
 

 

VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

DIREKTORIUS VYTAUTAS PETKŪNAS 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2019-02- Nr. ________  
(data) 

Visaginas 
(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Mokymo įstaigos darbuotojai 

 

Bendras darbuotojų skaičius 2019.01.01 – 102 

Iš jų: 

profesijos mokytojų – 19 

bendrojo ugdymo mokytojų – 32 

socialinių pedagogų – 1 

 

Kvalifikacijos tobulinimas 

Kvalifikacija 

Proc. nuo bendro 

profesijos mokytojų 

skaičiaus 

 

Pokytis 

lyginant su 

2017 metais (+ 

/ -) 

Proc. nuo bendro 

bendrojo ugdymo 

mokytojų skaičiaus 

Pokytis lyginant 

su 2017 metais 

(+ / -) 

2018 m. 2017 m.  2018 m. 2017 m.  

Vyr. 

mokytojų 

21,1 % 18,2 % +2,9 18,8% 18,5% +0,3 

Mokyt. 

metodininkų  

21,1% 18,2 % +2,9 78,1% 77,8% +0,3 

Ekspertų 5,3% 0% +5,3 0% 3,7% -3,7 

 

Bendrojo ugdymo programų įgyvendinimas 

 

Mokinių pažangumas: 

Mokslo metai / 

Programa 

2017–2018 2016–2017 Pokytis lyginant su 

2016–2017 

(+ / -) 
Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo programa 100% 100% - 

Vidurinio  ugdymo programa 96,43% 93.44% +2,99% 

 

Mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

 Egzamin

as 

2018 m. Išlaikė 

(proc.) 

2017 m. 

Pokytis lyginant su 

2017 

(+ / -) 
Laikė Išlaikė 

Išlaikė 

(proc.) 

Technologijos  - - - x x 

Menai - - - x x 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 
61 59 96,72% x x 

Rusų kalba (gimtoji) 27 26 96,29% x x 



2 
 

 

Iš viso 88 85 96,59 x x 

 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatų:  

Egzaminas 

2018 m. Išlaikė 

(proc.) 

2017 m. 

Pokytis 

lyginant su 

2017 

(+ / -) 

 

Laikė Išlaikė 

 

Išlaikė 

(proc.) 

Lietuvių kalbos 

ir literatūros  
22 20 90,90% x x 

Užsienio kalbos 

(anglų)  
32 32 100% x x 

Užsienio kalbos 

(rusų)  
22 22 100% x x 

Matematikos  20 19 95% x x 

Informacinių 

technologijų  
1 1 100% x x 

Istorijos  9 8 88,88% x x 

Geografijos  11 11 100% x x 

Fizikos  7 7 100% x x 

Biologijos  7 7 100% x x 

Chemijos  5 4 80% x x 

         Iš viso: 136 131 96,32 x x 

 

Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas: 

 
Dvyliktokų  

skaičius 
2017-2018 

m. m. 

pabaigoje 

Brandos 

atestatus 
gavusių 

mokinių 

skaičius   
2018 m. 

Brandos 

atestatus 
gavusių 

mokinių dalis 

(proc.) 
2018 m.  

Brandos 

atestatus 
gavusių 

mokinių 

dalis 
(proc.) 

2017 m. 

Pokytis 

lyginant su 
2017 m. 

(+ / -) 

Dešimtok

ų   
skaičius 

2017-

2018 m. 
m. 

pabaigoje 

Pagrindinio  

išsilavinimo    
pažymėjimus 

gavusių 

mokinių 
skaičius   

2018 m.  

Pagrindinio  

išsilavinimo    
pažymėjimus 

gavusių 

mokinių dalis 
(proc.)  

2018 m. 

Pagrindinio  

išsilavinim
o    

pažymėjim

us gavusių 
mokinių 

dalis (proc.)  

2017 m. 

Pokytis 

lyginan
t su 

2017 

m. 
(+ / -) 

84 77 91.67 % 81.7% +9,97% 49 49 100% 100% - 

 

Profesinio mokymo programų įgyvendinimas 

  

2018–2019 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos  

 

Programos 

pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Mokinių skaičius 2019.01.01 

 

Įmonės, kurioje 

vykdoma pameistrių 

praktinio mokymo 

dalis, jei vykdoma 

pameistrystė, 

pavadinimas 

Iš 

viso  

Iš jų 

pameistrių  

 Iš jų turinių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

1. Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatroniko modulinė 

mokymo programa 

M43071401 

M44071401 

48 1 

1 
- UAB „Aluvesto“ 

UAB „Utenos mėsa“ 

2. Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatroniko modulinė 

mokymo programa 

68 40 - UAB „Intersurgical“ 
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3. Suvirintojo modulinė 

mokymo programa 

M43071501 

M44071501 

44 - - - 

4. Suvirintojo modulinė 

mokymo programa 

53 - - - 

5. Šaltkalvio 

remontininko modulinė 

mokymo programa 

M44071502 12 10 

2 
- UAB „Intersurgical“ 

UAB „Visagino linija“ 

6. Vizualinės reklamos 

gamintojo modulinė 

mokymo programa 

M43041401 56 - - - 

7. Žiniatinklio 

programuotojo 

modulinė mokymo 

programa 

M43061101 19 - - - 

8. Finansinių paslaugų 

teikėjo modulinė 

mokymo programa 

M43041201 10 - - - 

9. Virėjo modulinė 

mokymo programa 

M43101302 

M44101304 

49 - - - 

10. Virėjo modulinė 

mokymo programa 

11 - - - 

11. Socialinio 

darbuotojo padėjėjo 

modulinė mokymo 

programa 

M44092001 43 16 

 

4 

- Visagino socialinių 

paslaugų centras;     

Visagino socialinės 

globos namai.      
Iš viso 413 74 -  

 

2018–2019 m. m. vykdomos tęstinio profesinio mokymo programos (kai mokiniai priimti pagal 

švietimo ir mokslo ministro/ patvirtintą priėmimo planą) 

 

Programos 

pavadinimas 

Valstybinis 

kodas 

Mokinių skaičius 2019.01.01 

 

Įmonės, kurioje 

vykdoma pameistrių 

praktinio mokymo 

dalis, jei vykdoma 

pameistrystė, 

pavadinimas  

  Iš 

viso  

Iš jų turinių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

Iš jų 

pameistrių 

1. Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatroniko modulinė 

mokymo programa 

T43071401 22 - 4 
UAB „Intersurgical“ 

 

2. Elektriko modulinė 

mokymo programa 
T43071304 25 - 1 UAB „NNT“ 

3. Suvirintojo modulinė 

mokymo programa 
T43071501 14 - - - 

4. Socialinio 

darbuotojo padėjėjo 

modulinė mokymo 

programa 

T43092001 12 - - - 

Iš viso  73 - 5  
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Profesinio mokymo organizavimas asmenims pagal Užimtumo tarnybos, Neįgalumo 

ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM siuntimą ir kitų institucijų skirtą 

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

patvirtintą priėmimo vietų planą) 

(asmenų skaičius) nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31  

 

 

Iš viso 

 

pagal formaliojo profesinio 

mokymo programas 

pagal neformaliojo profesinio mokymo programas 

107 18 125 

 

Kompetencijų vertinimas 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Mokymo programos 

pavadinimas ir 

valstybinis kodas 

(2018 m.) 

