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I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

Kauno technologijų mokymo centras (toliau – Kautech) veiklą pradėjo 2022 m. rugsėjo 

1 d. Kautech įkurtas sujungimo būdu reorganizavus viešąją įstaigą Kauno technikos profesinio 

mokymo centrą, viešąją įstaigą Vilkijos žemės ūkio mokyklą ir viešąją įstaigą Kauno statybos ir 

paslaugų mokymo centrą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. nutarimas 

Nr. 433 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Kauno technikos profesinio mokymo centrą, 

viešąją įstaigą Vilkijos žemės ūkio mokyklą ir viešąją įstaigą Kauno statybos ir paslaugų mokymo 

centrą“).  

Kautech strateginio veiklos plano tikslas – įgyvendinti Kautech viziją, siekiant 

sistemingos ir efektyvios bendruomenės veiklos, suteikiant asmeniui tokį išsilavinimą, kuris sudarytų 

sąlygas jam mokytis visą gyvenimą, siekti naujų kompetencijų ir kvalifikacijų, reikalingų jo karjerai 

ir gyvenimo įprasminimui.  

 

II SKYRIUS 

IŠORINĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

 

Kiekvienos aplinkos pagrindiniai teigiami ir neigiami veiksniai nustatomi pagal politinės, 

ekonominės, socialinės ir technologinės aplinkų (PEST) analizę. Šie išorinės aplinkos teigiami ir 

neigiami veiksniai turi įtakos Kautech vykdomai veiklai ir formuoja 2023–2025 m. strateginę veiklą. 

Įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką, profesinio mokymo (toliau 

– PM) sėkmingumas vertinamas pagal strateginiuose dokumentuose numatytus siekinius. Stebimi šie 

aspektai: priėmimo į valstybės finansuojamas vietas plano įgyvendinimas, pameistrystės plėtra, PM 

patrauklumas ir 20–34 metų amžiaus asmenų, kurie baigė profesinį mokymą prieš 1–3 metus, 

užimtumas. 

Politinė aplinka. 

PM sistemos pagrindinis tikslas – sudaryti sąlygas įvairių poreikių ir gebėjimų asmeniui 

įgyti kvalifikaciją ir kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijų, ekonomikos ir 

kultūros lygį, laiduojančias šalies ūkio pažangą, konkurencingumą tarptautinėje rinkoje ir darnų 

vystymąsi, bendruosius gebėjimus, padedančius asmeniui įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo 

rinkoje, mokytis visą gyvenimą, tobulinti ir keisti savo kvalifikaciją.  

PM yra ta švietimo grandis, kurioje jos dalyviai lanksčiausiai ir greičiausiai geba reaguoti 

į darbdavių poreikius bei kompetencijų trūkumą. Todėl profesinio mokymo įstaigos (toliau - PMĮ) 

yra labai svarbios įgyvendinant strategijos „Lietuva 2030“ tikslą: sumani visuomenė – besimokanti 

visuomenė: moderni ir dinamiška, pasirengusi ateities iššūkiams ir gebanti veikti nuolat kintančiame 

pasaulyje. Siekiama, kad Lietuva pagal mokymosi visą gyvenimą rodiklį 2030 m. užimtų 18 vietą 

tarp 28 ES šalių (dabar yra 21).  

Vadovaujantis ilgalaikės valstybės pažangos strategijos ,,Lietuva 2030“ sumanios 

visuomenės vizija, taip pat Valstybine švietimo 2013–2022 m. ir Nacionalinio saugumo strategijomis, 

tarptautinių švietimo organizacijų rekomendacijomis, svarbiausi švietimo raidos strateginių pokyčių 

tikslai, pažangos uždaviniai ir principai įtvirtinti 2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane 

(centriniame valstybės pokyčių planavimo dokumente (NPP)).  

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 13 d. 

įsakymu Nr. V-547 patvirtintas Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2022 metų 

bendrasis planas. Tinklo vystymo tikslas ‒ profesinio mokymo prieinamumo ir kokybės bei paslaugų 

atitikties nacionaliniams ir regioniniams ūkio raidos ir darbo rinkos poreikiams užtikrinimas.  

Tinklo vystymo uždaviniai: optimizuoti valstybinių PMĮ tinklą; optimizuoti vykdomų 

PM programų pasiūlą teritoriniu principu; optimizuoti ir sutelkti žmogiškuosius išteklius regiono 

profesinio mokymo įstaigose; optimizuoti PMĮ turtą ir tikslingai paskirstyti investicijas į 

infrastruktūrą; užtikrinti kokybišką PM paslaugų prieinamumą. 
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Vienos iš esminių tinklo vystymo nuostatų yra: PM programų atitikties derinimas su 

nuolat kintančiais darbo rinkos poreikiais, jų pasiūla siejama su šalies ir regionų ūkine, socialine ir 

kultūrine raida; įvertinami demografiniai pokyčiai bei prognozės šalyje. 

PM valstybės finansuojamų vietų skaičiaus planavimas kasmet vykdomas pirmiausia 

Vyriausybės nutarimu, kai nustatomas preliminarus priėmimo į profesinį mokymą vietų skaičius, 

kuris paskirstomas pagal ekonominės veiklos rūšis, prieš tai atsižvelgus į regioninių plėtros tarybų 

siūlymus. PMĮ turi ribotas galimybes daryti įtaką joms skiriamų vietų skaičių ir jų paskirstymą tarp 

švietimo sričių, mokymo formų ir mokymo programų. Nesukuriamos paskatos sėkmingai 

dirbančioms PMĮ įgyvendinti ilgalaikius projektus, skirtus teikti aukštesnės kokybės PM, atnaujinti 

programas, didinti priimamų moksleivių skaičių. 

Nors šis modelis pradėtas taikyti po Profesinio mokymo įstatymo pakeitimų 2018 m., 

tačiau per tą laiką išryškėjo modelio trūkumai ir nepagrįsta, kad pradėtas taikyti modelis prisidėjo 

sprendžiant esmines profesinio mokymo problemas. Vyriausybės strateginės analizės centro 

duomenimis 2019-2021 m. laikotarpiu profesinio mokymo absolventų įsidarbinimo rodiklis išliko 

žemas ir nesiekė 70 proc. (2019 m. – 67,3 proc.; 2020 m. – 56,8 proc.; 2021 m. – 69,8 proc.).1  

Duomenys rodo, kad priėmimo į profesinį mokymą planavimo ir priėmimo modelis iki 2022 m. 

nepakankamai atliepia regioninius darbo rinkos ir profesinio mokymo plėtros poreikius. Profesinio 

mokymo įstatymas be kitų dalykų reguliuoja profesinio mokymo organizavimą, kuris apima ir 

priėmimą į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas. Todėl, siekiant profesinio mokymo 

planavimo transformacijos, inicijuotas Profesinio mokymo įstatymo keitimas, kuris turės įtakos PM 

sistemos kaitai. Profesinio mokymo įstatymo įgyvendinimo patirtis rodo, kad dabartinis planavimo 

procesas yra nepakankamai lankstus, norint reaguoti į regioninius darbo rinkos ar profesinio mokymo 

plėtros poreikius. Pavyzdžiui, vietos valdžia regionuose neturi svertų reguliuoti priėmimo pagal PMĮ 

atsižvelgiant į PM kokybę tame regione. PMĮ galimybės keisti nustatytas priėmimo kvotas irgi ribotos 

dėl centralizuoto planavimo.  

PM skiriama vis daugiau dėmesio kartu keliant aukštesnius reikalavimus. Pastaruoju 

metu suformuota bendra patrauklesnio, labiau orientuoto į karjerą, lankstesnio, tarptautiškesnio 

profesinio mokymo vizija. Pasirašytas Nacionalinis susitarimas dėl Lietuvos švietimo politikos 

(2021-2030). Pagrindiniai susitarimai dėl PM: iki 2024 metų sukurti sąlygas, kad visiems mokiniams 

būtų teikiamas ugdymas karjerai, profesinis informavimas ir konsultavimas; ne mažiau kaip pusę PM 

programų organizuoti praktine forma (pameistrystė, mokymasis darbo vietoje, praktinis mokymas ir 

t. t.); sukurti ir įdiegti mokymosi visą gyvenimą tikslinės finansinės paramos sistemą.  

Ekonominė aplinka.  

Priėmimo į PMĮ rezultatai parodo, kad tiek pirminio, tiek tęstinio PM mastas šalyje 

didėja. 2022 m. II ir III kvalifikacijų lygmens programose sudaryta 4 605 sutarčių. Daugiausia 

mokymo sutarčių sudaryta Kauno m. – 863. Mokytis pagal IV ir V lygmens profesinio mokymo 

programas pasirinko ir mokymo sutartis sudarė 15 901 asmuo. Daugiausia sutarčių dėl IV ir V 

lygmens programų sudaryta taip pat Kauno mieste – 3 942. Dėl programų, kurios suteikia vidurinį 

išsilavinimą kartu su profesine kvalifikacija, sudarytos 4 694 mokymo sutartys. Kauno m. 

savivaldybėje tokių sutarčių sudaryta daugiausiai – 777. Tiek 2021 m., tiek ir 2022 m. didžioji dalis 

stojančiųjų profesinio mokymo programas rinkosi mokytis Kaune ir Vilniuje. Kaune sudarytos 5 759 

mokymo sutartys (2021 m. – 5 628), o Vilniuje – 4 568 (2021 m. – 4 595). Nuo 2020 metų pastebima, 

kad daugiausia mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų (VF) sudaryta inžinerijos ir 

inžinerinių profesijų, paslaugų asmenims, sveikatos priežiūros, architektūros ir statybos švietimo 

srityse. 2 

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2020 metų pabaigoje Lietuvos darbo rinkoje 

dirbo 1,352 mln. žmonių, o 2021 metų pabaigoje – 1,375 mln. žmonių.  2020 m. daugiausia užimtų 

gyventojų dirbo specialistais – 334,6 tūkst. (24,6 proc. visų dirbančių gyventojų), kvalifikuotais 

darbininkais ir amatininkais – 188,2 tūkst. (13,9 proc.) bei paslaugų sektoriaus darbuotojais ir 

 
1 Profesinis mokymas Lietuvoje 2021, STRATA, 2022.  
2 2022 m. bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas apžvalga. https://lamabpo.lt/wp-

content/uploads/2022/12/2022-m.-bendrojo-priemimo-i-Lietuvos-profesinio-mokymo-istaigas-rezultatu-apzvalga.pdf  

https://lamabpo.lt/wp-content/uploads/2022/12/2022-m.-bendrojo-priemimo-i-Lietuvos-profesinio-mokymo-istaigas-rezultatu-apzvalga.pdf
https://lamabpo.lt/wp-content/uploads/2022/12/2022-m.-bendrojo-priemimo-i-Lietuvos-profesinio-mokymo-istaigas-rezultatu-apzvalga.pdf


4 
 

 

 

pardavėjais – 183,2 tūkst. (13,5 proc.). Mažiausiai užimtų gyventojų dirbo kaip kvalifikuoti žemės, 

miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai – 49,7 tūkst. (3,7 proc.) ir įstaigų tarnautojai – 65,9 tūkst. 

