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I. BENDROS ŽINIOS APIE MOKYMO ĮSTAIGĄ 

1. Kauno technikos profesinio mokymo centras (toliau – Kauno TPMC) įsteigtas 

2016 m. rugpjūčio 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2016 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-460 „Dėl viešosios įstaigos Kauno mechanikos mokyklos ir 

Kauno statybininkų rengimo centro reorganizavimo“. Kauno TPMC savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Kauno 

TPMC teisinė forma – viešoji įstaiga, priklausomybė – valstybinė. Mokyklų grupė – profesinio 

mokymo įstaiga. Įstaiga turi pagrindinę ir nepagrindinę veiklos sritis. Įstaigos pagrindinė veiklos sritis 

– švietimas. Įstaigos pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas. 

2. Kauno TPMC turi šiuos padalinius: 

2.1. Profesinio mokymo Mechanikos skyrių, įsteigtą 2016 metais, buveinės adresas – 

Kaunas, Taikos pr. 129. Skyriuje mokymas vykdomas pagal vidurinio ugdymo, formaliojo pirminio, 

tęstinio bei neformaliojo profesinio mokymo programas. Mokymo vietos adresas – Kaunas,  Taikos 

pr. 129. 

2.2. Profesinio mokymo Transporto skyrių, įsteigtą 2016 metais, buveinės adresas – 

Kaunas, V. Krėvės pr. 114. Skyriuje mokymas vykdomas pagal vidurinio ugdymo, formaliojo 

pirminio, tęstinio bei neformaliojo profesinio mokymo programas. Mokymo vietos adresas – Kaunas,  

V. Krėvės pr. 114. 

2.3. Profesinio mokymo Verslo ir paslaugų skyrių, įsteigtą 2016 metais, buveinės adresas 

– Kaunas, Taikos pr. 127. Skyriuje mokymas vykdomas pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo, 

formaliojo pirminio, tęstinio bei neformaliojo profesinio mokymo programas. Mokymo vietos 

adresas – Kaunas, Taikos pr. 127. 

2.4. Profesinio mokymo Medienos apdirbimo skyrių, įsteigtą 2016 metais, buveinės 

adresas – Kaunas, Taikos pr. 127. Skyriuje mokymas vykdomas pagal vidurinio ugdymo, formaliojo 

pirminio, tęstinio bei neformaliojo profesinio mokymo programas. Mokymo vietos adresas – Kaunas, 

Taikos pr. 127. 

2.5. Profesinio mokymo Statybos skyrių, įsteigtą 2016 metais, buveinės adresas – 

Kaunas, Taikos pr. 127. Skyriuje mokymas vykdomas pagal vidurinio ugdymo, formaliojo pirminio, 

tęstinio bei neformaliojo profesinio mokymo programas. Mokymo vietos adresas – Kaunas, Taikos 

pr. 127. 

3. Kauno TPMC veikia mokinių bendrabutis. Bendrabučio buveinės adresas – Kaunas, 

Jonavos g. 160.  
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4. Kauno TPMC mokymas vykdomas pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo, formaliojo 

pirminio, tęstinio bei neformaliojo profesinio mokymo programas, išduodami kvalifikaciją ir 

mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai. Mokymo kalba – lietuvių.  

5. Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai: 

5.1. grupinio mokymosi forma, kasdienis mokymo proceso organizavimo būdas; 

5.2. pavienio mokymosi forma, savarankiškas mokymo proceso organizavimo būdas. 

6. Profesinio mokymo organizavimo formos: 

6.1. mokyklinė profesinio mokymo organizavimo forma; 

6.2. pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma. 

7. Kauno TPMC turi ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą, įstatymų 

nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Veiklos laikotarpis neribojamas, 

finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Kauno TPMC yra paramos gavėja. Kauno TPMC 

yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su 

valstybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitas bankuose, savo atributiką.  

8. Kauno TPMC veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo ir 

profesinio mokymo veiklą, padėti asmeniui įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, kvalifikaciją ir (ar) 

kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, 

padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje. 

9. Kauno TPMC uždaviniai: 

9.1. teikti vidurinį ir pagrindinį ugdymą, formalųjį pirminį, tęstinį ir neformalųjį profesinį 

mokymą; 

9.2. sudaryti sąlygas kvalifikacijai tobulinti ir persikvalifikuoti; 

9.3. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius; 

9.4. sudaryti sąlygas mokiniams išsiugdyti bendrąsias ir kvalifikacijų kompetencijas; 

9.5. plėtoti bendradarbiavimą su darbdaviais ir socialiniais partneriais. 

10. Kauno TPMC funkcijos: 

10.1. įgyvendinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas; 

10.2. pagrindinį, vidurinį ugdymą ir formalųjį pirminį, tęstinį bei neformalųjį profesinį 

mokymą organizuoti bei profesinio mokymo programas rengti pagal Profesinio mokymo įstatyme, 

Švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus; 

10.3. organizuoti ugdymo ir mokymo procesą; 

10.4. sudaryti sąlygas veikti mokinių organizacijoms, padedančioms tenkinti saviraiškos 

ir saviugdos poreikius; 

10.5. teikti informacinę pagalbą, užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą; 

10.6. sudaryti sąlygas Kauno TPMC darbuotojams tobulinti kvalifikaciją; 
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10.7. atlikti Kauno TPMC vidaus vertinimą; 

10.8. užtikrinti teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią 

mokymosi ir darbo aplinką; 

10.9. užtikrinti pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo kokybę; 

10.10. viešai skelbti informaciją apie Kauno TPMC veiklą teisės aktuose nustatyta 

tvarka; 

10.11. atlikti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas funkcijas. 

11. Kauno TPMC veikia šie sektoriniai praktinio mokymo centrai (toliau – SPMC): 

Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų SPMC ir Variklinių transporto priemonių remonto 

SPMC. Kauno TPMC yra inžinerinio profilio profesinio rengimo institucija, apimanti statybos, 

medienos apdirbimo, mechanikos ir elektros bei transporto ir logistikos sritis. Pagal 2017 m. 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro parengtą profesinio mokymo būklės apžvalgą, 

kurioje susisteminta naujausia informacija, atspindinti Lietuvos profesinio mokymo būklę, Kauno 

TPMC profilio pagrindą sudaro inžinerinio profilio profesijos (Profesinio mokymo būklės apžvalga, 

2017). 

12. SPMC bendradarbiavimas vyksta su universitetais, kolegijomis, bendrojo ugdymo 

mokyklomis. SPMC aukštųjų mokyklų studentai atlieka praktines studijas ir laboratorinę, 

eksperimentinę tiriamąją veiklą, bendrojo ugdymo mokyklos organizuoja technologijų pamokas savo 

mokiniams. Taip pasiekiama aukštojo mokslo, bendrojo ugdymo ir profesinio rengimo sektorių 

integracijos.  

13. VšĮ Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (toliau – MOSTA) duomenimis 

Kauno TPMC pagal besimokančiųjų skaičių yra viena didžiausių Kauno apskrities profesinių 

mokyklų (MOSTA, 2017). 2016 m. Kauno TPMC tarp Kauno apskrityje veikiančių profesinių 

mokyklų buvo trečioje vietoje pagal bendrą (visų kursų ir programų tipų) pirminio profesinio 

mokymo mokinių skaičių (2016 m. jame mokėsi 1 662 mokiniai). 2018–2019 m. m. vykdytos 32 

pirminio profesinio mokymo programos ir 6 tęstinio (T43...) profesinio mokymo programos. 2018 m. 

spalio 1 d. duomenimis Kauno TPMC mokėsi 1561 mokinys, 4 iš jų mokėsi valstybės 

nefinansuojamose vietose.  

14. 2018 m. Kauno TPMC dirbo 102 pedagogai (2018-12-31 duomenimis), iš jų: 38 

bendrojo ugdymo mokytojai ir 64 profesijos mokytojai. Bendras darbuotojų skaičius – 210 

darbuotojų. Pagalbą mokiniams užtikrina socialinis pedagogas ir psichologas. Šiuo metu pedagogų 

amžiaus vidurkis yra 55 metai.  
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II. VIZIJA, MISIJA, VEIKLOS PRIORITETAI IR VERTYBĖS 

15. Kauno TPMC vizija – modernus, atviras, besimokantis technologinio profilio 

profesinio mokymo centras, kuriame norisi mokytis ir dirbti. 

16. Kauno TPMC misija – ugdyti konkurencingus specialistus, asmenybes, grindžiančias 

savo veiklą darnaus vystymosi, pilietiškumo, kūrybiškumo vertybėmis, užtikrinant lyderystę šalyje ir 

tarptautinėje profesinio rengimo erdvėje. 

17. Veiklos prioritetai: 

17.1. Profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo kokybės, prieinamumo, tarptautiškumo ir 

konkurencingumo didinimas (ŠMM2).  

17.2. Profesinio mokymo kokybės ir patrauklumo didinimas, socialinės atskirties 

mažinimas bendradarbiaujant su ugdymo ir verslo institucijomis (ŠMM 1).  

17.3. Nuolat tobulėjančios, rezultatyviai dirbančios, reflektuojančios pedagoginės ir 

administracinės bendruomenės, tenkinančios ugdymo programų reikalavimus, suformavimas (ŠMM 

3).  

17.4. Inovatyvių priemonių, prisidedančių prie racionalaus ugdymo turinio ir aplinkos 

veikimo, įgyvendinimas (ŠMM 1). 

18. Kauno TPMC vertybės: kokybė, kompetencija, atsakomybė, profesionalumas, 

pilietiškumas. Kauno TPMC vertybių sistema padeda įgyvendinti viziją ir misiją, siekti veiklos tikslų. 

III. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ, 

VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS 

METUS 

19. Kauno TPMC bendras darbuotojų skaičius 2018-12-31 – 210 darbuotojų:  

Bendras darbuotojų 

skaičius 

Bendrojo ugdymo 

mokytojai 

Profesijos 

mokytojai 

Kitas įstaigos 

personalas 

210 38 64 108 

20. Kauno TPMC vadovai:  

20.1. Dr. Paulius Čepas dirba direktoriumi nuo 2012 metų, turi II vadybinę kategoriją. 

20.2. Tomas Paulius direktoriaus pavaduotoju ugdymui dirba nuo 2018 m. liepos 2 d.  

20.3. Alis Šlekys direktoriaus pavaduotoju infrastruktūrai dirba nuo 2017 m. rugpjūčio 7 

d.  

21. Informacija apie Kauno TPMC darbuotojų turimas kvalifikacines kategorijas:  

Vadybinės 

kategorijos 

Neatestuoti 

mokytojai 

Vyresnieji 

mokytojai 

Mokytojai 

metodininkai 

Mokytojai 

ekspertai 

Kiti atestuoti 

darbuotojai 

6 22 45 29 6 - 
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22. Mokytojai:  

 

 

Mokytojų skaičius 

 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Profesijos 

mokytojai 

Iš jų suteikta kvalifikacinė 

kategorija 2018 metais 

Bendrojo ugdymo 

mokytojai 

Profesijos 

mokytojai 

Atestuotų mokytojų skaičius:          38 64 - - 

turinčių mokytojo eksperto 

kvalifikacinę kategoriją 
4 2 - - 

turinčių mokytojo 

metodininko kvalifikacinę 

kategoriją  

15 14 - - 

turinčių vyr. mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją  
16 29 1 1 

turinčių mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją 
3 19 - - 

neatestuotų mokytojų 

skaičius   
- - - - 

23. Švietimo pagalbos specialistai: 

Švietimo pagalbos specialistai 

 Iš viso Ekspertų Metodininkų Vyr. specialistų 

Specialieji pedagogai - - - - 

Socialiniai pedagogai 1 - 1 - 

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

Psichologai 1 - - - - 

24. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas: 

24.1. Bendrojo ugdymo mokytojai: 

Metai 

Bendrojo ugdymo mokytojų, 

tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Dalis nuo bendrojo ugdymo mokytojų 

skaičiaus įstaigoje, procentais 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų per 

metus 

2018 16 22 42,11 57,89 

24.2. Profesijos mokytojai: 

Metai 

Profesijos mokytojų, tobulinusių 

kvalifikaciją, skaičius 

Dalis nuo bendro profesijos mokytojų  

skaičiaus įstaigoje, procentais 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų 

per metus 

Iki 5 dienų 

 

5 ir daugiau dienų per 

metus 

2018 29 35 45,31 54,69 

24.3. Švietimo pagalbos specialistai: 

Metai 
Švietimo pagalbos specialistų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Iki 5 dienų 5 ir daugiau dienų per metus 

2018 1 1 
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25. Pirminis profesinis mokymas:  

25.1. Informacija apie 2018–2019 m. m. vykdomas pirminio profesinio mokymo 

programas: 

Transporto 

skyriuje 

Mechanikos 

skyriuje 

Smulkiojo verslo 

organizavimo 

skyriuje 

Medienos  

apdirbimo 

skyriuje 

Statybos skyriuje 

8 14 6 6 6 
Pastaba:  Automobilių elektromechaniko mokymo programa (kodas 330071605) vykdoma Mechanikos skyriuje ir 

Transporto skyriuje; Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa (kodas M44071501) vykdoma Mechanikos 

skyriuje ir Transporto skyriuje;  

 

Eil.  