Baigiamo

jo kurso 

mokinių 

skaičius  

(2018 m.) 

         Iš jų dalyvavo 

kompetencijų vertinime ir įgijo 

kvalifikaciją (2018 m.) 

Įgijo 

kvalifika

ciją 

(2017 

m.) 

Pokytis 

lyginant 

su 2017 

m. 

(+ / -) 

Mokini

ų 

skaičiu

s 

Proc. Kvalifikacijo

s  įvertinimo 

vidurkis 

1 Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatroniko mokymo 

programa, 330071404 

8 8 100% 9.00 x x 

2 Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatroniko modulinė 

mokymo programa, 

M44071401 

35 35 100% 9.44 x x 

3 Elektros įrenginių 

elektromechaniko 

mokymo programa, 

440052204 

3 3 100% 9.67 x x 

4 Suvirintojo mokymo 

programa, 330071505 
19 19 100% 8.21 x x 

5 Elektroninės leidybos 

maketuotojo mokymo 

programa, 440021106 

12 12 100% 9,04 x x 

6 Kompiuterinio 

projektavimo 

operatoriaus mokymo 

programa, 330061101 

13 12 92.3% 8.38 x x 

7 Virėjo mokymo 

programa, 330101306 
8 8 100% 8.94 x x 

8 Virėjo modulinė 

mokymo programa, 

M44101304 

12 12 100% 8.54 x x 

9 Slaugytojo padėjėjo 

modulinė mokymo 

programa, M44091301 

32 32 100% 9.83 x x 

10 Apskaitininko ir 

kasininko modulinė 

mokymo programa, 

M44041101 

18 18 100% 9.06 x x 
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11 Java programuotojo 

modulinė mokymo 

programa, M44061110 

6 6 100% 8.58 x x 

12 Suvirintojo modulinė 

mokymo programa, 

M44071501 

36 36 100% 9,11 x x 

 Iš  viso: 202 201 99,5% 9,1 x x 

 

Mokinių įsidarbinimas (2018 m. lapkričio 1 d.) ir palyginimas su (2017 m. lapkričio 1 d.) 
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Automatinių sistemų 

eksploatavimo mechatroniko 

mokymo programa, 

330071404 

8 7 6 86% 1 0 1 0 0 0 x 

Automatinių sistemų 

eksploatavimo mechatroniko 

modulinė mokymo programa, 

M44071401 

35 34 29 83% 0 0 0 1 1 0 x 

Elektros įrenginių 

elektromechaniko mokymo 

programa, 440052204 

3 3 3 100% 0 0 0 1 0 0 x 

Suvirintojo mokymo 

programa, 330071505 
19 10 9 90% 2  2 4 1 3 x 

Elektroninės leidybos 

maketuotojo mokymo 

programa, 440021106 

12 6 0 0% 0 0 0 1 2 0 x 

Kompiuterinio projektavimo 

operatoriaus mokymo 

programa, 330061101 

13 5 2 40% 7 1 6 0 0 1 x 

Virėjo mokymo programa, 

330101306 
8 2 2 25% 3 2 1 2 0 1 x 

Virėjo modulinė mokymo 

programa, M44101304 
12 7 3 43% 0 0 0 3 0 2 x 

Slaugytojo padėjėjo 

modulinė mokymo programa, 

M44091301 

32 32 27 84% 0 0 0 0 0 0 x 

Apskaitininko ir kasininko 

modulinė mokymo programa, 

M44041101 

18 8 3 38% 1 0 1 1 0 5 x 
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Java programuotojo 

modulinė mokymo programa, 

M44061110 

6 3 1 33% 2 1 1 0 0 1 x 

Suvirintojo modulinė 

mokymo programa, 

M44071501, 

36 33 21 64% 0 0 0 1 0 3 x 

Iš viso 202 150 106 71% 16 4 12 14 4 16  

 

Sektorinių praktinio mokymo centrų veikla 2018 metais ir lyginimas su 2017 metais  

 

*  – lenteles pildo profesinio mokymo įstaigos turinčios SPMC 

** – lentelę pildo profesinio mokymo įstaigos neturinčios SPMC 
  

 

Praktinio mokymo organizavimas šios profesinio mokymo įstaigos mokiniams, mokytojams:* 

Pirminio, tęstinio profesinio 

mokymo programos 

pavadinimas (kodas) 

Mokinių 

skaičius 

2018 

metais 

Proc. nuo 

bendro 

mokinių 

skaičiaus 

2018 

metais 

Proc. nuo 

bendro 

mokinių 

skaičiaus 

2017 

metais 

Mokinių 

pokytis 

lyginant 

su 2017 

m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokiniui 

2018 

metais 

Mokyto

jų 

skaičiu

s 

2018 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokytojui 

2018 

metais 

Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatroniko mokymo 

programa, 330071404 

10 1.79% x x 220 3 73 

Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatroniko modulinė 

mokymo programa, 

M43071401 

51 10.14% x x 500 6 250 

Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatroniko modulinė 

mokymo programa, 

M44071401 

116 10.92% x x 532 6 532 

Elektros įrenginių 

elektromechaniko 

mokymo programa, 

440052204 

3 0.54% x x 240 1 240 

Suvirintojo mokymo 

programa, 330071505 
21 3.76% x x 220 3 73 

Suvirintojo modulinė 

mokymo programa, 

M43071501 

51 10.14% x x 404 3 539 

Suvirintojo modulinė 

mokymo programa, 

M44071501 

96 9.04% x x 613 7 438 

Šaltkalvio remontininko 

modulinė mokymo 

programa M44071502 

12 2.39% x x 557 2 278 

Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatroniko modulinė 

25 4.97% x x 398 5 80 
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mokymo programa 

T43071401 

Elektriko modulinė 

mokymo programa 

T43071304 

25 4.97% x x 330 1 330 

Suvirintojo modulinė 

mokymo programa 

T43071501 

13 2.58% x x 375 4 94 

Iš viso  423 61.24% x x 400 13 901 

 

Praktinio mokymo organizavimas kitų profesinio mokymo įstaigų (toliau – PMĮ) mokiniams, 

mokytojams:* 

PMĮ 

pavadinimas 

Pirminio, tęstinio 

profesinio mokymo 

programos 

pavadinimas 

(kodas) 