(4,8 proc.). Palyginti su 2019 ir 2020 metais, 2021 metais augo darbuotojų poreikis daugumoje 

veiklos sričių. 2019 m. pabaigoje fiksuota 17 271 laisva darbo vieta, 2020 m. pabaigoje – 15 648, o  

2021 m. pabaigoje – 24 416. Darbo rinkoje didžiausias trūkumas buvo juntamas transporto ir 

saugojimo, apdirbamosios gamybos, didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto 

priemonių ir motociklų remonto, viešojo valdymo ir gynybos bei žmonių sveikatos priežiūros ir 

socialinio darbo veiklos sričių darbuotojų. Užimtumo tarnybos duomenimis, daugiausiai 2021 m. 

registruotų laisvų darbo vietų buvo skirta kvalifikuotiems darbininkams – 52,6 proc. Lietuvos darbo 

rinkoje per paskutiniuosius 10 metų (2012–2022 metais) labiausiai trūkstamų darbuotojų skaičius 

augo transporto ir saugojimo – daugiau kaip 5 kartus – bei informacijos ir ryšių – 5,3 karto – srityse.3 

Remiantis VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atliktomis įžvalgomis apie esamą investuotojų 

poreikį bei prognozuojant potencialias investicijas, matoma, kad inžinerinei pramonei rengiamų 

specialistų poreikis yra gerokai didesnis už dabartinę pasiūlą. Net 82 proc. inžinerinės pramonės 

įmonių jau dabar susiduria su darbuotojų trūkumu, o samdomų darbuotojų skaičiaus šiame sektoriuje 

augimas iki 2025 m., tikėtina, bus apie 3,5 proc. kasmet. Prognozuojama, kad iki 2025 m. inžinerinės 

pramonės sektoriuje bus sukurta daugiau nei 12630 naujų darbo vietų, iš kurių bent 25 proc. bus 

reikalingi Kauno apskrityje.4 

Pagal numatomus 2022 metų PMĮ tinklo pertvarkos rezultatų (teikiamų PM paslaugų 

kokybės) vertinimo kriterijus 2022 metų pabaigoje PMĮ, kuriose nevykdomas profesinis mokymas 

pameistrystės mokymo forma dalis, turėjo būti 39 proc. Planuojama, kad iki 2024 m. pabaigos šį 

rodiklį pavyks sumažinti iki 0 proc.  2022 metais įsidarbinusių 20–34 metų asmenų, prieš 1–3 metus 

gavusių profesinio mokymo diplomą kartu su viduriniu išsilavinimu arba po to, kai įgijo vidurinį 

išsilavinimą, dalis – 67 proc. Planuojama, kad 2025 m. dirbs 80 proc. 20–34 metų asmenų, prieš 1–3 

metus gavusių profesinio mokymo diplomą. Nustatyta, kad 2022 m. Lietuvoje buvo 37 proc. 

profesinio mokymo įstaigų, įgyvendinančių programas, kurios teikia aukštą pridėtinę vertę turinčias 

kvalifikacijas. Numatoma, kad iki 2024 m. pabaigos ši reikšmė turi išaugti iki 50 proc. Mokinių, kartu 

su profesija siekiančių įgyti ir vidurinį išsilavinimą (ISCED 3), 2022 m. dalis – 26 proc. Planas, kad 

ši besimokančiųjų dalis iki 2024 metų pabaigos didės iki 35 proc.5 

Išnagrinėjus Kauno regiono PMĮ programas, priėmimo dinamiką ir įstaigų mokymo 

programų struktūrą, matoma, jog PMĮ vykdomų programų struktūra – plačiąja prasme – atitinka 

regiono ekonomikos struktūrą, t. y. tiek Kauno mieste, tiek visame regione yra užtikrinta įvairaus 

turinio PM paslaugų pasiūla – sukurtos sąlygos tenkinti suaugusiųjų asmenų individualius ir darbo 

rinkos poreikius. Įvertinus poreikį Kauno regione atliepti darbo rinkos poreikius ir turėti stiprią PMĮ 

Pramonės 4.0 srityje, apimančią inžinerines technologijas, žemės ūkį, statybą, šiose srityse sparčiai 

plėtojantis energijos vartojimo efektyvumo, žiedinės ekonomikos ir skaitmeninimo procesams, 

planuojamos tikslingos investicijos, kurios aktualios visiems trims sektoriams. Žemės ūkį aptarnauja 

kitos verslo šakos – technika, statyba, logistika ir transportavimas, todėl kompetencijų ir išteklių 

sujungimas yra tikslingas. Kauno technikos profesinio mokymo centro, Kauno statybos ir paslaugų 

mokymo centro ir Vilkijos žemės ūkio mokyklos sujungimu tikimasi stipraus Kauno regiono 

Pramonės 4.0 srityje lyderiaujančio centro įkūrimo bei numatyti investicijas į praktinio mokymo 

infrastruktūros plėtojimą. 

Socialinė aplinka.  

Palyginus su kitais šalies regionais, Kauno regionas pasižymi gana didele pramonės 

sektoriuje užimtų̨ asmenų̨ dalimi, kuri 2020 m. pabaigoje sudarė 20 proc. Didžiausias santykinis 

augimas per analizuojamą laikotarpį Kauno regione buvo būdingas paslaugų sektoriui – 2015–2019 

 
3 Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko 

(dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2022 metų bendrasis planas.  
4 Investuok Lietuvoje 2020 m. gruodžio 14 d. raštas Nr.2020-479-S „Dėl investuotojams reikalingų specialistų Kauno 

regione“.  
5 Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko 

(dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2022 metų bendrojo plano 1 priedas. 
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metų laikotarpiu šis sektorius augo beveik 5,7 proc. Per pastaruosius penkerius metus stabiliausia 

(dirbančiųjų kaitos aspektu) ūkio šaka Kauno regione vadintinas statybos sektorius, kuriam 

priskirtinų užimtųjų skaičius per pastaruosius penkerius metus ir nežymiai augo, ir nežymiai mažėjo, 

bet per visą analizuojamą laikotarpį sudarė maždaug 8 proc. visų regiono užimtųjų. Per pastaruosius 

penkerius metus Kauno regione labiausiai sumažėjo žemės ūkio sektoriuje skaičiuojamų užimtųjų̨ 

(nuo 14,0 tūkst. užimtųjų 2015 m. pabaigoje iki 9,1 tūkst. užimtųjų 2020 m. pabaigoje), šiam sektoriui 

per analizuojamą laikotarpį susitraukus netgi 35 proc. 

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2021 m. pradžioje Kauno regione buvo 350 

302 darbingo amžiaus asmenys ir 125 355 pensinio amžiaus asmenys. Tai (prisimenant užimtųjų 

skaičiaus pasiskirstymo pagal ūkio šakas analizę) rodo, jog daugiau nei ketvirtadalis regione 

gyvenančių̨ darbingo amžiaus asmenų̨ nedirba arba jų pajamų šaltinis yra trumpalaikiai įvairaus 

pobūdžio darbai. Tai taip pat gali reikšti, kad šie asmenys yra rinkoje nepaklausios kvalifikacijos arba 

nekvalifikuoti, todėl jiems sunku rasti priimtinai apmokamą samdomą darbą. Kauno regione esant 

dideliam skaičiui darbingo amžiaus asmenų, taip pat dominuojant paslaugų sektoriui ir esant itin 

reikšmingiems pramonės bei statybos sektoriams, šiame regione yra palanki ir perspektyvi aplinka 

plėtoti sveikatinimo ir socialinių paslaugų asmenims, IT ir telekomunikacijų srities, verslo paslaugų, 

energetikos, automobilių remonto, inžinerinės pramonės ir statybos sektorių specialistų rengimą, 

kadangi šių sričių praktinio mokymo paslaugų poreikio potencialas Kauno regione yra akivaizdžiai 

didelis. Pastarąją prielaidą sustiprina dar ir didelė minimų sektorių mokymo programų paklausa 

regiono PMĮ bei prognozuojamas didžiausias įmanomas pirminio profesinio mokymo paslaugų 

gavėjų srautas mažiausiai per ateinančius dešimt metų.6 

Mokyklinio amžiaus Lietuvos gyventojų statistinių duomenų analizė, taip pat ir stojimo į 

profesinio mokymo įstaigas srauto kaitos tendencijos rodo, kad kasmet PM pasirenka apie 25 proc. 

bendrojo ugdymo mokyklose pagrindinį išsilavinimą įgijusių asmenų. Atsižvelgiant į tai ir įvertinus, 

kiek Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metais yra besimokančiųjų 

kiekvienoje klasėje, galima prognozuoti, koks srautas mokinių pasirinks PM ir vidurinį išsilavinimą 

kartu su profesine kvalifikacija įgis PMĮ per ateinančius 10 metų.7 

Didėja dėmesys vaikų individualiems bei specialiesiems poreikiams. Dėmesį įtraukiajam 

ugdymui lemia ir Švietimo įstatymo pakeitimai, kurie įsigalios palaipsniui. Vienas iš pakeitimų, kuris 

įpareigoja taikyti įtraukties principą, įsigaliojo jau nuo 2021 m. rugsėjo pirmosios. Įtraukusis 

švietimas liečia ne vien negalią turinčių vaikų ugdymą, bet ir socialinio, kalbinio, kultūrinio 

faktoriaus vertinimą švietime. Įtrauktis reiškia, kad mokyklos turėtų gebėti dirbti ir suteikti pilnavertę 

pagalbą ir daugiakalbiams mokiniams, ir iš skurdo aplinkos atėjusiems mokiniams, ir imigrantų bei 

mišrių šeimų vaikams. Ugdymo įstaigų infrastruktūra pritaikoma ir atnaujinama, tačiau rasti 

reikalingų specialistų yra gerokai sunkiau. Pabrėžiamas pagalbos mokiniui specialistų (ypač 

logopedų, psichologų) trūkumas. Šiuo metu neretai pagalbos mokiniui specialistai dirba su daugiau 

vaikų nei numatyta, didėjanti ugdymo įtrauktis dar labiau padidins jų poreikį. Įtraukusis ugdymas 

lemia poreikį naujoms pedagogų kompetencijoms, kvalifikacijoms. Įtraukusis ugdymas gali padidinti 

tiek pedagogų paklausą bendrai, tiek ženkliai padidinti reikiamus įgūdžius turinčių pedagogų 

paklausą. Išauga poreikis ir mokytojo padėjėjams. Numatoma pasekmė: įtraukiojo ugdymo diegimas 

ženkliai padidins pagalbos mokiniui specialistų poreikį, taip pat augs pedagogų, mokytojų padėjėjų 

poreikis. PM sistema išlieka atvira įvairaus amžiaus, išsilavinimo ir specialiųjų poreikių turintiems 

žmonėms.  

Nors pirminiame PM pastebimas ženklus 25–64 metų amžiaus asmenų dalies 

sumažėjimas (apie 11 procentinių punktų), tačiau didelė jų dalis pasirenka formaliojo tęstinio PM 

programas, t.  y. atskyrus pirminio ir tęstinio PM programas įvyko atitinkamo amžiaus žmonių srautų 

persiskirstymas. Kaip ir ankstesniais metais, PM paslaugos teikiamos ir įkalinimo įstaigose 

atliekantiems bausmę asmenims (2021  m.  – apie 1  proc. visų mokinių pirminiame PM). Nuo 2017 

 
6 Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko 

(dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2022 metų bendrojo plano 1 priedas. 
7 Profesinis mokymas Lietuvoje 2021, STRATA, 2022. 
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m. asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, dalis pirminiame PM padidėjo beveik dvigubai (nuo 3,6 

proc. 2017 m. iki 6,5 proc. 2021  m.).8 

Prognozuojama, jog mokinių, besimokančių ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir PM  

(išskyrus tik profesijos besimokančius), skaičius mokyklose nuo 2020-2021 m. m. iki 2024-2025 m. 

m. sumažės 3 proc. arba 15 tūkstančių Prognozuojama, kad 5674 pedagogai, dirbę mokyklose 2020–

2021 mokslo metais, per 4 metų laikotarpį išeis į pensiją. 2021-2022 m. m. į pensiją išeis apie 6 proc. 

fizikos mokytojų, dirbusių 2020-2021 mokslo metais. Tokia pati dalis į pensiją išeis užsienio kalbos 

(kita nei anglų) mokytojų. Po 4 proc. į pensija išeis matematikos, chemijos, gimtosios kalbos (ne 

lietuvių), istorijos ir muzikos mokytojų.9  

Svarbu imtis priemonių sulaikančių pedagogus nuo išėjimo iš ugdymo įstaigų, ypač tai 

svarbu tarp jaunesnių pedagogų, kur tikimybė išeiti karjeros pradžioje yra ženkliai didesnė nei 

vyresniame. Svarbu stebėti ir vertinti, ar pradedantiesiems mokytojams suteikiama reikalinga pagalba 

ir skiriamas laikas konsultacijoms, profesiniam tobulėjimui, mentorystei. Kadangi dauguma pokyčių 

numatoma 2023 ir vėlesniais metais, reikalingas išankstinis pasiruošimas jau dabar stiprinant šių 

pedagogų pritraukimą ir išlaikymą. 

