771,09 Eur. 

3. Efektyviai skleisti informaciją ir 

pozityvią patirtį bendraujant ir 

bendradarbiaujant su visomis 

suinteresuotomis šalimis siekiant 

teikiamų paslaugų kokybės ir 

Centro įvaizdžio stiprinimo. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginių 

bendruomenei skaičius per 2021 m. 

313 

Kvalifikaciją tobulinusių 

darbuotojų skaičius per 2021 m. 

114 

Administruojamų projektų skaičius 

per 2021 m. 

11 

Projektų dalyvių skaičius per 2021 

m. 

98 

Viešinimui skirtos lėšos, Eur 36 840,20 Eur. 

 Sektoriniame praktinio mokymo 

centre praktinį mokymą atliko kitų 

mokyklų, įmonių klientai 

764  

 Dalyvavusių kitų profesinių 

mokyklų Sektoriniuose praktinio 

mokymo centruose mokinių 

skaičius 

128  

 Parengtų ir atnaujintų personalo 

dokumentų skaičius 

23 

 Renginių mokiniams ir Centro 

bendruomenei skaičius per 2021 m. 

207 

 Informacijos sklaidos renginių 

skaičius 

51 

 

            2021 m. efekto kriterijų siektinos reikšmės numatytos 2021 m. veiklos programoje yra  ne 

mažesnės nei 2021 m. numatytos reikšmės.   

          Kai kurios 2021 m. efekto kriterijų reikšmės yra viršytos. Ypač reikšmingai viršytos  

besimokančių mokinių pirminiame profesiniame mokyme reikšmė +4,08 proc.  Didėja  mokinių, 

kurie mokosi pameistrystės būdu, skaičiai: 169 mokiniais (+9,03) daugiau nei 2020 metais.  Didėja 

pirminio profesinio mokymo mokinių pažangumo vidurkis – 8,47 (+1,68 proc.). Gerėja  mokinių 

lankomumas pirminio profesinio mokymo programose (nepateisintų pamokų skaičius 1  mokiniui) 

- 33,5 (-7,97 proc.). Ypač ryškus rodiklis – Padidėjusios uždirbtos lėšos:  1 107 771,09 Eur. (+56,0 

proc.) ir dėl to didėjantis ugdomosios aplinkos gerinimas iš Centro uždirbtų lėšų, 277 970 Eur. (+25,4 

proc.), priešingai nei administruojamų ir įgyvendinamų projektų lėšų įsisavinimas, kuris sumažėjo nuo 

1 599 724,9 Eur. (2020 metais) iki 761 119,58 Eur. (-52,4proc.).    

 

4. 2021 M. CENTRO VEIKLOS UŽDAVINIAI IR VERTINIMO RODIKLIAI  
 

4 lentelė. Uždaviniai ir matavimo rodikliai  

UŽDAVINIAI MATAVIMO RODIKLIAI 

1.Užtikrinti kokybišką mokymo (si) visą 

gyvenimą paslaugų teikimą bendrojo 

ugdymo, pirminio ir tęstinio profesinio 

mokymo, suaugusiųjų neformalaus 

švietimo, profesinės reabilitacijos  

įgyvendinimo srityse, planuojant, 

- Priimtų mokinių skaičius į pirminio profesinio mokymo 

programas; 

- Mokinių skaičius pirminio profesinio mokymo programose; 

- Priimtų mokinių skaičius į pagrindinio ugdymo programas 

(9-10 klasės); 
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analizuojant ir vertinant ir įsivertinat 

pasiektus rezultatus. 

 

 

- Baigusių formalias tęstinio profesinio mokymo programas 

(be VB finansuojamų programų); 

- Baigusių neformalias tęstinio profesinio mokymo 

programas (be VB finansuojamų programų); 

- Baigusių pirminio profesinio mokymo programas mokinių 

skaičius (VB finansuojamas programas); 

- Suaugusiųjų švietimo renginių klausytojų skaičius; 

- Įsidarbinimo skaičius pirminio profesinio mokymo 

programose (skaičius ir proc.); 

- Mokinių besimokančių pameistrystės būdu skaičius 

(pirminis ir tęstinis profesinis mokymas); 

- Pažangumo vidurkis (pirminis profesinis mokymas ir 

gimnazija); 

- Mokinių lankomumas pirminio profesinio mokymo 

programose (praleistų nepateisintų pamokų sk. 1 mokiniui); 

- Kompetencijų vertinimo vidurkis; 

- Gimnazijos skyriaus mokinių pažangumas (proc.); 

- Laikiusių brandos egzaminus ir įgijusių vidurį išsilavinimą 

(skaičius ir proc.); 

- Gimnazijos skyriaus mokinių lankomumas (proc.); 

- Išlaikiusių egzaminus vairuotojų skyriuje (skaičius ir proc. 

nuo besimokančių mokinių skaičiaus); 

- Atvirų pamokų skaičius; 

- Paslaugų kokybės vertinimas (mokiniai mokytųsi dar kartą 

ir rekomenduotų kitiems). 

2.Gerinti mokymui (si) ir darbui palankią, 

estetišką ir saugią aplinką, atnaujinant ir 

modernizuojant Centro infrastruktūrą. 

 

 

- Turto įsigijimas (iš Centro uždirbtų lėšų ir iš VB lėšų, 

išskyrus informacinių technologijų įrangą), Eur.; 

- Informacinių technologijų įsigijimas (iš Centro uždirbtų 

lėšų ir iš VB lėšų), Eur.; 

- Projekto lėšų įsisavinimas, Eur.; 

- Lėšos infrastruktūros gerinimui, remontui (iš Centro 

uždirbtų lėšų ir iš VB lėšų), Eur.; 

- Lėšos mokymo priemonių įsigijimui (iš Centro uždirbtų 

lėšų ir iš VB lėšų), Eur.; 

- Centro uždirbtos pajamos, Eur. 

3. Efektyviai skleisti informaciją ir 

pozityvią patirtį, vystyti projektinę veiklą,  

bendradarbiaujant su visomis 

suinteresuotomis šalimis, siekiant teikiamų 

paslaugų kokybės, tarptautiškumo 

plėtojimo ir Centro įvaizdžio stiprinimo. 

 

 

 

 

- Praktinio mokymo centre praktinį mokymą atliko kitų 

mokyklų, įmonių klientai;  

- Dalyvauta kitų profesinių mokyklų sektoriniuose praktinio 

mokymo centruose mokinių skaičius;  

- Parengtų ir atnaujintų personalo dokumentų skaičius; 

- Renginių mokiniams, bendruomenei skaičius; 

- Informacijos sklaidos renginių skaičius;  

- Projektų dalyvių skaičius; 

- Administruojamų projektų skaičius; 

- Viešinimui skirtos lėšos, Eur. 

4. Bendruomenės narių mokymasis, 

kompetencijų plėtojimas, siekiant 

profesinio meistriškumo ir asmeninės 

lyderystės. 

- Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius; 

- Kvalifikacijos tobulinimo renginių bendruomenei skaičius. 

5.Užtikrinti Centre įgyvendinamų veiklų 

procesus pagal įdiegtus ISO kokybės, 

Asmens duomenų saugumo, Vidaus 

kontrolės ir kitus standartus. 

- Paslaugų kokybės vertinimas, atliekant anketines 

bendruomenės narių apklausas; 

- Metinių veiklos planų ir ataskaitų parengimas; 

- ISO ir kitų kokybės standartų, procesų atitikčių, 

veiksmingumo analizė ir  įgyvendinimas;  

- Vidaus kontrolės sistemos įgyvendinimas ir tobulinimas. 
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III SKYRIUS 

2021 M. CENTRO VEIKLOS REZULTATAI  

 

1. KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO 

CENTRO DARBUOTOJAI  
 

Bendras darbuotojų skaičius 2021.12.31 –  173 

Iš jų: 

1. profesijos mokytojų – 80, iš jų mokslo daktarų – 4; 

2. bendrojo ugdymo mokytojų –  20, iš jų mokslo daktarų – 1; 

3. specialiųjų pedagogų – 0; 

4. socialinių pedagogų – 2; 

5. psichologų – 1; 

6. administracijos darbuotojų – 27, iš jų mokslo daktarų – 3; 

7. aptarnaujančio personalo – 39; 

8. kiti darbuotojai, teikiantys profesionalią pagalbą mokiniams – 4. 
 

5 lentelė. Mokytojų kvalifikacija 

Kvalifikacija 

Proc. nuo bendro 

profesijos mokytojų 

skaičiaus 

Pokytis 

lyginant su 

2020 metais 

(+ / -) 

Proc. nuo bendro bendrojo 

ugdymo mokytojų 

skaičiaus 

Pokytis 

lyginant su 

2020 metais 

(+ / -) 2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m. 

Vyr. mokytojų 28,38 22.5 -5.88 26,32 25 -1.32 

Mokyt. 

Metodininkų  

6,76 12.5 +5.74 26,32 30 +3.68 

Ekspertų 2,70 2.5 -0.2 10,53 0 -10.53 

 

6 lentelė. Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybes (skaičius) 

Darbuotojai pagal pareigybes 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Administracijos darbuotojai 24 24 23 

Administracijos darbuotojai turintys pamokų 6 3 4 

Darbuotojai, teikiantys profesionalią pagalbą mokiniams (iš 

viso): 

8 7 8 

psichologinę pagalbą 1 1 1 

socialinę pedagoginę pagalbą 1 2 2 

specialiąją pedagoginę ir kitą pagalbą (spec. pedagogai, 

mokytojų  padėjėjai, auklėtojai, bibliotekų darbuotojai) 

3 3 3 

sveikatos priežiūros specialistai (gydytojai,  socialiniai 

darbuotojai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai) 

3 1 1 

Mokytojai 83 93 100 

Pagalbinis personalas 42 39 39 

Iš viso: 163 166 173 

 

7 lentelė. Vadovai pagal vadybines kategorijas  

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Pareigos 

Vadybinė 

kvalifikacinė 

kategorija 

Užimamos 

pareigos nuo 

1.  Dr. Dalia Martišauskienė Direktorė Pirmoji vadybinė 2015-11-17 

2.  Antanas Jurevičius Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Antroji vadybinė 2016-08-08 

3.  Fernandas Narkus Direktoriaus pavaduotojas 

infrastruktūrai 

- 2018-05-21 

4.  Danguolė Kisielienė Sveikatos priežiūros ir 

reabilitacijos skyriaus vedėja 

Trečioji vadybinė 2011-09-05 
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5.  Palmira Jurgilienė Gimnazijos skyriaus vedėja Antroji vadybinė 2016-09-01 

6.  - Tęstinio mokymo skyriaus 

vedėjas 

- - 

7.  Laima Vitkauskė Transporto skyriaus vedėjas - 2021-07-12 

8.  Asta Jakimovienė Statybos ir verslo skyriaus 

vedėja 

- 2019-08-20 

 

8 lentelė. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo sudėties kaita pagal 

išsilavinimą per 2020 - 2021m. 

Išsilavinimas 2020 m. 2021 m. 

 
administracijos 

darbuotojų 

aptarnaujančio 

personalo 

administracijos 

darbuotojų 

aptarnaujančio 

personalo 

Aukštasis  20 2 20 3 

Aukštasis neuniversitetinis 2 0 2 0 

Aukštesnysis 2 6 2 6 

Profesinis 3 16 3 16 

Vidurinis  0 10 0 12 

Pagrindinis  0 5 0 2 

Iš viso: 66 66 

Pokytis %, lyginant su 

praėjusiais metais 

-8,33 % 0 

 

MOKYTOJAI: 

9 lentelė. Mokytojų sudėtis pagal kvalifikacijos kategorijas 

Mokytojų skaičius 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Profesijos 

mokytojai 

Iš jų suteikta kvalifikacinė 

kategorija 2021 metais 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Profesijos 

mokytojai 

IŠ VISO: 20 80 0 7 

Nesuteikta kvalifikacinė kategorija 0 17 - - 

Atestuotų mokytojų skaičius  20 63 - - 

turinčių mokytojo eksperto 

kvalifikacinę kategoriją 

0 2 0 0 

turinčių mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją  

6 10 0 3 

turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją  

5 
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0 0 

turinčių mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją  

9 33 0 4 

 

10 lentelė. Mokytojų sudėties kaita pagal kvalifikacines kategorijas (2019-2021 m. laikotarpiu) 

Kvalifikacijos kategorija 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Mokytojas – ekspertas 1 4 2 

Mokytojas - metodininkas 12 10 16 

Vyresnysis mokytojas 23 26 23 

Mokytojas 37 37 42 

Neatestuotas profesijos mokytojas 10 16 17 

Iš viso: 83 93 100 

Mokslų daktarai    

Mokslų daktarai mokytojai 4 5 5 

Mokslų daktarai administracijos darbuotojai 4 3 3 

Iš viso centre: 91 101 108 
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Centre dirba 8 mokslų daktarai:  

 Dr. Dalia Martišauskienė – 2010 m. spalio 28 d. suteiktas Socialinių mokslų srities 

(edukologijos) daktaro laipsnis. 

 Dr. Kęstutis Trakšelys – 2014 m. sausio 22 d. suteiktas Socialinių mokslų srities 

(edukologijos) daktaro laipsnis. 

 Dr. Kęstutis Jacikevičius – 2006 m. vasario 17 d. suteiktas Biomedicinos mokslų srities 

daktaro laipsnis. 

 Dr. Renata Arlauskienė – 2017 m. lapkričio 10 d. suteiktas Socialinių mokslų srities 

(psichologijos) daktaro laipsnis. 

 Dr. Rima Radžiuvienė – 2003 m. balandžio 4 d. suteiktas Biomedicinos mokslų srities daktaro 

laipsnis. 

 Dr. Audra Skaisgirienė – 2006 m. rugsėjo 22 d. suteiktas Technologijos mokslų srities 

(aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos) daktaro laipsnis.  

 Dr. Aleksas Narščius- 2013 m. birželio 20 d. suteiktas Biomedicinos mokslų srities 

(ekologijos ir aplinkotyros) daktaro laipsnis. 

 Dr. Audrius Bagdonas – 2002 m. gruodžio 30 d. suteiktas Fizikinių mokslų srities (fizikinės 

chemijos) daktaro laipsnis. 
 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI: 

11 lentelė. Švietimo pagalbos specialistų skaičius 

 
IŠ 

VISO 

t. t. 

atestuotų 

specialistų 

Ekspertų Metodininkų Vyr. specialistų 

Specialieji pedagogai 0     

Socialiniai pedagogai 2 - - - 2 

 

12 lentelė. Psichologų skaičius 

 
IŠ 

VISO 

t. t. atestuotų 

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

Psichologai 1 - - - - 1 

 

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS. BENDROJO UGDYMO MOKYTOJAI: 

13 lentelė. Mokytojų tobulinusių kvalifikaciją skaičius 

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 

2019 7 5 38,89 proc. 27,78 proc. 

2020 8 11 42,11 proc. 57,89 proc. 

2021 5 13 25 proc. 65 proc. 

 

PROFESIJOS MOKYTOJAI: 

14 lentelė. Mokytojų tobulinusių kvalifikaciją skaičius 

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 

2019 22 17 33,85 proc. 26,15 proc. 

2020 54 20 72,97 proc. 27,03 proc. 

2021 35 23 43,75 proc. 28,75 proc. 
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15 lentelė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo formos 

Eil. 