Mokinių 

skaičius 

2018 

metais 

Mokinių 

skaičius 

2017 

metais 

Mokinių 

pokytis 

lyginant 

su 2017 

m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam  

asmeniui  

2018 metais 

 

Mokytojų 

skaičius 

2018 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui 

2018 metais 

Elektrėnų 

profesinio 

mokymo 

centras 

 

Automatinių 

sistemų 

eksploatavimo 

mechatroniko 

programa 

(M43071401) 

6 x x 8 1 8 

Elektrėnų 

profesinio 

mokymo 

centras 

 

Automatinių 

sistemų 

eksploatavimo 

mechatroniko 

programa 

(M43071401) 

3 x x 8 1 8 

Panevėžio 

PRC, 

Elektrėnų 

PMC, 

Vilniaus 

TVPMC 

Automatinio 

valdymo 

sistemų 

sudarymas, 

konstravimas, 

valdiklių 

programavimas 

6 x x 12 3 12 

Iš viso 15   28 5 28 

 

Praktinio mokymo organizavimas kolegijų, universitetų studentams, dėstytojams:* 

Mokymo 

įstaigos 

pavadinimas 

Studijų programos 

pavadinimas 

Studentų 

skaičius 

2018 

metais 

Studentų 

skaičius 

2017 

metais 

Studentų  

pokytis 

lyginant 

su 2017 

m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui 

2018 

metais 

Dėstytojų 

skaičius 

2018 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui  

2018 

metais 

Utenos, 

Kauno 

technikos, 

Klaipėdos 

valstybinė, 

Panevėžio 

kolegijos 

Automatinio 

valdymo 

sistemų 

sudarymas, 

konstravimas, 

valdiklių 

programavimas 

8 x x 12 4 12 
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Utenos 

kolegija 

Automatinių 

sistemų 

valdymo 

inžinierius 

2 x x 
 

64 
- - 

Iš viso 10   76 4 12 

 

Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams:* 

Bendrojo ugdymo 

mokyklos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

2018 

metais 

Mokinių 

skaičius 

2017 

metais 

Mokinių 

pokytis 

lyginant 

su 2017 

m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui  

2018 

metais 

Vykdytų 

(planuojamų) 

užsiėmimų SPMC 

paskirtis: 

technologijų 

pamokų 

organizavimas, 

profesinis 

orientavimas ir kt.  

Pastabos 

(nurodykite ar turite 

sudarytas sutartis 

(reg. Nr.) su 

bendrojo ugdymo 

mokyklomis dėl 

technologijų pamokų 

organizavimo)  

Visagino 

Draugystės 

progimnazija 
141 162  12 

technologijų 

pamokos, 

profesinis 

orientavimas 

Nr. S4-41 (Dėl 

technologinio 

ugdymo ir profesinio 

veiklinimo) 

Visagino „Gerosios 

vilties“ 

progimnazija 
39   4 

profesinis 

orientavimas 

 

Švenčionių 

progimnazija 34   18 

technologijų 

pamokos, 

profesinis 

orientavimas 

 

Vilniaus Užupio 

gimnazija  30   4 

technologijų 

pamokos, 

profesinis 

orientavimas 

 

Molėtų gimnazija   

 28   4 

technologijų 

pamokos, 

profesinis 

orientavimas 

 

Lentvario 

„Versmės“ 

gimnazija 
23   4 

technologijų 

pamokos, 

profesinis 

orientavimas 

 

Zarasų raj. Salako 

pagrindinė mokykla 11   4 

profesinis 

orientavimas 

Nr. S4-52 (Dėl 

technologinio 

ugdymo ir profesinio 

veiklinimo) 

Zarasų „Ąžuolo“ 

gimnazija 3   4 

profesinis 

orientavimas 

Nr. S4-39 (Dėl 

technologinio 

ugdymo ir profesinio 

veiklinimo) 

Zarasų P. Širvio 

progimnazija 
15   4 

profesinis 

orientavimas 

 

Ignalinos Česlovo 

Kudabos 

progimnazija 
14   4 

profesinis 

orientavimas 

Nr.S4-42 (Dėl 

technologinio 

ugdymo ir profesinio 

veiklinimo) 

Ignalinos raj. N. 

Daugėliškio 

vidurinė mokykla 
8   4 

profesinis 

orientavimas 

 

Visagino 

„Verdenės“ 

gimnazija 
21   4 

profesinis 

orientavimas 
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Visagino 

„Atgimimo“ 

gimnazija  
13   4 

profesinis 

orientavimas 

 

Visagino Žiburio 

pagrindinė mokykla 19   4 

profesinis 

orientavimas 

Nr. S4-53 (Dėl 

technologinio 

ugdymo ir profesinio 

veiklinimo) 

VTVPMC 1-2 

gimnazijos klasės 
100   46 

technologijų 

pamokos 

 

Iš viso 499 282 +217    

 
Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas įmonių darbuotojams:* 

Įmonės (juridinio 

asmens pavadinimas) 

Darbuotojų 

skaičius  

2018 metais 

Darbuotojų 

skaičius  

2017 

metais 

Darbuotojų 

pokytis lyginant 

su 2017 m. 

(+ / -) 

Valandų skaičius vienam 

darbuotojui 

2018 metais 

UAB Švenčionių 

vaistažolių 

fabrikas 

(Švenčionys) 

7 0 +7 40 

UAB DS Smith 

Packaging 

Lithuania 

(Vilnius) 

6 0 +6 40 

UAB Rifas 

(Panevėžys) 
2 0 +2 120 

UAB 

Stansefabrikken 

(Ukmergė) 

3 0 +3 24 

Iš viso 18 0 +18 224 

 
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  

2018 metais 

Mokinių 

skaičius  

2017 

metais 

Mokinių 

pokytis 

lyginant su 

2017 m. 

(+ / -) 

Valandų skaičius 

vienam mokiniui 

2018 metais 

*Didžiajai daliai centre 

vykdomų modulinių 

profesinio mokymo 

programų SPMC nėra 

  x x  

Iš viso      

 
PMĮ, neturinčios SPMC, mokiniai siunčiami į kitų PMĮ SPMC:** 

 

PMĮ, į kurią nukreipiami 

mokiniai,  pavadinimas 

Pirminio, tęstinio 

profesinio mokymo 

programos 

pavadinimas 

(valstybinis kodas)  

Mokinių 

skaičius 

2018 metais 

Mokinių 

skaičius 

2017 

metais 

Mokinių 

pokytis 

lyginant 

su 2017 

m. 

(+ / -) 

Valandų skaičius 

vienam mokiniui 

2018 metais 

   x x  

Iš viso      
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Mokinių „nubyrėjimas“ 

 

 2017–2018 m. m. 