Technologinė aplinka.  

Kauno regionas dėl vystomos infrastruktūros ir patogaus susisiekimo yra patrauklus 

vykdyti veiklą vietos ir užsienio kapitalo gamybos bei technologijų sektorių įmonėms. Šią tendenciją 

atspindi ir numatytos regiono ekonominės specializacijos kryptys, tokios kaip Sumani pramonė ir 

logistika bei Mokslas, technologijos ir inovacijos. Tačiau šiems sektoriams trūksta aktualių 

kvalifikuotų specialistų, ypač šiuolaikines technologijas išmanančių inžinerijos profesionalų bei 

įvairias programavimo kalbas žinančių programuotojų. Ši problema viešojoje erdvėje jau kurį laiką 

minima kaip viena ryškiausių regione ir visos šalies darbo rinkoje. 

Kauno regione lyderiaujančios pramonės 4.0 srityje PMĮ nėra. Inžinerijos srityje 

plačiausią programų pasiūlą teikia Kauno technologijų mokymo centras. Pereinant prie efektyviai 

išteklius naudojančios, žiedinės, skaitmenizuotos ir klimatui neutralios ekonomikos, dirbtinio 

intelekto ir robotikos diegimas reikšmingai keis esamas bei skatins kurti naujas darbo vietas, todėl 

Lietuvoje jau dabar reikalingos tikslingos investicijos į konkurencingas bei stiprias profesinio 

mokymo įstaigas, galinčias įeiklinti naujausią įrangą. Energijos vartojimo efektyvumas, žiedinė 

ekonomika ir skaitmeninimas jau dabar transformuoja ir statybų ekosistemą, todėl statybos sektoriaus 

darbuotojų rengimas turi vykti lygiagrečiai su žaliąja ir skaitmenine transformacija ir prisidėti prie 

ES renovacijos bangoje nustatytų tikslų siekimo Lietuvoje. 

„Investuok Lietuvoje“ atlikto tyrimo duomenimis, 2019 m. Kauno regione 913 asmenys 

pasirinko inžinerinės srities PM programas (žr. 3.2.2 paveikslą). Inžinerinei pramonei aktualias 

programas (metalo apdirbimo staklininko, elektriko, suvirintojo, atsinaujinančios energetikos įrangos 

montuotojo) rinkosi 326 asmenys, tačiau tik 13 mokinių pasirinko Pramonei 4.0 aktualią metalo 

apdirbimo staklininko programą. Siekiant didinti inžinerinei pramonei ir Pramonei 4.0 aktualių 

programų pasiūlą, 2021 m. Kauno technikos profesinio mokymo centrui skirta 2 mln. eurų investicijų 

mokymo įrangai įsigyti. Tačiau reikalingos ir kitos centrą stiprinančio priemonės, leisiančios siūlyti 

ir išlaikyti darbo rinkai aktualias, tačiau tarp stojančiųjų vis dar nedidelio populiarumo sulaukiančias 

profesinio mokymo programas.10  

Ketvirtoji pramonės revoliucija keičia darbo specifiką, procesą bei žmogaus vietą ir 

savijautą darbo rinkoje, keičiasi ir įgūdžiai, reikalingi darbo atlikimui. Dėl ketvirtosios pramonės 

revoliucijos pabrėžiamas darbuotojų perkvalifikavimas, kuris padėtų užtikrinti, kad žmonės visame 

pasaulyje turėtų išsilavinimą, kvalifikaciją ir įgūdžius, tenkinančius šiandienos besikeičiančios darbo 

vietos reikalavimus ir padėtų ruoštis ateities darbams.  

Pasaulio Užimtumo tarnybos duomenimis, Pasaulio ekonomikos forumas kartu su 

vyriausybėmis ir pasaulinėmis kompanijomis 2020 m. sausio mėn. Davose paskelbė „Reskilling 

 
8 Profesinis mokymas Lietuvoje 2021, STRATA, 2022. 
9 Profesinis mokymas Lietuvoje 2020,  STRATA, 2021.  
10 Inžinerinės pramonės specialistų rengimas profesinio mokymo įstaigose ir integracija darbo rinkoje, Investuok 

Lietuvoje, 2021.  
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Revolution“ iniciatyvą, kurios tikslas – iki 2030 m. suteikti 1 mlrd. žmonių geresnį išsilavinimą, 

įgūdžius ir darbo vietas. Ypatingas dėmesys skiriamas įgūdžiams ir darbo vietoms, atsirandančioms 

dėl ketvirtosios pramonės revoliucijos, kuri, pasak ekspertų, ateinantį dešimtmetį pakeis daugiau nei 

1 mlrd. darbo vietų – beveik trečdalį darbo vietų visame pasaulyje, o netolimoje ateityje – 2022 m. – 

133 mln. darbo vietų11. 

Norint užtikrinti spartesnę valstybės ekonomikos plėtrą, visuose ūkio sektoriuose būtina 

aktyviau diegti inovacijas. Padėdama įveikti šį iššūkį, PM sistema turi teikti kokybiškas, darbo rinkos 

poreikį atitinkančias paslaugas, kurių poreikis vis didėja.  

PM sistema neišvengiamai turi parengti darbuotojus, gebančius dirbti naujomis 

inovatyviomis technologijomis. Tam reikalingas laiku atliktas mokymo išteklių ir turinio 

atnaujinimas. Sukurtas sektorinių praktinio mokymo centrų (toliau – SPMC) tinklas turi kelti ne tik 

įveiklinimo klausimą, bet svarstyti ir atsinaujinimo bei plėtros galimybes. Vienas iš SPMC steigimo 

tikslų yra padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, gerinant besimokančių 

asmenų pasirengimą praktinei veiklai. SPMC koncepcijoje12 numatyta, kad centrai negali tapti tiesiog 

investicija, jie turi būti kuo plačiau panaudojami. Planuota, kad 2020 m. 80 proc. mokinių mokysis 

su naujausia įranga, esančia SPMC (Valstybinio audito ataskaita, 2020).  

Pandemijos metu mokykloms pradėjus dirbti nuotoliniu būdu, kilo iššūkis užtikrinti 

nenutrūkstamą ugdymo procesą. Nuspręsta pačioms mokyklos suteikti daugiau finansinių galimybių 

įsigyti kuo daugiau skaitmeninio ugdymo priemonių, kurios gali būti naudojamos ne tik nuotoliniam 

mokymui, bet ir dirbant įprastai. Tam 2020 m. papildomai buvo skirta 14 mln. eurų, arba 8 kartus 

daugiau nei būdavo skiriama iki šiol. Mokyklos gali įsigyti papildomai kompiuterinės įrangos, 

skaitmeninių ugdymo priemonių, finansuoti mokytojų skaitmeninės kompetencijos tobulinimo 

kursus.  

 

Pastaraisiais metais  politinis, ekonominis, socialinis kontekstas pasižymi sparčiais ir 

sunkiai prognozuojamais pokyčiais, kurie dažnu atveju negali būti suvaldomi Lietuvos pastangomis, 

bei dideliu neapibrėžtumu, kurį lemia technologinė pažanga, globalizacija, įtempta tarptautinė 

situacija, besikeičiantis gyventojų vartojimo pobūdis ir kt. Covid – 19 pandemija ir su ja susijusios 

karantino bei žmonių judėjimo apribojimai, karas Ukrainoje ir tarptautinės sankcijos, išaugusi 

imigracija, regioninės prekybos ir transporto srautų pokyčiai, aukšta infliacija, nutrūkę ekonominiai 

ryšiai ar pan. padarė ir vis dar daro didelį poveikį įvairiems Lietuvos ekonomikos sektoriams (ypač 

viešojo maitinimo, turizmo, prekybos, transporto, statybų sektoriams ir kt.). 

 

III SKYRIUS 

 VIDINIŲ VEIKSNIŲ IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

 

Organizacinė struktūra 

 

Kautech teisinė forma – viešoji įstaiga. Įstaigos priklausomybė – valstybinė. Įstaigos 

dalininkai: Lietuvos Respublika (toliau – valstybė), Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno Petrašiūnų 

darbo rinkos mokymo centras“ (juridinio asmens kodas 133663153). Valstybės, kaip Įstaigos 

dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 

Įstaigos pagrindinė paskirtis – profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį 

profesinį mokymą. Mokymas vykdomas pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo, formaliojo profesinio 

(pirminio ir tęstinio), formaliojo profesinio kartu su socialinių įgūdžių ugdymo programa bei 

neformaliojo profesinio mokymo, neformaliojo švietimo programas.  

 
11 Užimtumo tarnyba. Darbo rinkos ateitis: https://uzt.lt/darbo-rinka/metine-prognoze/  
12 Švietimo ir mokslo ministro 2007-05-31 įsakymas Nr. ISAK-1039: centras negali tapti tiesiog investicija, kurios 

pagrindu tam tikroje profesinio mokymo įstaigoje yra sukuriama moderni technologinė bazė. Pastaroji turi tapti stimulu 

pačiai įstaigai susikurti kokybišką naują valdymo ir paslaugų teikimo kultūrą. Investicijos turėtų skatinti 

bendradarbiavimą naudojantis profesinio mokymo ištekliais.   

https://uzt.lt/darbo-rinka/metine-prognoze/
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Įstaigos 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. 

Kautech sistemingai taiko kokybės vadybos sistemą. 2022 m. lapkričio 3 d. patvirtinta 

Kokybės vadybos politika, tikslai bei kokybės vadovas (direktoriaus 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymas 

Nr. 01-90). 2022 m. gruodžio 22 d.  įstaigoje atliktas išorinis KVS pirminio sertifikavimo antrosios 

priežiūros auditas. Audito metu neatitikčių nenustatyta. Įstaigai išduotas sertifikatas (reg. Nr.  

23K.2046) patvirtina, kad Kokybės vadybos sistema sukurta, įdiegta ir palaikoma. Kauno 

technologijų mokymo centras atitinka LST EN ISO 9001:2015/(ISO 9001:2015) reikalavimus. 

Kautech veikia 9 PM skyriai, įregistruoti skirtingais adresais. PM taip pat vykdomas 

Kauno tardymo izoliatoriuje (Technikos g. 35, Kaunas). Žeimenos skyriuje mokosi 5-8 klasių 

mokiniai, turintys didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl elgesio ir emocijų 

sutrikimų (12 mokinių). Socialinių paslaugų skyriuje pagal pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių 

(didelių arba labai didelių) turintiems mokiniams vykdomos PM programos (mokosi 230 mokiniai). 

Kautech PM pagrindą sudaro inžinerinio profilio bei architektūros ir statybos švietimo 

srities profesijos.  