Nr. 

Programos kodas Programos pavadinimas Mokinių skaičius 

2018-12-31 

1.  210073201 Apdailininko (statybininko) mokymo 

programa 

11 

2.  330073202 Apdailininko (statybininko) mokymo 

programa 

46 

3.  M44071302 Atsinaujinančios energetikos įrangos 

montuotojo modulinė profesinio mokymo 

programa  

11 

4.  M43071601 Automobilių elektros įrengimų 

remontininko modulinė profesinio mokymo 

programa  

53 

5.  330071605 Automobilių elektromechaniko mokymo 

programa 

121 

6.  440071612 Automobilių elektromechaniko mokymo 

programa 

107 

7.  M44071604 Automobilių kėbulo remontininko modulinė 

profesinio mokymo programa 

37 

8.  M43071602 Automobilių kėbulo remontininko modulinė 

profesinio mokymo programa  

20 

9.  330071607 Automobilių kėbulų remontininko mokymo 

programa 

49 

10.  M43071604 Automobilių mechaniko modulinė 

profesinio mokymo programa  

92 

11.  M44071601 Automobilių mechaniko modulinė 

profesinio mokymo programa 

123 

12.  T43071605 Automobilių mechaniko modulinė 

profesinio mokymo programa  

38 

13.  330071606 Automobilių mechaniko mokymo programa 103 

14.  M43072201 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo 

programa 

 

20 

15.  330072201 Baldžiaus mokymo programa 20 

16.  M44072201 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo 

programa 

23 

17.  T43072201 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo 

programa  

13 

18.  330071304 Elektros įrenginių elektromechaniko 

mokymo programa 

26 
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Eil.  

Nr. 

Programos kodas Programos pavadinimas Mokinių skaičius 

2018-12-31 

19.  M44073206 Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo 

modulinė profesinio mokymo programa 

12 

20.  T43073201 Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo 

modulinė profesinio mokymo programa  

13 

21.  330071402 Kompiuterinės įrangos derintojo mokymo programa 32 

22.  440071402 Kompiuterinės įrangos derintojo mokymo 

programa 

26 

23.  M43041701 Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo 

programa  
14 

24.  330041704 Logisto ekspeditoriaus mokymo programa 41 

25.  M44041701 Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo 

programa  
61 

26.  440041705 Logisto ekspeditoriaus mokymo programa 47 

27.  T32071501 Metalo apdirbimo staklininko modulinė 

profesinio mokymo programa 

20 

28.  P43104105 Orlaivių mechaniko modulinė profesinio 

mokymo programa  

24 

29.  T43104108 Orlaivių mechaniko modulinė profesinio 

mokymo programa  

17 

30.  M44071602 Orlaivių remontininko modulinė profesinio 

mokymo programa 

26 

31.  330073208 Santechniko mokymo programa 44 

32.  440073208 Santechniko mokymo programa 15 

33.  M44073205 Staliaus modulinė profesinio mokymo 

programa 

18 

34.  330073209 Staliaus mokymo programa 21 

35.  M43071501 Suvirintojo modulinė profesinio mokymo 

programa 

27 

36.  330071505 Suvirintojo mokymo programa 63 

37.  M44071501 Suvirintojo modulinė profesinio mokymo 

programa 

52 

38.  T43071502 Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa  23 

25.2. 2018–2019 m. m. naujai pradėtos vykdyti pirminio profesinio mokymo programos: 

 -  Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo modulinė profesinio mokymo 

programa, kodas M44071302; 

- Orlaivių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa, kodas P43104105, vietoje 

vykdomos Orlaivių remontininko modulinės profesinio mokymo programos, kodas M44071602.  

25.3. 2018–2019 m. m. naujai pradėtos vykdyti tęstinio profesinio mokymo programos: 

- Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa, kodas T43071605; 

- Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa, kodas T43072201; 

- Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa, 

T43073201; 
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- Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa, kodas 

T32071501; 

- Orlaivių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa, kodas T43104108; 

- Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa, kodas T43071502.  

25.4. 2018–2019 m. m. naujai pradėtos vykdyti modulinės profesinio mokymo 

programos vietoje vykdomų dalykinių profesinio mokymo programų: 

- Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa, 

kodas M43071601, vietoje vykdomos Automobilių elektromechaniko mokymo programos, kodas 

330071605; 

- Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio mokymo programa, kodas 

M43071602, vietoje vykdomos Automobilių kėbulų remontininko mokymo programos, kodas 

330071607; 

- Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa, kodas M43071604, 

vietoje vykdomos Automobilių mechaniko mokymo programos, kodas 330071606; 

- Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa, kodas M43041701, 

vietoje vykdomos Logisto ekspeditoriaus mokymo programos, kodas 330041704; 

- Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa, kodas M44041701, 

vietoje vykdomos Logisto ekspeditoriaus mokymo programos, kodas 440041705;  

- Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa, kodas M43071501, vietoje 

vykdomos Suvirintojo mokymo programos, kodas 330071505.  

25.5. Daugiau kaip 3 metus nevykdomų, į licenciją įrašytų, pirminio profesinio mokymo 

programų nėra.  

25.6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2018 m. lapkričio 9 d. raštu 

Nr. SR-4713 formaliojo profesinio mokymo programos, išregistruotos iš Licencijų registro:  

Programos kodas Programos pavadinimas 

210072101 Duonos ir pyrago gaminių kepėjo mokymo programa 

210072307 Siuvinių gamintojo mokymo programa 

210073212 Staliaus mokymo programa 

330041711 Statybos verslo paslaugų teikėjo mokymo programa 

330071302 Elektromontuotojo mokymo programa 

330071503 Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa 

330071508 Pramonės įrengimų remontininko mokymo programa 

330072201 Baldžiaus mokymo programa 

330073206 Mūrininko betonuotojo mokymo programa 

440041101 Apskaitininko ir kasininko mokymo programa 

440041703 Smulkiojo verslo organizatoriaus mokymo programa 

440071502 Suvirintojo mokymo programa 

440071607 Orlaivių mechaniko mokymo programa 
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Programos kodas Programos pavadinimas 

440071613 Automobilių mechaniko mokymo programa 

440071614 Automobilių kėbulų remontininko mokymo programa 

440073204 Mūrininko betonuotojo mokymo programa 

440073206 Staliaus mokymo programa 

440073212 Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo mokymo programa 

440073217 Pastatų šiltintojo mokymo programa 

25.6.1. Profesinio mokymo programų išregistravimo pagrindas – valstybinių profesinio 

mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) 

teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų bendrojo plano nuostatai  ir Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1335 patvirtinto Studijų, mokymo 

programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašo 24.4 papunktis – „Programa 

nebevykdoma 2 metus“.  

25.7. 2018–2019 m. m. vykdomos modulinės profesinio mokymo programos: 

Eil.  

Nr. 

Programos kodas Programos pavadinimas Mokinių 

skaičius 

2018-12-31 

1.  M44071302 Atsinaujinančios energetikos įrangos 

montuotojo modulinė profesinio mokymo 

programa  

11 

2.  M43071601 Automobilių elektros įrengimų remontininko 

modulinė profesinio mokymo programa  

53 

3.  M44071604 Automobilių kėbulo remontininko modulinė 

profesinio mokymo programa 

37 

4.  M43071602 Automobilių kėbulo remontininko modulinė 

profesinio mokymo programa  

20 

5.  M43071604 Automobilių mechaniko modulinė profesinio 

mokymo programa  

92 

6.  M44071601 Automobilių mechaniko modulinė profesinio 

mokymo programa 

123 

7.  T43071605 Automobilių mechaniko modulinė profesinio 

mokymo programa  

38 

8.  M43072201 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo 

programa 

 

20 

9.  M44072201 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo 

programa 

23 

10.  T43072201 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo 

programa  

13 

11.  M44073206 Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo 

modulinė profesinio mokymo programa 

12 

12.  T43073201 Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo 

modulinė profesinio mokymo programa  

13 

13.  M43041701 Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio 

mokymo programa  

14 

14.  M44041701 Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio 

mokymo programa  

61 
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Eil.  

Nr. 

Programos kodas Programos pavadinimas Mokinių 

skaičius 

2018-12-31 

15.  T32071501 Metalo apdirbimo staklininko modulinė 

profesinio mokymo programa 

20 

16.  P43104105 Orlaivių mechaniko modulinė profesinio 

mokymo programa  

24 

17.  T43104108 Orlaivių mechaniko modulinė profesinio 

mokymo programa  

17 

18.  M44071602 Orlaivių remontininko modulinė profesinio 

mokymo programa 

26 

19.  M44073205 Staliaus modulinė profesinio mokymo 

programa 

18 

20.  M43071501 Suvirintojo modulinė profesinio mokymo 

programa 

27 

21.  M44071501 Suvirintojo modulinė profesinio mokymo 

programa 

52 

22.  T43071502 Suvirintojo modulinė profesinio mokymo 

programa  

23 

25.8. 2019–2020 m. m. planuojamos vykdyti modulinės profesinio mokymo programos: 

Programos kodas Programos pavadinimas 

M44071302 Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa  

T43071301 Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

M43071601 Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio 

mokymo programa  

M44071603 Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio 

mokymo programa  

T43071603 Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio 

mokymo programa  

M44071604 Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio mokymo 

programa 

M43071602 Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio mokymo 

programa  

M43071604 Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa  

M44071601 Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 

T43071605 Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa  

M43072201 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa 

M44072201 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa 

T43072201 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa  

M44073206 Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa 

T43073201 Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa  

M43041701 Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa  

M44041701 Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa  

T43041701 Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa 
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Programos kodas Programos pavadinimas 

M32071501 Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo 

programa 

T32071501 Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo 

programa 

P43104105 Orlaivių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa  

T43104108 Orlaivių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa  

M44073205 Staliaus modulinė profesinio mokymo programa 

M44073205 Staliaus modulinė profesinio mokymo programa 

T43073204 Staliaus modulinė profesinio mokymo programa 

M43071501 Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa 

M44071501 Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa 

T43071502 Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa  

M43073201 Santechniko modulinė profesinio mokymo programa 

M44073201 Santechniko modulinė profesinio mokymo programa 

T43073206 Santechniko modulinė profesinio mokymo programa 

M43061103 Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo 

programa 

M44061112 Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo 

programa 

T43061201 Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo 

programa 

25.9. Informacija apie mokinių skaičių: 

Mokslo metai Mokinių skaičius  

2018 m. spalio 1 d. 