D
al

is
 (

p
ro

c.
) 

n
u

o
 v

is
ų

 

2
0

1
6
–

2
0

1
7
 m

 .
m

. 

b
es

im
o

k
iu

si
ų

  
m

o
k
in

ių
 

 

 

pokytis 

(proc.) 

lyginant su 

2016-2017 

m.  m. 

(+ / -) 

M
o

k
in

ių
 s

k
ai

či
u

s 

0
9

.0
1
 

Iš
b

ra
u

k
tų

 m
o

k
in

ių
 

sk
ai

či
u
s 

p
er

 m
. 

m
. 

D
al

is
 (

p
ro

c.
) 

n
u

o
 

v
is

ų
 m

o
k
in

ių
 

 652     

 Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso  79 12.11 x x 

Iš jų:      

Perėjo mokytis į kitas mokyklas  23 3,53 x x 

Pakeitė gyvenamąją vietą  4 0,61 x x 

Dėl vaikų auginimo  0 0 x x 

Dėl ligos  1 0.15 x x 

Dėl nepažangumo  0 0 x x 

Dėl pamokų nelankymo  10 1,53 x x 

Dėl sunkių materialinių sąlygų  0 0 x x 

Išvyko į užsienį  19 2,91 x x 

Įsidarbino  6 0,92 x x 

Dėl kitų priežasčių  16 2,46 x x 

 

Mokinių lankomumas:  
 

Vidutiniškai 1 

mokinys per  

2017- 2018 

mokslo metus 

praleido iš viso 

pamokų 

Vidutiniškai 1 

mokinys per  2016- 

2017 mokslo metus 

praleido iš viso 

pamokų 

Pokytis lyginant 

su 2016- 2017 

mokslo metais 

(+ / -) 

Vidutiniškai 1 

mokinys per 

2017- 2018 

mokslo  metus 

praleido pamokų 

dėl 

nepateisinamų 

priežasčių 

Vidutiniškai 1 

mokinys per 

2016- 2017 

mokslo  

metus 

praleido 

pamokų dėl 

nepateisinamų 

priežasčių 

Pokytis 

lyginant su 

2016- 2017 

mokslo 

metais 

(+ / -) 

59.42 69.17 -9.75 10.20 10.38 -0,18 

 

Neformalusis vaikų švietimas  
 

 Mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo ugdymo būrelius PMĮ 2018–2019 m. m., 

255 ir dalis (proc.) nuo visų besimokančiųjų PMĮ – 63% nuo visų besimokančiųjų kasdiene 

grupine mokymosi forma (dalis proc. nuo besimokiusiųjų 2017–2018 m. m. – 55%) 

 Valandų, skirtų neformaliajam vaikų švietimui 2018–2019   m. m., panaudojimas: skirta 

1960 val.,  panaudota 1960 val. (panaudota val. 2017–2018 m. m. – 1206 val. 

 

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose (projektų pavadinimai, dalyvių skaičius) 
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Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Data Priimančioji 

šalis 

Dalyvių 

skaičius 

2018 metais 

Dalyvių 

skaičius 

2017 metais 

Dalyvių 

pokytis 

lyginant su 

2017 metais  

(+  / - ) 

1. 

„Informacinių 

technologijų specialistų 

profesinių kompetencijų 

tobulinimas“ (Erasmus + 

projekto numeris Nr. 

2017-1-LT01- KA102-

034848) (Projekto trukmė  

2017-07-01 – 2019-06-30) 

2018-04-09 – 

2018-04-27 

 

2018-04-30– 

2018-05-18 

 

2018-11-16 – 

2018-12-05 

 

2018-11-28 – 

2018-12-17 

 

2018-12-03– 

2018-12-07 

Vokietija  

 

Vokietija  

 

 

Austrija 

 

Portugalija 

 

Portugalija 

5 

 

5 

 

 

6 

 

10 

 

4 

x x 

2. 

,,Mechatronikas -

inovatyvių technologijų 

specialistas“ projektas 

(Erasmus + projekto 

numeris 2016-1-LT01-

KA102-022794) 

2018-05-06– 

2018-05-26 

 

(Projekto 

trukmė  

2016-07-01-

2018-06-30) 

Vokietija 13 x x 

3*. 

Actions Upward: The 

Skills for the Digital 

Future of Plastics 

Factories/ UPSKILL, 

projekto numeris 

600641-EPP-1-2018-1-

LT-EPPKA2-SSA, 

finansuojamas Erasmus 

+ programos 

(pareiškėjas – LINPRA) 

2018-11-01- 

2020-10-31 
    

4*. 

„Transnational and 

Danube partnership for 

employment and 

growth“ projektas 

(pareiškėjas – Bulgarijos 

partneris ,,Desita“) 

2017-03-01-

2018-12-31    
    

5*. 

JAV Valstybės 

departamento 

finansuotas technologijų 

projektas-stovykla 

Baltijos šalims 

„Techcamp“. 

18-05-01-

18-06-04 
    

Iš viso: 43   

*Pastaba: Projektuose Nr. 3,4,5 projekto dalyviai nėra siunčiami  
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Nacionaliniai ir tarptautiniai profesinio meistriškumo konkursai 

 

Organizavimas nacionalinių ir tarptautinių profesinio meistriškumo konkursų  2018 metais  

 

Įsakymu patvirtinto 

konkurso 

pavadinimas (potv. 

Nr.) 

Mokyklų 

dalyvių 

skaičius 

Profesijos 

mokytojų 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

Konkurso 

vieta 

Laimėtos 

vietos 

Nacionalinis 

mechatroniko 

profesinio 

meistriškumo 

konkursas 
(projektas ,,Profesinio 

mokymo ir mokymosi visą 

gyvenimą populiarinimas 

Lietuvoje“ Nr. 09.4.1-

ESFA-V-713-01-0001) 

8 
(4 profesinio 

mokymo 

įstaigos, 

4 kolegijos) 

4 
 profesijos 

mokytojai, 

4  
dėstytojai 

16 Visagino 

TVPMC 

 

I vieta 

 

Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose 2018 metais 

 

Įsakymu ar potvarkiu (Nr.) 

patvirtinto konkurso 

pavadinimas 

Dalyvavusių 

profesijos 

mokytojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių  

skaičius 

Konkurso vieta Laimėtos 

vietos 

Nacionalinis elektriko 

specialybės mokinių 

profesinio meistriškumo 

konkursas 

1 2 Alytaus profesinio 

rengimo centras 

- 

Nacionalinis mechatroniko 

profesinio meistriškumo 

konkursas 

1 2 Visagino TVPMC 1 vieta 

Nacionalinis suvirintojo 

specialybės mokinių 

profesinio meistriškumo 

konkursas 

2 2 VšĮ Vilniaus 

Jeruzalės darbo 

rizikos mokymo 

centras 

IV vieta 

22-oji tarptautinė imitacinių 

bendrovių mugė „Verslas 

„veža““ 

1 6 Kauno maisto 

pramonės ir 

prekybos 

mokymo centre 

III vieta 

 

Dalyvavimas parodoje „Studijos 2018“ 

 

„Studijos 2018 “ atstovauta:  

- kompiuterijos (informacinių technologijų sritis), atstovavo 1 mokytojas ir 5 mokiniai; 

- inžinerinės pramonės ir energetikos (mechatronikos) sritis, atstovavo 1 mokytojas ir 3 

mokiniai;  

Dalyvauta virėjo profesinio meistriškumo konkurse. Dalyvavo 1 mokinys, 2 mokytojai. 