Nr. 
Renginio forma 

Renginių skaičius Kvalifikacijos tobulinimo val. skaičius 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1. Mokymai 75 103 98 2151 2801 2955 

2. Seminarai 130 108 61 896 694 994 

3. Kursai 15 8 24 370 225 660 

4. Konferencijos 10 14 49 62 94 345 

5. Projektai 0 0 0 0 0 0 

6. Apskritojo stalo 

diskusijos 

0 0 0 

 

0 0 0 

7. Renginiai užsienyje 18 9 2 454 360 288 

8. Kita 31 33 79 133 162 283 

 Iš viso: 279 275 313 4066 4336 5525 

 

16 lentelė. Darbuotojų, tęsiančių studijas, įgijusių kitą kvalifikaciją, sąrašas  

Eil. 

Nr. 

Darbuotojo pareigos, 

vardas, pavardė 
Mokymo įstaiga 

Specialybė 

(programa) 

Kursas arba įgyta 

kvalifikacija 

1. Profesinio mokymo 

mokytoja Daumantė 

Narmontė 

Klaipėdos universitetas Pedagogika I kursas 

2. Mokymo dalies 

administratorė Laura 

Bružienė  

Klaipėdos universiteto 

sveikatos mokslų fakultetas  

Visuomenės 

sveikata magistras  

II kursas 

3. Profesijos mokytoja 

Jolanta Tirevičiūtė  

LSU - Lietuvos sporto 

universitetas 

Kineziterapijos 

magistro studijos 

II kursas 

4. Profesinio mokymo 

mokytoja Gintarė 

Andrijauskienė 

Klaipėdos universitetas Statybos inžinerija V kursas 

5. Praktinio mokymo 

vadovas Aivaras 

Lajauskas  

Klaipėdos universiteto 

Humanitarinių mokslų 

fakultetas  

Vadybos bakalauras  II kursas 

 

17 lentelė. Švietimo pagalbos specialistų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Metai 
Švietimo pagalbos specialistų tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Iki 5 dienų 5 ir daugiau dienų per metus 

2019 2 1 

2020 1 2 

2021 - 3 

 

18 lentelė. Personalo profesinių kompetencijų tobulinimo planavimo ir poreikių nustatymo 

veiksmingumas 

Metai 

Planuoti 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiai 

Poreikis 

nustatytas 

pagal 

mokytojų 

veiklos SSGG 

analizes: 

Organizuoti 

bendri 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiai: 

Veiklos 

veiksmingumo 

pagrindimas: 

Numatytos 

lėšos, Eur. 

Skirta 

lėšų, 

Eur. 

2019 176 (į šį 

skaičių įeina 

42 mokami ir 

134 

nemokami 

mokymai) 

Individualus 

profesinės 

srities 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

- Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas; 

- Bendro pobūdžio 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiai; 

Kvalifikacija 

tobulinama per 

bendro 

pobūdžio 

renginius ir 

pagal profesinę 

sritį 

individualiai. 

5 600 4 231,20 
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- Administracijos 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas. 

2020 97 (į šį 

skaičių įeina 

23 mokami ir 

74 nemokami 

mokymai) 

Individualus 

profesinės 

srities 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

- Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas; 

- Bendro pobūdžio 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiai; 

Administracijos 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas. 

Kvalifikacija 

tobulinama per 

bendro 

pobūdžio 

renginius ir 

pagal profesinę 

sritį 

individualiai. 

5 600 2 549,19 

2021 

 

114 (į šį 

skaičių įeina 

27 mokami ir 

87 nemokami 

mokymai) 

Individualus 

profesinės 

srities 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

- Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas; 

- Bendro pobūdžio 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiai; 

Administracijos 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas. 

Kvalifikacija 

tobulinama per 

bendro 

pobūdžio 

renginius ir 

pagal profesinę 

sritį 

individualiai. 

6 600 

 

5 253,37 

 

2. BENDROJO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS  
 

19 lentelė. Priimtų mokytis į gimnazijos skyrių skaičiaus pokytis  

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

113 116 133 
 

20 lentelė. Gimnazijos skyriaus mokinių skaičiaus pokytis  

2019 - 2020 m. m. 2020 - 2021 m. m. 2021 - 2022 m. m. 

191 198 226 
 

21 lentelė. Mokinių pažangumas 

Mokslo metai / 

Programa 

2019 - 2020 2020 – 2021 Pokytis lyginant su 

2019-2020 

(+ / -) 
Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo programa 92,8 100 +7,2 

Vidurinio  ugdymo programa 88 98,2 +10,2 

 

22 lentelė. Mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

Egzaminas 

2021 m. 

Išlaikė (proc.) 

2020 m. 

Pokytis 

lyginant su 

2020 

(+ / -) 
Laikė Išlaikė 

Išlaikė 

(proc.) 

Technologijos  52 52 100 100 0 

Lietuvių kalba ir literatūra 52 52 100 100 0 

Iš viso: 52 52 100 100 0 
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23 lentelė. Valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

Egzaminas 

2021 m. 
Išlaikė (proc.) 

2020 m. 

Pokytis 

lyginant su 

2020 

(+ / -) 
Laikė Išlaikė 

Išlaikė 

(proc.) 

Užsienio kalba (anglų) 7 7 100 100 - 

Matematika 2 0 0 0 - 

Lietuvių kalba 1 0 0 0 - 

Istorija 1 1 100 0 - 

Geografija 0 0 0 100 - 

Fizika 0 0 0 0 - 

Iš viso: 11 8 72,7 83,3 -10,6 
 

24 lentelė. Valstybinių brandos egzaminų rezultatai per 2020 - 2021 m. m.  

Egzaminas 
Laikė Išlaikė Proc. 

Balai 

Laikė Išlaikė Proc. 

Balai 

1 –

49 

50

–

99 

100 
1–

49 

50–

99 
100 

2020 m. 2021 m. 

Lietuvių 

kalba 

1 0 0 - - - 1 0 0 - - - 

Užsienio 

kalba 

(anglų) 

9 9 100 2 7 - 7 7 100 1 6 - 

Istorija - - - - - - 1 1 100 1 - - 

Geografija 1 1 100 1 - - - - - - - - 

Matematika 1 0 0 - - - 2 0 0 - - - 

Iš viso: 12 10 83,3 3 7 0 11 8 72,7 2 6 0 
 

25 lentelė. Pagrindinio ugdymo mokinių skaičius (2021-09-02 d.) 

 Klasių skaičius Mokinių skaičius 

9 klasė  2 39 

10 klasė  2 50 
 

26 lentelė. Dvyliktokų ir dešimtokų skaičius 

Mokslo 

metai 

Dvyliktokų 

skaičius m. 

m. pabaigoje 

(06.30 d.) 

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių 

skaičius 

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių 

dalis 

(proc.) 

Dešimtokų 

skaičius m. 

m. pabaigoje 

(06.30 d.) 

Pagrindinio 

išsilavinimo 

pažymėjimus 

gavusių 

mokinių 

skaičius 

Pagrindinio 

išsilavinimo 

pažymėjimus 

gavusių 

mokinių dalis 

(proc.) 

2016-2017  34 34 100 0 0 0 

2017-2018 26 26 100 18 18 100 

2018-2019 35 32 91,43 11 11 100 

2019-2020 60 60 100 20 19 95 

2020-2021 52 52 100 28 28 100 
 

27 lentelė. Vidurinio išsilavinimo įgijimas 

Mokslo metai 

Dvyliktokų  

skaičius m. m. 

pabaigoje 

Brandos 

atestatus gavusių 

mokinių skaičius 

Brandos atestatus 

gavusių mokinių 

dalis (proc.) 

Vidutinis metinių 

dalykų įvertinimo 

balas 

2016-2017 34 34 100 n. d. 

2017-2018 26 26 100 7 

2018-2019 35 32 91,43 7,3 

2019-2020 60 60 100 7,2 

2020-2021 52 52 100 7 



19 

 

 

28 lentelė. Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas 
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52 52 100 100 - 28 28 100 95 +5 

 

3. PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS  

 
29 lentelė. 2021–2022 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos, mokinių sk. 

Skyriaus pavadinimas, programų 

skaičius 

Mokinių skaičius 2021.12.31 
Įmonių, kurioje 

vykdoma pameistrių 

praktinio mokymo 

dalis, jei vykdoma 

pameistrystė, skaičius 

Iš 

viso 

Iš jų 

pameistrių 

(2021 - 01-01 

-2021-12-31 

d.) 

Iš jų 

turinčių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

                                             Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius 

Masažuotojo, P43091501 40 0 0 0 

Paramediko, P43091401 47 5 0 4 

Slaugytojo padėjėjo, M44091301 15 7 0 5 

Viešbučio darbuotojo, 217101302 14 0 14 0 

Virėjo, P21101308 27 0 27 0 

Floristo, M22021401 12 0 12 0 

                                         Viso skyriuje: 155 12 53 9 

                                                           Statybos ir verslo skyrius  

Apdailininko (statybininko), 

M43073202 

33 11 0 11 

Apdailininko, P32073205 81 0 0 0 

Baldžiaus, P32072204 12 0 0 0 

Logisto - ekspeditoriaus, M43041701 0 0 0 0 

Kompiuterinio projektavimo 

operatoriaus, M43061102 

36 0 0 0 

Apdailininko, P32073213 39 5 0 4 

Apdailininko (statybininko), 217073201 10 0 10 0 

Ekspeditoriaus, P43104109 15 0 0 0 

Kompiuterinio projektavimo 

operatoriaus, M44061111 

3 0 0 0 

Medienos apdirbėjo-dailidės padėjėjo, 

P21073206 

7 0 7 0 

Motorinių transporto priemonių 

kroviniams vežti vairuotojo, 

M32104101 

19 0 0 0 

                                         Viso skyriuje: 255 16 17 15 

Gimnazijos skyrius (9 ir 10 klasė) 87 0 0 0 

Iš viso pirminiame profesiniame 

mokyme: 

497 28 70 24 
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30 lentelė. 2021–2022 m. m. vykdomos tęstinio profesinio mokymo programos (kai mokiniai 

priimti pagal ŠMSM patvirtintą priėmimo planą ir finansuojami iš VB lėšų) 

Programos pavadinimas 
Valstybinis 

kodas 

Mokinių skaičius 2021.12.31 

 

Įmonės, kurioje 

vykdoma pameistrių 

praktinio mokymo 

dalis, jei vykdoma 

pameistrystė, 

pavadinimas 

Iš 

viso 

Iš jų turinčių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

Iš jų 

pameistrių 

(2021 - 01-

01 -2021-12-

31 d.) 

 

Motorinių transporto 

priemonių kroviniams 

vežti vairuotojo modulinė 

T32104101 72 0 7 3 

Elektrikas T43071304 11 0 2 2 

Kompiuterinio 

projektavimo operatoriaus 

T43061202 0 0 0 0 

Ekspeditoriaus T43104112 5 0 1 1 

Apdailininko T32073213 7 0 2 2 

Slaugytojo padėjėjo T43091301 28 0 3 5 

Masažuotojo T43091501 74 0 0 0 

Virėjo T21101303 7 7 0 0 

Paramediko T43091401 88 0 21 4 

 Iš viso:  292 7 36 17 

 

31 lentelė. Kompetencijų vertinimas priminiame profesiniame mokyme (2020 - 2021 m. m.)  

Eil. 

Nr. 

Mokymo 

programos 

pavadinimas ir 

valstybinis kodas 

(2021 m.) 

Baigiamoj

o kurso 

mokinių 

skaičius 

(2021 m.) 

Iš jų dalyvavo kompetencijų 

vertinime ir įgijo kvalifikaciją 

(2021 m.) 

Įgijo 

kvalifikaci

ją  

(2020 m.) 

Kvalifikacijos 

įvertinimo 

vidurkio 

pokytis 

lyginant su 

2020 m. (+ / -) 

Mokinių 

skaičius 

 

Proc. Kvalifikacijos  

įvertinimo 

vidurkis 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius 

1. Slaugytojo 

padėjėjo, 

T43091301 

26 26 100 9,58 42 -0,2 (9,78) 

2. Masažuotojo, 

T43091501 

43 43 100 9,52 0 0 

3. Viešbučio 

darbuotojo, 

217101302 

9 9 100 8,67 14 +0,29 (8,38) 

4. Slaugytojo 

padėjėjo, 

M44091301 

13 13 100 9,58 13 +0,39 (9,19) 

5. Masažuotojo, 

P43091501 

23 23 100 9,63 0 0 

6. Masažuotojo, 

440091501 

0 0 0 0 36 0 

Iš viso: 114 114 100 9,42 105 +0,23 (9,19) 
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Statybos ir verslo skyrius 

7. Logisto 

ekspeditoriaus, 

M43041701 

13 13 100 7,13 0 0 

8. Apdailininko 

(statybininko), 

M43073202 

30 30 100 8,13 22 -0,1 (8,23) 

9. Apdailininko 

(statybininko), 

M44073204 

6 6 100 7,42 14 -0,79 (8,21) 

10. Logisto 

ekspeditoriaus, 

M44041701 

0 0 0 0 14 0 

11. Logisto 

ekspeditoriaus, 

T43041701 

0 0 0 0 5 0 

12. Apdailininko 

(statybininko), 

217073201 

5 5 100 6,9 10 -1,1 (8) 

13. Baldžiaus, 

M43072201  

9 9 100 8,22 10 +0,62 (7,6) 

14. Motorinių transp. 

priemonių 

kroviniams vežti 

vairuotojo, 

M32104101 

29 29 100 8,87 5 +0,87 (8) 

15. Motorinių transp. 

priemonių 

kroviniams vežti 

vairuotojo, 

T32104101 

118 118 100 8,86 71 +0,67 (8,19) 

16. Apdailininko 

(statybininko), 

T43073203 

7 7 100 7,58 0 0 

17. Ekspeditoriaus, 

P43104109 

2 2 100 8,5 0 0 

18. Ekspeditoriaus, 

T43104112 

4 4 100 8,75 0 0 

19. Kompiuterinio 

projektavimo 

operatoriaus, 

M44061111 

11 11 100 6,96 0 0 

20. Kompiuterinio 

proj. operatoriaus, 

T43061202 

1 1 100 7 0 0 

Iš viso: 235 235 100 8,07 151   - 0,03 (8,10) 

Iš viso Centre: 349 349 100 8,75 256 +0,10 (8,65) 

 

32 lentelė. Vykdomos pirminio profesinio mokymo programos  

Skyriaus pavadinimas, programų skaičius 
Mokinių skaičius 

2021.01.01 

Mokinių skaičius 

2021.12.31 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius (10 prog.) 311 352 

Statybos ir verslo skyrius (16 programų) 394 350 

Gimnazijos skyrius (9 ir 10 klasė) 67 87 

Iš viso: 772 789 

 Pokytis, proc. +2,2 
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33 lentelė. Mokinių skaičiaus palyginimas 

Mokslo 

metai 

Mokinių 

skaičius spalio 

1 d. 

Iš jų turinčių 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

Pokytis, proc. 

2018-2019 480 74 Mokinių skaičius padidėjo 4,4 proc., spec. 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius 

sumažėjo 6,3 proc. 

2019-2020 600 78 Mokinių skaičius padidėjo 25 proc., spec. 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius 

padidėjo 5,4 proc. 

2020-2021 859 84 Mokinių skaičius padidėjo 43,2 proc., spec. 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius 

padidėjo 7,7 proc. 

2021-2022 888 79 Mokinių skaičius padidėjo 3,4 proc., spec. 

ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius 

sumažėjo 5,9 proc 

 

34 lentelė. Pirminio profesinio mokymo mokinių skaičiaus kaita 2019-2021 m. laikotarpiu 

Eil. 

Nr. 