Iš jų turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

2018–2019 1561 1 

25.10. Mokinių priėmimas:  

Mokslo metai 

Priėmimo planas (pagal 

Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro 2018 m. 

gegužės 23 d. įsakymą 

Nr. V-490) 

Priimta 

(iki ŠMM nustatytos bendrojo 

priėmimo galutinės datos) 

2018–2019 710 739 

25.10.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. 

gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-490 „Dėl asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos 

Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos 

įstatymas, Lietuvos Respublikos tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos statutas ar Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, pageidaujančių 

įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas 2018 metų plano 

patvirtinimo“ patvirtintu priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas 2018 metų 

planu Kauno technikos profesinio mokymo centrui nustatyta 710 valstybės finansuojamų profesinio 

mokymo vietų. 
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25.10.2. 2018 m. mokytis valstybės finansuojamose profesinio mokymo vietose priimti 

739 mokiniai. Mokytis valstybės nefinansuojamose profesinio mokymo vietose priimti 4 mokiniai.  

25.11. Mokinių „nubyrėjimas“: 

 2017–2018 m. m. 
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Iš viso: 1562 

Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso  172 11,01 

Iš jų:    

Perėjo mokytis į kitas mokyklas  30 1,92 

Pakeitė gyvenamąją vietą  - - 

Dėl vaikų auginimo  - - 

Dėl ligos  1 0,06 

Dėl nepažangumo  6 0,38 

Dėl pamokų nelankymo  40 2,56 

Dėl sunkių materialinių sąlygų  - - 

Išvyko į užsienį  5 0,32 

Įsidarbino  - - 

Teismo sprendimas  - - 

Mirtis  1 0,06 

Dėl asmeninių priežasčių  35 2,24 

Dėl kitų priežasčių   54 3,46 

25.12. Mokinių lankomumas: 

Mokslo metai Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo 

metus praleido iš viso pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per 

mokslo metus praleido pamokų 

dėl nepateisinamų priežasčių 

2017–2018 73,96 54,5 

25.12.1. Priežastys, dėl kurių mokiniai praleido be pateisinamos priežasties daugiausia 

pamokų: 

-  sunki materialinė padėtis šeimose, dėl kurios kyla būtinybė dirbti pačiam mokiniui, 

kyla mokymosi ir darbo laiko nesuderinimo problemos; 

-  nepakankamas tėvų dėmesys I-IV gimnazijų klasių mokinių mokymosi kontrolei, dalis 

tėvų išvykę į užsienį; 

- motyvacijos mokytis stoka, ir blogo lankomumo įpročiai, atsiradę besimokant 

pagrindinėje mokykloje; 

- netikslingai pasirinkta profesija nesuteikia mokiniui motyvacijos mokytis, karjeros 

ugdymo spragos ankstesniame mokymosi laikotarpyje. 
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25.12.2. Priemonės, kurių imtasi lankomumui pagerinti: 

- nelankymo problemos sprendžiamos sutelkiant visos bendruomenės pastangas: 

administracijos (direkciniai susirinkimai), mokytojų ir grupių vadovų (mokytojų susirinkimai, VGK 

posėdžiai), mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) (tėvų susirinkimai, VGK posėdžiai); 

- kas mėnesį rengiamos ir nagrinėjamos mokinių lankomumo ataskaitos, 

- dėl sunkios materialinės padėties mokiniams suteikiama materialinė parama; 

- tėvai nuolatos informuojami apie mokinių lankomumą ir pažangumą telefonu, raštu; 

- socialinio pedagogo, psichologo veikla – pokalbiai su mokiniais, kurie turi lankomumo 

problemų;  

- socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas; 

- planinga Vaiko gerovės komisijos veikla. 

26. Kauno TPMC mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos apskaitai vykdyti įdiegtas 

elektroninis TaMo dienynas.   

27. Tęstinis profesinis mokymas:  

 

 

Metai 

Asmenų skaičius pagal 

formaliojo tęstinio profesinio 

mokymo programas 

Asmenų skaičius pagal 

neformaliojo tęstinio profesinio 

mokymo programas 

Iš 

viso 

Iš 

viso 

darbo 

biržos 

lėšomis 

įmonės 

ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų   

lėšomis 

Iš 

viso 

darbo 

biržos 

lėšomis 

įmonės 

ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų 

lėšomis 

 

2018 59 45 - 14 - - - - 59 

28. 2018 m. papildyta licencija naujomis pirminio ir tęstinio profesinio mokymo 

programomis:  

Programos 

kodas 

Programos pavadinimas 

Tęstinio profesinio mokymo programos: 

T43071604 Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio mokymo programa 

T43071605 Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 

T43072201 Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa 

T43073201 Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo 

programa 

T32071501 Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa 

T43073204 Staliaus modulinė profesinio mokymo programa 

T43071502 Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa 

Pirminio profesinio mokymo programos: 

M32071501 Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa 

M43041701 Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa 

M44041701 Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa 

M44071302 Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa 

M43073203 Staliaus modulinė profesinio mokymo programa 
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Programos 

kodas 

Programos pavadinimas 

M43071602 Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio mokymo programa 

M43071604 Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 

M43071501 Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa 

M43071601 Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo 

programa 

P42104104 Orlaivių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 

P43104105 Orlaivių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 

29. SPMC veikla:  

29.1. Variklinių transporto priemonių remonto SPMC: 

29.1.1. Praktinio mokymo organizavimas Variklinių transporto priemonių remonto 

SPMC Kauno TPMC mokiniams, mokytojams: 

Pirminio, tęstinio profesinio 

mokymo programos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

Automobilių mechanikas 488 6192 - -  

Automobilių elektromechanikas 376 4494 - -  

Automobilių kėbulų 

remontininkas 

124 2322 - -  

Suvirintojas 174 3151 1 16  

Orlaivių remontininkas 54 374    

Orlaivių mechanikas 49 210    

Viso: 1265 16743 1 16  

29.1.2.  Praktinio mokymo organizavimas Variklinių transporto priemonių remonto 

SPMC kitų ES šalių profesinio mokymo įstaigų mokiniams, mokytojams: 

PMĮ 

pavadinimas 

Pirminio 

profesinio 

mokymo 

programos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

Rakverės 

profesinė 

mokykla (Estija) 

Logistas 2 32 1 24 2016-1-

EE01- 

KA116-

017060 

Lycée Urbain 

Vitry 

Aplinkosaugos

/ automobilių 

mechanikos 

0 0 3 8 2017-1-

FR01-

KA102-

036672 

Savo vocational 

college 

(Suomija) 

Automobilių 

mechanikas 

0 0 2 16 2016-1-

FI01-

KA109-

022330 
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PMĮ 

pavadinimas 

Pirminio 

profesinio 

mokymo 

programos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

Galicijos 

vidurinio 

ugdymo ir 

automobilių 

technikos 

profesorių 

asociacija  

Automobilių 

mechanikas 

0 0 3 24 2017- 1- 

ES01- 

KA102- 

035994 

Rakverės 

profesinė 

mokykla (Estija) 

Automobilių 

mechanikas 

2 80 1 40 2017-1-

EE01-

KA116-

034678 

Iš viso 4 112 10 112  

29.2.  Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų SPMC: 

29.2.1. Praktinio mokymo organizavimas Medienos technologijų ir baldų gamybos 

inovacijų SPMC Kauno TPMC mokiniams, mokytojams: 

Pirminio, tęstinio profesinio 

mokymo programos pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

Stalius 78 2621 - -  

Baldžius 58 1929 - -  

Iš viso: 136 4550 - -  

29.2.2. Praktinio mokymo organizavimas Medienos technologijų ir baldų gamybos 

inovacijų SPMC kitų ES šalių profesinio mokymo įstaigų mokiniams, mokytojams: 

PMĮ 

pavadinimas 

Pirminio 

profesinio 

mokymo 

programos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

Aizkraukles 

profesinė 

mokykla 

(Latvija) 

Stalius 4 80 1 40 2018-1-

LV01-

KA116-

046867 

Cesis 

profesinė 

mokykla 

(Latvija) 

Stalius 4 96 1 40 2017-1-

LV01-

KA102-

035391 

Lycée Urbain 

Vitry 

Aplinkosaugos 0 0 3 8 2017-1-

FR01-

KA102-

036672 
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PMĮ 

pavadinimas 

Pirminio 

profesinio 

mokymo 

programos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

Turkijos, 

Italijos, 

Prancūzijos, 

Vokietijos ir 

Lenkijos ir 

Kauno Veršvų 

gimnazija 

Bendrojo ugdymo 

programos 

15 16 13 16 2017-1-

TR01-

KA202-

046662 

Iš viso: 23 192 18 104  

29.3. Įmonių ir jų darbuotojų, mokymams besinaudojusių Kauno TPMC sektoriniais 

praktinio mokymo centrais skaičiai: 

Juridinio asmens 

pavadinimas 

Asmenų skaičius Valandų 

skaičius 

Pastabos 

KPMPC 13 24  

UAB „Hesora ir KO“ 29 8  

Alytaus profesinio 

rengimo centras 

1 16  

„Romasta Gpoup“ 120 4  

Viso: 163 54  

29.4. Praktinio mokymo organizavimas kitų profesinio mokymo įstaigų mokiniams, 

mokytojams Kauno TPMC SPMC:  

PMĮ pavadinimas Pirminio, tęstinio 

profesinio 

mokymo 

programos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pasta- 

bos 

Kauno taikomosios 

dailės mokykla 

Baldžius 60 97 - -  

UAB Petrašiūnų 

darbo rinkos 

mokymo centras 

Stalius 5 320 - -  

Medienos 

apdirbimo 

staklininkas 

2 120 - -  

Elektrėnų 

profesinio 

mokymo centras 

Automobilių 

elektromechanikas 

15 30 - -  

Logistas  

ekspeditorius 

18 4 - -  

Klaipėdos Ernesto 

Galvanausko 

profesinio 

mokymo centras 

Baldžius 20 5 - -  

Kėdainių 

profesinio rengimo 

centras 

Automobilių 

mechanikas 

34 12 - -  
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PMĮ pavadinimas Pirminio, tęstinio 

profesinio 

mokymo 

programos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pasta- 

bos 

UAB „Mokmedis“ Staliaus 6 4 - -  

Daugų 

technologijos ir 

verslo mokykla 

Automobilių 

mechanikas 

24 12 - -  

Viso: 184 604 - -  

29.5. Praktinio mokymo organizavimas kolegijų, universitetų studentams, dėstytojams 

Kauno TPMC SPMC:  

Mokymo 

įstaigos 

pavadinimas 

Studijų 

programos 

pavadinimas 

Studentų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dėstytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

Kauno kolegija Baldų ir 

medienos 

dirbinių gamyba 

51 100 - -  

Viso: 51 100 - -  

29.6.  Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams Kauno 

TPMC SPMC:  

Bendrojo ugdymo 

mokyklos pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Vykdytų 

(planuojamų) 

užsiėmimų SPMC 

paskirtis: technologijų 

pamokų 

organizavimas, 

profesinis 

orientavimas ir kt. 

Pastabos 

(nurodykite ar 

turite sudarytas 

sutartis su 

bendrojo ugdymo 

mokyklomis dėl 

technologijų 

pamokų 

organizavimo) 

Kauno vaikų 

socializacijos centras 

12 58 Iki profesinis mokymas 

(staliaus programa) 

Sutartis sudaryta 

Kauno Dainavos 

progimnazija 

162 52 Technologijų pamokos Sutartis sudaryta 

Kauno Juozo Urbšio 

katalikiška pagrindinė 

mokykla 

37 31 Technologijų pamokos Sutartis sudaryta 

Kauno Viktoro 

Kuprevičiaus 

progimnazija 

61 14 Technologijų pamokos Sutartis sudaryta 

Kauno Bernardo 

Brazdžionio mokykla 

64 22 Technologijų pamokos 

 

Sutartis sudaryta 

Kauno Aleksandro 

Stulginskio mokykla 

daugiafunkcinis centras 

22 37 Technologijų pamokos 

 

Sutartis sudaryta 
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Bendrojo ugdymo 

mokyklos pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Vykdytų 

(planuojamų) 

užsiėmimų SPMC 

paskirtis: technologijų 

pamokų 

organizavimas, 

profesinis 

orientavimas ir kt. 