 

Atvirų durų dienų organizavimas 

 

2018 m. balandžio 10 d. centre vyko ugdymui karjerai skirtas renginys „Karjeros diena“. 

Karjeros dienos metu meistriškumo pamokas vedė,  šiuolaikinės virtuvės naujausias tendencijas 



13 
 

 

pristatė, virtuves šefas, centro absolventas Ruslanas Bolgovas. Patyręs virtuvės šefas mokė, kaip 

naudojantis naujausia maisto gaminimo įranga.  

Moderniose Energetikos sektorinio praktinio mokymo  dirbtuvėse ir laboratorijose vyko 

interaktyvus inžinerinės pramonės profesijų – mechatroniko, elektriko, suvirintojo, šaltkalvio 

remontininko – pristatymas, veiklinimas. Renginio dalyviai galėjo išbandyti savo gebėjimus 

kontroliuodami automatizuotos gamybos valdymo sistemų modelį, programuodami loginius 

valdiklius, pritaikydami bevielį valdymą. Praktinės veiklos supažindino su IT srities profesijomis – 

Java, žiniatinklio programuotojo, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, elektroninės leidybos 

maketuotojo, mokiniai galėjo pritaikyti savo algoritminio mąstymo gebėjimus, išbandyti 

šiuolaikines vizualizacijos technologijas. Renginyje akį traukė vizualinės reklamos gamintojo 

profesijos mokinių gyvosios statulos, originalūs darbai, sukurti  iš įvairių panaudotų medžiagų. 

Kvalifikuoti specialistai teikė konsultacijas besidomintiems socialinio darbuotojo padėjėjo, 

slaugytojo padėjėjo, finansinių paslaugų teikėjo, apskaitininko kasininko  profesijų mokymo 

programomis. 

Taip pat renginio metu veikė karjeros konsultavimo centras, kuriame buvo teikiamos 

konsultacijos dėl stojimo į profesinio mokymo programas per LAMA BPO informacinę sistemą. 

 „Karjeros dienos“ renginyje apsilankė ir su  centro teikiamomis išsilavinimo, profesinės 

kvalifikacijos galimybėmis susipažino daugiau kaip 200 mokinių ir mokytojų iš Zarasu, Ignalinos, 

Švenčionių, Lentvario miestų ir rajonų, Visagino miesto švietimo įstaigų.  

2018 m. gegužės 8, 9 d. centre lankėsi ir profesinio veiklinimo bei orientavimo pamokose 

dalyvavo 82 Vilniaus Užupio, Lentvario „Versmės“,  Molėtų gimnazijų mokiniai. 

 

Socialinė parama mokiniams ir mokinių pavėžėjimas 

 

Eil. 

Nr. 

Socialinės paramos 

teikimo būdai (pvz.) 

Mokinių 

skaičius 

Dalis (proc.) nuo 

visų mokinių 

Parama pinigais 

1. Parama  drabužiais - - - 

2. Parama avalyne - - - 

3. Parama maistu 39 19,8% - 

4. Vienkartinės pašalpos 159 14,9% 7496 Eur 

5. Sumažintas bendrabučio 

mokestis 50% 
- - - 

6. Sumažintas  bendrabučio 

mokestis 100% 

20 1,88% - 

 

Mokinių pavėžėjimui neskirta pinigų. 

Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo iki 40 km kiekvieną dieną – 4  mokiniai. 

Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo  savaitgaliais – 39  mokiniai. 
 

Biudžeto lėšų panaudojimas 2018 metais  

 

Kiek 2018 m. buvo skirta lėšų profesinio mokymo programoms finansuoti, kompetencijų vertinimui, 

kitų lėšų ugdymui – 881286,00 Eur (63 proc. skirto biudžeto). 

Kiek 2018 m. buvo skirta ūkio lėšų – 444289,00 Eur (32 proc. skirto biudžeto). 

Kiek 2018 m. gauta lėšų bendrabučių išlaikymui – 69177,00 Eur (5 proc. skirto biudžeto). 

Kiek 2018 m. PMĮ sutaupė lėšų – 9448,11 Eur. 
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Kodas Sąmatos straipsnio pavadinimas Suma Eur 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 840749,84 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 257294,33 

2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 959,08 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 6000,00 

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 1000.00 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 3000.00 

2.2.1.1.1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo savikaina 7000,00 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 110000,00 

2.2.1.1.1.21 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 5000,00 

2.2.1.1.1.23 Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 38000,00 

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 38443,58 

2.7.2.1.1.02 Socialinė parama natūra 4420,62 

2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 2324,44 

2.8.1.1.1.01 Stipendijos 75000,00 

3.2.2.3.2.02 Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 5560,00 

  Iš viso: 1394751,89 

 

Kiek gauta 2018 m. ES lėšų ir kokiems tikslams 

 

Vykdant ERASMUS + programos  projektą „Informacinių technologijų specialistų profesinių 

kompetencijų tobulinimas“ gauta  33858,40  Eur; 

Vykdant ERASMUS + programos  projektą „Mechatronikas – inovatyvių technologijų specialistas“ 

gauta 17332,20 Eur; 

Vykdant ERASMUS + programos  projektą „Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos“ 2017 m. 

lapkričio 12-17 d. pažintinį vizitą gauta  193,80 Eur. 

Vykdant projektą „Energetikos  sektorinio praktinio mokymo centro plėtra“ gauta 23815,00 Eur; 

Vykdant projektą „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo pripažinimo 

sistemos tobulinimas“ gauta 15609,49 Eur; 

Vykdant projektą „the Skills for the Digital Future of Plastics Factories UPSKILL“ gauta  24795,00 

Eur; 

Organizuojant JAV valstybės departamento Baltijos šalims skirtą technologijų stovyklą „Baltic 

TechCamp“ gauta  50376,51 Eur; 

Iš viso vykdant programos,   projektus  2018 m. gauta  165980,40 Eur.  