Skyriaus 

pavadinimas 

Mokinių skaičius pagal 

finansavimo šaltinius 

Nuotoliniu 

būdu 

besimokan

čių 

mokinių 

skaičius 

Mokinių su 

specialiaisiais 

ugdymosi 

poreikiais 

skaičius 

Mokinių skaičius 

besimokantis 

pameistrystės būdu 

Valstybės finansuojama 

2021 2021 2021 2019 

10 01 

2020 

10 01 

2021 

10 01 

1. Statybos ir 

verslo skyrius 

366 479 437 176 19 28 

9 kl. 17 38 38 0 0 0 

10 kl. 19 30 50 1 0 0 

Iš viso 

skyriuje: 

402 547 525 177  19 28 

Pokytis 

skyriuje, proc: 

+60,2 +36,1 -4,02 +3,36 -36,7(30) +21,7 (23) 

2. Sveikatos 

priežiūros 

paslaugų ir 

reabilitacijos 

skyrius 

198 308 363 0 60 36 

Iš viso 

skyriuje: 

198 308 363 0 60 36 

Pokytis 

skyriuje: 

+21,5 +55,6 +17,9 0 +11,1(54) -7,7 (39) 

Iš viso Centre: 600 855 888 177 79 64  

Pokytis, proc. +44,9 +42,5 +3,9 +5,4 (168) -6,0 (84) +3,2 (62) 

 

35 lentelė. Priimtų mokinių skaičius 

Mokslo metai Priimta 
Mokinių skaičiaus pokytis 

(lyginant su praėjusiais metais) 

2017-2018 272+43 (papil. priėm.)=315 n. d. 

2018-2019 366+70 (papil. priėm.)=436 +121 mokinys arba +38,4 proc. 

2019-2020 558+14 (papil. priėm.)=572 +136 mokiniai arba +31,2 proc 

2020-2021 481+46 (papil. priėm.)=547 -25 mokiniai arba – 4,4 proc. 
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36 lentelė. Mokinių lankomumas  

Vidutiniškai 

1 mokinys 

per 2019-

2020 mokslo 

metus 

praleido iš 

viso pamokų 

Vidutiniškai 

1 mokinys 

per 2020- 

2021 mokslo 

metus 

praleido iš 

viso pamokų 

Pokytis lyginant 

su 2019-2020 

mokslo metais 

(+ / -) 

Vidutiniškai 1 

mokinys per 

2019-2020 

mokslo metus 

praleido 

pamokų dėl 

nepateisinam

ų priežasčių 

Vidutiniškai 1 

mokinys per 

2020-2021 

mokslo metus 

praleido 

pamokų dėl 

nepateisinam

ų priežasčių 

Pokytis lyginant 

su 2019-2020 

mokslo metais 

(+ / -) 

64,4 48,7 Sumažėjo -15,7 36,4 33,5 Sumažėjo -2,9 

 

37 lentelė. Mokinių lankomumo rodikliai 

Mokslo metai 

Vidutiniškai 1 

mokinys per 

mokslo metus 

praleido iš viso 

pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per 

mokslo metus praleido 

pamokų dėl nepateisinamų 

priežasčių 

Praleistų pamokų dėl 

nepateisinamų priežasčių 

pokytis proc. (pagal ankst. 

metus) 

2017-2018 93,9 57,6 - 

2018-2019 71,2 43,6 -24,3 proc. (sumažėjo) 

2019-2020 64,4 36,4 -16,5 proc. (sumažėjo) 

2020-2021 48,7 33,5 -8 proc. (sumažėjo) 

 

38 lentelė. Pirminio profesinio mokymo mokinių pažangumas pagal gr. per 2020-2021 m. m. 

Skyriaus pavadinimas Pažangumo % 

Statybos ir verslo skyrius 99,71 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius 99,3 

Iš viso Centre: 99,4 

 

39 lentelė. Mokinių, baigusių profesinio mokymo programas, skaičius 

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

Įgijusių 

kvalifikaciją ir 

išsilavinimą 

duomenys 

Įgijusių kvalifikaciją 

ir išsilavinimą 

duomenys 

Kompetencij

ų vertinimo 

vidutinis 

balas 

  

2021 m. 2020 m. 

2021 

m. 

2020

m. Skaičius  

Dalis 

(proc.) 

nuo 

įstojusi

ų  

Skaičius 

Dalis 

(proc.) 

nuo 

įstojusių į 

programą 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius 

1. Masažuotojo, T43091501 43 78,2 0 0 9,52 0 

2. Masažuotojo, 440091501  0 0 36 85,7 0 9,39 

3. Viešbučio darbuotojo, 

217101302 

9 64,3 14 66,7 8,67 8,38 

4. Masažuotojo, P43091501 23 95,8 0 0 9,63 0 

5. Slaugytojo padėjėjo, 

M44091301 

13 92,9 13 86,7 9,58 9,19 

6. Slaugytojo padėjėjo, 

T43091301 

26 100 42 93,3 9,58 9,78 

Iš viso skyriuje: 114 86,24 105 83,1 9,42 9,19 

Statybos ir verslo skyrius 

1.  Apdailininko (statybininko), 

M43073202 

30 55,6 22 81,5 8,13 8,23 
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2.  Apdailininko (statybininko), 

M44073204 

6 75 14 77,8 7,42 8,21 

3.  Logistas ekspeditorius, 

T43041701 

0 0 5 71,4 0 9,5 

4.  Logistas ekspeditorius, 

M44041701 

0 0 14 100 0 7,5 

5.  Apdailininko (statybininko), 

217073201 

5 55,6 10 100 6,9 8 

6.  Baldžiaus, M43072201  9 50 10 43,5 8,22 7,6 

7.  Motorinių trans. priemonių 

kroviniams vežti vairuotojo, 

M32104101 

29 66 5 83,3 8,87 8 

8.  Motorinių trans. priemonių 

kroviniams vežti vairuotojo, 

T32104101 

118 86,1 66 80,5 8,86 8,19 

9.  Apdailininko (statybininko), 

T43073203 

7 87,5 0 0 7,58 0 

10.  Ekspeditoriaus, P43104109 2 33,3 0 0 8,5 0 

11.  Ekspeditoriaus, T43104112 4 36,4 0 0 8,75 0 

12.  Kompiuterinio projektavimo 

operatoriaus, M44061111 

11 84,6 0 0 6,96 0 

13.  Kompiuterinio projektavimo 

operatoriaus, T43061202 

1 20 0 0 7 0 

14.  Logistas ekspeditorius, 

M43041701 

13 76,5 0 0 7,13 0 

Iš viso skyriuje: 235 60,6 146 79,75 8,07 8,10 

Iš viso Centre: 349 73,42 251 80,87 8,75 8,65 

 

40 lentelė. Mokinių „nubyrėjimas“ 

 2020–2021 m. m. 
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 Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso: 878 126 14,4 15,91 -1,51 mažiau 

Iš jų:      

Perėjo mokytis į kitas mokyklas  11 8,73 7,37 +1,36 

Pakeitė gyvenamąją vietą  3 2, 38 0 +2, 38 

Dėl asmeninių priežasčių  79 62,7 16,84 +45,86 

Dėl ligos  4 3,17 4,21 -1,04 

Dėl nepažangumo  16 12,7 7,37 +5,33 

Dėl pamokų nelankymo  9 7,14 18,94 -11,8 

Išvyko į užsienį  2 1,59 15,78 -14,19 

Karinė tarnyba  0 0 2,10 -2,1 

Dėl kitų priežasčių  2 1,59 27,36 -25,77 
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4. TĘSTINIS PROFESINIS MOKYMAS  

 
41 lentelė. Bendras mokinių skaičius tęstiniame profesiniame mokyme (tęstinis ir transporto 

skyriai, be VB finansuojamo tęstinio mokymo)  
M

et
a
i 

Asmenų skaičius pagal formaliojo 

tęstinio profesinio mokymo 

programas 

Asmenų skaičius pagal 

neformaliojo tęstinio profesinio 

mokymo 

programas Iš 

viso 

T
ra

n
sp

o
rt

o
 s

k
y
ri

u
s 

IŠ
 V

IS
O

 

Iš 

viso 
UŽT 

įmonės 

ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų   

lėšomis 
Kita 

Iš 

viso 
UŽT 

įmonės 

ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų 

lėšomis 

2018 732 639 44 49 0 1413 58 479 876 2145 4711 6856 

2019 510 324 74 110 2 2338 9 714 1615 2848 4055 6903 

2020 359 197 40 122 0 1449 3 170 1276 1808 3120 4928 

2021 607 343 24 240 0 2712 5 1208 1499 3319 2353 5672 

UŽT- užimtumo tarnyba 
 

42 lentelė. Mokinių skaičius transporto skyriuje  (be VB finansuojamo tęstinio mokymo)  

Metai 

Asmenų skaičius pagal formaliojo  

tęstinio profesinio mokymo 

programas 

Asmenų skaičius pagal neformaliojo 

tęstinio profesinio mokymo 

programas 
IŠ VISO 

Iš 

viso UŽT 

įmonės ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų   

lėšomis 

Iš 

viso 
UŽT 

įmonės ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų 

lėšomis 

2018 3242 142 2687 413 1469 75 591 803 4711 

2019 2792 60 2192 540 1263 30 506 727 4055 

2020 1297 49 931 317 1823 18 192 1613 3120 

2021 1206 44 892 270 1147 21 412 714 2353 

UŽT - Užimtumo tarnyba 

 

43 lentelė. Tęstinio profesinio mokymo ir transporto skyriaus mokinių skaičius per 2021 m. 

(Užimtumo tarnybos mokiniai, savo lėšomis ir darbdavio lėšomis)  
Profesinio mokymo organizavimas asmenims pagal Užimtumo tarnybos, Neįgalumo ir 

darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM siuntimus ir kitų institucijų skirtą 

finansavimą (išskyrus tuos asmenis, kurie priimti pagal švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintą priėmimo vietų planą) 

(asmenų skaičius) nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31 

Iš viso 

pagal formaliojo profesinio mokymo 

programas 

pagal neformaliojo profesinio mokymo 

programas 

 

1813 3859 5672 

Savomis lėšomis pagal formaliojo profesinio 

mokymo programas 

Savomis lėšomis pagal neformaliojo 

profesinio mokymo programas 

 

510 2213 2723 

Darbdavių lėšomis pagal formalią 

profesinio mokymo programą  

Darbdavių lėšomis pagal neformalią 

profesinio mokymo programą 

 

916 1620 2536 

Užimtumo tarnybos lėšomis pagal 

formaliojo profesinio mokymo programas 

Užimtumo tarnybos lėšomis pagal 

formaliojo profesinio mokymo programas 

 

387 26 413 

Iš viso Tęstiniame ir Transporto skyriuose:   

1813 3859 5672 
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44 lentelė. Neformalaus suaugusiųjų švietimo mokymo (seminarų) programų kaita (2019-2021 

m.)  

Klausytojai/metai 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Klausytojų skaičius 928 197 824 

 

45 lentelė. Baigusių mokinių skaičius per 2021 m. pagal finansavimo šaltinius (tęstinis ir 

transporto skyriai)  

Skyriai 

Mokinių skaičius pagal finansavimo šaltinius 

Bendras 

mokinių 

skaičius 

UŽT* 

siuntimu 

Asmeninėmis 

lėšomis 

Darbdavių 

siuntimu 

Pagal 

tarptautinius 

ir 

nacionalinius 

ir kitus 

projektus 

Kita 

Formaliosios mokymo programos 

Tęstinio mokymo 

skyrius  

343 240 24 0 0 607 

Pameistrystė 0 29 24 0 0 59 

Transporto skyrius 44 270 892 0 0 1206 

Pameistrystė 0 0 46 0 0 46 

Viso: 387 510 916 0 0 1813 

Neformaliosios mokymo programos 

Tęstinio mokymo 

skyrius  

5 1499 1208 0 0 2712 

Pameistrystė 5 0 0 0 0 5 

Transporto skyrius 21 714 412 0 0 1147 

Pameistrystė 0 0 0 0 0 0 

Viso: 26 2213 1620 0 0 3859 

Iš viso: 413 2723 2536 0 0 5672 
* UŽT – Užimtumo tarnyba 

 

46 lentelė. Išbrauktų mokinių skaičiaus kaita per paskutinius 3 metus pagal finansavimo 

šaltinius ( Tęstinis ir Transporto skyriai)  
Mokinių finansavimo 

šaltiniai 

Išbrauktų mokinių skaičius 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Pagal finansavimo šaltinius 

Darbdavių lėšomis 0 15 0 

Asmeninėmis lėšomis 9 32 24 

Darbo biržos siuntimu 12 7 10 

Pagal projektus 0 0 0 

Kita  0 0 0 

Iš viso: 21 54 34 

Pagal išbraukimo priežastis 

Dėl materialinės padėties 

pablogėjimo 

1 1 10 

Dėl motyvacijos stokos ir 

nelankymo 

5 12 0 

Dėl įsidarbinimo 1 6 12 

Dėl sveikatos problemų 7 3 6 

Dėl kitų asmeninių priežasčių 1 7 2 

Dėl ilgesnio nei 60 dienų 

trukmės nedarbingumo 

2 2 0 

Kita 0 0 2 

Savo noru 4 23 2 

Iš viso: 21 54 34 
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Kita veikla. Pasiekimai.  

1. Pradėta organizuoti stažuotes masažuotojams. 

2. Gauta licencija Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymams.  

3. Pradėta bendradarbiauti su LSA, vertinant ir išduodant ,,Statreg“ statybininko korteles. 

4. Organizuotos mugės-parodos bendruomenei: Vėlinių puokščių gamyba, Kalėdinių puokščių gamyba, 

Velykinių puokščių gamyba. 

5. Organizuoti renginiai: 8 Socialinės akcijos globos namuose.  

6. ES fondų finansuojamas projektas „Praktinis mokymasis sektoriniame mokymo centre“, Nr. 09.4.1-

ESFA-T-736-02-0005. 

7. Kelių priežiūros ir energijos tiekėjų mokymai sektoriniame praktinio mokymo centre. 

 

5. TRANSPORTO, SANDĖLIAVIMO IR RYŠIŲ SEKTORINIO PRAKTINIO 

MOKYMO CENTRO VEIKLA 2021 M. (PALYGINIMAS SU 2020 M.) 
                                      

47 lentelė. Praktinio mokymo organizavimas Centro mokiniams, mokytojams:  

Programų 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

2021 

metais 

Proc. nuo 

bendro 

mokinių 

skaičiaus 

2020 

metais 

Proc. nuo 

bendro 

mokinių 

skaičiaus 

2021 

metais 

Mokinių 

pokytis 

lyginant 

su 2020 

m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokiniui 

2021 

metais 

Mokyto

-jų 

skaičius 

2021 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokytojui 

2021 

metais 

35 programos 2353 75,42 100 -767 32 - - 

 

48 lentelė. Praktinio mokymo organizavimas kitų profesinio mokymo įstaigų (toliau – PMĮ), 

mokiniams, mokytojams:  

PMĮ pavadinimas arba 

įmonių skaičius 

Mokinių 

skaičius 

2021 m. 

Mokinių 

skaičius 

2020 m. 

Mokinių 

pokytis 

lyginant su 

2020 m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui 

2021 m. 

Mokytojų 

skaičius 

2020 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui 

2020 m. 

5 121 892 -771 (-86%) 32 - - 

 

49 lentelė. Bendradarbiavimas su kitais SPMC 2021 m.  