Kautech veikia šios savivaldos institucijos, kurios telkia bendruomenę demokratiniam 

įstaigos valdymui, padeda priimant strateginius sprendimus, skirtus įstaigos veiklos planavimui, 

įgyvendinimui ir tobulinimui: 

• Įstaigos taryba (kolegialus valdymo organas), kuri atlieka Švietimo įstatyme 

numatytas ir įstaigos įstatuose apibrėžtas funkcijas, priima sprendimus ir teikia siūlymus dėl įstaigos 

veiklos planavimo, organizavimo bei teikia apie tai  informaciją LR Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijai; 

• Centro taryba (savivaldos institucija) ir Mokinių taryba, kurios svarsto Kautech 

veiklos klausimus ir pagal kompetenciją, nustatytą įstatuose, priima sprendimus, teikia siūlymus 

direktoriui, atlieka visuomeninę įstaigos valdymo stebėseną; 

• Įstaigos Mokinių taryba – įstaigos mokinių savivaldos institucija, atstovaujamuoju 

būdu Įstaigoje įgyvendinanti mokinių savivaldos teisę. 

 

Žmogiškieji ir materialieji ištekliai 

 

Kautech strateginės veiklos siekiamybė – formuoti nuolat tobulėjančios, rezultatyviai 

dirbančios, reflektuojančios pedagoginės ir administracinės bendruomenės, tenkinančios švietimo 

veiklos reikalavimus, lygį.  

Augant besimokančiųjų inžinerinio profilio profesijose skaičiui, Kautech didėja 

profesijos mokytojų poreikis šios srities PM programų įgyvendinimui. Sprendžiant žmogiškųjų 

išteklių trūkumo problemą Kautech priimami PM programose keliamus išsilavinimo reikalavimus 

atitinkantys darbuotojai (profesijos mokytojai), kuriems sudaromos sąlygos per metus išklausyti 

pedagoginių psichologinių žinių bei specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos tobulinimo kursus. Mokytojai, kuriems kvalifikacinė kategorija nesuteikta, 

vadovaujantis Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos 

nuostatais, yra skatinami atestuotis. 

2023 m. sausio1 d. įstaigoje dirbo 453 darbuotojai. Iš jų 56 bendrojo ugdymo mokytojai, 

150 profesijos mokytojų, 247 – kitas įstaigos personalas. 

1 lentelė. Informacija apie Kautech mokytojų turimas kvalifikacines kategorijas  2023 m. 

Vadybinės 

kategorijos 

Mokytojai 

(nesuteiktos 

kvalifikacinės 

kategorijos) 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojai Vyresnieji 

mokytojai 

Mokytojai 

metodininkai 

Mokytojai 

ekspertai 

8 64 25 63 39 15 
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Kiekvienais mokslo metais auga mokytojų skaičius, kuriems nesuteikta kvalifikacinė 

kategorija. 2023 metų pradžioje tokių mokytojų buvo 64. Didelę dalį šio skaičiaus sudaro pastaraisiais 

metais naujai dirbti priimti profesijos mokytojai. Tai reiškia, kad Kautech dirba 31 proc. profesijos 

mokytojų, neturinčių aukštesnės kaip mokytojo (atestuoto) kategorijos.  

Kautech kvalifikacijos tobulinimo sistemoje, vadovaujantis LR Švietimo įstatymu, 

kiekvienam mokytojui yra sudaromos sąlygos tobulinti kvalifikaciją bent 5 dienas (arba 36 val.) per 

metus. Lentelėje pateikiami duomenys apie mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.  

2 lentelė. Kvalifikacijos tobulinimas 2022 m.  

Bendrojo ugdymo mokytojai 

Metai 

Bendrojo ugdymo mokytojų, 

tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Dalis nuo bendrojo ugdymo mokytojų 

skaičiaus įstaigoje, procentais 

Iki 5 dienų 

per metus 

5 ir daugiau dienų per 

metus 

Iki 5 dienų 

per metus 

5 ir daugiau dienų per 

metus 

2022 17 39 30,36 69,64 

Profesijos mokytojai 

Metai 

Profesijos mokytojų, tobulinusių 

kvalifikaciją, skaičius 

Dalis nuo bendro profesijos mokytojų  

skaičiaus įstaigoje, procentais 

Iki 5 dienų 

per metus 

5 ir daugiau dienų per 

metus 

Iki 5 dienų 

per metus 

5 ir daugiau dienų per 

metus 

2022 38 112 25,33 74,67 

Švietimo pagalbos specialistai 

Metai Švietimo pagalbos specialistų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

2022 Iki 5 dienų per metus 

(iki 36 val.) 

5 ir daugiau dienų per metus 

(36 ir daugiau val.) 
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Iš pateiktų duomenų matyti, kad 2022 metais vyravo nemaža dalis mokytojų tobulinusių 

kvalifikaciją iki 5 dienų per metus. Siekiant 2023–2025 m. strateginio veiklos iškelto tikslo – tobulinti 

darbuotojų bendrąsias ir profesines kompetencijas sudarant galimybes nuolat tobulėti bei šio tikslo 

uždavinio – užtikrinti pakankamą mokytojų dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, būtina 

strateginėje veikloje numatyti priemones, užtikrinsiančias prioritetinės veiklos srities rezultatyvų 

įgyvendinimą. 

Kautech aplinka apima 88330,11 kv. m pastatų plotą: 

40079,82 kv. m mokymo patalpų plotą;  

8253,52 kv. m gyvenamųjų patalpų plotą; 

7320,38 kv. m sporto inžinerinių statinių plotą; 

2676,39 kv. m ūkinių pastatų ir kitų inžinerinių pastatų plotą.  

Įstaigos aplinka apima daugiau nei 73 ha žemės ploto. 

Kautech veikia šie sektoriniai praktinio mokymo centrai (toliau – SPMC):  

1. Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų SPMC. 

2. Variklinių transporto priemonių remonto SPMC.  

3. Statybos SPMC.  

Kautech veikiančiuose sektoriniuose praktinio mokymo centruose įrengta praktinio 

profesinio mokymo bazė, kuri įgalina įgyti profesinę kvalifikaciją, atitinkančią Europos Sąjungos 

technologijų lygį. Technologinė įranga, naudojama praktiniam mokymui, moderni ir šiuolaikiška, 

atnaujinta ir modernizuota Europos regiono plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

lėšomis. 
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Kautech savianalizė (SSGG) 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

• Sukurta, įdiegta ir palaikoma Kokybės vadybos sistema, 

atitinkanti ISO 9001 standarto reikalavimus. 

• Nemažėjantis priimamų mokytis mokinių skaičius.  

•  Veikia trys sektoriniai praktiniai mokymo centrai, 

aprūpinti modernia, profesinio mokymo programų 

reikalavimus atitinkančia, praktinio mokymo įranga. 

•  Didėjanti atnaujintų profesinio mokymo programų 

pasiūla.  

•  Patvirtinta ir įgyvendinama Tarptautiškumo strategija 

2022–2027 m. 

•  Išvystytas tarptautinio bendradarbiavimo su užsienio 

partneriais tinklas. 

•  Kautech yra aktyvus verslo ir profesinio mokymo 

asociacijų narys.  

• Aukšti įstaigos mokinių pasiekimai (prizinės vietos) 

profesinio meistriškumo konkursuose. 

• Sukurta ir palaikoma stipri įstaigos viešinimo, 

informavimo, įvaizdžio formavimo sistema virtualioje 

erdvėje.  

• Silpnas vidinės komunikacijos (vertikalios ir 

horizontalios) ryšys, vidinės komunikacijos 

strategijos trūkumas, bendradarbiavimo kultūros 

palaikymo stoka.  

• Nepakankamas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

įsitraukimas į ugdymo proceso tobulinimą. 

• Nepakankamos darbuotojų užsienio kalbos, 

dokumentų valdymo ir IKT kompetencijos.  

• Per didelis mokinių skaičius tenkantis vienam 

švietimo pagalbos specialistui. 

• Mokymui skirtos patalpos, ugdymo turinys ir 

švietimo pagalbos teikimo sistema nėra pakankamai 

užtikrintos SUP turintiems mokiniams.  

• Per mažas mokinių, besirenkančių mokytis 

gamybos ir perdirbimo (medienos) švietimo srityje, 

kuri įgyvendinama Medienos technologijų ir baldų 

gamybos inovacijų sektoriniame praktinio mokymo 

centre (SPMC).  

• Išlieka didelis baigiamųjų kursų mokinių, 

neįgijusių kvalifikacijos, procentas.  

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

• Neformaliojo profesinio mokymo, neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo veiklos organizavimas sudaro 

aplinkybes kurti veiksmingas sąlygas mokytis visą 

gyvenimą.  

• Ugdymo organizavimas lanksčiomis mokymosi 

formomis (galimybė derinti mokymosi ir darbo laiką), 

galimybių mokiniams keisti mokymo programą 

sudarymas.  
• Suteikiama galimybė mokytojams ir mokiniams įgyti 

papildomas kompetencijas užsienio profesinio mokymo 

įstaigose. 

• Materialiųjų ir metodinių mokymosi išteklių plėtra ir 

reguliarus atnaujinimas pagal tikslinį finansavimą.  

• Kurti įtraukiojo ugdymo aplinką užtikrinant SUP 

mokinių mokymosi poreikius.  

• Žmogiškųjų išteklių darbo veiklos efektyvinimas.  

• Profesinio orientavimo ir karjeros planavimo strategijos 

kūrimas nuo ikimokyklinio ugdymo iki suaugusiųjų 

mokymo.   

• Mokinio tikslingo apsisprendimo karjerai 

nebuvimas. 

• Augančios profesinio mokymo kainos mažina 

galimybes pritraukti mokinius mokytis valstybės 

nefinansuojamose vietose. 

• Augantis inžinerinių specialybių profesijos 

mokytojų ir tiksliųjų mokslų mokytojų trūkumas. 

• Nedidėjantys regiono darbdavių interesai 

įgyvendinti pameistrystės profesinio mokymo formą, 

kadangi pameistrystės kaštai mažose įmonėse yra iš 

dalies aukštesni, lyginant su didelių įmonių kaštais.  
• Dalis jaunuolių patenka į įvairias rizikos grupes. 

• Tiesioginė socialinių ir ekonominių reiškinių įtaka 

nemažėjančiam mokinių,  nutraukusių mokymąsi, 

procentui.  
• Sparti technologijų kaita kelia iššūkius nuolatiniam 

mokytojų kompetencijų tobulinimui. 

• Pareigybių (žmogiškųjų išteklių) dubliavimas ir 

dalies specialistų trūkumas gali kelti grėsmę 

netolygiam darbo funkcijų paskirstymui – 

profesiniam „perdegimui“.  

 

IV SKYRIUS 

 KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ORGANIZAVIMAS IR PRIORITETŲ  

2023–2025 METAMS NUSTATYMAS  

 

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2023 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-7 redakcija, Kautech profesinių kompetencijų tobulinimo 
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ir kvalifikacijos plėtojimo siekiama laikantis šių principų: kontekstualumo13, veiksmingumo14, 

tęstinumo15, lyderystės16, lygių galimybių17.  

Kautech mokytojai ne rečiau nei kartą per metus įsivertina (atliekama savianalizė ir 

vykdomas metinis pokalbis) savo profesines kompetencijas, remdamiesi mokinių pasiekimų ir 

pažangos, švietimo įstaigos rezultatais bei kitais rodikliais, numato kompetencijų tobulinimo tikslus, 

renkasi profesinių kompetencijų tobulinimo formas ir programas.   

Remiantis veiklos įsivertinimo, išorinių vertinimų, pedagoginių darbuotojų profesinių 

kompetencijų įsivertinimo rezultatais ir kitais prieinamais duomenimis bei rekomendacijomis, 

Kautech reguliariai analizuojamas pedagoginių darbuotojų profesinių kompetencijų augimas ir jų 

poveikis mokinių pasiekimams, pažangai. 

Atsižvelgiant į pedagoginių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo poreikius ir 

vadovaujantis Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo 

švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių 

su profesiniu tobulėjimu, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

2019 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-184, kiekvienais mokslo metais planuojamas pedagoginių 

darbuotojų profesinis tobulėjimas.  