Pastabos 

(nurodykite ar 

turite sudarytas 

sutartis su 

bendrojo ugdymo 

mokyklomis dėl 

technologijų 

pamokų 

organizavimo) 

Kauno Šv. Kazimiero 

progimnazija 

38 4 Technologijų pamokos 

 

- 

Kauno Nemuno 

mokykla 

20 2 Technologijų pamokos 

 

- 

Kauno Kovo 11-osios 

gimnazija 

24 2 Technologijų pamokos 

 

- 

Kauno Palemono 

gimnazija 

33 14 Technologijų pamokos 

 

Sutartis sudaryta 

Kauno VDU „Rasos“ 

gimnazija 

35 2 Technologijų pamokos - 

Kauno S. Daukanto 

gimnazija 

79 3 Technologijų pamokos - 

Kauno Kazio Griniaus 

progimnazija 

154 26 Technologijų pamokos 

 

Sutartis sudaryta 

Kauno Petrašiūnų 

progimnazija 

20 4 Praktinio mokymo 

edukacijos 

- 

Kauno Rajono ugdymo 

įstaigų mokiniams 

20 5 Praktinio mokymo 

edukacijos 

- 

Kupiškio rajono 

Šimonių pagrindinė 

mokykla 

11 2 Praktinio mokymo 

edukacijos 

- 

Kupiškio rajono 

Skapiškių pagrindinė 

mokykla 

12 2 Praktinio mokymo 

edukacijos 

- 

Kazlų Rūdos sav. Jankų 

pagrindinė mokykla 

4 4 Praktinio mokymo 

edukacijos 

- 

Kazlų Rūdos sav. 

Antanavo pagrindinė 

mokykla 

4 4 Praktinio mokymo 

edukacijos 

- 

Kazlų Rūdos sav. 

Bagotosios pagrindinė 

mokykla 

20 6 Praktinio mokymo 

edukacijos 

Sutartis sudaryta  

Kazlų Rūdos sav. 

Dovydaičio pagrindinė 

mokykla 

16 4 Praktinio mokymo 

edukacijos 

- 

Jonavos Lietavos 

pagrindinė mokykla 

36 5 Praktinio mokymo 

edukacijos 

- 

Kauno Veršvų gimnazija 27 14 Euro modelio 

gaminimas 

- 
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Bendrojo ugdymo 

mokyklos pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Vykdytų 

(planuojamų) 

užsiėmimų SPMC 

paskirtis: technologijų 

pamokų 

organizavimas, 

profesinis 

orientavimas ir kt. 

Pastabos 

(nurodykite ar 

turite sudarytas 

sutartis su 

bendrojo ugdymo 

mokyklomis dėl 

technologijų 

pamokų 

organizavimo) 

Liubavo Juozo 

montvilos pagrindinė 

mokykla 

8 3 Praktinio mokymo 

edukacijos 

- 

Kalvarijos sav. 

Akmenynų pagrindinė 

mokykla 

9 3 Praktinio mokymo 

edukacijos 

- 

Noreikiškių darželis 

„Ąžuolėlis“ 

25 2 Praktinio mokymo 

edukacijos 

- 

Kėdainių r. Surviliškio 

Vinco Svirskio 

pagrindinė mokykla 

7 2 Praktinio mokymo 

edukacijos 

- 

Kėdainių r. Miegėnų 

pagrindinė mokykla 

8 2 Praktinio mokymo 

edukacijos 

- 

Viso: 968 110   

29.7. Praktinio mokymo organizavimas Kauno TPMC mokiniams ir mokytojams kituose 

SPMC: 

PMĮ pavadinimas Pirminio, 

tęstinio 

profesinio 

mokymo 

programos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Mokytojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

Kauno taikomosios 

dailės mokykla 

Baldžius 15 16 - -  

Logistas  

ekspeditorius 

21 16 - -  

Marijampolės 

profesinio rengimo 

centras 

Kelių 

statybos ir 

priežiūros 

darbuotojo 

12 

14 

168 

168 

- -  

Elektrėnų 

profesinio rengimo 

centras 

Automobilių 

elektromecha

nikas 

27 30 - -  

Viso: 89 398 - -  

29.7.1. Praktinio mokymo organizavimo Kauno TPMC mokiniams ir mokytojams 

kituose SPMC valandos sudaro 4 proc. nuo visų Kauno TPMC 2018 metais vykdytų praktinio 

mokymo valandų.  

29.8. SPMC užimtumas: 
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Sektorinio praktinio mokymo centro užimtumas pagal 

veiklas 

Mokinių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Pastabos 

Praktinio mokymo organizavimas profesinio mokymo 

įstaigos, turinčios sektorinį praktinio mokymo centrą 

mokiniams. 

1401 19798  

Praktinio mokymo organizavimas kitų profesinio mokymo 

įstaigų mokiniams. 

184 604  

Praktinio mokymo organizavimas kolegijų, universitetų 

studentams. 

51 100  

Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniams. 

938 110  

Praktinio mokymo organizavimas kitų ES šalių profesinio 

mokymo įstaigų mokiniams, mokytojams 

27 304  

Įmonių ir jų darbuotojų besinaudojusių sektorinio praktinio 

mokymo centru skaičius 

163 54  

Iš viso: 2764 20970  

29.8.1. Iš viso 2018 m. Kauno TPMC pravesta 30 912 praktinio mokymo valandų. Iš jų 

20 970 pravesta Kauno TPMC SPMC. Tai sudaro 67,84 proc. nuo visų Kauno TPMC 2018 metais 

vykdytų praktinio mokymo valandų.  

30. Ugdymo proceso organizavimas:  

30.1. Mokinių pažangumas: 

Mokslo metai / 

Programa 

2017–2018 

Pažangumas, balais 

Pagrindinio ugdymo programa 5,86 

Vidurinio ugdymo programa 6,69 

30.2. Mokykliniai ir valstybiniai brandos egzaminai:  

30.2.1. 2018 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

Egzaminas 
2018 m. 

Laikė Išlaikė Procentais 

Lietuvių kalba ir literatūra 229 216 94,3 

Technologijos 248 248 100 

30.2.2. 2018 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

Egzaminas Laikė Išlaikė Procentais 
Balai 

1–49 50–99 100 

Lietuvių kalba ir lit. 2 2 100 1 1 - 

Anglų kalba 41 40 97,6 16 24 - 

Istorija 6 5 83,3 5 - - 

Matematika 14 3 21,4 3 - - 

Biologija 2 2 100 2 - - 

                    Iš viso: 65 52 80 27 25 - 

30.3. Pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas.  
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30.3.1. Pagrindinio ugdymo organizavimas: 

 Klasių skaičius Mokinių skaičius (2018-12-31) 

9 klasė  - - 

10 klasė  1 22 

30.3.2. Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas:  

Mokslo 

metai 

Dvyliktokų  

skaičius  

m. m. 

pabaigoje 

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių 

skaičius 

Brandos 

atestatus 

gavusių 

mokinių 

dalis 

(procentais) 

Dešimtokų   

skaičius  

m. m. 

pabaigoje 

Pagrindinio  

išsilavinimo 

pažymėjimus 

gavusių 

mokinių 

skaičius 

Pagrindinio  

išsilavinimo 

pažymėjimus 

gavusių 

mokinių dalis 

(procentais) 

2017–

2018 

251 218 87 23 23 100 

31. Profesinis mokymas:  

31.1. Mokymo pameistrystės forma organizavimas (2018-12-31 duomenimis):  

Programos, kurioje mokiniai mokosi 

pameistrystės forma pavadinimas 

Mokinių skaičius Įmonės, kurioje pameistriai 

mokosi praktinio mokymo, 

pavadinimas 

Automobilių elektromechaniko mokymo 

programa, kodas 330071605 

3 UAB A. Karalius ir Ko 

UAB „Kauno autoservisas“ 

UAB „Autodita“ 

Automobilių mechaniko modulinė 

profesinio mokymo programa, kodas 

M44071601 

2 UAB „Animus mobilis“ 

SIA „Latina baltics“ Lietuvos 

filialas „Romasta group“ 

Automobilių mechaniko mokymo 

programa, kodas 330071606 

9 UAB Jma Kaunas 

UAB „GORDON LT“ 

UAB „Autotranzitas“ 

UAB „Siginta“ 

UAB Pabaltijos automobilių 

prekyba 

UAB „Miltiservisas“ 

UAB Kautra 

UAB „Tar gėlių LT“ 

UAB „Trunda“ 

Baldžiaus modulinė profesinio mokymo 

programa, kodas M44072201 

3 AB „Freda“ 

UAB „Ecowood“ 

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo 

modulinė profesinio mokymo programa, 

kodas M44073206 

4 UAB „Panemunės kelias“ 

VšĮ „S. Dariaus ir S. Girėno 

aerodromas“ 

AB „Kauno tiltai“ 

UAB „Kauno gatvių 

apšvietimas“ 

Logisto ekspeditoriaus mokymo 

programa, kodas 330041704 

5 UAB „Gintauta“ 

UAB „Truck Kaunas“ 

UAB „LIDL Lietuva“ 
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Programos, kurioje mokiniai mokosi 

pameistrystės forma pavadinimas 

Mokinių skaičius Įmonės, kurioje pameistriai 

mokosi praktinio mokymo, 

pavadinimas 

UAB „Kesko senukai Lithuania“ 

UAB „Kesko senukai Lithuania“ 

Logisto ekspeditoriaus modulinė 

profesinio mokymo programa, kodas 

M44041701 

17 UAB „ALG logistika“ 

UAB „LIDL Lietuva“ 

UAB „FPI Baltic“ 

UAB „Arenarta“ 

UAB „Kesko Senukai Lithuania“ 

UAB „Dovista“ 

UAB „Vaivora Engineering“ 

UAB „WJ projektai“ 

UAB „Ermitažas“ 

UAB Kauno vaisių ir daržovių 

prekyba 

UAB „Dogeta“ 

UAB „Girilis“ 

UAB „DHL Lietuva“ 

Logisto ekspeditoriaus mokymo 

programa, kodas 440041705 

8 UAB „Autosabina Logistic“ 

UAB „Kautra“ 

UAB „Kesko Senukai Lithuania“ 

UAB „EOLTAS“ 

UAB „Daisena“ 

UAB „Deilena“ 

UAB „Degatransa“ 

Santechniko mokymo programa, kodas 

330073208 

3 UAB „VEDA“ 

UAB „Detas“ 

MB „Dainva“ 

Santechniko mokymo programa, kodas 

440073208 

3 UAB „Verslo“ 

UAB „Tikstara“ 

Suvirintojo modulinė profesinio 

mokymo programa, kodas M44071501 

4 UAB „Patikima linija“ 

UAB „Ventekonas“ 

UAB „Kaunas LT“ 

UAB „Idėjų parkas“ 

Kompiuterinės įrangos derintojo 

mokymo programa, kodas 330071402 

3 UAB „Kilobaitas“ 

Staliaus modulinė profesinio mokymo 

programa, kodas M44073205 

2 AB „Freda“ 

31.2. Kompetencijų vertinimas ir absolventų įsidarbinimas:  

31.2.1. 2018 m. kompetencijų vertinimo rezultatai (pirminis profesinis mokymas): 

Eil. 

Nr. 

Mokymo programos 

pavadinimas ir valstybinis 

kodas 

Baigiamojo 

kurso 

mokinių 

skaičius 

Iš jų įgijo kvalifikaciją 

Mokinių 

skaičius 

Procentais Kvalifikacijos  

įvertinimo 

vidurkis 

1.  Apdailininko (statybininko) 

mokymo programa (330073202) 

26 19 73,07 7,47 

2.  Apskaitininko ir kasininko 

mokymo programa (440041101) 

23 21 91,30 8,09 
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Eil. 

Nr. 