 

PMĮ finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas: 

 

Metai Visos 

pajamos, 

tūkst. eurų 

Gauta pajamų, tūkst. eurų 

Už suteiktas mokymo 

priemones ir paslaugas 

Už kitas priemones ir teiktas 

paslaugas 

2018 171,2 91,0 80,2 

2017 245,0 169,0 76,0 
Pokytis 

lyginant su 

2017 metais 

(+ / -)  

-73,8 x x 

 

Paslaugų aprašymas: 

Visagino TVPMC pagal nuostatuose patvirtintas  veiklos rūšis teikia šias paslaugas: 
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1. Profesinis mokymas; 

2. Kitas niekur nepriskirtas švietimas;  

3. Kita apgyvendinimo veikla; 

4. Kitų maitinimo paslaugų teikimas; 

5. Kopijavimo, dokumentų rengimo ir kita būdingų paslaugų veikla. 

 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis 

1. Visagino TVPMC yra šių asociacijų narys: 

- Lietuvos elektros sektoriaus asociacijos;  

- Lietuvos elektros energetikos asociacijos;  

- Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos;  

- Lietuvos profesinio mokymo  įstaigų asociacijos; 

- Lietuvos gimnazijų asociacijos; 

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

- Lietuvos suvirintojų asociacijos; 

- Lietuvos statybininkų asociacija; 

- Panevėžio prekybos, pramonės ir  amatų rūmų. 

 

Bendradarbiaujama su  

-  Visagino savivaldybe; 

-  Užsienio investicijų plėtros agentūra „Investuok Lietuvoje“; 

- VšĮ ,,Technikos priežiūros tarnyba“ (VTVPMC yra sertifikuotas suvirintojų atestavimo 

centras). 

 

2. Visagino TVPMC socialiniai partneriai yra: 

- 2.1. Utenos teritorinės darbo biržos Visagino ir Ignalinos skyriai;  

- 2.2. Ignalinos rajono ir Visagino savivaldybės; 

2.1. Pasirašytos sutartys dėl įmonių/įstaigų  darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo  

mokymų organizavimo pagal parengtas tęstinio profesinio mokymo programas: 

- UAB ,,Umaras”, Utena; 

- UAB ,,Intersurgical”, Pabradė, Švenčionių r.; 

- SIA ,,Axon cable” Daugpilis, Latvija; 

- VĮ ,,Ignalinos atominė elektrinė” (Visaginas); 

- SIA "Mācību centrs plus", Latvija. 

- UAB ,,Vilnika“, Vilniaus rajonas, Nemenčinė; 

- UAB ,,DS Smith Packaging Lithuania“, Vilnius; 

- VšĮ Visagino ligoninė;  

- Visagino socialinės globos namai;  

- Visagino socialinių paslaugų centras; 

- UAB ,,Rifas“, Panevėžys; 

- UAB ,,Stansefabrikken“, Ukmergė; 

- UAB ,,Švenčionių vaistažolių fabrikas“, Švenčionys. 

 

2.2. Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su daugiau kaip 55 įmonėmis/įstaigomis dėl mokinių 

praktikos atlikimo: 

- UAB Intersurgical,  

- VĮ Ignalinos atominė elektrinė, 

- UAB Baltijos informacinės sistemos, 

- UAB AKSA, Visagino padalinys, 

- UAB „DS Smith Packaging Lituania“, 

- UAB „Visagino linija“, 
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- UAB Moldeks, 

- UAB „Kogus“, 

- UAB Saleksas, 

- UAB Visatex, 

- UAB VPI,  

- UAB ,,Danifa“, 

- UAB „Unium“, 

-  Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, 

- UAB „Vorigena“, 

- UAB  „Evsis“, 

- UAB „Blomstring“, 

- UAB „Zuda“, 

- UAB „Vagensas“, 

- UAB „Evikonas“, 

- UAB „Alionos studija“, 

- Dūkšto globos namai, 

- Strūnos socialinės globos namai, 

- Visagino kūrybos namai, 

- UAB  „OlivS“, 

- VšĮ „Greitojo mokymo centras“, 

- UAB ,,Sventovis“, 

- UAB ,,Wisweld“, 

- IĮ „Agrenta“, 

- UAB ,,Ovdija“,  

- UAB ,,Acel Baltic“, 

- UAB ,,Vigotema“,  

- DNSB ,,Taivis“,  

- MB ,,RE-styling“, 

- VĮ Visagino energija, 

- UAB ,,Saleksas“, 

- UAB „Somlita“, 

- UAB „Litvarus International“, 

- UAB „Romerlita“, 

- UAB „Recon Modul“, 

- UAB „Egivira“, 

- UAB „Svertas Group“, 

- UAB Visagino transporto centras, 

- UAB „Epilendas“, 

- UAB „Monrema“, 

- UAB Visagino tiekimas ir statyba, 

- UAB „Varimeda“, 

- Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 

- UAB „Lianna“, 

- UAB „Gradiali“, 

- UAB „Manada“, 

- Ignalinos rajono ligoninė, 

- UAB „Linsis“, 

- UAB „Kvan“, 

- UAB „Ailama“, 
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- UAB Endermonta“. 

 

2.3. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su bendrojo lavinimo mokyklomis ir profesinio 

mokymo įstaigomis, universitetais: 

- Utenos Dauniškio gimnazija;  

- Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija; 

- Švenčionių r. Pabradės ,,Ryto“ gimnazija; 

- Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija; 

- Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija; 

- Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija; 

- Zarasų ,,Ąžuolo“ gimnazija; 

- Ignalinos r. Vidiškių gimnazija; 

- Ignalinos r.  Dūkšto vidurine mokykla; 

- Visagino Draugystės vidurine mokykla; 

- Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija; 

- Utenos Krašuonos progimnazija; 

- Utenos ,,Vyturių“ progimnazija; 

- Utenos Aukštakalnio progimnazija 

- Visagino ,,Žiburio” pagrindine mokykla; 

- Zarasų r. Salako pagrindine mokykla. 

- Kupiškio technologijos ir verslo mokykla; 

- VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centru; 

- VšĮ Jonavos politechnikos mokykla; 

- Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla; 

- Anykščių technologijos mokykla; 

- Švenčionių profesinio rengimo centras; 

- Vytauto Didžiojo universitetas. 

 

Svarbiausi įstaigos pasiekimai ir problemos 

Pasiekimai:  

1. Juridinio statuso kaita – tapimas viešąja įstaiga. 

2. Baigtas  perėjimas prie modulinių pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programų 

įgyvendinimo. Nuo 2015 metų Visagino TVPMC licencija papildyta 32 modulinėmis 

profesinio mokymo programas: 22 pirminio profesinio mokymo, 10 tęstinio profesinio 

mokymo programų.  2018–2019 m. m. vykdomas mokymas pagal 11 modulinių pirminio 

profesinio mokymo programų ir 4 modulines tęstinio profesinio mokymo programas.  