Siekiant strateginės veiklos prioritetų įgyvendinimo, išskiriamos šios Kautech 

kvalifikacijos tobulinimo prioritetinės sritys 2023–2025 m.: 

• įtraukiojo ugdymo proceso organizavimo, ugdymo turinio individualizavimo sritis; 

• skaitmeninių kompetencijų tobulinimo sritis; 

• karjeros planavimo kompetencijų tobulinimo sritis; 

• edukacinių erdvių (ugdymo aplinkos), kurios skatina mokinių saviraišką ir 

kūrybiškumą, kūrimo kompetencijų tobulinimo sritis; 

• mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymo kompetencijų tobulinimo sritis; 

• dokumentų valdymo kompetencijų tobulinimo sritis; 

• užsienio kalbų kompetencijų tobulinimo sritis; 

• bendravimo, bendradarbiavimo, konfliktų sprendimo organizacijoje kompetencijų 

tobulinimo sritis.  

 

V SKYRIUS 

VIZIJA. MISIJA. VERTYBĖS 

 

VIZIJA MISIJA VERTYBĖS 

Modernus ir atviras 

kiekvienam technologinio 

profilio mokymo centras. 

Ugdyti konkurencingus 

specialistus, grindžiančius 

savo veiklą darnaus 

vystymosi, pilietiškumo, 

kūrybiškumo vertybėmis, 

užtikrinant lyderystę šalyje ir 

tarptautinėje profesinio 

rengimo erdvėje. 

Laisvė ir atsakomybė, 

kompetencija ir 

profesionalumas. 

 

 

VI SKYRIUS 

 
13 Atsižvelgia į Lietuvos švietimo iššūkius, aktualijas, prioritetus ir kaitą, šiuolaikiško švietimo tendencijas ir ugdymo 

mokslų tyrimus, aktualius pedagoginių darbuotojų tobulinimosi poreikius. 
14 Veiksmingesnių darbo būdų ieškojimas, nuolat įsivertinant, mokantis, dalijantis gerąja patirtimi, palaikant grįžtamąjį 

ryšį. Siekiama kokybės, sumaniai naudojant turimus ir pritraukiant kitus išteklius. 
15 Tarpusavio bendradarbiavimas. Sąlygų pedagoginiams darbuotojams plėtoti įgytą kvalifikaciją ir tobulinti profesines 

kompetencijas sudarymas. 
16 Atsakingo vadovavimo kompetencijų plėtojimas siekiant švietimo kokybės tikslo. 
17 Socialinio teisingumo palaikymas. Sąlygų kvalifikacijos tobulinimui prieinamumo užtikrinimas. 
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  STRATEGINĖS VEIKLOS PRIORITETAI 

 

I prioritetas. Švietimo veiklos kokybės, mokymo prieinamumo, patrauklumo ir 

tarptautiškumo didinimas. 

II prioritetas. Nuolat tobulėjančios, rezultatyviai dirbančios, reflektuojančios 

pedagoginės ir administracinės bendruomenės ir jos veiklos sistemos, tenkinančios švietimo veiklos 

reikalavimus, suformavimas. 

III prioritetas. Modernios, aplinkai tvarios infrastruktūros kūrimas, inovatyvių 

priemonių, prisidedančių prie racionalaus ugdymo turinio ir darbo aplinkos veikimo, 

įgyvendinimas.  

Šiems 2023-2025 metams nustatytiems įstaigos strateginės veiklos prioritetams     

įgyvendinti numatyti prioritetų įgyvendinimo tikslai, tikslų įgyvendinimo uždaviniai ir  įgyvendinimo 

priemonės  bei planuojami rezultatai.  
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VII SKYRIUS 

 KAUTECH STRATEGINĖS VEIKLOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 2023–2025 METAMS 

 

I PRIORITETAS 

ŠVIETIMO VEIKLOS KOKYBĖS, MOKYMO PRIEINAMUMO, PATRAUKLUMO IR TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo 

tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

1.  Taikyti bendrąsias 

profesinio mokymo 

kokybės 

užtikrinimo 

priemones, 

grindžiamas 

Europos profesinio 

mokymo kokybės 

užtikrinimo 

orientacinės 

sistemos18 

nuostatomis 

1.1. Atlikti kasmetinį 

Kautech veiklos bei 

teikiamų ugdymo, 

profesinio mokymo 

paslaugų efektyvumo, 

rezultatyvumo ir 

kokybės įsivertinimą 

 

1.1.1. Mokinių 

pasitenkinimo 

mokymosi kokybe 

lygio nustatymas 

Kiekvienais 

metais 

Nustatyta patenkintų mokymosi 

kokybe mokinių dalis 

Metodininkai Žmogiškieji 

ištekliai 

Teigiamas patenkintų mokinių 

mokymosi kokybe dalies pokytis 

lyginant su praėjusiais metais 

1.1.2. Pasitenkinimo 

absolventų įgytomis 

kompetencijomis 

nustatymas 

Kiekvienais 

metais 

 

Nustatytas absolventų 

pasitenkinimo įgytomis 

kompetencijomis lygis 

Asmuo, 

atsakingas už 

karjeros 

planavimą, 

ugdymą 

organizuojančių 

skyrių vedėjai, 

metodininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Teigiamas absolventų, patenkintų 

įgytomis kompetencijomis, lygis 

lyginant su praėjusiais metais 

Nustatyta darbdavių, patenkintų 

jų įmonėje įsidarbinusių 

absolventų įgytomis 

kompetencijomis, dalis 

Teigiamas darbdavių, patenkintų 

jų įmonėje įsidarbinusių 

absolventų įgytomis 

kompetencijomis, dalies pokytis 

lyginant su praėjusiais metais  

1.2. Palaikyti kokybės 

vadybos sistemą (KVS) 

pagal ISO 9001 

1.2.1. Veiklos rodiklių 

analizavimas, procesų 

valdymo modelio 

Kiekvienais 

metais,  

II ketvirtis 

Atlikta vadovybinė vertinamoji 

analizė 

KVS atstovas, 

direktoriaus 

Biudžeto 

lėšos, 

 
18 EQAVET - European Quality Assurance in Vocational Education and Training 
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Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo 

tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

tarptautinį sertifikavimo 

standartą 

taikymas, vadovybinės 

vertinamosios analizės 

atlikimas, KVS vidaus 

ir išorės auditų 

atlikimas 

Kiekvienais 

metais,  

IV ketvirtis 

Atlikti KVS vidaus ir išorės 

priežiūros auditai 

 

įsakymu sudaryta 

KVS komanda 

žmogiškieji 

ištekliai 

2. Kurti įtraukaus 

mokymo(-si) 

sąlygas, 

atliepiančias 

besimokančiųjų 

poreikį ir 

galimybes skleistis 

individualiems 

mokinių 

gebėjimams ir 

mokymosi 

poreikiams  

 

2.1. Įgyvendinti bendrojo 

ugdymo programas  

2.1.1. Pagrindinio 

ugdymo programos 

įgyvendinimas 

Kiekvienais 

metais 

Mokinių, įgijusių pagrindinį 

išsilavinimą, dalis nuo visų 

mokinių, baigusių pagrindinio 

ugdymo programą – ne mažiau 

kaip 97 proc.  

Gimnazijos 

skyriaus vedėjas, 

Žeimenos 

skyriaus vedėjas, 

metodininkai 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2.1.2. Vidurinio 

ugdymo programos 

(kartu su profesinio 

mokymo programa) 

įgyvendinimas 

Mokinių, įgijusių vidurinį 

išsilavinimą, dalis nuo visų 

mokinių, baigusių vidurinio 

ugdymo programą – ne mažiau 

kaip 95 proc. 

Gimnazijos 

skyriaus vedėjas, 

metodininkai 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2.2. Derinti pagrindinio 

ugdymo (II dalies) ir 

vidurinio ugdymo 

privalomojo turinio 

dalykų programas su 

skirtingais mokinių 

gebėjimais ir poreikiais 

 

2.2.1. Mokinių 

mokymosi poreikius 

atitinkančių dalykų 

modulių, laisvai 

pasirenkamųjų dalykų 

įgyvendinimas 

Kiekvienais 

metais, 

II ketvirtis 

Nustatytas mokinių mokymosi 

poreikis mokomųjų dalykų 

moduliams, laisvai 

pasirenkamiesiems dalykams, 

mokinių neformaliojo švietimo 

programoms.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

gimnazijos 

skyriaus vedėjas, 

metodininkai  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kiekvienais 

metais, III 

ketvirtis  

Mokinio individualaus ugdymo 

plane įtraukti mokinių mokymosi 

poreikius, strateginės veiklos 

prioritetus, atitinkančius dalykų 

modulius, laisvai 

pasirenkamuosius dalykus 

Metodininkai Žmogiškieji 

ištekliai 
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Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo 

tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

2.2.2. Įvairių krypčių 

mokinių neformaliojo 

švietimo programų, 

atitinkančių mokinių 

saviraiškos poreikius, 

vykdymas 

Kiekvienais 

metais 

Vykdoma ne mažiau kaip 14, 

mokinių poreikius, strateginės 

veiklos prioritetus atitinkančių 

neformaliojo mokinių švietimo 

programų 

Ugdymą 

organizuojančių 

skyrių vedėjai 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2.3. Diegti ir organizuoti 

lanksčias mokymo 

organizavimo formas 

2.3.1. Pavienio 

mokymosi formos 

savarankiško 

mokymosi proceso 

organizavimo būdu 

taikymas. 

Profesinio mokymo 

pameistrystės forma 

taikymas. 

Nuotolinio mokymosi 

proceso organizavimo 

būdo taikymas 

Pagal poreikį Ne mažiau kaip 90 proc. 

patenkinti  besimokančiųjų 

poreikio dėl mokymosi formos 

keitimo prašymai 

Ugdymą 

organizuojančių 

skyrių vedėjai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.4. Mažinti nutraukusių 

mokymąsi mokinių 

skaičių  

2.4.1. Mokymosi 

nutraukimo priežasčių 

analizė, švietimo 

pagalbos  mokiniui, jo 

tėvams (globėjams, 

rūpintojams) teikimas 

Vaiko gerovės 

komisijos (VGK) 

posėdžiuose 

Kiekvienais 

metais 

Ne didesnis kaip 10 proc. 

mokinių, nutraukusių mokymąsi 

per mokslo metus, skaičius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, ugdymą 

organizuojančių 

skyrių vedėjai,  

VGK nariai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Ne mažesnė kaip 85 proc. 

įgijusių kvalifikaciją absolventų 

dalis nuo baigiamojo kurso 

mokinių skaičiaus spalio 1 d. 

2.5. Plėsti įtraukiojo 

ugdymo ir profesinio 

mokymo prieinamumą 

2.5.1. Įstaigos 

pasirengimo 

įgyvendinti įtraukųjį 

ugdymą ir SUP 

turinčių mokinių 

Iki 2023 m. 

III ketvirčio 

Įstaigos vadovo patvirtintas 

priemonių planas, numatyti 

įstaigai reikalingi pokyčiai.  

Įstaigos interneto svetainės 

skiltyje „Įtraukiojo ugdymo ir 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, ugdymą 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 
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Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo 

tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

profesinį mokymą 

įsivertinimo atlikimas, 

prioritetų nustatymas 

profesinio mokymo 

prieinamumas“ paskelbta 

informacija apie vykdomas 

socialinių įgūdžių programas ir 

vykdomus projektus.  

organizuojančių 

skyrių vedėjai 

2.5.2. Švietimo 

pagalbos specialistų ir 

pagalbos mokiniui 

darbuotojų poreikio ir 

krūvio planavimas 

Kiekvienais 

metais 

Įstaigos planavimo dokumentuose 

numatyti švietimo pagalbos 

specialistų ir pagalbos mokiniui 

darbuotojų poreikis ir krūvis. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2.5.3. Mokymų 

švietimo pagalbos 

specialistams ir 

kitiems pedagoginiams 

darbuotojams, 

dirbantiems su SUP 

mokiniais 

organizavimas 

Visi įstaigos švietimo pagalbos 

specialistai ir kiti pedagoginiai 

darbuotojai, dirbantys su SUP 

mokiniais, per kalendorinius 

metus dalyvavo bent vienuose 

mokymuose. 