Mokymo programos 

pavadinimas ir valstybinis 

kodas 

Baigiamojo 

kurso 

mokinių 

skaičius 

Iš jų įgijo kvalifikaciją 

Mokinių 

skaičius 

Procentais Kvalifikacijos  

įvertinimo 

vidurkis 

3.  Automobilių elektromechaniko 

mokymo programa (330071605) 

44 41 93,18 7,59 

4.  Automobilių elektromechaniko 

mokymo programa (440071612) 

55 51 92,73 8,56 

5.  Automobilių kėbulų remontininko 

mokymo programa (330071607) 

10 9 90,00 7,67 

6.  Automobilių kėbulų remontininko 

mokymo programa (440071614) 

21 21 100,00 8,79 

7.  Automobilių mechaniko mokymo 

programa (330071606) 

40 40 100,00 8,12 

8.  Automobilių mechaniko mokymo 

programa (440071613) 

49 45 91,84 8,37 

9.  Kompiuterinės įrangos derintojo 

mokymo programa (330071402) 

15 14 93,33 7,39 

10.  Kompiuterinės įrangos derintojo 

mokymo programa (440071402) 

27 22 81,48 7,11 

11.  Logisto ekspeditoriaus mokymo 

programa (330041704) 

10 9 90,00 7,44 

12.  Logisto ekspeditoriaus mokymo 

programa (440041705) 

31 31 100,00 8,90 

13.  Metalo apdirbimo staklininko 

mokymo programa (440071505) 

19 19 100,00 8,73 

14.  Orlaivių remontininko mokymo 

programa (M40071602) 

28 27 96,43 8,48 

15.  Santechniko mokymo programa 

(330073208) 

9 8 88,88 9,00 

16.  Santechniko mokymo programa 

(440073208) 

22 21 95,45 8,79 

17.  Smulkiojo verslo organizatoriaus 

mokymo programa (440041703)  

29 27 93,10 8,68 

18.  Staliaus mokymo programa 

(330073209) 

17 16 94,11 7,75 

19.  Suvirintojo mokymo programa 

(330071505) 

16 16 100,00 7,56 

20.  Suvirintojo mokymo programa 

(M44071501) 

23 22 95,65 7,23 

21.  Virėjo mokymo programa 

(210101302) 

20 16 80,00 8,47 

Viso: 534 495 92,7 8,10 

31.2.2. Absolventų įsidarbinimas (2018 m. lapkričio 1 d.): 
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Apdailininko 

(statybininko) mokymo 

programa (330073202) 

19 15 12 4 4 - 3 4 - 

Apskaitininko ir kasininko 

mokymo programa 

(440041101) 

21 18 12 1 - 1 1 1 - 

Automobilių 

elektromechaniko mokymo 

programa (330071605) 

41 39 31 1 1 - 5 2 - 

Automobilių 

elektromechaniko mokymo 

programa (440071612) 

51 45 41 13 12 1 5 1 - 

Automobilių kėbulų 

remontininko mokymo 

programa (330071607) 

9 6 4 3 2 1 3 - - 

Automobilių kėbulų 

remontininko mokymo 

programa (440071614) 

21 17 13 2 1 1 2 - - 

Automobilių mechaniko 

mokymo programa 

(330071606) 

40 36 28 5 1 4 2 2 2 

Automobilių mechaniko 

mokymo programa 

(440071613) 

45 43 36 3 2 1 2 1 1 

Kompiuterinės įrangos 

derintojo mokymo 

programa (330071402) 

14 13 9 1 1 - 2 2 - 

Kompiuterinės įrangos 

derintojo mokymo 

programa (440071402) 

22 22 14 - - - 1 - - 

Logisto ekspeditoriaus 

mokymo programa 

(330041704) 

9 7 6 - - - 1 2 - 

Logisto ekspeditoriaus 

mokymo programa 

(440041705) 

31 25 20 1 1 - 3 2 - 

Metalo apdirbimo 

staklininko mokymo 

programa (440071505) 

19 15 15 2 - 2 - 2 - 
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32. Neformaliojo ugdymo organizavimas:  

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

m., skaičius ir dalis (proc.) nuo visų besimokančiųjų – 316 mokinių, 20,23 proc. (dalis proc. nuo 

besimokiusiųjų 2017–2018 m. m. – 23,5 proc.). 

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

skirta 3473 kontaktinės val., panaudota 2870 kontaktinių val. (panaudota val. 2017–2018 m. m – 3140 

kontaktinių val.). 

33. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 2018 metais (projektų pavadinimai, 

dalyvių skaičius):  

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Projekto pavadinimas, numeris Dalyvių skaičius 

2018 m. 

1.  Erasmus+ Mobilumas – galimybė tobulėjimui ir 

patirčiai, 2018-1-LT01-KA116-046805 

13 mokinių 

2.  Erasmus+ Tarptautinis mobilumas – pažangos ir 

inovacijų galimybė profesiniam 

meistriškumui, 2017-1-LT01-KA102-

034993 

9 mokiniai 

3.  Erasmus+ Profesijos mokytojų, kaip naujovių 

iniciatorių mažose įmonėse, įgūdžių 

tobulinimas mokantis pažangių 

pramoninių technologijų, 2016-1-ES01-

KA202-025016 

6 mokiniai 

4.  Nordplus Junior Transmobility 2020, NPJR-2017/10192 4 mokiniai 

34. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo 

konkursuose 2018 metais: 

Orlaivių remontininko 

mokymo programa 

(M40071602) 

27 26 19 4 2 2 1 0 - 

Santechniko mokymo 

programa (330073208) 

8 8 8 - - - 3 - - 

Santechniko mokymo 

programa (440073208) 

21 21 17 - - - 4 - - 

Smulkiojo verslo 

organizatoriaus mokymo 

programa (440041703)  

27 26 16 - - - 1 - - 

Staliaus mokymo 

programa (330073209) 

16 14 5 - - - 2 - - 

Suvirintojo mokymo 

programa (330071505) 

16 12 8 1 1 - 1 3 2 

Suvirintojo mokymo 

programa (M44071501) 

22 22 18 - - - 2 - - 

Virėjo mokymo programa 

(210101302) 

16 - - - - - - - - 

http://kautech.lt/projektai/2017-2018-m-m-projektai/projektas-mobilumas-galimybe-tobulejimui-ir-patircia/
http://kautech.lt/projektai/2017-2018-m-m-projektai/projektas-tarptautinis-mobilumas-pazangos-ir-inovaciju-galimybe-profesiniam-meistriskumui/
http://kautech.lt/projektai/2017-2018-m-m-projektai/projektas-tarptautinis-mobilumas-pazangos-ir-inovaciju-galimybe-profesiniam-meistriskumui/
http://kautech.lt/projektai/2016-2017-m-m-projektai/profesijos-mokytoju-kaip-naujoviu-iniciatoriu-mazose-imonese-igudziu-tobulinimas-mokantis-pazangiu-pramoniniu-technologiju/
http://kautech.lt/projektai/2016-2017-m-m-projektai/profesijos-mokytoju-kaip-naujoviu-iniciatoriu-mazose-imonese-igudziu-tobulinimas-mokantis-pazangiu-pramoniniu-technologiju/
http://kautech.lt/projektai/2017-2018-m-m-projektai/projektas-transmobility-2020/


28 
  

Eil. 

Nr. 

Konkurso 

pavadinimas 

Vieta/organizat

orius 

Data Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Pasiekimai 

Tarptautiniai profesinio meistriškumo konkursai 

1. Tarptautinis konkursas 

„Geriausias jaunasis 

medžiagų apdirbimo 

inžinierius 2018“   

Kauno technikos 

kolegija 

2018-03-08 1 Padėka už 

dalyvavimą 

2. Tarptautinis 

suvirintojų 

konkursas „Viru 

Welder 2018“ 

Ida-Virumaa 

profesinio 

mokymo centras 

(Estija) 

2018-03-01 2 Padėka už 

dalyvavimą 

3. Tarptautinis konkursas 

„Geriausias jaunasis 

automechanikas 2018“  

UAB „Inter Cars 

Lietuva“ 

2018-01-16 

I etapas 

1 Užimta V 

vieta 

2018-01-25 

II etapas 

2018-02-08 

III etapas 

Nacionaliniai profesinio meistriškumo konkursai 

4. „Automobilių kėbulų 

remontininkas 2018“  

Klaipėdos 

paslaugų ir 

verslo mokykla 

2018-03-02 1 Užimta  

I vieta 

5. ,,Krauk ir vežk VII“ Šiaulių 

profesinio 

rengimo centras 

2018-03-28 3 Padėka už 

dalyvavimą 

6. ,,Logisto kelias 2018“ Kauno technikos 

profesinio 

mokymo centras 

2018-12-12 2 Užimta  

II vieta 

7. „Stalius 2018“ Kauno technikos 

profesinio 

mokymo centras 

2018-12-19 3 Užimta  

II vieta 

8. „Apdailininkas 

(statybininkas) 2018“ 

Kėdainių 

profesinio 

rengimo centras 

2018-12-14 2 Padėka už 

dalyvavimą 

9. „Apdailos montuotojas 

2018“ 

LITEXPO 

parodų ir 

kongresų centre, 

parodos „Resta 

2018“ metu 

2018 m. 

balandžio 

25–26 d. 

2 Padėka už 

dalyvavimą 

10. Nacionalinis 

suvirintojų profesinio 

meistriškumo 

konkursas 2018 

Vilniaus 

Jeruzalės darbo 

rinkos mokymo 

centras 

2018 m. 

gegužės  

9-10 d. 

2 Padėka už 

dalyvavimą 

 

35. Atvirų durų dienų organizavimas 2018 m.:  

2018 m.  balandžio 24–25 d. Kauno TPMC buvo organizuojamos atvirų durų dienos 

„Moksleivių laboratorijos“. Renginio svečiai – socialiniai partneriai Kauno Autoklubas atstovai ir jų  

prezidentas A. Dainys, Lietuvos parasparnių ir skraidyklių federacijos atstovai, KASP Dariaus ir 

Girėno apygardos 2-oji rinktinės atstovai, Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės atstovai. 
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Renginio dalyviai: pagrindinių (progimnazijų) ir vidurinių (gimnazijų) mokyklų, daugiafunkcių 

centrų mokiniai ir juos lydintys mokytojai, tėvai.  

Renginyje dalyvavo daugiau kaip 100 mokinių iš Kauno technologijos universiteto 

Inžinerijos licėjaus, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos, Kauno Palemono 

gimnazijos, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos, Išlaužo pagrindinės mokyklos, Lekėčių 

mokyklos-daugiafunkcio centro, Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos, Kauno 

Dainavos progimnazijos. 

Renginio dalyviai galėjo pasitikrinti savo gebėjimus medienos, statybos, verslo ir 

paslaugų, logistikos, metalo apdirbimo, suvirinimo, santechnikos, automobilių mechanikos 

laboratorijose. Atvykusiems mokiniams laboratorijose buvo pasiūlyta išbandyti metalų suvirinimo 

būdus, vamzdžių sujungimą, automobilių sandaros ir veikimo būdus, automobilių detalių virinimą, 

krovinio paletės formavimą, minkštų baldų gamybos technologijas, pasigaminti ne tik vizitines 

korteles bei maketuoti lankstinukus, bet ir raktų pakabukus. 

Renginio metu dalyviai ne tik atliko praktines užduotis, bet ir buvo supažindinti su 

mokymosi programomis, priėmimo į profesinio mokymo programas sąlygomis bei mokymosi 

aplinka. Dvi dienas vykusioje parodoje  „Menas kinematikoje“ ir „Metalo darbai“ buvo galima 

apžiūrėti metalo gaminius – eksponatus, pamatyti savadarbius automobilius ir orlaivį „LEK200“. 

Antrąją renginio dieną vyko Kauno Autoklubo automobilių parodiniai važiavimai, veikė kūrybinės 

laboratorijos.  

2018 m. gegužės 28 d. – birželio 1 d. Lietuvoje vyko tarptautinės mokymo(si) veiklos, 

kuriose dalyvavo 13 mokytojų ir 15 mokinių iš tarptautinių partnerių šalių. Dalyvavo užsienio 

partneriai iš penkių šalių: Turkijos, Italijos, Reunjono, Vokietijos bei Lenkijos. Kauno TPMC buvo 

įtrauktas į projekto veiklą, kurioje numatyta tarptautinė mokymo(si) veikla Medienos technologijų ir 

baldų gamybos inovacijų SPMC gaminant „Bendrų vertybių Europos modelį“.  