3. Organizuotas 2018–2019 m. m. žiemos priėmimas, įstojo mokytis į penkias pirminio ir 

tęstinio profesinio mokymo programas 30 mokinių, turinčių bazinį vidurinį išsilavinimą. 

4. Sėkmingai plėtojamas bendradarbiavimas su įmonėmis, įstaigomis, savivaldybe: 

2018 m. pasirašytos sutartys dėl įmonių  darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 

mokymų organizavimo pagal parengtas tęstinio profesinio mokymo programas su UAB 

,,Rifas“ (Panevėžys), UAB ,,Stansefabrikken“ (Ukmergė), UAB ,,Švenčionių vaistažolių 

fabrikas“ (Švenčionys), organizuoti mokymai šių įmonių darbuotojams. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Visagino savivaldybe, kuria įsipareigojama 

bendradarbiauti plėtojant socialinę partnerystę švietimo, verslo, kultūrinėje ir kitose veiklos 

srityse, ugdant aktyvią ir pilietišką visuomenę, skatinant Visagino savivaldybės gyventojų 

iniciatyvumą ir verslumą. 

5. Nacionaliniame mechatroniko profesinio meistriškumo konkurse 2018 metais centro 

automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko profesijos mokinių komanda užėmė 

pirmąją vietą. 

6. 2018 metais Visagino miesto savivaldybės etape mokiniai užėmė pirmąsias vietas – 

informatikos, anglų kalbos, fizikos, antrąsias vietas – geografijos, fizikos, informatikos, 

trečiąją – lietuvių kalbos ir literatūros dalykinėse olimpiadose. 
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7. Gintautas Dervinis, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro Energetikos 

sektorinio praktinio mokymo centro vadovas, automatinių sistemų eksploatavimo 

mechatroniko profesijos mokytojas ekspertas pelnė 2017 metų mokytojo vardą. 

8. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro direktoriui dr. Vytautui Petkūnui 

įteikta „Visagino metų žmogus“ nominacija, kuria kasmet apdovanojami Visagino 

savivaldybei labiausiai nusipelnę visaginiečiai.  

 

Problemos: 

1. Mokymo įrangos plastikų liejimo operatoriaus profesinio mokymo programai įgijimas ir 

praktinio mokymo bazės sukūrimas. Reikalingas papildomas 350 tūkst. Eur finansavimas.  

2. Mokinių bendrabučio pastato modernizacija (šiltinimas). Bendrabutį pilnai atnaujinus iš 

vidaus (sektorinio plėtros II etapas), pastatas lieka neapšiltintas.  

3. Privažiavimo kelių ir vidaus kiemo asfalto dangos atnaujinimas (virš 30 metų – be remonto).  

 

Įstaigos perspektyvos:  

 

1. Energetikos sektorinio praktinio mokymo centro plėtros II etapo įgyvendinimas. Modernios 

plastikų liejimo, mechatronikos, metalų apdirbimo, CNC technologijų, suvirinimo įrangos 

įgijimas ir atnaujinimas, mokinių bendrabučio dalies renovacija. 

2. Naujų mokymo programų parengimas ir diegimas: CNC metalų apdorojimo staklininko, 

plastikų liejimo įrenginių operatoriaus bei šių profesijų mokytojų parengimas.  

3. Mechatronikos, elektros ir suvirinimo mokymo turinio atnaujinimas atliepiant Pramonės 4.0 

iššūkius.     

4. Sektorinio praktinio mokymo centro teikiamų profesinio mokymo paslaugų plėtra – 

tiesioginės sutartys su įmonėmis dėl darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, kitų profesinio 

mokymo įstaigų mokinių ir mokytojų naudojimosi SPMC organizavimas ir užtikrinimas. 

5. Bendradarbiavimo su UAB „Intersurgical“ Visagine plėtra, rengiant darbuotojus įmonei.   
 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

1.1. Pasirengimas 

įgyvendinti etatinį 

darbo apmokėjimą. 

Įgyvendintos 

etatinio darbo 

apmokėjimo 

nuostatos. 

Parengti teisės aktai: 

atnaujinta darbo 

apmokėjimo tvarka, 

parengti pedagogų 

pareigybių aprašymai, 

papildytos  ir / ar 

pakeistos darbuotojų 

darbo sutartys. 

Atnaujintas 

VTVPMC 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo aprašas, 

parengti pedagogų 

pareigybių 

aprašymai, 

papildytos  ir/ar 

pakeistos darbuotojų 

darbo sutartys. 

1.2. Užtikrinti 

mokymą pagal 

modulines profesinio 

programas, 

atsisakant to paties 

Vykdomas 

modulinis 

mokymas.  

Įgyvendinamų modulinių 

programų skaičiaus dalies 

nuo bendro profesinio 

mokymo programų 

skaičiaus 2018–2019 m. 

Įgyvendinamų 

modulinių programų 

skaičius 2018–2019 

m. m. lyginant su 

2017–2018 m. m. 



19 
 

 

pavadinimo 

dalykinių programų. 

m. didėjimas lyginant su 

2017–2018 m. m.  

padidėjo nuo 68,4 

proc. iki 100 proc. 

1.3. Užtikrinti 

kokybišką praktinio 

mokymo 

įgyvendinimą. 

Sektoriniame 

praktinio mokymo 

centre (SPMC) 

sudarytos sąlygos 

atlikti praktinį 

mokymą, praktiką 

kitų PM, AM 

mokiniams, 

organizuoti 

technologijų 

pamokas BU 

mokyklų 

mokiniams, 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginius BU 

mokyklų 

technologijų, PM 

mokytojams, 

įmonių 

darbuotojams 

Ne mažiau kaip 13 proc. 

praktinio mokymo 

skaičiaus SPMC 

organizuojama kitų PM, 

AM mokiniams, 

technologijos pamokos, 

profesinis veiklinimas 

BU mokyklų mokiniams. 

Organizuoti 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai profesijos, BU 

mokyklų mokytojams,  

įmonių darbuotojams. 