švietimo pagalbos 

specialistai ir kiti 

pedagoginiai 

darbuotojai, 

dirbantys su SUP 

mokiniais 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2.5.4. SUP turinčių 

mokinių tėvų 

(rūpintojus) įtraukimas 

į įstaigos Centro 

tarybą (savivaldos 

instituciją) 

Iki 2023 m. 

III ketvirčio 

SUP turinčių mokinių tėvų 

(rūpintojų) atstovas yra įstaigos 

savivaldos tarybos narys. 

Centro taryba 

(savivaldos 

institucija) 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.5.5. Įgyvendinti 

memorandumą 

(pasirašytas 2020-01-

28 „Dėl švietimo ir 

sveikatos priežiūros 

įstaigų 

prieinamumo“). 

Iki 2023 m. 

IV ketvirčio 

Įstaigos vadovo patvirtintas 

memorandumo įgyvendinimo 

planas paviešintas įstaigos 

interneto svetainės skyriuje 

„Įtraukiojo ugdymo ir profesinio 

mokymo prieinamumas“. 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, ugdymą 

organizuojančių 

skyrių vedėjai 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo 

tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

3. Formuoti glaudų 

naujausių 

profesinių žinių ir 

įgūdžių įgijimą 

kartu su 

bendrosiomis 

Europos Sąjungos 

kompetencijomis, 

reikalingomis ir 

prieinamomis 

kiekvienam 

visuomenės nariui 

3.1. Ugdyti bendrąsias 

mokymosi visą gyvenimą 

kompetencijas 

3.1.1. Mokinių 

bendrųjų mokymosi 

visą gyvenimą 

kompetencijų, 

apibrėžtų Europos 

Sąjungos Tarybos 

2018 m. gegužės 22 d. 

rekomendacijoje dėl 

bendrųjų mokymosi 

visą gyvenimą 

gebėjimų (2018/C 

189/01), ugdymas 

Kiekvienais 

metais 

Ne mažiau kaip 10 procentų 

bendro modulinei programai 

skirto laiko skiriama integruotam 

bendrųjų kompetencijų ugdymui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, ugdymą 

organizuojančių 

skyrių vedėjai, 

metodinė taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto lėšos 

Kiekvienų mokslo metų pradžioje 

direktoriaus įsakymu partvirtinti 

bendrųjų kompetencijų ugdymo 

modulinėse profesinio mokymo 

programose planai 

3.2. Stiprinti mokinių  

pilietines, tautines 

nuostatas, ugdyti 

ekologinę savimonę 

3.2.1. Pasirenkamos 

Nacionalinio saugumo 

ir krašto gynybos 

dalyko programos 

įgyvendinimas 

Kiekvienais 

metais 

Į mokinių individualius mokymo 

planus įtraukta ir kiekvienais 

mokslo metais vykdoma 

Nacionalinio saugumo ir krašto 

gynybos dalyko programa 

Gimnazijos 

skyriaus vedėjas, 

metodininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto lėšos 

3.2.2. Dalyvavimas 

Gamtosauginių 

mokyklų programos 

veikloje 

 

Kiekvienais 

metais 

 

Aplinkosauginio švietimo fondo 

keliamų reikalavimų 

įgyvendinimas. 

Įgytas Aplinkosauginio švietimo 

fondo sertifikatas ir Žalioji 

vėliava 

Gamtosauginės 

mokyklos 

programos 

įgyvendinimo 

koordinatorius, 

gamtosauginis 

komitetas 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto lėšos 

3.3. Organizuoti 

besimokančiųjų 

tarptautinį judumą per 

mainų programas, 

pripažįstant pasiektus 

rezultatus 

3.3.1. Besimokančiųjų 

tarptautinio judumo 

organizavimas 

Kiekvienais 

metais  

Besimokančiųjų, dalyvavusių 

tarptautinio mobilumo veiklose, 

skaičius: 

2023 m. – 101 

2024 m. – 106 

2025 m. – 111 

Projektų valdymo 

skyrius, ugdymą 

organizuojančių 

skyrių vedėjai 

 

ES 

finansuojamų 

programų 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 
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Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo 

tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

3.3.2. Parengtų 

programų/ modulių 

skaičius, parengtų 

atvykstantiesiems 

besimokantiesiems 

pagal skirtingas 

profesinio mokymo 

programas, skaičius 

Kiekvienais 

metais 

Parengtų programų / modulių, 

skirtų iš užsienio 

atvykstantiesiems 

besimokantiems pagal skirtingas 

profesinio mokymo programas, 

skaičius:  

2023 m. – 12 

2024 m. – 14 

2025 m. – 16 

Ugdymą 

organizuojančių 

skyrių vedėjai 

ES 

finansuojamų 

programų 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

3.3.3. Atvykusių iš 

užsienio 

besimokančiųjų 

skaičius 

Kiekvienais 

metais 

Atvykusių iš užsienio 

besimokančiųjų skaičius: 

2023 m. – 62 

2024 m. – 65 

2025 m. – 68 

Projektų valdymo 

skyrius, ugdymą 

organizuojančių 

skyrių vedėjai 

 

3.4. Sudaryti sąlygas  

dalyvauti tarptautinių 

mobilumų veiklose  

mažiau galimybių 

turintiems mokiniams  

3.4.1. Mažiau 

galimybių turinčių 

mokinių įtraukimas į 

mobilumų veiklas 

Kiekvienais 

metais  

Dalyvių, patiriančių socialinę 

atskirtį ir ekonominių sunkumų, 

įtraukimo į mobilumų veiklas 

procentas: 

2023 m. – 36 

2024 m. – 38 

2025 m. – 40 

Ugdymą 

organizuojančių 

skyrių vedėjai 

ES 

finansuojamų 

programų 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

3.5. Dalytis geriausios 

praktikos pavyzdžiais, 

skatinant naujų bei 

novatoriškų ugdymo 

metodų ir technologijų 

naudojimą 

3.5.1. Organizuoti ir 

dalyvauti 

nacionaliniuose, 

tarptautiniuose 

profesinio 

meistriškumo 

konkursuose 

Kiekvienais 

metais 

Suorganizuotų profesinio 

meistriškumo konkursų skaičius: 

2023 m. – 2 

2024 m. – 3 

2025 m. – 3 

Ugdymą 

organizuojančių 

skyrių vedėjai, 

SPMC vadovas 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Profesinio meistriškumo 

konkursų, kuriuose dalyvauta, 

skaičius: 

2023 m. – 5 

2024 m. – 6 

2025 m. – 7 
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Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo 

tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

3.6. Didinti profesinio 

mokymo atitiktį darbo 

rinkos poreikiams 

3.6.1. Mokymosi 

pameistrystės forma 

organizavimas 

 

Kiekvienais 

metais 

Mokinių, mokomų pameistrystės 

forma nuo viso mokinių, 

besimokančių pagal formaliojo 

profesinio mokymo programas 

skaičiaus dalis procentais: 

2023 m. – 16 

2024 m. – 18 

2025 m. – 20 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

profesinio 

mokymo skyrių 

vedėjai, 

metodininkai 

Biudžeto 

lėšos,  

ES 

struktūrinių 

fondų lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

3.6.2. Kautech 

mokinių mokymas 

kituose SPMC, kai 

vykdomų mokymo 

programų praktinio 

mokymo daliai 

įgyvendinti neturima 

atitinkamos SPMC 

mokymo bazės 

Kiekvienais 

metais 

Kautech mokinių mokymas 

kituose SPMC ne mažiau kaip 2 

proc. nuo visų praktinio mokymo 

valandų 

SPMC vadovas, 

profesinio 

mokymo skyrių 

vedėjai 

Biudžeto lėšos 

3.7. Organizuoti 

profesinės karjeros 

planavimo kompetencijų, 

reikalingų 

besimokančiųjų 

prisitaikymui prie 

sparčiai kintančių 

Europos ir pasaulio darbo 

rinkos poreikių 

tobulinimą 

3.7.1. Profesinio 

orientavimo 

konsultacijų, karjeros 

planavimo paslaugų 

organizavimas 

 

Kiekvienais 

metais,  

IV ketvirtis 

Nustatytas absolventų 

įsidarbinimo lygis.  

Asmenų, įgijusių kvalifikaciją ir 

šeštą mėnesį po baigimo 

dirbusiųjų dalis – ne mažiau kaip 

65 proc.  

Už karjeros 

planavimo veiklas 

atsakingi asmenys 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Kiekvienais 

metais 

Suorganizuotos karjeros dienos Vystymo skyrius, 

už karjeros 

planavimo veiklas 

atsakingi asmenys  
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Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo 

tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

Suorganizuoti mokinių pažintiniai 

vizitai, ugdomosios veiklos 

realiose darbo vietose-įmonėse 

(ne mažiau kaip 35 vizitai per 

mokslo metus) 

Profesijos 

mokytojai, grupių 

vadovai, 

profesinio 

mokymo skyrių 

vedėjai 

3.8. Užtikrinti sektorinių 

praktinio mokymo centrų 

įveiklinimą  

3.8.1. Praktinio 

mokymo pratybų 

organizavimas kitų 

profesinio mokymo 

institucijų mokiniams 

Kiekvienais 

metais 

Kitų profesinio mokymo 

institucijų mokinių, dalyvavusių 

praktinio mokymo pratybose, 

skaičius padidėjęs 5 proc. 

lyginant su praėjusiais metais  

SPMC vadovas Biudžeto 

lėšos,  

ES 

struktūrinių 

fondų lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

3.8.2. Praktinio 

mokymo pratybų 

organizavimas 

aukštųjų mokyklų 

studentams 

Kiekvienais 

metais 

Aukštųjų mokyklų studentų, 

dalyvavusių praktinio mokymo 

pratybose, skaičius padidėjęs 5 

proc. lyginant su praėjusiais 

metais 

SPMC vadovas Biudžeto 

lėšos, 

besimokančiųj

ų lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

3.8.3. Technologijų 

pamokų 

organizavimas SPMC 

erdvėse bendrojo 

ugdymo mokyklų 

mokiniams  

Kiekvienais 

metais 

Pamokose dalyvavusių bendrojo 

ugdymo mokyklų mokinių 

skaičius (ne mažiau kaip 700 

mokinių per metus) 

SPMC vadovas  Biudžeto 

lėšos, 

savivaldybės 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

3.8.4. Kvalifikacijos 

tobulinimo renginių 

organizavimas įmonių 

darbuotojams 

Kiekvienais 

metais 

Įmonių darbuotojų, specialistų, 

pavienių asmenų, dalyvavusių 

praktinio mokymo pratybose 

skaičius (ne mažiau kaip 80 

asmenų per metus) 

SPMC vadovas Biudžeto 

lėšos, įmonių 

lėšos, 

besimokančiųj

ų lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 
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Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo 

tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

4.  Palaikyti 

suaugusiųjų 

profesinio 

tobulėjimo sistemą, 

kuriant 

veiksmingas 

sąlygas mokytis 

visą gyvenimą 

4.1. Intensyvinti 

suaugusiųjų profesinio 

tobulinimosi 

organizavimą asmenims 

pagal Užimtumo 

tarnybos, kitų institucijų 

ar asmenų asmeninėmis 

lėšomis skirtą  

finansavimą 

4.1.1. Profesinio 

mokymo pagal 

formaliojo mokymo 

programas 

suaugusiems 

organizavimas 

Kiekvienais 

metais 

 

Vykdomos ne mažiau kaip 7 

formaliojo (tęstinio) profesinio 

mokymo programos suaugusiems 

Metodininkas, 

atsakingas už 

suaugusiųjų 

formaliojo 

neformaliojo 

profesinio 

mokymo 

organizavimą, 

profesinio 

mokymo skyrių 

vedėjai 

Biudžeto 

lėšos, 

užimtumo 

tarnybos ir 

kitų institucijų 

lėšos, 

asmeninės 

besimokančiųj

ų lėšos 

Padidėjęs besimokančiųjų 

skaičius formaliojo (tęstinio) 

profesinio mokymo programose 

lyginant su praėjusiais metais 

4.1.2. Neformaliojo 

profesinio 

mokymo programų 

suaugusiems 

asmenims rengimas ir 

jų įgyvendinimas 

Vykdomos ne mažiau kaip 5 

neformaliojo profesinio mokymo/ 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programos 

5. Įgyvendinti 

planingas ir 

sistemingas 

priemones, 

padedančias siekti 

mokinių mokymosi 

motyvacijos, 

psichologinės ir 

socialinės gerovės 

5.1. Organizuoti bendrųjų 

socialinių paslaugų 

mokiniams teikimą 

5.1.1. Socialinės 

stipendijos mokėjimas 

mokiniams, kurie 

mokosi pagal 

profesinio mokymo 

programas siekdami 

įgyti pirmąją 

kvalifikaciją 

Pagal poreikį Mokinių poreikio socialinei 

stipendijai gauti tenkinimas ne 

mažiau kaip 90 proc.  