2018 m. rugsėjo 11 d. Kauno TPMC organizuotas renginys ,,Karjeros diena – kontaktų 

mugė 2018“. Renginio dalyviai: pagrindinių (progimnazijų) ir vidurinių (gimnazijų) mokyklų, 

daugiafunkcių centrų mokiniai ir juos lydintys mokytojai, tėvai, socialiniai partneriai ir 14-os įmonių 

atstovai. Kauno TPMC mokiniams bei svečiams CV Market pardavimų vadovė I. Grigorjeva skaitė 

paskaitas „Darbo paieška: neįmanoma misija ar tiesiog pasiruošimo reikalaujantis procesas?“. Kauno 

teritorinės darbo biržos Jaunimo užimtumo skyriaus atstovės skaitė paskaitą „Ką turėčiau žinoti 

žengdamas į darbo rinką?“. VšĮ Mokinio karjera vadovas R. Jakštys skaitė pranešimą tema „Karjeros 

pradžia mokyklos suole“. Šiuo renginiu  buvo siekiama supažindinti mokinius, jų tėvus, įmonių 

atstovus, socialinius partnerius su Kauno technikos profesinio mokymo centro profesinėmis 

galimybėmis, užtikrinti bendradarbiavimą ir patirties mainus mokinių ugdymo bei karjeros 

planavimo klausimais, taip pat siekti glaudesnės partnerystės tarp įmonių ir Kauno TPMC. 
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2018 m. lapkričio 5-9 d. vyko Europos profesinių gebėjimų savaitės renginių ciklas 

„KARJEROS DIENA-KONTAKTŲ MUGĖ 2018“.  Dalyvavo Kauno profesinių mokyklų mokiniai, 

darbdavių atstovai.  

2018 m. lapkričio 19-24 dienomis šalies mokyklose vyko Lietuvos 100-mečio 

nacionalinė karjeros savaitė. Kauno TPMC organizavo nacionalinės karjeros savaitės renginius, 

kurių tikslas - moksleivių profesinis orientavimas. Visą savaitę Kauno TPMC bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai galėjo susitikti su profesijos mokytojais, daugiau sužinoti apie logisto 

ekspeditoriaus bei kompiuterinės įrangos derintojo profesijas. Karjeros ugdymo atstovai kartu su 

mokiniais, dalyvavo iniciatyvoje „būsiu__“, skirtoje visiems profesionalams, norintiems padėti 

mokiniams sėkmingai pasiruošti karjerai dar mokyklos suole. Mokiniai susipažino su įvairiomis 

profesijomis ir karjeros galimybėmis, su kompetencijomis, kurios bus reikalingos ateityje, taip pat 

galimybėmis kurti Lietuvai ir pasauliui. 

36. Dalyvavimas parodoje „Studijos 2018“: 

Parodoje „Studijos 2018“ atstovauta šiose ūkio šakose“:  

Transporto srities ūkio šakai. PMĮ atstovavusių mokytojų ir mokinių skaičius – 6 

mokytojai, 3 mokiniai.  

Inžinerinės pramonės srities ūkio šakai. PMĮ atstovavusių mokytojų ir mokinių skaičius 

– 2 mokytojai, 3 mokiniai. 

Medienos srities ūkio šakai. PMĮ atstovavusių mokytojų ir mokinių skaičius – 3 

mokytojai, 3 mokiniai.  

Statybos srities ūkio šakai. PMĮ atstovavusių mokytojų ir mokinių skaičius – 1 

mokytojai, 3 mokiniai. 

Vykdytas  medienos ūkio šakos veiklų koordinavimas. 

IV. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ 

FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS 

FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

37. Kauno TPMC savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.  

Įnašų vertė metų pradžioje – 33,19 Eur. 

Įnašo vertė metų pabaigoje – 33,19 Eur. 

V. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS 

METUS IR JŲ PANAUDOJIMAS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS 

STRAIPSNIUS 

38. Kauno TPMC 2018 m. gavo lėšų 3 505,9 tūkst. eurų: 
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- iš valstybės biudžeto – 3 288,9 Eur. 

- iš savivaldybės biudžeto – 85,0 Eur. 

- iš Europos Sąjungos – 124,9 Eur. 

- iš kitų šaltinių – 7,1 Eur. 

Iš valstybės biudžeto gauta 3 288,9 tūkst. eurų: 

- švietimo ir mokslo administravimo programos 3 279,4 tūkst. eurų. 

 

Ekonominė klasifikacija 

Patvirtinti 

asignavimai 

2018 m. 

(tūkst. eurų) 

Gauti ir 

panaudoti 

asignavimai 

(tūkst. eurų) 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 2 024,0 2 024,0 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 635,2 632,4 

2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 4,0 4,0 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymo ir transporto 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

18,0 18,0 

2.2.1.1.1.11 Komandiruočių išlaidos 5,0 5,0 

2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto 

išlaidos 

79,0 79,0 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 15,0 15,0 

2.2.1.1.1.17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

10,0 10,0 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugų įsigijimo išlaidos 222,0 222,0 

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

18,0 18,0 

2.2.1.1.1.23 Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 46,0 46,0 

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 55,0 55,0 

2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 4,0 4,0 

2.8.1.1.1.01 Stipendijoms 147,0 147,0 

Iš viso: 3 282,2 3 279,4 

- valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos 5,8 tūkst. eurų. 

- projektų vykdymui 3,6 tūkst. eurų; 

- egzaminų vertinimui 0,1 tūkst. eurų. 

39. Socialinė parama mokiniams ir mokinių pavėžėjimas. 

39.1. 2018 m. mokinių pavėžėjimo paslaugoms panaudota 85,0 tūkst. eurų. 

39.2. 2018 m. suteikta mokiniams materialinių pašalpų – 1,3 tūkst. eurų. 

40. Kauno TPMC finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas:  

 

Metai  

Visos 

pajamos 

Gauta pajamų (tūkst. eurų) 

Už suteiktas 

mokymo paslaugas 

Už kitas teiktas 

paslaugas 

2018 m.  111,7 55,7 56,0 
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40.1. Teikiamos paslaugos: mokymo, maitinimo, atliktų užsakymų, mokinių 

bendrabučio (apgyvendinimo) ir kitos. 

VI. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ TURTĄ PER 

FINANSINIUS METUS 

41. 2018 m. įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 44 821,22 eurų: 

 - mašinos ir įrenginiai 1 250,00 eurų; 

- automobilis  VW Kombi 11 858,00 eurų; 

- knygos 11 072,37 eurų; 

- kitas ilgalaikis materialusis turtas 3 523,00 eurų; 

- nebaigta statyba (atlikta remonto darbų) 17 117,85 eurų. 

42. Iš atsargų pagaminta ilgalaikio materialiojo turto už 1 940,00 eurų. 

43. Iš atsargų į materialųjį turtą pergrupuota knygų už 245,25 eurų. Iš praeitų metų 

išankstinių apmokėjimų į biuro įrangą pergrupuota 20 993,50 eurų. 

44. Perduota Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai remonto darbų 

(nebaigta statyba) už 113 521,36 eurų. 

45. Nurašyto ir perleisto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nebuvo. 

VII. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS 

DARBO UŽMOKESČIUI 

46. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo 

užmokesčiui: 

                                                                                   tūkst. eurų 

Metai  Sąnaudos (iš viso) Iš jų: darbo užmokesčiui 

ir socialinio draudimo 

išmokoms 

2018 m.  3 636,4 2 7281,1 

VIII. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ 

PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

47. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje: 

2018-01-01 2018-12-31 

206 210 

IX. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 

48. Viešosios įstaigos valdymo sąnaudoms priskiriama: direktoriaus, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui ir direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai priskaitytas ir išmokėtas darbo 

užmokestis:                                                                          
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Metai Valdymo sąnaudos (tūkst. eurų) 

2018 m. 74,6 

X. DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO 

DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS 

49. 2018 m. viešosios įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios 

įstaigos vadovo išmokoms 25,7 tūkst. eurų. 

XI. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO 

DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ 

IŠMOKOMS 

50. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir 

kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokos 2018 m. nebuvo mokamos. 

 

XII. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS 

51. 2018 m. nebuvo sudaryta sutarčių su dalininkų atstovais ir valdybos nariais, todėl 

jokių išmokų dalininkų atstovams, valdybos nariams ir su dalininkais susijusiems asmenims nebuvo 

išmokėta. 

XIII. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS 

52. Finansinės Kauno TPMC pagrindinių veiklų reglamentuojamų Kauno TPMC 

įstatuose įgyvendinimo kaštų prognozės: 

 

Planuojamos gauti lėšos, tūkst. 

eurų 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Lėšos iš valstybės biudžeto 3774 3300 3500 

Lėšos iš ES fondų 1050000 990000 500000 

Pajamos iš papildomos veiklos 185 200 200 

XIV. ĮSTAIGOS VEIKLOS EKONOMINIO, SOCIALINIO IR PAGAL VEIKLOS 

TIKSLUS POVEIKIO VERTINIMAS 

53. Kauno TPMC vykdoma veikla yra glaudžiai susijusi su regiono ekonomika. 

Sudarytos galimybės besimokantiesiems įgyti kvalifikaciją  ir kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį 

mokslo, technikos, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jiems įsitvirtinti ir konkuruoti darbo 

rinkoje.  
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54. Pagal 2017 m. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro parengtą profesinio 

mokymo būklės apžvalgą, kurioje susisteminta naujausia informacija, atspindinti Lietuvos profesinio 

mokymo būklę, nustatyta, kad Kauno TPMC profilio pagrindą sudaro inžinerinio profilio profesijos 

(Profesinio mokymo būklės apžvalga, 2017). Kauno TPMC yra vienintelė Kauno regione inžinerinio 

profilio profesinio rengimo institucija, apimanti statybos, medienos apdirbimo, mechanikos ir 

elektros bei transporto ir logistikos sritis. 

55. Vadovaujantis ekonominių, demografinių bei darbo jėgos pasiūlos ir paklausos 

rodiklių analizės rezultatais buvo parengta Darbo rinkos prognozė 2018 metams. Kauno TPMC 

vykdomos profesinio mokymo programos atitiko profesijų grupes, kurios pagal 2018 m. įsidarbinimo 

galimybių barometrą Kauno regione turi didžiausias įsidarbinimo galimybes. Tai šias profesines 

kvalifikacijas turintys darbo ieškantys žmonės - kvalifikuoti darbininkai: baldų gamybos profesijų 

darbininkai, staliai, medienos apdirbimo staklių operatoriai, elektromechanikai ir elektromonteriai, 

kasininkai, kelių ir pastatų statybos darbininkai, metalo apdirbimo staklių operatoriai, statybininkai, 

suvirintojai, variklinių transporto priemonių taisytojai ir mechanikai. Įsidarbinimo galimybių 

barometras rengiamas remiantis darbdavių apklausų duomenimis ir Lietuvos darbo biržos specialistų 

ekspertine nuomone apie prognozuojamas atskirų profesijų grupių įsidarbinimo galimybes.  

56. Bendrasis priėmimas į profesinio mokymo įstaigas 2018 m. vyko vadovaujantis 

įsigaliojusia nauja Profesinio mokymo įstatymo redakcija ir atnaujintais poįstatyminiais teisės aktais. 

Naujoji įstatymo redakcija nustatė profesinio mokymo vietų planavimą švietimo sritimis regionuose. 

Kauno technikos profesinio mokymo centre priėmimas 2018 metais vykdytas į šias sritis:  

- Architektūra ir statyba; 

- Gamyba ir perdirbimas; 

- Inžinerija ir inžinerinės profesijos; 

- Paslaugos asmenims; 

- Transporto paslaugos; 

- Verslas ir administravimas.  