PMĮ, į kurią nukreipiami 

mokiniai,  pavadinimas 

Pirminio, tęstinio profesinio 

mokymo programos pavadinimas 

(-ai) (kodas) 

Mokinių 

skaičius 

Valandų sk. 

vienam 

mokiniui 

Telšių regioninio PRC Statybos 

sektoriniame praktinio mokymo 

centre 

Apdailininkas (statybininkas) 

(M43073202) 

Apdailininkas (P32073213) 

 

89 

 

32 

 

Kauno technikos PMC Medienos 

technologijų ir baldų gamybos 

inovacijų sektoriniame praktinio 

mokymo centre 

Baldžius (P32072204) 

Medienos apdirbėjas-dailidės 

padėjėjas (P21073206) 

  

21 35  

Alytaus PRC Darbų saugos ir 

statybos sektoriniame praktinio 

mokymo centre 

Apdailininkas (statybininkas) 

(M43073202) 

18 8 

  

Iš viso: 128 75 
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50 lentelė. Praktinio mokymo organizavimas kolegijų, universitetų studentams, dėstytojams: 

 Mokymo 

įstaigų sk. 

Studijų 

programų sk. 

Studentų 

skaičius 

2020 

metais 

Studentų 

skaičius 

2021 

metais 

Studentų  

pokytis 

lyginant 

su 2020 

m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui 

2021 

metais 

Dėstytojų 

skaičius 

2021 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui 

2021 

metais 

1 1 0 10 +10 5 1 5 

 

51 lentelė. Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams:  

Bendrojo ugdymo 

mokyklos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

2021 

metais 

Mokinių 

skaičius 

2020 

metais 

Mokinių 

pokytis 

lyginant su 

2020 m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui 

2021 m. 

Vykdytų (planuojamų) 

užsiėmimų SPMC paskirtis: 

technologijų pamokų 

organizavimas, profesinis 

orientavimas ir kt. 

Klaipėdos Saulėtekio 

progimnazija, 

Kretingos Marijono 

Daujoto 

progimnazija 

100 24 +76 2 Centro jo veiklų pristatymas, 

integruota pamoka – viktorina, 

estafetė mokiniams, imituojant 

2 promilių girtumą, 

bandomieji važiavimai 

simuliatoriumi, slidžių trasų 

demonstraciniai važiavimai.  

 

52 lentelė. Kvalifikacijos tobulinimo renginių/mokymų organizavimas verslo įmonių 

darbuotojams:  

Įmonių (juridinių asmenų) 

skaičius 

Darbuotoj

ų skaičius 

2021 m. 

Darbuotojų 

skaičius 

2020 m. 

Darbuotojų 

pokytis lyginant 

su 2020 m. 

(+ / -) 

Valandų skaičius 

vienam 

darbuotojui 

2021 m. 

   9 – 2020 m. / 10 - 2021 m. 1304 107 +90 4 

Iš viso: 1304 107 +90 4 

 

53 lentelė. Profesinio mokymo įstaigų, turinčių SPMC, mokiniai siunčiami į kitus SPMC, kai 

praktiniam mokymui vykdyti nėra atitinkamo savo profesinio mokymo įstaigoje SPMC:  

PMĮ, į kurią nukreipiami 

mokiniai,  pavadinimas 

Pirminio, tęstinio 

profesinio mokymo 

programos 

pavadinimas (kodas) 

Mokinių 

skaičius 

2021 m. 

Mokinių 

skaičius 

2020 m. 

Mokinių 

pokytis 

lyginant su 

2020 m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokiniui 

2021 m. 

VšĮ Telšių regioninio 

profesinio mokymo centro 

statybų sektoriaus praktinio 

mokymo centras 

Apdailininkas 

(statybininkas) 

(M43073202) 

Apdailininkas 

(P32073213) 

89 39 +50 32 

 

Kauno technikos profesinio 

mokymo centro medienos 

technologijų ir baldų 

gamybos inovacijų 

praktinio mokymo centras 

Baldžius (P32072204) 

 

Medienos apdirbėjas-

dailidės padėjėjas 

(P21073206) 

21 21 0 35 

 

Alytaus profesinio rengimo 

centras darbų saugos ir 

statybos sektorinis 

praktinio mokymo centras 

Apdailininkas 

(statybininkas) 

(M43073202) 

18 17 +1 8 

 

Iš viso: 128 77 +51 75 
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6. PROFESINIO MOKYMO POKYČIAI (PAMEISTRYSTĖ, NUOTOLINIS 

MOKYMAS, ĮSIDARBINIMAS)  
 

54 lentelė. Mokinių, besimokančių pameistrystės forma, kaita per 2019-2021 m. 

                                                                    Baigusių asmenų skaičius 

Skyrių pavadinimai  2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos skyrius  

 
- 

39 36 

Statybos ir verslo skyrius 
 

- 23 

 

28 

 

Viso pirminio profesinio mokymo skyriuose 

 

- 
62 64 

Tęstinis profesinis mokymas (be VB 

finansavimo) 

 

- 

36 59 

Transporto skyrius (be VB finansavimo) 

 
- 

57 46 

                                       Iš viso: 130 155 169 

 

55 lentelė. Nuotoliniu būdu besimokančių asmenų skaičius: 

Mokymo programos pavadinimas 
Mokinių skaičius 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Motorinių transporto priemonių kroviniams 

vežti vairuotojo programa 

 

73 148 164 

 

Apdailininko (statybininko) programa 9 6 4 

Baldžius programa 4 1 2 

 

Logisto  ekspeditoriaus programa 9 1 - 

 

Ekspeditoriaus programa 0 7 - 

 

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus 

programa 

0 5 5 

 

Viso: 95 168 175 

Tęstinio profesinio mokymo skyriaus 

programos 

Visi mokiniai turi prieigas 

Transporto skyriaus programos Visi mokiniai turi prieigas 

                                                          Iš viso: 95 168 175 
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56 lentelė. Mokinių įsidarbinimas (2021 m. lapkričio 1 d.) ir palyginimas su (2020 m. lapkričio 

1 d.)  

Skyriai 
B

a
ig

u
si

ų
jų

 p
ro

g
ra

m
ą
 

2
0

2
1
 m

. 
sk

a
ič

iu
s 

Iš baigusiųjų 2021 m. 

B
u

v
u

si
 

si
tu

a
ci

ja
 

2
0
2

0
.1

1
.0

1
 

Dirba 
Mokosi kitoje 

programoje 

Iš
v

y
k

o
 į

 u
žs

ie
n

į 

N
ed

ir
b

a
 i

r 
n

es
im

o
k

o
 

K
it

a
 

D
ir

b
o

 p
a

g
a
l 

įg
y

tą
 k

v
a

li
fi

k
a

ci
ją

, 

%
 n

u
o

 b
en

d
ro

 į
si

d
a

rb
in

u
si

ų
 s

k
. 

D
ir

b
a

n
či

ų
jų

 s
k

a
ič

iu
s 

Iš
 j

ų
 p

a
g

a
l 

įg
y
tą

 

k
v

a
li

fi
k

a
ci

ją
 

iš
 j

ų
 p

ro
c.

 

Iš
 v

is
o
 

Iš
 j

ų
 p

ro
fe

si
n

io
 m

o
k

y
m

o
 

įs
ta

ig
o
se

 

Iš
 j

ų
 a

u
k

št
o
si

o
se

 m
o

k
. 

Pirminio 

profesinio 

mokymo skyriai 

349 243 
(+18 
išvykus

ių į užs 

122  
(+18 

išvykusių į 

užs.) 

53,6 25 9 16 18 13 50 60 

Tęstinio mokymo 

skyrius + 

Transporto sk.  

3319 + 

2353 = 

5672 

2958 

+ 

2212 

= 

5170  

2511 + 

2132 = 

4643 

89,8 - - - - - - 88 

Iš viso Centre: 6021 5431 4783 88,1 25 9 16 18 13 50 86,4 

 

 

7. BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 2021 M.  

57 lentelė. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais duomenys  

Eil. 

Nr. 

Įmonių ar įstaigų, 

su kuriomis 

sudaroma sutartis, 

skaičius 

Bendradarbiavimo 

tikslas 
Nauda suinteresuotoms šalims 

49 

1.  49 

 

Bendradarbiavimas 

rengiant specialistus ir 

ugdant jų praktinius 

gebėjimus 

Mokiniai turi galimybę įgytas žinias taikyti 

praktikoje. Išmoksta bendravimo įgūdžių su 

klientais, bei įstaigos administracija. Stiprėja 

mokinių profesiniai ryšiai, skleidžiant naujas idėjas, 

tobulėja darbuotojų kvalifikacija įmonėje. 

Didinama socialinė partnerystė. 

 Asociacijų 

pavadinimai 

  

2.  LieDM Lietuvos 

nuotolinio ir e-

mokymosi 

asociacija 

Plėtoti 

technologijomis 

grindžiamą, nuotolinį 

ir e. mokymąsi 

Suteikta galimybė mokiniams mokytis nuotoliniu 

būdu 

3.  Lietuvos 

suaugusiųjų 

švietimo asociacija 

Bendradarbiauti 

vykdant suaugusiųjų 

mokymą 

Dalyvavimas renginiuose, patirties sklaida, 

patirtinis mokymasis  
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4.  
Lietuvos vairuotojų 

rengimo įstaigų 

asociacija 

 

Bendradarbiauti bei 

vystyti ir plėtoti 

mokymą, 

kvalifikacijos 

tobulinimą bei 

perkvalifikavimą, 

plėtoti ryšius su 

kitomis mokymo 

institucijomis 

Lietuvoje ir užsienyje. 

Pedagogų ir kitų darbuotojų mokymas, 

kvalifikacijos tobulinimas. 

Galimybė apsirūpinti mokymo dokumentacija, 

mokymo priemonėmis, darbo planavimo bei 

mokslinių tyrimų organizavimo, koordinavimo 

klausimais. 

5.  Lietuvos vairuotojų 

mokymo ir 

kvalifikacijos 

kėlimo mokyklų 

asociacija 

Kvalifikacijos 

tobulinimas,  

vairuotojų rengimo 

gerinimo, 

egzaminavimo, 

mokymo planų ir 

programų tobulinimo 

rekomendacijų ir 

iniciatyvų teikimas 

Galimybė apsirūpinti mokymo dokumentacija, 

mokymo priemonėmis, darbo planavimo bei 

mokslinių tyrimų organizavimo, koordinavimo 

klausimais. 

6.  Lietuvos inovatyvių 

profesinio rengimo 

įstaigų asociacija 

(LIPRĮA) 

Dalyvauti profesinio 

rengimo inovacijų 

kūrime ir sklaidoje 

Yra galimybė inovatyviai veiklai, orientuotai į 

profesinio rengimo kokybės gerinimą ir prestižo 

didinimą 

7.  Lietuvos 

vyriausiųjų virėjų ir 

konditerių 

asociacija 

Gauti metodinę 

pagalbą iš kitų 

asociacijos narių, 

dalintis patirtimi 

Galimybė dalyvauti organizuojamuose renginiuose, 

tobulinti kvalifikaciją 

8.   Lietuvos 

masažuotojų 

asociacija  

Bendradarbiauti 

ugdant specialistų 

profesinio 

meistriškumo įgūdžius 

Mokytojų, mokinių  profesinio 

meistriškumo/praktinių įgūdžių ugdymas, 

pasidalijama gerąja patirtimi. 

Stiprinamas  tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 

9.  Lietuvos 

statybininkų 

asociacija 

 

 

Bendradarbiauti 

rengiant specialistus ir 

ugdant jų praktinius 

gebėjimus. Galimybė 

rasti naujus partnerius. 

Dalyvauti aktualiose 

konferencijose, 

seminaruose ir kt. 

renginiuose. 

Didinama socialinė partnerystė. Stiprėja mokinių 

profesiniai ryšiai, skleidžiant naujas idėjas, tobulėja 

darbuotojų kvalifikacija. 

 

8. PROFESINĖ REABILITACIJA  
 

58 lentelė. Dalyvavusių programoje pasiskirstymas pagal negalios pobūdį 
Negalios pobūdis 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Asmenys, turintys judėjimo negalią 0 0 1 

Asmenys, sergantys vidaus ligomis 39 14 47 

Asmenys, turintys regos negalią 0 0 0 

Asmenys, turintys klausos negalią 0 0 1 

Asmenys, sergantys psichikos ligomis 3 1 5 

Sutrikusio intelekto asmenų skaičius 3 0 0 

Iš viso: 45 15 54 
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59 lentelė. Įsidarbinusių skaičiaus pasiskirstymas pagal įsidarbinimo laikotarpį (Nuo 2020-08-25 

d. Pagalbos įsidarbinant paslaugas teikia Užimtumo tarnyba) 

PR programos įsidarbinimo laikotarpiai 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Įsidarbino per 3 mėn. nuo PR baigimo 17 10 n. d. 

Įsidarbino per 6 mėn. nuo PR baigimo 0 0 n. d. 

Įsidarbino per 12 mėn. nuo PR baigimo 0 0 n. d. 

Iš viso:  17 10 n. d. 

 

60 lentelė. Neįsidarbinimo priežasčių pasiskirstymas (Nuo 2020-08-25 d. Pagalbos įsidarbinant paslaugas 

teikia Užimtumo tarnyba) 

Neįsidarbinimo priežastys 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Darbas/ai neatitiko neįgaliojo lūkesčių dėl 

atlyginimo  

3  0 n. d. 

Neįgaliojo baimė prarasti socialines garantijas 0 0 n. d. 

Darbdavių/kolektyvo neigiamos nuostatos apie 

neįgaliuosius 

0 1 n. d. 

Asmens sveikatos būklės pablogėjimas 1  1 n. d. 

Įstojo mokytis, kad įgytų aukštesnę kvalifikaciją 0 1 n. d. 

Kita  3  2 n. d. 

Iš viso: 7 5 n. d. 

 

61 lentelė. Profesinės reabilitacijos dalyvių, įsidarbinusių per 12 mėn. po profesinės 

reabilitacijos programos baigimo 2018-2021 m. skaičiaus kaita pagal įsidarbinimo laikotarpį 

ir įgytas kompetencijas (Nuo 2020-08-25 d. Pagalbos įsidarbinant paslaugas teikia Užimtumo tarnyba) 

PR 

programos 

baigimo 

metai 

Įsidarbino per 3 mėn. nuo 

PR baigimo 

Įsidarbino per 6 mėn. nuo 

PR baigimo 

Įsidarbino per 12 mėn. 

nuo PR baigimo 

Įsidarbinu

sių sk. 

Iš jų pagal 

įgytas 

kompetencij

as 

Įsidarbinu

sių sk. 

Iš jų pagal 

įgytas 

kompetencijas 

Įsidarbinu

sių sk. 

Iš jų pagal 

įgytas 

kompetencij

as 

2018 m. 14 7 0 0 0 0 

2019 m. 17 14 0 0 0 0 

2020 m. 10 6 0 0 0 0 

2021 m. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

Iš viso: 41 27 0 0 0 0 

 

62 lentelė. Profesinės reabilitacijos dalyvių, įsidarbinusių pagal įgytas profesines 

kompetencijas po profesinės reabilitacijos programos baigimo 2018-2021 m. skaičiaus kaita 

pagal valstybės sektorius (Nuo 2020-08-25 d. Pagalbos įsidarbinant paslaugas teikia Užimtumo tarnyba) 

Metai 

V
a

ls
ty

b
ės

 

se
k

to
ri

u
s Privatus 

sektorius 

(privačios 

įmonės) V
a

ls
ty

b
in

ės
 

in
st

it
u

ci
jo

s 

S
a

v
iv

a
ld

y
b

ės
 

S
o

ci
a
li

n
ės

 

įm
o

n
ės

 

Neįgaliųjų 

socialinės 

įmonės 

Asmenys, 

įsidarbinę 

pagal 

individualios 

veiklos 

pažymėjimą 

Kita 

2018 m. 0 0 1 0 0 0 1 5 

2019 m. 0 2 1 0 0 0 2 12 

2020 m. 0 2 2 0 0 0 0 2 

2021 m. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 

Iš viso: 0 4 4 0 0 0 3 19 
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63 lentelė. Grįžtamasis ryšys iš socialinių partnerių 2021 m. 