Direktoriaus 

įsakymu sudaryta 

komisija 

stipendijoms ir 

kitai materialinei 

paramai skirti 

Biudžeto lėšos 

5.1.2. Materialinės 

paramos teikimas 

mokiniams, kurių 

materialinė būklė tapo 

sunki 

Pagal poreikį Mokinių poreikio materialinei 

paramai gauti poreikio 

tenkinimas ne mažiau kaip 90 

proc. 

Direktoriaus 

įsakymu sudaryta 

komisija 

stipendijoms ir 

kitai materialinei 

paramai skirti 

Biudžeto lėšos 

5.1.3. Mokinių 

nemokamo 

pavėžėjimo ir 

nemokamo maitinimo 

organizavimas  

Kiekvieną  

mėnesį 

Mokinių poreikio nemokamam  

maitinimui gauti tenkinimas ne 

mažiau kaip 90 proc. 

Socialinis 

pedagogas, 

grupių vadovai 

Savivaldybės 

lėšos,  

biudžeto lėšos 
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Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo 

tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

Mokinių nemokamo pavėžėjimo  

paslaugų poreikio tenkinimas ne 

mažiau kaip 80 proc.  

5.2. Organizuoti 

psichologinės pagalbos 

mokiniams teikimą 

5.2.1. Psichologo 

konsultacijų 

organizavimas 

Kiekvienais 

metais 

Mokinių poreikio psichologo 

konsultacijoms tenkinimas ne 

mažiau kaip 90 proc. per metus. 

Psichologai Žmogiškieji 

ištekliai 

5.3. Ugdyti socialines ir 

emocines mokinių 

kompetencijas 

5.3.1. Psichologinės, 

socialinės pedagoginės 

pagalbos mokiniui 

renginių 

organizavimas 

Kiekvienais 

metais 

Suorganizuotų renginių skaičius: 

2023 m. – 5 

2024 m. – 7 

2025 m. – 8 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto lėšos 

5.4. Užtikrinti mokiniui 

sveiką, saugią aplinką, 

užkirsti kelią smurto, 

prievartos apraiškoms bei 

žalingiems įpročiams 

 

 

 

5.4.1. Patyčių, 

psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo 

prevencijos vykdymas 

 

 

Kiekvienais 

metais 

Laiku vykdoma patyčių 

prevencija ir intervencija 

Įstaigos 

bendruomenės 

nariai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kiekvienais 

metais, 

II ketvirtis 

Mokykloje nė karto per 2 

mėnesius patyčių nepatyrusių 

mokinių dalis proc. nuo visų 

mokinių:  

2023 – 75 proc.  

2024 – 77 proc.  

2025 – 80 proc. 

Psichologas, 

socialinis 

pedagogas 

 

Kiekvienais 

metais 

Įgyvendinama psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo prevencijai 

skirta programa 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Biudžeto lėšos 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų  vartojimo 

prevencijos programos 

įgyvendinimas bendrojo ugdymo 

(biologija, fizinis ugdymas, 

dorinis ugdymas, grupės 

veiklose) programoje 

Gimnazijos 

skyriaus vedėjas,  

dalykų mokytojai, 

grupių vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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II PRIORITETAS  

NUOLAT TOBULĖJANČIOS, REZULTATYVIAI DIRBANČIOS, REFLEKTUOJANČIOS PEDAGOGINĖS IR ADMINISTRACINĖS 

BENDRUOMENĖS IR JOS VEIKLOS SISTEMOS, TENKINANČIOS ŠVIETIMO VEIKLOS REIKALAVIMUS, SUFORMAVIMAS 
 

Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

1. Tobulinti 

darbuotojų 

bendrąsias ir 

profesines 

kompetencijas, 

sudaryti galimybes 

nuolat tobulėti 

 

 

1.1. Užtikrinti pakankamą  

mokytojų dalyvavimą 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose 

1.1.1. Mokytojų 

bendrųjų ir dalykinių 

(profesinių) 

kompetencijų 

tobulinimosi 

organizavimas 

Kiekvienų 

metų II ir III 

ketvirtį 

Atliktas reguliarus mokytojų 

kvalifikacijos kėlimo valandų 

monitoringas ugdymą 

organizuojančiuose skyriuose 

Ugdymą 

organizuojančių 

skyrių vedėjai, 

personalo 

vedėjas, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Kiekvienais 

metais 

Profesijos mokytojų, per 

kalendorinius metus ne mažiau 5 

dienų (36 val.) dalyvavusių 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose, dalis – ne mažiau 

kaip 95 proc. nuo visų profesijos 

mokytojų 

Bendrojo ugdymo mokytojų, per 

kalendorinius metus ne mažiau 5 

dienų (36 val.) dalyvavusių 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose, dalis – ne mažiau 

kaip 95 proc. nuo visų bendrojo 

ugdymo mokytojų 

1.2. Organizuoti 

darbuotojų bendrųjų ir 

profesinių kompetencijų 

tobulinimą Kautech 

kvalifikacijos kėlimo 

prioritetinėse srityse 

1.2.1. Darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

skaitmeninių 

technologijų ir 

užsienio kalbų 

srityse 

Kiekvienais 

metais 

Darbuotojų, (išskyrus ūkinį 

personalą) tobulinusių 

kvalifikaciją skaitmeninių 

technologijų srityje, procentas: 

2023 m. – 10 

2024 m. – 15 

2025 m. – 20 

Personalo 

vedėjas, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Biudžeto 

lėšos, ES 

finansuojamų 

programų 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 
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Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

  Darbuotojų, (išskyrus ūkinį 

personalą) tobulinusių 

kvalifikaciją užsienio kalbų 

srityje, procentas: 

2023 m. – 5 

2024 m. – 5 

2025 m. – 7 

infrastruktūrai, 

metodinė taryba 

1.2.2. Ugdymo 

procesą 

formuojančių 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

programose, skirtose 

mokinių socialinėms 

emocinėms 

kompetencijoms 

ugdyti 

Kiekvienais 

metais 

Ugdymo procesą formuojančių 

darbuotojų, tobulinusių 

kvalifikaciją mokinių socialinių 

emocinių kompetencijų ugdymo 

programose, dalis – 20 proc.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

personalo 

vedėjas, metodinė 

taryba 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2. Organizuoti 

ugdymo procesą 

formuojančių 

darbuotojų 

tarptautinį 

bendradarbiavimą, 

dalijimąsi gerąja 

patirtimi 

2.1. Organizuoti ugdymo 

procesą formuojančių 

darbuotojų dalyvavimą 

mokymuose užsienyje, 

projektiniuose 

susitikimuose, 

tarptautiniuose 

renginiuose 

2.1.1. Ugdymo 

procesą 

formuojančių 

darbuotojų mokymų 

užsienyje, 

projektinių 

susitikimų, 

dalyvavimo 

tarptautiniuose 

renginiuose 

organizavimas 

Kiekvienais 

metais 

Ugdymo procesą formuojančių 

darbuotojų, dalyvavusių 

mokymuose užsienyje, skaičius: 

2023 m. – 45 

2024 m. – 45 

2025 m. – 50 

Projektų valdymo 

skyrius 

ES 

finansuojamų 

programų 

lėšos, 

biudžeto lėšos,  

žmogiškieji 

ištekliai Kiekvienais 

metais 

Ugdymo procesą formuojančių 

darbuotojų, dalyvavusių 

projektiniuose susitikimuose, 

skaičius: 

2023 m. – 32 

2024 m. – 34 

2025 m. – 36 
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Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

2.1.2. Ugdymo 

procesą 

formuojančių 

darbuotojų 

dalyvavimas 

dėstymo/mokymo 

vizituose (užsienyje) 

Kiekvienais 

metais 

Įvykdytų dėstymo/mokymo vizitų 

(užsienyje) skaičius: 

2023 m. – 4 

2024 m. – 4 

2025 m. – 5 

Projektų vadovas, 

metodinė taryba 

3. Formuoti 

apmąstančios, 

nuolat tobulėjančios 

ir rezultatyviai 

dirbančios, 

profesionalios 

pedagoginės 

bendruomenės lygį 

3.1. Atlikti darbuotojų 

vertinimą ir įsivertinimą 

3.1.1. Mokytojų 

veiklos ir 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

savianalizės už 

kalendorinius metus 

atlikimas  

Kiekvienais 

metais 

Atlikta mokytojų veiklos ir 

kvalifikacijos tobulinimo 

savianalizė už kalendorinius 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Savianalizę atlikusių mokytojų 

dalis – 100 proc. 

3.1.2. Metinio 

pokalbio su 

mokytojais 

organizavimas 

Kiekvienais 

metais, 

I ketvirtis 

Atliktas metinis pokalbis su 

mokytojais 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

personalo vedėjas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įvertinti mokytojų planuotų ir 

įgyvendintų veiklų rezultatai 

Nustatyti mokytojų einamųjų 

metų profesinės veiklos prioritetai 

3.1.3. Darbuotojų 

kasmetinės veiklos 

vertinimo atlikimas 

Kiekvienais 

metais 

Atliktas kasmetinis darbuotojų 

veiklos vertinimas 

Personalo 

vedėjas, atsakingi 

vadovai, numatyti 

direktoriaus 

įsakymu  

patvirtintoje 

Darbuotojų 

kasmetinės 

veiklos vertinimo 

tvarkoje 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įvertintų darbuotojų, kuriems 

rengiamos metinės užduotys, dalis 

– 100 proc. 

Kiekvienais 

metais iki 

sausio 31 d.  

Darbuotojams tiesioginių vadovų  

nustatytos metinės  užduotys, 

siektini rezultatai ir vertinimo 

rodikliai 

4. Sutelkti Kautech 

bendruomenę 

pagrindinių įstaigos 

4.1. Nustatyti darbuotojų 

mikroklimatą ir 

4.1.1. Darbuotojų 

mikroklimato tyrimo 

atlikimas, 

2023 m.  