57. Lietuvoje, pagal Vyriausybės nustatytą preliminarų priimamų asmenų į profesinio 

mokymo įstaigas skaičių, daugiausiai vietų preliminariai skirta Inžinerijos ir inžinerinių profesijų, 

paslaugų asmenims, verslo ir administravimo švietimo sritims (2018 m. bendrojo priėmimo į 

profesinio mokymo įstaigas apžvalga, 2018). Kauno TPMC didžiausio stojančiųjų dėmesio sulaukė 

inžinerijos ir inžinerinių profesijų sritis, mažiausio – gamybos ir perdirbimo sritis. 

58. Viešosios įstaigos Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (toliau – MOSTA) 

duomenimis Kauno TPMC pagal besimokančiųjų skaičių yra viena didžiausių Kauno apskrities 

profesinių mokyklų (MOSTA, 2017). 2018 m. mokytis priimtų mokinių skaičius Kauno TPMC 
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lyginat su 2017 m. padidėjo 3,52 proc. Lietuvoje, lyginant su 2017 m. priėmimo į pirminio profesinio 

mokymo programas duomenimis, priimtųjų į I kursą 2018 m. sumažėjo 8,49 proc. 

59. Kauno TPMC veikia du SPMC: Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų 

ir Variklinių transporto priemonių remonto. Plėtojant sektorinių praktinio mokymo centrų veiklą 

didėja profesinio mokymo sistemos patrauklumas, gerėja teikiamų mokymo paslaugų kokybė, 

stiprėja bendradarbiavimas su darbdaviais, užimtumo tarnyba, kitomis švietimo institucijomis, didėja 

aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų prieinamumas visiems regiono gyventojams. 

60. Efektyvinant SPMC veiklą siekiama profesinio mokymo aplinkoje, kuri atitinka 

realias ir šiuolaikiškas darbo sąlygas, bendradarbiavimo su bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir 

aukštosiomis mokyklomis, verslo institucijomis, vykdant profesinį orientavimą, profesinį mokymą, 

mokytojų, aukštųjų mokyklų dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą, aukštųjų mokyklų studentų 

mokymą, įgytų kompetencijų vertinimą, įvairių verslo įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą 

siekiant profesinio mokymo prestižo didinimo, profesijų populiarinimo. 

61. Kauno TPMC yra sudaręs 24 bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais dėl 

SPMC panaudojimo (iš jų 9 sudarytos 2018 metais) ir 91 bendradarbiavimo sutartį su socialiniais 

partneriais dėl bendradarbiavimo ugdymo klausimais ir profesinio mokymo veiklos srityse (iš jų 46 

sudarytos 2018 metais).  

62. Ugdymo turinys nuolatos tobulinamas diegiant modulines profesinio mokymo 

programas. 2018–2019 m. m. vykdomos 38 pirminio profesinio mokymo programos, iš jų 22 yra 

modulinės pirminio profesinio mokymo programos. 2019–2020 m. m. planuojama licenciją papildyti 

dar 11 modulinių pirminio profesinio mokymo programų.  

63. Iš viso 2018 m. Kauno TPMC pravesta 30 912 praktinio mokymo valandų. Iš jų 20 

970 pravesta Kauno TPMC SPMC. Tai sudaro 67,84 proc. nuo visų Kauno TPMC 2018 metais 

vykdytų praktinio mokymo valandų. Praktinio mokymo organizavimo Kauno TPMC mokiniams ir 

mokytojams kituose SPMC valandos sudaro 4 proc. nuo visų Kauno TPMC 2018 metais vykdytų 

praktinio mokymo valandų.  

64. Diegiant atvirus ir lanksčius mokymosi būdus plėtojama pameistrystės profesinio 

mokymosi forma. 2018 m. 11 pirminio profesinio mokymo programose pagal šią mokymosi formą 

mokėsi 66 mokiniai (2018-12-31 duomenimis). Besimokantiems suderinamas mokinio mokymosi ir 

darbo laikas, praktinių įgūdžių mokinys įgyja ne tik profesinio mokymo įstaigoje, bet ir savo darbo 

aplinkoje.  

65. 2018 m. Kauno TPMC kompetencijas įsivertino 495 mokiniai, besimokantys pagal 

pirminio profesinio mokymo programas. Kvalifikacijos įsivertinimo vidurkis – 8,10. Iš 2018 m. 

baigusiųjų absolventų 86,87 proc. yra įsidarbinę, 77,2 proc. yra įsidarbinę pagal specialybę. 8,28 proc. 

2018 m. baigusiųjų absolventų tęsia mokymąsi. 
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66. Siekiant Kauno TPMC veiklos konkurencingumo ir tarptautiškumo patvirtinta 2017-

2022 m. tarptautiškumo strategija. Išvystytas tarptautinio bendradarbiavimo su užsienio partneriais 

tinklas. Tarptautiškumo strategijos įgyvendinimas. 2018–2019 m. m. vykdomi 7 tarptautiniai 

projektai („Erasmus+“ KA2, Nordplus Junior 2017 (Mobilumas – tarptautiniai tinklai), „Erasmus+“ 

KA1 programos).  

67. Efektyvinant mokinių praktinių įgūdžių ugdymą bei inovatyvių priemonių taikymą 

ugdymo procese, organizuojami arba dalyvaujama kitų mokymo įstaigų regioniniuose, 

nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose. 2018 m. dalyvauta 10 

profesinio meistriškumo konkursų (3 iš jų tarptautiniai), kuriuose dalyvavo 19 Kauno TPMC 

mokinių. 2 konkursai suorganizuoti Kauno TPMC. 3 konkursuose mokiniai užėmė prizines (I-III) 

vietas.  

68. Kauno TPMC sukurta pagalbos mokiniui sistema, kuri užtikrina bendrųjų socialinių 

paslaugų teikimą: organizuojamas mokinių nemokamas pavėžėjimas, maitinimas, skiriama 

materialinė parama. 2018 m. mokinių pavėžėjimo paslaugoms panaudota 85,0 tūkst. eurų. Suteikta 

mokiniams materialinių pašalpų už 1,3 tūkst. eurų. 

69. Kauno TPMC finansinės pajamos 2018 m. už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas 

– 111,7 tūkst. eurų. Už suteiktas mokymo paslaugas – 55,7 tūkst. eurų. Už kitas teiktas paslaugas – 

56,0 tūkst. eurų.  

70. Kauno TPMC įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema. 2018 m. lapkričio 16 

d. Kauno TPMC išduotas sertifikatas, liudijantis, kad Kauno TPMC sukurta, įdiegta ir palaikoma 

Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. 

71. Įgyvendinant strateginės veiklos uždavinį – kelti ugdymo veiklos kokybės lygį 

plėtojant Geros mokyklos koncepcijos nuostatas sukurta mokinių kūrybiškumui ir saviraiškai palanki 

edukacinė aplinka. 2018 metais vykusiame nacionaliniame edukacinių erdvių vertinimo konkurse 

Kauno TPMC tapo Mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtoju B kategorijoje.  

XV.  BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

72. Kauno TPMC yra sudaręs 24 bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais dėl 

sektorinių praktinio mokymo centrų panaudojimo. Iš jų 9 sudarytos 2018 metais. Iš šių 

bendradarbiavimo sutarčių pasirašyta su: 

- pagrindinėmis ir vidurinėmis mokyklomis – 8; 

- profesinio mokymo centrais – 9; 

- aukštosiomis mokyklomis – 1; 

- kultūros, švietimo (išskyrus mokyklas) institucijomis – 2; 

- asociacijomis – 1; 
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- darbdaviais – 3. 

73. Kauno TPMC yra sudaręs 91 bendradarbiavimo sutartį su socialiniais partneriais dėl 

bendradarbiavimo ugdymo klausimais ir profesinio mokymo veiklos srityse. Iš jų 46 sudarytos 2018 

metais. Iš šių bendradarbiavimo sutarčių pasirašyta su: 

- pagrindinėmis ir vidurinėmis mokyklomis, daugiafunkciais centrais, suaugusiųjų 

mokymo centrais, socializacijos centrais – 22; 

- profesinio mokymo centrais – 2; 

- aukštosiomis mokyklomis – 1; 

- kultūros, švietimo (išskyrus mokyklas) institucijomis – 8; 

- darbdaviais, suteikiančiais mokiniams praktikos mokymo vietas, vykdančiais 

profesinio mokymo pameistrystės formą – 58.  

XVI. SVARBIAUSI ĮSTAIGOS PASIEKIMAI, PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS 

74. Pasiekimai:  

74.1. Kauno TPMC įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema. 2018 m. lapkričio 12 

d. buvo atliktas Kauno TPMC sukurtos ir įdiegtos Kokybės vadybos sistemos pirminis sertifikavimo 

auditas pagal standarto LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) reikalavimus. 2018 m. lapkričio 16 

d. Kauno TPMC išduotas sertifikatas, liudijantis, kad Kauno TPMC sukurta, įdiegta ir palaikoma 

Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. 

74.2. 2018–2019 m. m. vykdoma 21 IV lygio modulinė profesinio mokymo programa. 

74.3. Didėja siūlomų mokymo paslaugų pasiūla SPMC: bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams vykdomos technologijų pamokos; praktinis mokymas profesinio mokymo įstaigų 

mokiniams, kolegijų studentams; mokymai autotransporto įmonių darbuotojams; mokymai medienos 

apdirbimo ir gamybos įmonių darbuotojams. 

74.4. Įgyvendinant strateginės veiklos uždavinį – kelti ugdymo veiklos kokybės lygį 

plėtojant Geros mokyklos koncepcijos nuostatas sukurta mokinių kūrybiškumui ir saviraiškai palanki 

edukacinė aplinka. 2018 metais vykusiame nacionaliniame edukacinių erdvių vertinimo konkurse 

Kauno TPMC tapo Mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtoju B kategorijoje.  

74.5. Dalyvavimas projekte „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų 

vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“. Projekto rezultatai bus pritaikomi Medienos 

technologijų ir baldų gamybos inovacijų SPMC.  

74.6. Laimėtas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

projektas „Variklinių transporto priemonių remonto praktinio mokymo centro plėtra“, kurio metu bus 

atnaujinta Kauno TPMC infrastruktūra, išplėsta praktinio mokymo bazė.  

http://kautech.lt/projektai/2017-2018-m-m-projektai/projektas-varikliniu-transporto-priemoniu-remonto-praktinio-mokymo-centro-pletra/
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74.7. Kauno TPMC projekte „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ teiks 

medienos gaminių ir baldų gamybos sektoriaus modulinių profesinio mokymo programų ir joms 

skirtų mokymosi priemonių rengimo paslaugas. Rengiamos šios modulinės profesinio mokymo 

programos: 

74.7.1. Medienos dirbinių gamybos staklininko modulinė profesinio mokymo programa 

(III lygis) ir programai skirtos mokymosi priemonės; 

74.7.2. Pjautinės medienos gamybos operatoriaus modulinė profesinio mokymo 

programa (III lygis) ir programai skirtos mokymosi priemonės. 

74.8. Didėjantis mokinių besimokančių profesinio mokymo pameistrystės forma 

skaičius. 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis Kauno TPMC 66 mokiniai mokėsi profesinio mokymo 

pameistrystės forma.  

74.9. Tarptautiškumo strategijos įgyvendinimas. 2018–2019 m. m. vykdomi 7 

tarptautiniai projektai („Erasmus+“ KA2, Nordplus Junior 2017 (Mobilumas – tarptautiniai tinklai), 

„Erasmus+“ KA1 programos).  

74.10. Kauno TPMC yra šių klasterių narys: 

74.10.1. Baltijos automobilių detalių klasteris BACC; 

74.10.2. Medienos produktų gamybos inovacijų klasteris. 

74.10.3. 2018 m sudarytas ketinimų protokolas tarp Kauno technologijos universiteto, 

Kauno technikos kolegijos ir Kauno technikos profesinio mokymo centro bendradarbiavimui 

tarpusavyje civilinės aviacijos specialistų rengimo srityje ir kuriant Kauno regiono aviacijos 

specialistų rengimo klasterį.  