Bendradarbiavimo 

partnerių skaičius 

Bendradarbiavimo 

tikslai, pobūdis 
Bendradarbiavimo veiksmingumas, rezultatyvumas 

9 Pirminio profesinio 

mokymo, profesinės 

reabilitacijos programos 

įgyvendinimas, stebėsena, 

dalijimasis patirtimi, 

praktikos vietos 

suteikimas, įsidarbinimo 

galimybių sudarymas, 

medicininių paslaugų 

užtikrinimas ir paslaugų 

tęstinumas profesinės 

reabilitacijos dalyviams.  

Apklausti 9 socialiniai partneriai iš VšĮ Respublikinės Klaipėdos 

ligoninės Dienos chirurgijos centro, Klaipėdos vaikų ligoninės, 

Tauragės PSPC, Klaipėdos GPS, BĮ Klaipėdos globos namų, 

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų, Viliaus 

Gaigalaičio globos namų, Anos Kastricos masažo kabineto, 

UAB „Armi Servisas“.  

100 proc. apklaustųjų bendradarbiavimą su Centru, nacionalinių 

sveikatos ir saugos reikalavimų laikymąsi, teikiamų paslaugų 

atitikimą partnerių poreikiams ir lūkesčiams, pateiktų 

dokumentų aiškumą ir išsamumą, darbuotojų elgesį 

(mandagumą, paslaugumą, kultūrą, etiką) įvertino labai gerai. 

88,8 proc. apklaustųjų ilgalaikius kokybės gerinimo tikslus, 

sutartyse numatytų sąlygų laikymąsi, įvaizdį įvertino l. gerai, 

likusieji – gerai. 

77,7 proc. teikiamų paslaugų tęstinumo užtikrinimą, pridėtinę 

vertę, kurią gauna iš bendradarbiavimo su Centru, programų 

atitikimą darbo rinkos poreikiams įvertino – l. gerai, likusieji -

gerai. 

66,6 proc. apklaustųjų veiklų viešinimą, gebėjimą diegti 

naujoves, įdarbintų, atliekančių praktiką specialistų įgytas 

kompetencijas įvertino l. gerai, likusieji – gerai. 

100 proc. apklaustųjų galbūt norėtų aktyviau įsitraukti į Centro 

vykdomą veiklą. 

Visi apklausoje dalyvavę partneriai įvertino bendradarbiavimą 

labai gerai, dalis partnerių pageidautų didesnio teikiamų 

paslaugų, diegiamų naujovių viešinimo, tęstinumo užtikrinimo, 

bei socialiniai partneriai dėkoja už bendradarbiavimą, 

pageidautų įdarbinti slaugytojų, socialinių darbuotojų padėjėjus, 

masažuotojus. Pasiūlė, dažniau kviesti mokinius 

praktikuojančius specialistus vykti į masažo paslaugas 

teikiančius centrus, stebėti kitų specialistų darbą, atliekamas 

procedūras. 
9 Profesinio mokymo, 

Profesinės reabilitacijos 

programos įgyvendinimas, 

stebėsena, įsidarbinimo 

galimybių sudarymas 

Apklausti 9 specialistai, dirbantys Užimtumo tarnybos Klaipėdos 

ir Šiaulių klientų aptarnavimo departamentų Plungės, Telšių, 

Skuodo, Klaipėdos, Kretingos, Šilalės skyriuose. 

77,7 proc. apklaustųjų bendradarbiavimą su Centru, gebėjimą 

laikytis sutartyse numatytų sąlygų, įvaizdį, darbuotojų elgesį 

(mandagumą, paslaugumą, kultūrą, etiką), pridėtinę vertę 

įvertino labai gerai, likusieji – gerai.  

66,6 proc. Centro teikiamų paslaugų atitikimą partnerių 

poreikiams ir lūkesčiams, pateiktų dokumentų aiškumą ir 

išsamumą, laikymąsi nacionalinių sveikatos ir saugos 

reikalavimų, gebėjimą diegti naujoves, paslaugų tęstinumo 

užtikrinimą įvertino labai gerai, likusieji – gerai. 

55,5 proc. Centro programų atitikimą darbo rinkos poreikiams, 

viešinimą įvertino – l. gerai, 33,3 proc. – gerai, 11,1 – 

vidutiniškai. 

Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių pasidžiaugė produktyviu ir 

priimtinu bendradarbiavimu bei išsakė pageidavimą siūlyti 

įvairesnes profesinio mokymo programas, profesinės 

reabilitacijos dalyviams. 
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34 tėvai mokinių, 

turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių.  

 

 

 

Tėvų bendradarbiavimo 

skatinimas bei artimesnių 

kontaktų stiprinimas tarp 

tėvų, mokinių ir mokymo 

įstaigos. 

 

 

Apklausti 34 tėvai, mokinių, kurie mokosi Sveikatos priežiūros 

paslaugų ir reabilitacijos skyriuje. 97,1 proc. tėvų mokymosi 

aplinką įvertino labai gerai ir gerai, 2,9 proc. tėvų – vidutiniškai. 

85,3 proc. tėvų mano, jog jų vaikų ugdymas labai gerai atitinka 

jo mokymosi galimybes ir gebėjimus, 11,8 proc. - gerai ir 2,9 

proc. - vidutiniškai. 88,2 proc. tėvų mano, kad kilus vaikui 

sunkumams, mokytojai visada padeda, 11.8 proc. - padeda. 97,1 

proc. tėvų mano, kad mokykloje mokiniai mokosi išsikelti tikslus 

ir planuoti darbą, 2,9 proc. - nei pritaria, nei nepritaria šiam 

teiginiui. 97 proc. tėvų mano, kad mokykloje jų vaikai mokosi 

bendradarbiauti su kitais, 3 proc. - visiškai nepritaria. 97,1 proc. 

tėvų įvertino, kad mokykloje jų vaikas mokosi pats įvertinti savo 

gebėjimus, o 2,9 proc. vertino, kad nei pritaria, nei nepritaria 

šiam teiginiui. 97,1 proc. tėvų mato mokytojų pastangas 

mokykloje įtraukti mokinius į veiklas, o 2,9 proc. vertino 

nepalankiai. Visi tėvai mano, kad su jų vaikais mokykloje 

elgiamasi geranoriškai ir pagarbiai. 82,3 proc. tėvų mano, kad 

mokinių tarpusavio bendravimas yra geranoriškas ir pagarbus, o 

17,6 proc. mokinių tarpusavio bendravimą vertino vidutiniškai 

(nei palankiai, nei nepalankiai). 94,1 proc. tėvų mano, kad 

mokykla deda pastangas užkirsti kelią patyčioms ir smurtui 

mokykloje, 2,9 proc. nei pritaria, nei nepritaria šiam teiginiui, o 

2,9 proc. mano, kad pastangos yra nepakankamos. Visi tėvai 

pritaria, kad mokykloje organizuojama užklasinė veiklą ir ją 

įvertino labai gerai ir gerai. Taip pat visi tėvai mokyklos 

darbuotojų elgesį įvertino labai gerai (91,2 proc.) ir gerai (8,8 

proc.). Tėvai mokytojų komunikaciją dėl vaiko pasiekimų ir 

tikslų įvertino labai gerai - 67,7 proc., gerai - 23,5 proc. 58,8 

proc. tėvų mokyklos gebėjimus diegti naujoves vertino gerai, 

38,2 proc. tėvų - labai gerai, 2,9 % nei gerai, nei blogai. 94,1 

proc. tėvų žino, kur rasti informacijos apie mokyklos tikslus ir 

pagrindinius veiklos aspektus, 2,9 proc. - nei žino, nei nežino ir 

2,9 proc. nežino. 58,8 proc. tėvų mokyklos įvaizdį ir pridėtinę 

bendradarbiavimo vertę vertino labai gerai,. ir gerai - 41,1 proc. 

52,9 proc. tėvų mokinių paruošimą praktikai vertino labai gerai, 

gerai - 44,1 proc. bei 2,9 proc. patenkinamai. Visi tėvai nurodė, 

kad teikiama mokykloje informacija yra aiški ir išsami. 52,9 

proc. tėvų teigia galbūt norėtų įsitraukti aktyviau į mokyklos 

veiklas, 35,3 proc. – nenorėtų, 2,9 proc. norėtų, likę 8,8 proc. 

nurodė, kad dėl užimtumo nepajėgūs įsijungti į mokyklos 

veiklas. 

Tėvų pasiūlymai, rekomendacijos ir tobulintinos sritys 

Mokyklai: 

Tėvai padėkojo už jų vaikams suteikiamus darbinius įgūdžius, 

įgalinimą dalyvauti mokyklos gyvenime. Taip pat siūlė 

bendradarbiauti dėl mokiniams praktikos vietos suradimo bei 

psichologės iniciatyvos paruošti mokinius pokalbiui su 

darbdaviu. 

Kad būtų daugiau informatikos, programavimo profesinio 

mokymo programų spec. poreikių mokiniams.  

 

64 lentelė. Grįžtamasis ryšys iš profesinės reabilitacijos dalyvių 2021 m. 

Grįžtamojo ryšio 

priemonės 

Priemonės taikymo 

laikotarpis 

Grįžtamojo ryšio priemonės veiksmingumas, 

rezultatyvumas 

Anketa 2021 m. rugsėjis - gruodis Apklausti 6 profesinės reabilitacijos programos 

dalyviai, kurie baigė profesinės reabilitacijos 

programą. 

Visi, 100 proc. profesinės reabilitacijos dalyvių l. 

gerai įvertino profesijos mokytojų, specialistų 

teikiamas paslaugas. Visi profesinės reabilitacijos 

dalyvių nurodė, kad profesinei veiklai atlikti 
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pakaks profesinio mokymo metu įgyto praktinio 

pasirengimo. Centro privalomumu laiko malonų 

aptarnavimą (100 proc.), pagalbos iš personalo 

gavimą (83,3 proc. ), trūkumais – mažą profesinio 

mokymo programų pasirinkimą (50 proc.).  

Profesinės reabilitacijos dalyviai yra patenkinti 

profesinės reabilitacijos programa (l. gerai įvertino 

- 50 proc., gerai - 50 proc. profesinės reabilitacijos 

dalyvių). Centro aplinką labai gerai vertina 66,6 

proc. baigusiųjų profesinės reabilitacijos programą, 

gerai – 33,4 proc., apgyvendinimo paslaugas 

vertino labai gerai ir gerai. 

Apklausa 2021 m. gruodis Įsidarbino – 1 profesinės reabilitacijos dalyvis 

(16,6 proc.) baigęs profesinės reabilitacijos 

programą iš 6. Po profesinės reabilitacijos 

programos baigimo 4 dalyviai apklausti praėjus tik 

2 savaitėms, šventinis laikotarpis, negalia, 

sveikatos pablogėjimas sutrukdė šiems asmenims 

įsidarbinti. 

 

 

65 lentelė. Profesinės reabilitacijos dalyvių gyvenimo kokybės (GK) pokyčiai 2021 m. 

Gyvenimo 

kokybės 

gerinimo 

priemonės 

Priemonės 

taikymo 

laikotarpis 

Gyvenimo kokybės priemonės veiksmingumas, rezultatyvumas 

Ergoterapeuto, 

Kineziterapeuto, 

Psichologo, 

Socialinio 

darbuotojo 

individualūs ir 

grupiniai 

užsiėmimai 

2021 sausio 

1 d. iki 

2021 

gruodžio 31 

d. 

 

Iš viso buvo įvertinti 54 asmenys, kurie dalyvavo ergoterapijos 

užsiėmimuose. Įvertinus profesinės reabilitacijos programos 

pradžioje asmenų gyvenimo kokybę SF-36 klausimynu buvo 

nustatytas pablogėjimas visuose 8 srityse: fizinio aktyvumo, veiklos 

apribojimų dėl fizinių negalavimų, veiklos apribojimų dėl emocinių 

sutrikimų, socialinių ryšių, skausmo, energingumo / gyvybingumo, 

emocinės būklės, bendros sveikatos vertinimo.  

Pakartotinio įvertinimo metu buvo įvertinti 6 asmenys, 2 nutraukė 

profesinę reabilitaciją. Pakartotinio įvertinimo metu balai svyravo 

nuo 0 iki 100. Buvo pastebėti gyvenimo kokybės sričių pagerėjimai: 

fizinio aktyvumo, veiklos apribojimų dėl fizinių negalavimų, veiklos 

apribojimų dėl emocinių sutrikimų, emocinės būklės srityse. Balų 

suma visiems asmenims pakito nuo 5 iki 100 balų. 

Fizinis aktyvumo sritis pagerėjo 2 asmenims, vidutiniškai 5 balais. 

Veiklos apribojimai dėl fizinių negalavimų sritis pagerėjo 6 

asmenų, vidutiniškai 10 balų. Veiklos apribojimai dėl emocinių 

sutrikimų sritis pagerėjo 6 asmenų, vidutiniškai 33 balais. Emocinės 

būklės vertinimas pagerėjo 4 asmenų, vidutiniškai 6 balais. 

 

66 lentelė. Profesinės reabilitacijos dalyvių individualių tikslų pasiekimas 

Individulių 

profesinės 

reabilitacijos 

tikslų ir 

priemonių 

pasiekimo 

vertinimo veiklos 

Vertinimo tikslas 
Vertinimo 

rezultatas 

Vertinimo veiklos veiksmingumas, 

rezultatyvumas 

IPR planas Vertinami profesinės 

reabilitacijos dalyvių 

Pasiekti 

individualūs ir 

Įvertinti ir aptarti 6 profesinės 

reabilitacijos dalyvių, kurie baigė 
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asmeniniai ir bendri 

tikslai, iškeliami 

uždaviniai, taikomi 

metodai, priemonės, 

gyvenimo interesų 

sritys. 

bendri tikslai, 

tarpiniai rezultatai 

siekiamų tikslų. 

profesinės reabilitacijos programą 

individualūs planai. 

Pasiektus rezultatus po profesinės 

reabilitacijos baigimo 33,3 proc. dalyvių 

vertina labai gerai, 50 proc. gerai ir 16,6 

proc. – vidutiniškai.  

66,6 proc. profesinės reabilitacijos 

dalyvių mano, kad po profesinės 

reabilitacijos baigimo greitai susiras 

darbą pagal įgytą profesiją, 16,6 proc. 

suprato kokią kitą profesiją norėtų įgyti 

ir mokytis toliau ir 16,6 proc. nemano, 

kad profesinės reabilitacijos programos 

baigimas turės didesnės įtakos 

įsidarbinimo galimybėms. 

Pažangos 

ataskaitos 

Kiekvieną mėnesį 

fiksuojama profesinės 

reabilitacijos dalyvio 

pasiekta pažanga. 

Kiekvieno 

profesinės 

reabilitacijos 

dalyvio pasiekta 

pažanga 

individuali ir ji 

fiksuojama 

aptariant su 

profesinės 

reabilitacijos 

dalyviu.  

Kiekvienas profesinės reabilitacijos 

dalyvis atkuria profesinius gebėjimus ar 

ugdo naujus. Profesinės reabilitacijos 

dalyviai su specialistais, profesijos 

mokytojais aptaria įgytas ir tobulintinas 

kompetencijas, jų tęstinumą laike. 

2021 m. 6 profesinės reabilitacijos 

dalyviai įgijo kvalifikaciją (5 baigė 

autokrautuvo eksplotavimo modulį ir 1 

kambarių tvarkytojo modulinę 

profesinio mokymo programą, iš jų 1 

įsidarbino. 