 

Nuo visų SPMC 

vykdomų praktinio 

mokymo valandų 15 

proc. organizuota  

kitų PM, AM, BU 

mokiniams:  

- 546 technologijų, 

profesinio 

veiklinimo pamokos 

organizuotos BU 

mokyklų mokiniams  

(„Draugystės“ 

progimn. 141 

mokinys, 120 val., 

„Gerosios vilties“ 

progimn. 39 mokiniai, 

8 val., Švenčionių 

progimn. 34 mokiniai, 

36 val., Vilniaus 

Užupio gimn. 30 

mokinių, 8 val., 

Molėtų gimn. 28 

mokiniai, 8 val., 

Lentvario  „Versmės“ 

gimn. 23 mokiniai, 8 

val., Zarasų raj. Salako 

pagr. m-kla 11 

mokinių, 4 val., Zarasų 

„Ąžuolo“ gimn., 3 

mokiniai, 4 val., 

Pauliaus Širvio 

progimn. 15 mokinių, 

4 val., Ignalinos 

Česlovo Kudabos 

progimn. 14 mokinių , 

4 val. N. Daugėliškio 

vid. m-kla 8 mokiniai, 

4 val., Visagino 

„Verdenės“ gimn. 21 

mokinys, 8 val., 

„Atgimimo gimn. 13 

mokinių, 4 val. Žiburio 

pagr. m-kla, 19 

mokinių 4 val.,  

VTVPMC 1, 2 gimn. 

kl. 100mokinių, 322 

val.  

- 400 val. praktinio 

mokymo, 

kvalifikacijos 

tobulinimo PM 

mokiniams, 

profesijos 

mokytojams, AM 
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studentams, 

dėstytojams 

(Elektrėnų PMC, 

Panevėžio PRC, 

Vilniaus TVPMC 15 

mokiniai ir 5 

mokytojai, 56 val.; 

Utenos, Panevėžio 

kolegijos, Kauno 

technikos kolegija, 

Klaipėdos valstybinė 

kolegija, 10 studentų, 

4 dėstytojai 88 val.) 

- 224 valandos 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

užsiėmimų įmonių 

darbuotojams (UAB 

„Švenčionių 

vaistažolių fabrikas“ 7 

darbuotojai, 40 val.; 

UAB „Rifas“ 2 

darbuotojai, 120 val.; 

UAB „DSSmith 

packaging Lithuania“  

6 darbuotojai, 40 val.; 

UAB„Stansefabriken“ 

3 darbuotojai, 24 val.) 

Iš viso 1170 val. 

 

 1.4. Suaugusiųjų 

tęstinio profesinio 

mokymo 

organizavimas. 

Vykdomas tęstinis 

profesinis 

mokymas. 

Asmenų, dalyvavusių 

tęstiniame profesiniame 

mokyme 2018 metais, 

skaičius – 100. 

 

2018 metais 

suaugusiųjų tęstinis 

profesinis mokymas 

vykdytas 

125 mokiniams, 

pagal 13 tęstinio 

mokymo programų, 

60560 valandų. 

1.6. Biudžetinės 

profesinio mokymo 

įstaigos  

pertvarkymas į 

viešąją įstaigą.   

Biudžetinė 

profesinio mokymo 

įstaiga sklandžiai 

pertvarkyta į 

viešąją įstaigą. 

Parengtas ir pateiktas 

ŠMM įstatų projektas. 

 

Parengti, patvirtinti 

ir Registrų centre 

įregistruoti  

VTVPMC įstatai.  

 
 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.   

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
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3.1. Mokymo kokybės užtikrinimas Užimta 1-oji vieta 2018 metų profesinių 

mokyklų reitinge pagal mokinių 

akademinius pasiekimus. (leidinys 

„Reitingai“, 2018, Nr.1(9) 

3.2. Pritraukti ne mažiau kaip 2 naujas įmones 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui  

2018 metais formalūs ir neformalūs 

mokymai buvo vykdomi 4 įmonių 

darbuotojams.  

3.3. Modernizuoti mokymosi aplinką ir atnaujinti 

virėjo mokymo programos turinį 

Renovuotos patalpos ir pilnai aprūpinta 

modernia mokymo įranga maisto 

ruošimo laboratorija (51 tūkst. eurų). 

Atnaujintas mokymo turinys.  

3.4.  

3.5.  
 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☒ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Vadybinės kompetencijos 

6.2. Pedagoginės kompetencijos  
 

Direktorius                                         __________                    Vytautas Petkūnas         2019-02-14 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: 2018 m. veiklos rezultatai vertinami labai gerai, viršijus 

metinių užduočių 1.2, 1.3, 1.4 sutartus rodiklius. Siūloma skirti įsakymu nustatytą pareiginės algos 

kintamąją dalį 2019 metams. ___________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Centro tarybos pirmininkas                       __________                    _________________         __________ 
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(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1. Suaugusiųjų tęstinio 

profesinio mokymo 

organizavimas. 

Vykdomas tęstinis 

profesinis mokymas. 

Asmenų, dalyvavusių 

tęstiniame profesiniame 

mokyme 2019 metais, skaičius 

– 130.  

9.2. Užtikrinti naujų modulinių 

programų rengimą.   

Parengta nauja paklausi 

darbo rinkoje modulinė 

mokymo programa 

Parengta nauja plastikų liejimo 

operatoriaus modulinė 

profesinio mokymo programa.  

9.3. Užtikrinti kokybišką 

praktinio mokymo 

įgyvendinimą. 

Sektoriniame praktinio 

mokymo centre (SPMC) 

sudarytos sąlygos atlikti 

praktinį mokymą, 

praktiką kitų PM, AM 

mokiniams, organizuoti 

technologijų pamokas 

BU mokyklų mokiniams, 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginius BU mokyklų 

technologijų, PM 

mokytojams, įmonių 

darbuotojams 

Ne mažiau kaip 14 proc. 

praktinio mokymo skaičiaus 

SPMC organizuojama kitų PM, 

AM mokiniams, technologijos 

pamokos, profesinis 

veiklinimas BU mokyklų 

mokiniams. 

Organizuoti kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai profesijos, 

BU mokyklų mokytojams,  

įmonių darbuotojams. 

 

9.4. Diegti pameistrystės 

mokymo formą 

Dalis mokinių mokoma 

pameistrystės forma.  

5 proc. nuo bendro profesinio 

mokymo mokinių skaičiaus  

9.5. Pritraukti naujas įmones 

darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimui 

Įmonių esami darbuotojai 

tobulina kvalifikaciją 

sektoriniame praktinio 

mokymo centre 

Savo darbuotojų kvalifikaciją 

tobulina ne mažiau kaip 2 

įmonės.  
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10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. Dėl didelio atlyginimų atotrūkio tarp to paties sektoriaus darbuotojų verslo įmonėse ir 

švietime nepavyks sudominti (išlaikyti) kvalifikuotų specialistų profesijos mokytojo darbu – gali 

kristi mokymo kokybė, nebus parengtos naujos programos.  

10.2. Sprendimas siųsti savo darbuotojus mokymams priklauso ne tik nuo mokymo įstaigos 

pastangų bet ir nuo poreikio bei galimybių pačiose įmonėse.  

10.3. Pameistrystės mokymo formos sėkmingą diegimą sąlygos būsimi poįstatyminiai teisės 

aktai, reglamentuojantys šią mokymo formą.  

 

 

______________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 

 