74.11. Augantis priimamų mokinių skaičius. 2018 m. mokytis valstybės finansuojamose 

profesinio mokymo vietose priimti 739 mokiniai. Mokytis valstybės nefinansuojamose profesinio 

mokymo vietose priimti 4 mokiniai. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. 

gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-490 patvirtintu priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo 

vietas 2018 metų planu Kauno TPMC nustatyta 710 valstybės finansuojamų profesinio mokymo 

vietų. 

75. Problemos: 

75.1. Didelis mokinių „nubyrėjimo“ procentas. Dalis (procentais) nuo visų 2017–2018 

mokslo metais besimokiusių mokinių – 11,01 proc.  

75.2. Dėl didėjančio pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkio (55 metai) kyla grėsmė 

optimaliam profesijos mokytojų skaičiaus užtikrinimui.  

75.3. Mažėja profesijos mokytojų motyvacija įsitraukiant į tarptautinių projektų veiklas, 

mokinių profesinio meistriškumo konkursų organizavimo veiklas.  
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75.4. Nemažėja nepatenkinami mokinių pamokų lankomumo rezultatai. Vidutiniškai 1 

mokinys per 2017–2018 mokslo metus praleido iš viso pamokų – 73,96 (54,5 dėl nepateisinamų 

priežasčių). 

75.5. Nepakankamas tėvų dėmesys I–IV gimnazijos klasių mokinių mokymosi kontrolei.  

75.6. Įstojusiųjų mokinių motyvacijos mokytis stoka, ugdymo karjerai spragos 

ankstesniame mokymosi laikotarpyje nulemia netikslingą apsisprendimą karjerai, profesijos 

pasirinkimą.  

76. Kauno TPMC perspektyvos: 

76.1. Mokymo paslaugų pasiūlos didinimas: formaliojo tęstinio profesinio mokymo 

paslaugų plėtra; neformaliojo profesinio mokymo paslaugų plėtra.  

76.2. Darbo rinkos poreikius atitinkančių, mokinių praktinių gebėjimų ir įgūdžių įgijimo 

užtikrinimas, diegiant modulines profesinio mokymo programas, tobulinant darbuotojų bendrąsias ir 

profesines kompetencijas orientuotas į inovatyvumą, kokybę ir veiksmingumą, atnaujinat 

materialiuosius išteklius.  

76.3. Kauno TPMC prestižo didinimas populiarinant veiklas realioje ir virtualioje 

erdvėse.  

76.4. Profesijos mokytojų poreikio stabilizavimas planuojamų profesinio mokymo 

programų įgyvendinimui. 

76.5. Motyvavimo ir skatinimo priemonių pedagoginiams darbuotojams taikymas 

siekiant paskatinti aktyvesnį mokytojų įsitraukimą į Kauno TPMC ugdomųjų, tarptautinių veiklų 

organizavimą.  

76.6. ES struktūrinių lėšų gavimas ir įsisavinimas infrastruktūros atnaujinimui.  

76.7. Efektyvinti virtualios mokymosi aplinkos naudojimą, elektroninio turinio leidinių 

prieinamumą, įgyvendinant profesinio mokymo programas.  

76.8. Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo 

sistemos įgyvendinimas Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų SPMC.  

XVII. PAGRINDINĖS KAUNO TPMC STRATEGINĖS VEIKLOS PRIORITETINĖS 

KRYPTYS 

77. I Prioritetas – profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo kokybės, prieinamumo, 

tarptautiškumo ir konkurencingumo didinimas. 

77.1.  Prioriteto įgyvendinimo tikslai: 

77.1.1.  Kelti ugdymo veiklos kokybės lygį plėtojant Geros mokyklos koncepcijos 

nuostatas. 

77.1.1.1. Tikslo įgyvendinimo uždaviniai: 
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77.1.1.1.1. Tirti mokinių poreikius, gebėjimus, pasitenkinimą, planuojant formaliojo ir 

neformaliojo ugdymo veiklas; 

77.1.1.1.2. Tobulinti bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo kokybę, atsižvelgiant į 

skirtingus mokinių gebėjimus ir poreikius; 

77.1.1.1.3. Mažinti mokinių „nubyrėjimą“; 

77.1.1.1.4. Skatinti mokymosi motyvaciją plečiant ugdymosi aplinkas, integruojant 

pilietiškumą, gamtosaugą ir etnokultūrą į ugdymo turinį; 

77.1.1.1.5. Stiprinti mokinių  pilietines, tautines nuostatas, ugdyti sveiką gyvenseną ir 

ekologinę savimonę; 

77.1.1.1.6. Ugdyti tarpkultūrines kompetencijas, siekiant parengti besimokančiuosius 

gyvenimui ir darbui globaliame pasaulyje. 

77.1.2. Kelti mokinių raštingumo lygį. 

77.1.2.1. Tikslo įgyvendinimo uždavinys – stiprinti mokinių skaitymo, matematinio, 

gamtamokslinio, informacinių technologijų raštingumo lygį; 

78. II prioritetas – profesinio mokymo kokybės ir patrauklumo didinimas, socialinės 

atskirties mažinimas bendradarbiaujant su ugdymo ir verslo institucijomis. 

78.1.  Prioriteto įgyvendinimo tikslai: 

78.1.1. Darbo rinkos poreikius atitinkančių mokinių praktinių gebėjimų ir įgūdžių 

įgijimo užtikrinimas.  

78.1.1.1. Tikslo įgyvendinimo uždaviniai: 

78.1.1.1.1. Atnaujinti vykdomas profesinio mokymo programas diegiant modulines 

profesinio mokymo programas; 

78.1.1.1.2. Gerinti besimokančiųjų asmenų pasirengimą kvalifikuotai praktinei veiklai 

darbo vietoje; 

78.1.1.1.3. Organizuoti profesinės karjeros planavimo paslaugų teikimą; 

78.1.1.1.4. SPMC įveiklinimas. 

78.1.2. Plėtoti formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybes, orientuotas į 

mokymąsi visą gyvenimą. 

78.1.2.1. Tikslo įgyvendinimo uždaviniai: 

78.1.2.1.1. Plėtoti darbo patirties tobulinimą profesiniame mokyme; 

78.1.2.1.2. Organizuoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir jo metu įgytų kompetencijų 

vertinimą bei pripažinimą; 

78.1.2.1.3. Sudaryti galimybes suaugusiems, neturintiems vidurinio išsilavinimo, grįžti į 

švietimo sistemą. 

78.1.3. Siekti mokinių psichologinės ir socialinės gerovės. 
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78.1.3.1. Tikslo įgyvendinimo uždaviniai: 

78.1.3.1.1. Organizuoti bendrųjų socialinių paslaugų teikimą; 

78.1.3.1.2. Įgyvendinti planingas ir sistemingas priemones, padedančias stiprinti mokinio 

asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius, mažinančius rizikos veiksnių įtaką; 

78.1.3.1.3. Ugdyti socialines ir emocines mokinių kompetencijas; 

78.1.3.1.4. Užtikrinti psichologiškai ir fiziškai mokiniui saugią aplinką. 

78.1.4. Gerinti mokinių gyvenimo ir mokymosi sąlygas bendrabutyje. 

78.1.4.1. Tikslo įgyvendinimo uždaviniai: 

78.1.4.1.1. Kurti mokinių kūrybingumo ugdymo(-si), mokymosi ir laisvalaikio aplinką; 

78.1.4.1.2. Pagerinti bendrabučio patalpų infrastruktūrą. 

79. III prioritetas – nuolat tobulėjančios, rezultatyviai dirbančios, reflektuojančios 

pedagoginės ir administracinės bendruomenės, tenkinančios ugdymo programų reikalavimus, 

suformavimas. 

79.1. Prioriteto įgyvendinimo tikslai: 

79.1.1. Tobulinti darbuotojų bendrąsias ir profesines kompetencijas orientuotas į 

inovatyvumą, kokybę ir veiksmingumą.  

79.1.1.1. Tikslo įgyvendinimo uždaviniai: 

79.1.1.1.1. Tobulinti darbuotojų kompetencijas; 

79.1.1.1.2. Formuoti apmąstančios, nuolat tobulėjančios ir rezultatyviai dirbančios, 

profesionalios pedagoginės bendruomenės lygį; 

79.1.1.1.3. Vykdyti mokytojų kvalifikacijos ir atestacijos kriterijų įgyvendinimą. 

79.1.2. Darbo efektyvumo didinimas. 

79.1.2.1. Tikslo įgyvendinimo uždaviniai: 

79.1.2.1.1. Stabilizuoti darbuotojų poreikį; 

79.1.2.1.2. Darbuotojų mikroklimato tyrimas; 

79.1.2.1.3. Taikyti motyvacines priemones darbuotojams; 

79.1.2.1.4. Atlikti darbuotojų vertinimą ir įsivertinimą. 

79.1.3. Kauno TPMC bendruomenės sutelkimas pagrindinių Kauno TPMC veiklų 

įgyvendinimui. 

79.1.3.1. Tikslo įgyvendinimo uždaviniai: 

79.1.3.1.1. Formuoti įstaigos kultūrą; 

79.1.3.1.2. Įvertinti Kauno TPMC veiklas savivaldoje; 

79.1.3.1.3. Bendradarbiauti su mokiniais; 

79.1.3.1.4. Bendradarbiauti su tėvais, socialiniais partneriais. 

79.1.4. Užtikrinti ugdymo proceso ir vadybinės veiklos kokybę. 
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79.1.4.1. Tikslo įgyvendinimo uždaviniai: 

79.1.4.1.1. Tobulinti ir atnaujinti kokybės vadybos sistemą. 

79.1.4.1.2. Įdiegti vidaus audito sistemą; 

79.1.4.1.3. Plėtoti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą. 

80. IV Prioritetas – inovatyvių priemonių, prisidedančių prie racionalaus ugdymo 

turinio ir aplinkos veikimo, įgyvendinimas. 

80.1. Prioriteto įgyvendinimo tikslai: 

80.1.1. Inovatyvių priemonių panaudojimas ugdymo procese. 

80.1.1.1. Tikslo įgyvendinimo uždaviniai: 

80.1.1.1.1. Efektyvinti virtualios mokymosi aplinkos naudojimą įgyvendinant profesinio 

mokymo programas; 

80.1.1.1.2. Ugdyti mokinių praktinius įgūdžius  naudojant 3D technologijas; 

80.1.1.1.3. Organizuoti regioninius, nacionalinius ir tarptautinius profesinio 

meistriškumo konkursus; 

80.1.1.1.4. Dalyvavimas regioniniuose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio 

meistriškumo konkursuose. 

80.1.2. Produktyvių, inovacijas skatinančių ryšių plėtra ir mokymo(si) aplinkų 

modernizavimas. 

80.1.2.1. Tikslo įgyvendinimo uždaviniai: 

80.1.2.1.1. Sudaryti sąlygas besimokantiesiems ir darbuotojams vykti į profesinio 

mokymo praktikas užsienyje; 

80.1.2.1.2. Plėtoti atvykstamąjį mobilumą; 

80.1.2.1.3. Turtinti mokymo(-si) aplinkas ir infrastruktūrą. 

80.1.3. Stiprinti Kauno TPMC įvaizdį ir žinomumą. 

80.1.3.1. Tikslo įgyvendinimo uždavinys – populiarinti Kauno TPMC veiklas realioje ir 

virtualioje erdvėse. 

80.1.4. Užtikrinti kokybišką centro bendruomenės aprūpinimą ugdymo ir 

informavimo priemonėmis. 

80.1.4.1. Tikslo įgyvendinimo uždaviniai: 

80.1.4.1.1. Kauno TPMC darbuotojams ir mokiniams teikti informacines paslaugas; 

80.1.4.1.2. Rengti kultūrinius projektus; 

80.1.4.1.3. Skatinti el. turinio leidinių prieinamumą. 

80.1.5. Turtinti (plėtoti) mokymo(-si) aplinkas ir infrastruktūrą. 
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80.1.5.1.  Tikslo įgyvendinimo uždavinys – modernizuoti teorinio mokymo kabinetus ir 

praktinio mokymo dirbtuves. 

 

Direktorius      Paulius Čepas 
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