 

 

9. NEFORMALUSIS MOKINIŲ ŠVIETIMAS IR RENGINIAI  
 

 Mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo ugdymo būrelius Centre 2020–2021 m. m., 

skaičius ir dalis (proc.) nuo visų besimokančiųjų Centre –  83 mokiniai (9,2 proc.); 2019–2020 m. m., skaičius 

ir dalis (proc.) nuo visų besimokančiųjų mokykloje – 148 mokinių (26,3 proc.). 

 Valandų, skirtų neformaliajam vaikų švietimui 2020–2021 m. m. panaudojimas: skirta 1280 val., 

panaudota 1000 val.; 2019–2020  m. m., panaudojimas: skirta 2292 val., panaudota 2120 val.. 

 

67 lentelė. Neformaliojo švietimo grupių sąrašas  

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas Mokinių skaičius Vadovas 

Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius 

1.  „Pažinkime savo gimtą kraštą“ 10 Sigita Agafonova 
2.  Vokalinis ansamblis „La-Fa“ 19 Aina Trapienė 

Gimnazijos skyrius 
3.  Automobilizmo 20 Rolandas Jurgaitis 
4.  Instrumentinis ansamblis 10 Vincas Mockevičius 

5.  Tinklinio 14 Artūr Sapožnikov 

6.  Krepšinio 10 Vytautas Milius 

Statybos ir verslo skyrius 

7.  - - - 
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68 lentelė. Renginiai 

Eil. 

Nr. 

Renginių 

skaičius 
Bendradarbiavimo rezultatyvumas 

Statybos ir verslo skyriaus renginiai 

1. 20 Stiprinami ryšiai su socialiniais partneriais. Didinama tarpusavio pagarba tarp 

bendruomenės narių. Vykdomų programų sklaida. Stiprinami mokinių praktiniai 

įgūdžiai ir gebėjimai, gilinamos profesinės žinios. 

Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos skyriaus renginiai 

2. 25 Stiprinamas  tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir mokinių profesinio meistriškumo / 

praktiniai įgūdžiai, pasidalijama gerąja patirtimi. Sklaida Centro vykdomų ir ketinamų 

vykdyti mokymo programų. Puoselėjimas mokinių saviraiškos, kūrybiškumo, 

tarpusavio bendravimo ugdymas, savirealizacijos, tolerancijos skatinimas, fizinio 

aktyvumo ir saugaus elgesio stiprinimas, sveikos gyvensenos, nacionalinių ir 

tarptautinių tradicijų.  

Tęstinio mokymo skyrius 

3. 6 + 11 Mokinių praktinių gebėjimų ugdymas, naujų praktikos vietų paieška, mokinių darbų 

parodos bendruomenei.  

Gimnazijos skyrius 

4. 45 Centro tradicijų puoselėjimas, mokinių kūrybiškumo ugdymas. Mokinių viešojo 

kalbėjimo, komunikavimo gebėjimų tobulinimas. Bendruomenės narių sutelktumas 

kūrybinei veiklai.  

Viso: 107  

 

10. PROJEKTINĖ VEIKLA  
 

Per 2021 metus buvo parengtos 5 paraiškos, iš kurių 2 paraiškos gavo finansavimą, 1 paraiškos 

dėka Mokymo centrui buvo suteikta „Erasmus +“ akreditacija profesinio mokymo srityje. 2 paraiškos 

buvo nefinansuotos. 

 2021 metais Centras vykdytojo teisėmis administravo 11 projektų. Dalyvavo 2-uose 

Strateginės partnerystės projektuose, 1 tarptautiniame projekte dalyvavo partnerio teisėmis, bei 1 

projekte dalyvavo priimančiojo partnerio teisėmis. 

 

2021 metais įgyvendinami projektai yra finansuojami: 

 4 projektai Erasmus+ programos, administruojami Švietimo mainų paramos fondo; 

 1 projektas Sporto rėmimo fondo, administruojamas Švietimo mainų paramos fondo 

agentūros  

 1 projektas NordPlus programos projektas, administruojamas Danijos aukštojo mokslo 

agentūros;  

 2 projektai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, administruojami Centrinės projektų 

valdymo agentūros; 

 1 projektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, administruojamas 

Viešųjų investicijų plėtros agentūros;  

 2 projektai Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojami projektai, administruojami 

Europos socialinio fondo agentūros. 

Visų administruojamų projektų biudžetų suma 5.766.909,87 Eur. 

 

69 lentelė. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose (projektų pavadinimai, dalyvių skaičius)  

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas Data 

Priimančioji 

šalis 

Dalyvių 

skaičius 

2020 m. 

Dalyvių 

skaičius 

2021 m. 

Dalyvių 

pokytis 

lyginant su 

2020 m. 

(+ / - ) 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojami projektai, administruojami Centrinės projektų 

valdymo agentūros 
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1. Klaipėdos Ernesto 

Galvanausko profesinio 

mokymo centro statybos 

sektoriaus infrastruktūros 

plėtra, projekto Nr. 09.1.2-

CPVA-V-721 

2018-12-13/ 

2022-04-30 

- - --- --- 

2. “Mokinių gyvenimo sąlygų 

Klaipėdos Ernesto 

Galvanausko profesinio 

mokymo centro bendrabutyje 

gerinimas”, Nr. 09.1.2-

CPVA-V-721-09-0001 

2020-04-06/ 

2022-10-31 

- - --- --- 

NordPlus programos projektai, administruojamas Danijos aukštojo mokslo agentūros 

3. „Together we are stronger“, 

Nr. NPAD-2019/10176 

2019-08-01 

iki 2022-06-

31 

Latvija, 

Lietuva 

0 0 0 

Erasmus+ programos finansuojami projektai, administruojami Švietimo mainų paramos fondo 

agentūros 

4. „Tobulėk pats ir mokyk 

kitus“, Nr. 2019-1-LT01-

KA101-060374 

2019-09-01 

iki 2022-06-

30 

Kipras, 

Estija, 

Lenkija, 

Italija, 

Vokietija, 

Ispanija, 

Malta 

Portugalija 

0 24 +24 

5. „Mokykis ir tobulėk kartu“, 

Nr. 2019-1-LT01-KA116-

060286 

2019-09-01 

iki 2022-06-

30 

Ispanija, 

Italija, 

Kroatija 

0 0 0 

6. “Tobulėk Europje”, Nr. 

2020-1-LT01-KA116-

077752 

2020-12-01/ 

2022-11-30 

Kipras, 

Estija, 

Lenkija, 

Italija, 

Prancūzija, 

Ispanija, 

Malta 

0 14 +14 

7. Dotacijos sutartis dėl 

projekto, kuriame dalyvauja 

tik vienas paramos gavėjas, 

pagal programą “Erasmus+” 

sutarties nr. 2021-1-LT01-

KA121-VET-000009730 

2021-09-01/ 

2022-11-30 

ES šalys 0 0 0 

Dalinai Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas, administruojamas Viešųjų 

investicijų plėtros agentūros 

8. “Bendrabučio adresu Baltijos 

pr. 18 modernizacija”, Nr. 

04.3.1-VIPA-T-113-02-0020 

2020-08-20/ 

2022-08-30 

Lietuva - - - 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojami projektai, administruojami Europos socialinio fondo 

agentūros 

9. “Mokausi ir dirbu”, Nr. 

09.4.1-ESFA-T-736-01-0007 

2020-10-07/ 

2021-04-09 

Lietuva - - - 

10. “Praktinis mokymasis 

sektoriniame mokymo 

centre”, Nr. 09.4.1-ESFA-T-

736-02-0005 

2020-10-21/ 

2022-04-30 

Lietuva 0 57 +57 
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Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas, administruojamas Švietimo mainų paramos 

fondo agentūros 

11. “Mes aktyvūs”, Nr. SRF-

FAV-2020-1-0128 

2020-11-01/ 

2022-10-31 

Lietuva - - - 

Įvairių Europos sąjungos fondų projektai, kuriuose dalyvaujame partnerio teisėmis 

12. InTheLoop4VET, Nr. 2019-

1-SE01-KA202-060542 

2019-09-01/ 

2020-02-28 

Švedija, 

Graikija, 

Ispanija, 

Vokietija, 

Lietuva 

0 0 0 

13. TRAINEE: Training and 

Raising Awareness through 

In-service Networks for 

Employment and 

Entrepreneurship,  

Nr. 2019-2-ES02-KA205-

013730 

2019-12-30/ 

2022-03-31 

Ispanija, 

Slovėnija, 

Kipras, 

Lietuva, 

Portugalija 

0 0 0 

14. Once upon a time, Nr. NPJR-

2019/10226 

2019-09-01 

iki 2022-006-

30 

Estija, 

Latvija, 

Lietuva 

0 0 0 

15. Erasmus+ projektas Arcisse 

de Caumont  

2021 Prancūzija, 

Lietuva 

0 3 +3 

Iš viso: 15 98 +83 

 

11. NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI PROFESINIO MEISTRIŠKUMO 

KONKURSAI  
 

70 lentelė. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo 

konkursuose 2021 metais – ŠMSM konkursai nebuvo organizuojami. Vyko respublikiniai 

meistriškumo konkursai PMĮ iniciatyva. 

Įsakymu ar potvarkiu (Nr.) 

patvirtinto konkurso pavadinimas 

Dalyvavusių 

profesijos mokytojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių  

skaičius 

Konkurso 

vieta 

Laimėtos 

vietos 

Tarptautinis profesinio 

meistriškumo konkursas „Kėdė 

2021“ - Kauno technikos 

profesinio mokymo centras  

1 1 Kaunas 0 

Tarptautinis profesinio 

meistriškumo konkursas 

„Apdailininkas (statybininkas) 

2021“ - Kėdainių profesinio 

rengimo centras 

1 2 Kėdainiai 0 

Tarptautinis profesinio 

meistriškumo konkursas „Plytelių 

klojėjas 2021“ - Vilniaus 

statybininkų rengimo centras 

1 2 Vilnius 0 

Nacionalinis profesinio 

meistriškumo konkursas 

„Projektavimo kompiuterių 

operatorius 2021“ - Klaipėdos 

technologijų mokymo centras. 

1 1 Klaipėda 0 

Respublikinė virtuali specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

1 1 Smalininkai 0 
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asmenų kūrybinių (vaizdo) darbų 

projektas – paroda „Vaikų 

velykėlės“ - Smalininkų 

technologijos ir verslo mokykla. 

Respublikinis profesinis 

meistriškumo konkursas 

„Masažuotojas 2021“ - Zarasų 

PM. Mokinė Rūta Žvinklienė 

užėmė III prizinę vietą. 

1 1 Zarasai III 

 

12. ATVIRŲ DURŲ DIENŲ IR KARJEROS RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 

IR DALYVAVIMAS  

 
            Centro gimnazijos skyriaus mokytojai organizavo ir visus metus vykdė regioninį konkursą 

„Rinkis profesiją“, skirtą 8 -12 klasių mokiniams, įtraukdami į dalyvavimą jame Klaipėdos regiono 

mokyklų moksleivius. 

            2021 m. sausio – birželio ir rugsėjo – spalio mėn.Centro programų pristatymas (ir nuotolinių 

būdu) vyko šių mokymo įstaigų moksleiviams ir jų tėvams (dalyvaujant moksleivių tėvų 

susirinkimuose): Klaipėdos “Santarvės”, Vytės, Gedminų, M. Mažvydo, Saulėtekio, Santarvės, 

Sendvario progimnazijose, Gargždų Minijos progimnazijoje, Žemynos gimnazijoje, Kretingos 

Simono Daukanto ir Marijono Daujoto progimnazijose, Švėkšnos Saulės ir Šilutės pirmojoje 

gimnazijose, Kelmės Aukuro pagrindinėje, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje ir Bartuvos 

progimnazijoje, Telšių Naujamiesčio ir Plungės Senamiesčio mokyklose, Rusnės specialiojoje ir 

Mažeikių Jievaro pagrindinėje mokyklose, Klaipėdos rajono Lapių pagrindinėje bei Aitvaro 

gimnazijoje. 

2021 m. sausio – birželio mėn. buvo  įgyvendinamas edukacinės ugdymo karjerai programos 

„Matau, žinau, esu saugus kely“ vykdymas Centro Autodrome Klaipėdos regiono mokyklų 

mokiniams, kur buvo suteikta informacija apie Centre įgyvendinamas pirminio ir tęstinio profesinio  

mokymo programas, išsilavinimo lygius, įgyjamus išsilavinimo dokumentus, priėmimo ir mokymosi 

sąlygas, apgyvendinimo bendrabutyje galimybes, socialines garantijas ir mokymo bazę. Sudaryta 

galimybė susipažinti su Autodromo mokymo klasėmis bei pradedamomis vykdyti naujomis 

profesinio mokymo programomis. 

            Sveikatos priežiūros paslaugų ir reabilitacijos skyrius tradiciškai organizavo praktinę pamoką 

Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos  moksleiviams, pristatydami skyriuje ir Centre įgyvendinamas 

profesinio mokymo programas.  

            Statybos ir verslo skyrius sausio mėn. organizavo viktoriną “Pažink profesiją” Centro 

baldžiaus ir apdailininko (statybininko) mokymo programų mokiniams.  

            Dalyvavimas karjeros renginyje „Karjera 2021“J. Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje. 

            Tęstinio mokymo skyriaus organizuoti vyko susitikimai su socialinių paslaugų įstaigų 

darbdaviais bei profesinio mokymo programų pristatymai Užimtumo tarnybos klientams. Transporto 

skyrius organizavo Centre įgyvendinamų programų viešinimo renginius Autodrome, Centro el. 

svetainėje. 

            2021 m. spalio mėn. – dalyvavimas tradiciniame „Trail Kuršių Nerija 2021“ renginyje. 

Renginio metu buvo pristatytos Centro veiklos, sveikatos srities Masažuotojo, Paramediko ir 

Slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programos, mokymosi galimybės Centre. Bėgimo varžybų 

„Trail Kuršių Nerija 2021“ dalyviai turėjo galimybę praktiškai išbandyti sveikatinimo procedūrą – 

masažą, laikantis visų saugos reikalavimų, atsižvelgiant į šalyje esančią situaciją.  

            Dėl esančios situacijos šalyje (Covid), nedalyvauta tradiciniuose programų viešinimo 

renginiuose Klaipėdoje „Regata 21“, Tarptautinėje statybų verslo parodoje „Energetika ir statyba“ 

bei parodoje „Sveikata“ Klaipėdos Švyturio arenoje. 
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13. CENTRO MATERIALIŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
 

71 lentelė. Bibliotekos fondo dydis fiziniais vienetais  

 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Knygos  23 137 23457 24012 

Garsiniai, regimieji, mišrieji dok. (skaitmeninėse 

laikmenose) 

257 257 260 

Periodiniai leidiniai 29 43 22 

Kiti dok. 275 275 275 

Iš viso: 23 698 24032 24569 

 

72 lentelė. Bibliotekos vartotojams išduotų leidinių skaičiaus kaita  

SKYRIAI 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Pirminio profesinio mokymo skyriai ir gimnazija 2 206 1542 2010 

Tęstinio mokymo skyrius 850 440 450 

Vairuotojų sk. 30 50 40 

Iš viso: 3 086 2032 2500 

 

73 lentelė. Infrastruktūros ir saugios darbo aplinkos užtikrinimo išlaidos  

Veiklos sritys 
Detalesnis darbų, paslaugų, 

priemonių aprašymas 
Suma, Eur 

Ūkinis inventorius Darbo rūbų, valymo priemonių, 

įrankių įsigijimas 

7 012,47 

Ūkinės prekės, kanceliarinės prekės Ūkinių prekių, kanceliarinių prekių 

išlaidos 

26 943,46 

Draudimo išlaidos Draudimo paslaugos 10 136,00 

Patalpų apsauga  Apsauga 781,55 

Ilgalaikio turto einamasis remontas Pastato, baldų einamasis remontas 132 073,36 

Kuro išlaidos  Transporto priemonėms 29 181,90 

Įsigytas ilgalaikis turtas  299 803,81 

Įsigytas trumpalaikis turtas  79 722,37 

Nebaigtos statybos išlaidos  510 827,44 

Atlikti rekonstrukcijos darbai  0,00 

Iš viso: Eur 1 096 482,36 

 

74 lentelė. Patalpų plotai  

Patalpos Plotas kv. m. 
Vienam mokiniui tenkantis plotas pagal mokinių 

skaičių 2021-12-31 d. (943), kv. m. 

 

Mokymo patalpos 13 908,73 14,75 

 

Baltijos pr. (411 vietų) 2 688,08 6,54 

Lelijų g. (27 vietos) 435,37 16,12 

 

75 lentelė. Atviri (tarptautiniai) pirkimai per CVP IS  

Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (Eur) Bendras pirkimų skaičius 

Prekės 232 936,74 6 

Paslaugos - - 

Darbai - - 

Iš viso: 232 936,74 6 
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76 lentelė. Supaprastinti atviri pirkimai per CVP IS  

Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (Eur) Bendras pirkimų skaičius 

Prekės 173 555,66 2 

Paslaugos - - 

Darbai 1 740 701,16 2 

Iš viso: 1 914 256,82 4 

 

77 lentelė. Mažos vertės skelbiami pirkimai  per CVP IS  

Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (Eur) Bendras pirkimų skaičius 

Prekės 182 984,04 12 

Paslaugos 12 880,23 3 

Darbai 77 447,71 5 

Iš viso:    273 311,98 20 

 

78 lentelė. Mažos vertės neskelbiami pirkimai  (sudarytos sutartys)  

Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (Eur) Bendras pirkimų skaičius 

Prekės 44 706,33 13 

Paslaugos 115 847,33 43 

Darbai 51 666,17 8 

Iš viso:    212 219,83 64 

 

79 lentelė. Mažos vertės įsigijimai neskelbiant apie pirkimą ir nesudarant sutarties  

Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (Eur) Bendras pirkimų skaičius 

Prekės 119 163,78 335 

Paslaugos 61 944,03 173 

Darbai 5 082,00 3 

Iš viso:    153 875,87 511 

 

80 lentelė. Viešųjų pirkimų bendra visų sudarytų sutarčių vertė 2021 m.  

Pirkimo 

objekto rūšis 

Bendra sudarytų 

sutarčių suma (Eur) 

Bendras 

pirkimų 

skaičius 

 

Bendra  sudarytų 

mažos vertės pirkimų 

sutarčių suma (Eur) 

Bendras visų mažos vertės 

pirkimų  sutarčių skaičius 

Prekės 634182,77 33 227 690,37 25 

Paslaugos 128727,56 46 128 727,56 46 

Darbai 1869815,04 15 129 113,88 13 

Iš viso: 2632725,37 94 485 531,81 84 

 

Iš viso per 2021 m. buvo nupirkta už 2 786 601,24 Eur, kur: 

1. Prekių per CPO katalogą buvo įsigyta už 46 818,07 Eur (mažos vertės). 

2. Prekių per CPO katalogą buvo įsigyta už 129 390,66 Eur (supaprastinto atviro konkurso 

būdu). 

3. Paslaugų per CPO katalogą buvo įsigyta už 3 880,23 Eur (mažos vertės).  
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14. SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS IR MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS 

2021 M. 
 

81 lentelė. Socialinės paramos ir mokinių pavėžėjimo duomenys 

Eil. 

Nr. 

Socialinės paramos teikimo būdai 

(pvz.) 

Mokinių 

skaičius 

Dalis (proc.) nuo 

visų mokinių 

Parama pinigais 

Eur. 

1. Parama drabužiais - - - 

2. Parama avalyne - - - 

3. Parama maistu - - - 

4. Vienkartinės pašalpos 3 0,3 440 

5. Sumažintas bendrabučio mokestis 50% - - - 

6. Sumažintas  bendrabučio mokestis 

100% 

- - - 

Iš viso: 3 0,3 440 

 

Mokinių pavėžėjimui skirta – 1 916,61 Eur. Lėšos skirtos vadovaujantis Važiavimo išlaidų 

kompensavimo sutartimi Nr. J9-1170, kuri sudaryta, vadovaujantis Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2010 

m. gruodžio mėn. 23 d. sprendimu Nr. T2-361 „Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų 

kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
Vidutinis mėnesinis mokinių skaičius, važiuojančių į mokyklą / namo iki 40 km kiekvieną dieną – 3 

mokiniai. 

Vidutinis mėnesinis mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą / namo savaitgaliais – 12 mokinių. 

 

IV SKYRIUS 
 

1. CENTRO METINĖS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO 

ATASKAITA 
 

BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2021 METAIS 
 

2021 m. iš Valstybės biudžeto skirta lėšų 2 416 516,59 Eur. 

2021 m. skirtos lėšos profesinio mokymo programoms finansuoti – 2 403 177,19 eurų, – (99,4 proc. 

skirto biudžeto), kompetencijų vertinimui 2 369,40 eurų, ilgalaikiam turtui įsigyti – 10 970 eurų (0,01 

proc. skirto biudžeto).  

2021 m. skirta lėšų ugdymui – 1 306 295,68 Eur (54,3 proc. skirto biudžeto). 

2021 m. skirta ūkio lėšų  – 938 299,08 Eur (39,0 proc. skirto biudžeto). 

2021 m. gauta lėšų bendrabučių išlaikymui – 160 951,83 Eur (6,7  proc. skirto biudžeto). 

 

82 lentelė. 

Kodas Sąmatos straipsnio pavadinimas Suma, Eur. 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 1 854 795,19 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 36 282,00 

2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 3 500,00 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo  išlaidos 22 000,00 
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2.2.1.1.1.11 Komandiruočių išlaidos 300,00 

2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto paprasto remonto išlaidos 87 900,00 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 3 600,00 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugų įsigijimo išlaidos 186 400,00 

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 5 900,00 

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 64 369,40 

2.7.2.1.1.02 Socialinė parama natūra (nemokamas maitinimas) 1 300,00 

2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 3 700,00 

2.8.1.1.1.01 Stipendijos 135 500,00 

3.1.1.3.1.04 Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos 10 970,00 

 Iš viso: 2 416 516,59 

 

2. 2021 M. GAUTOS ES LĖŠOS  

 
Gauta per 2021 m. pagal projektus – 473 453,23 Eur:  
1. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro statybos sektoriaus infrastruktūros 

plėtra, projekto Nr. 09.1.2-CPVA-V-721 -07-0001- 120 434,93 Eur. 

2.“Mokinių gyvenimo sąlygų Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro 

bendrabutyje gerinimas”, Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-09-0001 – 69 333,77 Eur. 

3. „Together we are stronger“, Nr. NPAD-2019/10176 – 0 Eur. 

4. „Tobulėk pats ir mokyk kitus“, Nr. 2019-1-LT01-KA101-060374 – 0 Eur. 

5. „Mokykis ir tobulėk kartu“, Nr. 2019-1-LT01-KA116-060286 – 36 480,00 Eur. 

6. „Tobulėk Europje”, Nr. 2020-1-LT01-KA116-077752 - 20 547,20 Eur. 

7. Dotacijos sutartis dėl projekto, kuriame dalyvauja tik vienas paramos gavėjas, pagal programą 

“Erasmus+” sutarties nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000009730 – 0 Eur. 

8. “Bendrabučio adresu Baltijos pr. 18 modernizacija”, Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0020 – 129 

165,92 Eur. 

9. “Mokausi ir dirbu”, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-01-0007 - 0 Eur. 

10.“Praktinis mokymasis sektoriniame mokymo centre”, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0005 – 

59 904,71 Eur. 

11. “Mes aktyvūs”, Nr. SRF-FAV-2020-1-0128 – 20 179,50 Eur. 

12. InTheLoop4VET, Nr. 2019-1-SE01-KA202-060542 – 15 572 Eur. 

13. TRAINEE: Training and Raising Awareness through In-service Networks for Employment and 

Entrepreneurship, Nr. 2019-2-ES02-KA205-013730 – 1 835,20 Eur. 

14. Once upon a time, Nr. NPJR-2019/10226 – 0 Eur. 

15. Erasmus+ projektas Arcisse de Caumont – 0 Eur. 
 

83 lentelė. PMĮ finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas 2021 m. 

Metai 

Visos 

pajamos, 

tūkst. eurų 

Gauta pajamų, tūkst. Eurų 
 

 

Iš viso 

uždirbtų 

pajamų 

tūkst. 

Eurų 

 

Už suteiktas mokymo 

priemones ir 

paslaugas – 

Finansavimo pajamos 

Už suteiktas 

mokymo 

priemones ir 

paslaugas – 

Uždirbtos 

pajamos 

Už kitas 

priemones 

ir teiktas 

paslaugas 

2020 m. 2923,4 2213,4 584,8 125,3 710,0 

2021 m. 3836,0 2728,2 993,7 114,1 1107,8 

Pokytis su 2020 

metais (+ / -) 

+31,2 +23,3 +69,9 -8,9     +56,0 
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Paslaugų aprašymas: profesinis mokymas, nuomos ir apgyvendinimo paslaugos, maitinimo 

paslaugos, netinkamo naudojimui ilgalaikio materialaus turto pardavimas, kirpyklos paslaugos. 

 

3. FINANSINIAI REZULTATAI  

 
1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos 

rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams: 

Centras turi ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą, įstatymų nustatytą 

veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Centro veiklos laikotarpis neribojamas, 

finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Centras yra paramos gavėjas. Centras yra pelno 

nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės 

herbu ir savo pavadinimu, sąskaitas bankuose, savo atributiką. 

Centras turi teisę užsiimti ir kitą įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra 

neatsiejamai susijusi su įstaigos veiklos tikslais. 

2021 m. veiklos rezultatas sudaro – 309 154,18 Eur grynojo perviršio.  

2022 m. prognozė – 320 000,00 Eur grynojo perviršio. 

 

2) viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, 

dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje: 

Įstaigos dalininko turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Kitų dalininkų nėra.  

 

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal 

ekonominės klasifikacijos straipsnius: 

 

Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus.  
Pagal 2021 m. sausio 22 d. lėšų naudojimo sutartį Nr. S-56, Švietimo, mokslo ir sporto 

administravimo programą (Valstybės biudžeto lėšos), kodas 11.002, pagal funkciją 09.03.01.10, 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras profesinio mokymo programoms 

vykdyti ir ūkio reikmėms 2021 metais gavo 2 402 600,00 Eur. Programos vykdymui per 2021 metus 

faktiškai panaudota asignavimų 2  402 600,00 Eur, iš jų 1 849 300,00 Eur  darbo užmokesčiui. 

 

84 lentelė. Gautos lėšos 

Duomenys apie lėšų panaudojimą 

Išlaidų pavadinimas* 

Suma (Eur.) 

skirta* panaudota 
Nepanaudotų 

lėšų likutis  

Darbo užmokestis pinigais 2.1.1.1.1.01 1 849 300,00 1 849 300,00 0,00 

Socialinio draudimo įmokos 2.1.2.1.1.01 36 200,00 36 200,00 0,00 

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos  2.2.1.1.1.05 3 500,00 3 500,00 0,00 

Transporto išlaikymas ir transporto paslaugų 

įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.06 

22 000,00 22 000,00 0,00 

Komandiruočių išlaidos 2.2.1.1.1.11 300,00 300,00 0,00 

Materialiojo turto paprastojo  remonto išlaidos 

2.2.1.1.1.15. 

87 900,00 87 900,00 0,00 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 2.2.1.1.1.16 3 600,00 3 600,00 0,00 

Komunalinės paslaugų įsigijimo išlaidos  2.2.1.1.1.20 186 400,00 186 400,00 0,00 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21 

5 900,00 5 900,00 0,00 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.30 62 000,00 62 000,00 0,00 

Socialinė parama natūra 2.7.2.1.1.02 1 300,00 

 

1 300,00 

 

0,00 
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Darbdavio socialinė  parama  pinigais 2.7.3.1.1.1 3 700,00 3 700,00 0,00 

Stipendijos 2.8.1.1.1.1 135 500,00 135 500,00 0,00 

Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos 

įsigijimo išlaidos 3.1.1.3.1.04 

5 000,00 5 000,00 0,00 

Iš viso: 2 402 600,00 2 402 600,00 0,00 

 

Pagal 2021 m. vasario 12 d. lėšų naudojimo sutartį Nr. S-210, sudarytą vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-217 ir 2020 m. 

gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1892, skirta lėšų mokinių įgytų kompetencijų vertinimo 2021 metais 

organizavimo išlaidoms apmokėti. Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas -  kodas 11.1, 

valstybės biudžeto lėšos, pagal funkciją 09.08.1.1. 

 

85 lentelė. Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus kitoms paslaugoms  

Išlaidų pavadinimas* 
Suma (Eur) 

skirta* panaudota Nepanaudotų lėšų likutis 

Kitos paslaugos  2.2.1.1.1.30 2 400,00 2 369,40 30,60 

Iš viso: 2 400,00 2 369,40 30,60 

           

Pagal 2021 m. vasario  22 d. lėšų naudojimo sutartį Nr. S-285 /SR-14/2021, sudarytą 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario  08 d. 

įsakymu Nr. V-208 „Dėl konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 

2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“, 

2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-497 „ Dėl mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 

metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų 

finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“, 

bei 2021m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1856 „ Dėl konsultacijų mokiniams, skirtų mokymosi 

padariniams kompensuoti, tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms 

mokykloms“. Lėšos skirtas Valstybės funkcijos kodas 9.8.1.1, ekonominės klasifikacijos kodas 

2.1.1.1.1.1 ir 2.1.2.1.1.01. finansavimo šaltinis Valstybės biudžeto lėšo 1.1.1.1.7. 
 

86 lentelė. Gautos lėšos  ir jų panaudojimas  

Išlaidų pavadinimas* 
Suma (Eur)  

skirta* panaudota Nepanaudotų lėšų likutis 

Darbo užmokestis pinigais 2.1.1.1.1.01 5 503,00 5 495,19 7,81 

Socialinio draudimo įmokos 2.1.2.1.1.01. 82,00 82,00 0,00 

Iš viso: 5 585,00 5 577,19 7,81 

            

Pagal 2021 m. kovo 10 d. lėšų naudojimo sutartį Nr. S-407, sudarytą vadovaujantis 

įgyvendinti Veiksmo „ Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtrą bendrajame ugdyme, įskaitant 

mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio 

turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų 

plėtrą“ įstaigai skirta lėšų ,,Finansuoti skaitmeninių paslaugų naudojimąsi pagal mokyklų 

pasirinkimus skiriant vienam mokiniui 40 Eur“ (įgyvendinti 2020-09-01 – 2021-12-31 laikotarpiu) 

2021 metais kiekvieno pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokinio skaitmeninio ugdymo 

plėtrai skirti po 30 Eur, 199 mokinių skaičiui. Lėšos skirtas Valstybės funkcijos kodas 9.8.1.1, 

ekonominės klasifikacijos kodas 3.1.1.3.1.4 finansavimo šaltinis Valstybės biudžeto lėšo 1.1.1.1.7. 
 

87 lentelė. Gautos lėšos  ir jų panaudojimas   

Duomenys apie lėšų panaudojimą 

Išlaidų pavadinimas* 
Suma (Eur) 

skirta* panaudota Nepanaudotų lėšų likutis 

Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių 

įrangos įsigijimo išlaidos 3.1.1.3.1.4 

6 000,00 5 970,00 

 

30,00 

Iš viso: 6 000,00 5 970,00 30,00 
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 4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus; 

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo, pasigamino ir patyrė nebaigtos statybos išlaidų už 

807 024,26 Eur 

Įsigyta kitų mašinų ir įrengimų (medicinos įranga) – 4 237,71 Eur.  

Įsigyta kitų mašinų ir įrengimų – 1448,06 Eur. 

Transporto priemonė įsigyta – 37 468,81 Eur.  

Įsigyta baldų – 0,0 Eur.  

Įsigyta kompiuterinė įranga – 21 094,40 Eur.  

Kitos biuro įrangos įsigyta – 21 298,42 Eur.  

Kito ilgalaikio materialaus turto įsigijimo vertė – 3 033,36 Eur.  

Profesiniam mokymui skirta įranga – 211 223,05 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį nebaigta statyba sudaro – 507 220,45 Eur. 

 

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui; 

Einamaisiais finansiniais metais Centro ūkinės veiklos sąnaudos sudarė 3 485 903,33 Eur, iš 

jų darbo užmokesčio sąnaudos (įskaitant įmonės mokamus mokesčius) 2 273 719,20 Eur. 

 

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje; 

Viešojoje įstaigoje 2021 m. pradžioje dirbo 166 darbuotojas, ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 173 darbuotojai.   

 

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms; 

Įstaigos valdymo išlaidoms priskirtos išlaidos vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčiui: 

sąnaudos valdymo išlaidoms (įskaitant mokesčius) sudaro – 66 087,44 Eur. 

 

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms 

viešosios įstaigos vadovo išmokoms; 

Įstaigos vadovas, dr. Dalia Martišauskienė, dirba direktorės pareigose nuo 2015 m. lapkričio 

17 d. pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. 

24.1-09-P1-632. 

Įstaigos išlaidos viešosios įstaigos direktorei dr. Daliai Martišauskienei darbo užmokesčiui 

ir kitoms išmokoms – 35 706,64  Eur. 

 

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos 

kolegialių organų narių išmokoms; 

Įstaigoje veikia savivaldos institucijos – Taryba (kolegialus valdymo organas) ir Taryba ( 

savivaldos organas), Įstaigos mokytojų taryba, Įstaigos mokinių taryba.  

Įstaigos kolegialių organų nariams darbo užmokestis ir kitos išmokos nebuvo mokamos, 

kadangi Tarybos nariai atsisakė. 

 

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims, 

nurodytiems šio Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje: nėra. 

 

V SKYRIUS 

 

1. CENTRO VEIKLOS NAUDINGUMAS / POVEIKIS 
 

SVARBIAUSI ĮSTAIGOS PASIEKIMAI, PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS 

 

Pasiekimai: 

1. Stabiliai aukštas priimamų mokytis mokinių skaičius (2018 m. – 315; 2019 m.– 436; 2020 

m.– 572; 2021 m. - 547).  
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2. Gerėjantis pirminio mokymo kompetencijų vertinimo vidurkis (2018 m. – 8,42; 2019 m.– 

8,64; 2020 m.– 8,65; 2021 m. – 8,75).  

3. Sudaromos galimybės mokiniams mokytis nuotoliniu būdu. Pasirinktus modulius 2021 m. 

mokėsi 177 mokiniai (ne karantino laikotarpiu). 

4. Didėja mokinių, kurie mokymą vykdo pameistrystės būdu, skaičiai (2018 m.-135, 2019 m.-

130, 2020 m. -155, 2021 m. - 169).  

5. Gerėja laikiusiųjų brandos egzaminus ir įgijusių vidurinį išsilavinimą (52 mokiniai ir išlaikė 

100 proc.).  

6. Didėjantis profesinės reabilitacijos dalyvių skaičius. 

7. Gerėja paslaugų kokybės vertinimas (mokiniai mokytųsi dar kartą ir rekomenduotų kitiems - 

87 proc.).  

8. Kompiuterinės programos įdiegimas tvarkaraščių rengimui. 

9. Užtikrinamas tinkamas Mokymo centre įdiegtos kokybės vadybos sistemos valdymas. 

Pakartotinai sertifikuota Kokybės vadybos sistema pagal ISO standartą. 

10. Įdiegta ir įgyvendinama  Informacijos saugumo valdymo sistema, bei ji sertifikuota. 

11. Sukurta ir įgyvendinama veiksminga ir pakankama vidaus kontrolės sistema. 

12. Stiprinama antikorupcinė aplinka ir atsparumas korupcijjai. 

13. Didėjantis vykdytojų teisėmis administruojamų įvairių Europos sąjungos struktūrinių ir kitų 

fondų finansuojamų projektų skaičius (2018 m. - 6, 2019 m. – 6, 2020 m.- 10, 2021 - 11). Suteikta 

ERASMUS“ akreditacija.  Akreditacijos Nr. 2020-1-LT01-KA120-VET-094788, akreditacijos 

galiojimas iki 2027 m. gruodžio 31 d.  

14. Uždirbta daugiau lėšų nei 2020 metais (1 107 771,09 Eur.). 

15. Turtinama, atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus ir laikmetį, mokymo (si) aplinka. 

 

Problemos:  

1. Nepakankama pedagoginių darbuotojų naujų technologijų ir informacijos valdymo, užsienio 

kalbų kompetencija. 

2. Tobulintina absolventų įsidarbinimo pagal specialybę skatinimo sistema.   

3. Tobulintinas duomenų rinkimo/gavimo būdai apie buvusių mokinių įsidarbinimą, bedarbius, 

užimtuosius.  

4. Mokinių lankomumas – dalies mokinių motyvacija yra žema.  

5. COVID -19 infekcijos metu mažos galimybės įveiklinti transporto, sandėliavimo ir ryšių 

sektorinį praktinį mokymo centrą.  

6. Centro stadiono aplinkos modernizavimas, kad atitiktų sporto veiklai skirtus reikalavimus.  

7. Mokomųjų transporto priemonių parko senėjimas.  

              

 Įstaigos perspektyvos: 

1.Statybos sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas sudarys geras mokymosi sąlygas 

statybos srities specialistams, padidins statybos srityje besimokančiųjų skaičių ir pagerės 

infrastruktūra.  

2.Transporto, sandėliavimo ir ryšių sektorinio praktinio mokymo centro vystymas, plėtojant 

ryšius su socialiniais partneriais ir darbdaviais.  

3.Tęstinio mokymo veiklos vystymas naudojant įvairias mokymo (-si) formas – 

bendradarbiavimo su darbdaviais aktyvinimas.  

5.Bendrabučio atnaujinimas pagerins mokinių, gyvenančių bendrabutyje, gyvenimo sąlygas 

ir sumažins ūkio išlaidas bendrabučio išlaikymui.  
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2. CENTRO VEIKLOS NAUDINGUMAS / POVEIKIS 

 

Centro veiklos ekonominis, socialinis ir pagal viešosios įstaigos veiklos tikslus kitoks 

poveikis, kaip įtvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarime Nr. 1025 

,,Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose" 2.5.2.1. 

papunktyje. 
 

88 lentelė. Centro veiklos ekonominio, socialinio naudingumo pagrindimas 

Naudingumas / 

poveikis 
Pagrindimas (pagrindiniai kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai) 

Ekonominis 

naudingumas / 

poveikis: 

1. Gauta pajamų iš viso 3 835 707,45 Eur, iš jų:  

Valstybės biudžeto – 2 414 228,88 Eur., iš jų ūkio išlaikymui 41,4 proc. 

Uždirbtos pajamos – 1 107 771,09 Eur., iš jų ūkio išlaikymui 49,8 proc. 

Europos sąjungos – 304 902,71 Eur.;  

Savivaldybės biudžeto – 1 916,61 Eur.; 

Kitų finansavimo šaltinių – 6 888,16 Eur.  

2. Ūkio išlaikymui išleista iš viso 1 551 487,63 Eur., iš jų: 

iš Centro uždirbtų lėšų  551 508,05 Eur. – 35,5 proc. 

iš valstybės biudžeto 999 979,58 Eur. – 64,5 proc. 

3. Uždirbtų lėšų rezultatas per 2021 m. – 309 154,18 Eurų. 

4. Iš viso uždirbtų lėšų disponuojamas likutis 2021 m. gruodžio 31 d. - 

699 717,32 Eurų. 

Socialinis 

naudingumas/poveikis: 
1 Mokinių įsidarbinimo (užimtumo) rodikliai:  

Pirminio profesinio mokymo įsidarbinimo rodiklis – 74,8 proc. 

Tęstinio profesinio mokymo įsidarbinimo rodiklis – 81 proc.  

Profesinės reabilitacijos rodiklis – 76,3 proc.  

2. Kvalifikacijos tobulinimo rodikliai – 313 asmenys tobulino kvalifikaciją 

(seminarai ir kvalifikacijos tobulinimo ir kt. programos).  

3. Centro įvaizdis visuomenėje - Centro atliktų tyrimų duomenimis, 73 

proc. mokinių pasirinko įstaigą dėl gero įvaizdžio visuomenėje ir dėl gerų 

aplinkinių rekomendacijų.  

4. Centrą pakartotiniam mokymuisi rinktųsi 87 proc. mokinių.  

5. Per 2021 m. apmokyta 6021 asmenys (pirminis – 349, tęstinis profesinis 

mokymas – 5672 (ne VB lėšomis finansuojami klientai , iš jų - 98 

reabilitacijos dalyvių), profesinės reabilitacijos dalyviams suteikta 

galimybė tobulinti profesinės veiklos įgūdžius ir dalyvauti darbo rinkoje ir 

pasikeičia jų socialinė padėtis visuomenėje.  

6. Centro atliktų tyrimų duomenimis, profesinės reabilitacijos dalyvių 

gyvenimo kokybė pagerėjimo vertinimas parodė, kad fizinio aktyvumo sritis 

pagerėjo 2 asmenims, vidutiniškai 5 balais. Veiklos apribojimai dėl fizinių 

negalavimų sritis pagerėjo 6 asmenų, vidutiniškai 10 balų. Veiklos 

apribojimai dėl emocinių sutrikimų sritis pagerėjo 6 asmenų, vidutiniškai 33 

balais. Emocinės būklės vertinimas pagerėjo 4 asmenų, vidutiniškai 6 balais. 

Pasiektus individualių planų rezultatus po profesinės reabilitacijos baigimo 

33,3 proc. dalyvių vertina labai gerai, 50 proc. gerai ir 16,6 proc. – 

vidutiniškai. 

7. Galimybė rinktis mokymosi laiką ir būdus (vakarinės, savaitgalinės 

grupės, mokymasis nuotoliniu būdu ir kt.).  

8. Centras bendradarbiauja ir dalyvauja 9 asociacijų veikloje. 
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3. VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS 

IR VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINĖS VEIKLOS 

ATASKAITOS RENGIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAI 
 

1. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus (1 lapas). 

2.  Reikšmingi sandoriai (1 lapas). 

3. Sandoriai su susijusiomis šalimis (1 lapas). 

 

PRITARTA. 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko  profesinio mokymo centro  

Taryboje (kolegialaus valdymo organo) 

2022 m. vasario 23 d. protokolo Nr. KO-2 
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1 PRIEDAS 

Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos 

ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės 

metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 

2 priedas 
 

VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER 

ATASKAITINIUS METUS*  
      Eur, ct 

Eil. 

Nr. 

Pareigų 

(pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginimas 
Priemokos Priedai Premijos 

Kitos 

išmokos** 
Iš viso 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

1. Direktorius 24988,26 8260,03 --- 2354,10 104,25 35706,64 

2. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

24518,98 9804,64 --- --- --- 34323,62 

3. Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

21472,19 8637,90 --- --- 1653,73 31763,82 

* Neatskaičius mokesčių. 

** 104,25– ligos išmoka iš darbdavio lėšų; 

     1653,73 – DU iš projekto lėšų. 
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2 PRIEDAS 

Viešojo sektoriaus subjekto metinės 

veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus 

subjektų grupės metinės veiklos 

ataskaitos rengimo tvarkos aprašo  

3 priedas 
 

REIKŠMINGI SANDORIAI  
 

Eil. 

Nr. 

Sandorio šalis 
Sandorio objektas 

Suma Eur, 

su PVM Pavadinimas Kodas Registras Adresas 

1. 

UAB 

„Compservis“ 

 

120394863 

Juridinių 

asmenų 

registras 

Raitininkų g. 

2, Vilnius 

Kompiuterinė įranga 

pagal  projektą 

„Klaipėdos Ernesto 

Galvanusko profesinio 

mokymo centro 

statybos sektoriuas  

infrastruktūros plėtra“ 

28 124,64 

2. 
 

 

UAB „ITU“ 

 

 

 

301678537 

Juridinių 

asmenų 

registras 

Karklų g. 17, 

Klaipėda 

Kompiuterinė įranga, 

pagal projektą 

„Klaipėdos Ernesto 

Galvanusko profesinio 

mokymo centro 

statybos sektoriuas  

infrastruktūros plėtra“ 

58 080,00 

3.  

UAB 

„Sentios“ 
302597426 

Juridinių 

asmenų 

registras 

Islandijos pl. 

91, Kaunas  

Kompiuterinė įranga 

pagal projektą 

„Klaipėdos Ernesto 

Galvanausko 

profesinio mokymo 

centro statybos 

sektoriuas  

infrastruktūros plėtra“ 

11 560,34 

4.  

UAB „Asela“ 302467913 

Juridinių 

asmenų 

registras 

Švitrigailos g. 

11A, Vilnius 

Mokymo įranga pagal 

projektą „Klaipėdos 

Ernesto Galvanusko 

profesinio mokymo 

centro statybos 

sektoriuas  

infrastruktūros plėtra“ 

124 386,79 

5. UAB „Telšių 

meistras“ 

180263021 Juridinių 

asmenų 

registras 

Mažeikių g. 3, 

87101 Telšiai 

Bendrabučio Baltijos 

pr. 18, Klaipėdoje, 

apšiltinimo darbai 

354 701,59 

6. UAB „Rainių 

statyba“ 

180366637 Juridinių 

asmenų 

registras 

Mastupio g. 

30, Rainių k., 

Telšių r. 

Bendrabučio Baltijos 

pr. 18, Klaipėdoje, 

kapitalinio remonto 

darbai 

375 358,85 

     Iš viso: 952 212,21 
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3 PRIEDAS 

Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos 

ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės 

metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 

4 priedas 

 

SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS  

 

* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė. 

** Nurodomas juridinio asmens kodas. 

*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys. 

**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas korespondencijai. 

***** Nurodomas susijusių šalių santykių pobūdis remiantis Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir 

viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 19.3 papunkčiu. 

****** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji 

įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM. 

 

PASTABA: 

 

Pagal 2019-02-13 LRV Nutarime Nr. 135 nurodytą privalomai pateikti informaciją 4 priedui, 

sandorių su susijusiomis šalimis, kaip jos aprašytos 19.3 papunktyje: 

- Dalininku - vienintelis dalininkas yra LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija; 

- Centro vadovu ir vadovaujamas pareigas einančiais asmenimis bei jų artimais šeimos nariais; 

- Juridiniais asmenimis, kurų savininkai ar dalyviai yra Centro vadovas ir vadovaujamas 

pareigas einantys asmenys bei jų artimi šeimos nariai, 

per ataskaitinius metus nebuvo. Pabrėžtina tai, kad tokių sandorių neketinama sudaryti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Susijusi šalis 
Sandorio 

objektas 

Suma, 

Eur****** 

Pavadinimas* Kodas** 
Registras**

* 

Adresas***

* 

Santykių 

pobūdis***** 
  

1. - - - - - - - 

      Iš viso - 