II ketvirtis 

Nustatytas darbuotojų 

mikroklimatas 

Psichologai, 

personalo skyrius,  

ir direktoriaus 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto lėšos 
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Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

veiklų 

įgyvendinimui, 

siekiant didinti 

darbo veiklos 

efektyvumą   

pasitenkinimo darbo 

procesu lygį 

pasitekinimo darbo 

procesu lygio 

nustatymas 

Kiekvienais 

metais 

II ketvirtis 

Teigiamas mikroklimato 

įvertinimo pokytis lyginant su 

praėjusiais metais 

įsakymu sudaryta 

apklausos 

vykdymo darbo 

grupė 

 

2023 m.  

II ketvirtis 

Nustatyta darbuotojų, patenkintų 

darbo procesu, dalis 

Kiekvienais 

metais 

II ketvirtis 

Teigiamas darbuotojų patenkintų 

darbo procesu dalies pokytis 

lyginant su praėjusiais metais 

4.2. Užtikrinti 

žmogiškųjų išteklių 

poreikį ir įveiklinimą, 

siekiant darbo veiklos 

efektyvumo ir kokybės 

4.2.1. Žmogiškųjų 

išteklių poreikio 

planavimas, 

stabilizavimas 

ugdymo proceso 

įgyvendinimui 

Kiekvienais 

metais, 

II ketvirtis 

Atlikta žmogiškųjų išteklių 

poreikių atitinkamiems mokslo 

metams analizė, direkciniuose 

susirinkimuose numatomos 

poreikio stabilizavimo priemonės 

Ugdymą 

organizuojančių 

skyrių vedėjai; 

personalo vedėjas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kiekvienais 

metais, III 

ketvirtis 

Stabilizuotas žmogiškųjų išteklių 

poreikis ugdymo procesui 

įgyvendinti 

Personalo 

vedėjas, ugdymą 

organizuojančių 

skyrių vedėjai 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

5. Palaikyti 

vadovaujančio 

personalo ir 

bendruomenės 

narių lyderystę, 

siekiant įstaigos 

bendruomenės 

įtraukimo į veiklos 

planavimą, 

sprendimų 

priėmimą, jų 

įgyvendinimą, 

5.1. Kautech 
bendruomenės, 

savivaldos, darbdavių ir 

kitų socialinių partnerių 

įtraukimas priimant 

strateginius sprendimus, 

susijusius su įstaigos 

strateginės veiklos 

planavimu ir 

organizavimu 

5.1.1. Savivaldos 

institucijų įtraukimas 

į strateginio veiklos 

plano rengimą 

2023 m.  

I ketvirtis 

Centro tarybos (savivaldos 

institucijos) pateikti siūlymai 

strateginio veiklos plano 

rengimui, atsižvelgta į 

protokoliniais nutarimais 

patvirtintus siūlymus 

Direktorius, 

Centro taryba 

(savivaldos 

institucija) 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Įstaigos taryboje (kolegialus 

valdymo organas) patvirtintas 

strateginis 2023–2025 metų 

veiklos planas 

Direktorius; 

Įstaigos taryba 

(kolegialus 

valdymo organas) 

5.1.2. Centro tarybos 

(savivaldos 

Kiekvienais 

metais,  

Centro tarybos (savivaldos 

institucijos) teikia siūlymus, 

Direktorius, 

Centro taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

tobulėjimą kartu ir 

bendradarbiavimą 

institucija) 

įtraukimas į 

Kautech metinio 

veiklos plano 

rengimą 

I ketvirtis pritarta Kautech metiniam 

veiklos planui 

(savivaldos 

institucija) 

 

5.1.3. Įstaigos 

tarybos (kolegialus 

valdymo organas) 

įtraukimas į KVS 

įgyvendinimo 

koordinavimą 

Kiekvienais 

metais,  

IV ketvirtis 

Metiniai KVS įgyvendinimo 

rezultatai pristatyti Įstaigos 

taryboje (kolegialus valdymo 

organas) 

Direktorius, KVS 

atstovas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

5.2. Kautech 
bendruomenės, 

savivaldos, darbdavių ir 

kitų socialinių partnerių 

įtraukimas priimant 

sprendimus, susijusius su 

profesiniu mokymu 

5.2.1. Mokinių 

priėmimo į valstybės 

finansuojamas (VF) 

ir nefinansuojamas 

(VNF) vietas 

galimybių, pajėgumo 

ir darbo rinkos 

poreikius 

atitinkančio mokinių 

priėmimo mokytis 

plano derinimas 

įstaigos taryboje 

Kiekvienais 

metais, 

IV ketvirtis 

Įstaigos taryboje (kolegialus 

valdymo organas) ir Centro 

taryboje (savivaldos institucija) 

nustatytas mokinių priėmimo į 

valstybės finansuojamas ir 

nefinansuojamas vietas 

pajėgumas ir planas 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, Įstaigos 

taryba (kolegialus 

valdymo 

organas), Centro 

taryba (savivaldos 

institucija) 

 

6. Nustatyti įstaigos 

atsparumo 

korupcijai lygį ir 

tobulintinas sritis, 

siekiant padidinti 

6.1. Nustatyti įstaigos 

atsparumo korupcijai 

(toliau – AKL) lygį 

6.1.1. Įstaigos AKL 

ir tobulintinų sričių 

nustatymas 

2023 m.  

II ketvirtis 

Nustatytas įstaigos AKL lygis; 

Numatytos priemonės, skirtos 

gerinti AKL; 

 

Personalo skyrius Žmogiškieji 

ištekliai 
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Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

atsparumą 

korupcijai įstaigoje  

Iki  

2023-12-31 

Įstaigos vadovo patvirtinta AKL 

nustatymo išvada paviešinta 

įstaigos interneto svetainės 

skyriuje „Korupcijos prevencija“. 

Direktorius 

 

 

III PRIORITETAS 

MODERNIOS, APLINKAI TVARIOS INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS, INOVATYVIŲ PRIEMONIŲ, PRISIDEDANČIŲ PRIE 

RACIONALAUS UGDYMO TURINIO IR DARBO APLINKOS VEIKIMO, ĮGYVENDINIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

1.  Kurti aplinkai 

tvarią, kiekvienam 

prieinamą, palankią 

mokymuisi ir darbui 

aplinką, siekiant 

atliepti kiekvieno 

besimokančiojo ir 

darbuotojo 

poreikius 

1.1. Stiprinti Kautech 
vaidmenį darnaus 

vystymosi srityje 

1.1.1. Tarptautinės 

Gamtosauginių 

mokyklų programos 

įgyvendinimas 

Kiekvienais 

metais 

Įgyvendinama tarptautinė 

Gamtosauginių mokyklų 

programa 

Direktoriaus 

įsakymu paskirtas 

asmuo už 

Gamtosauginių 

mokyklų 

programos 

įgyvendinimą, 

gamtosauginis 

komitetas 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto lėšos 

Gaunamas veiklą patvirtinantis 

sertifikatas ir Aplinkosauginio 

švietimo fondo žalioji vėliava 

Priemonių, skirtų veiklos sklaidai, 

atlikus perkant / vykdant 

žaliuosius pirkimus dalis: 

2023 m. – 20 proc. 

2024 m. – 22 proc.  

2025 m. – 25 proc.  

Projektų vadovas, 

viešųjų pirkimų 

administratorius 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

1.1.2. Aplinkos 

(statinių, prieigų, 

informacijos) 

pritaikymas judėjimo 

negalią turintiems 

asmenims 

Kiekvienais 

metais 

Pastatų, kurie visiškai nepritaikyti 

judėjimo negalią turintiems 

asmenims, skaičiaus mažinimas: 

2023 m. – 6 

2024 m. – 5 

2025 m. – 4  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Biudžeto lėšos 

ir Europos 

regioninės 

plėtros fondo 

lėšos 
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Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

1.1.3. Variklinių 

transporto priemonių 

remonto sektorinio 

praktinio mokymo 

centro plėtros 

vykdymas 

Iki 2023 m. 

IV ketvirčio 

Modernizuota mokymosi aplinka 

(įsigyta įranga) Automatinių 

sistemų eksploatavimo 

mechatroniko modulinei 

profesinio mokymo programai 

vykdyti  

Projektų valdymo 

skyrius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai, 

SPMC vadovas  

Europos 

regioninės 

plėtros fondo 

lėšos 

Modernizuota mokymosi aplinka 

(įsigyta įranga) Metalo apdirbimo 

staklininko modulinei profesinio 

mokymo programai vykdyti 

Projektų valdymo 

skyrius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai, 

SPMC vadovas 

Europos 

regioninės 

plėtros fondo 

lėšos 

Bendrabučio įrengimas 

mokiniams iš kitų įstaigų ir 

tęstinio mokymosi programų 

dalyviams – iki 250 vietų  

Projektų valdymo 

skyrius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai, 

SPMC vadovas 

Biudžeto lėšos 

ir Europos 

regioninės 

plėtros fondo 

lėšos 

1.1.4. Statybos 

sektorinio praktinio 

mokymo centro 

infrastruktūros plėtra 

Iki 2023 m. 

IV ketvirčio 

Modernizuota mokymosi aplinka 

(įsigyta įranga) Apdailininko 

(statybininko), Betonuotojo, 

Dailidės , Gipskartonio 

montuotojo, Medienos dirbinių 

paruošėjo apdailai, Mūrininko, 

Pastatų apšiltintojo, Plytelių 

klojėjo profesinio mokymo 

programoms 

Projektų valdymo 

skyrius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai, 

SPMC vadovas  

Europos 

regioninės 

plėtros fondo 

lėšos 

1.1.5. Žaliųjų viešųjų 

pirkimų, kuriems 

nustatyti aplinkos 

apsaugos kriterijai, 

organizavimas, 

Kiekvienais 

metais 

Pirkimai, kuriems nustatyti 

aplinkos apsaugos kriterijai, 

ne mažiau kaip 50 proc. dalimi 

atliekami taikant šiuos kriterijus 

Viešųjų pirkimų 

organizatorius 

Biudžeto lėšos 
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Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

siekiant mažesnio 

poveikio aplinkai 

1.1.6. Žaliosios 

elektros energijos 

generavimo plėtros 

vykdymas 

Iki 2024 m.  Fotovoltinės saulės elektrinės (50 

- 80 kW) įrengimas Taikos pr. 

127, Kaune, Verslo ir paslaugų 

skyrius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Biudžeto lėšos 

Iki 2025 m.  Fotovoltinės saulės elektrinės (50 

- 80 kW) įrengimas Kalantos g. 

80, Kaune, Statybos skyrius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Biudžeto lėšos 

1.1.7. Socialinių 

partnerių tinklo 

plėtimas ir 

įtraukimas į 

palankios mokymuisi 

aplinkos kūrimą 

Kiekvienais 

metais 

Ne mažiau kaip 40 kiekvienais 

metais sudarytų naujų ir/ar 

atnaujintų esamų 

bendradarbiavimo sutarčių 

(ugdymo proceso organizavimo 

klausimais) 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

profesinio 

mokymo skyrių 

vedėjai. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Ne mažiau kaip 10 kiekvienais 

metais sudarytos naujos ir/ar 

atnaujintos esamos 

bendradarbiavimo sutartys 

(SPMC įveiklinimo klausimais) 

SPMC vadovas Žmogiškieji 

ištekliai 

1.2. Automatizuoti 

bibliotekos darbą diegiant 

mokyklų bibliotekų 

informacinę sistemą 

(MOBIS)  

1.2.1. Bibliografinių 

įrašų, aprašančių 

visus bibliotekoje 

saugomus 

dokumentus, kūrimas 

ir kaupimas 

Kiekvienais 

metais 

Informacinėje sistemoje 

kataloguoto ir komplektuoto 

bibliotekos fondo dalis: 

2023 m. – 50 proc.  

2024 m. – 100 proc.  

Bibliotekos 

vedėjas, 

bibliotekininkai 

Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

1.2.2. Skaitytojų 

aptarnavimas 

informacinėje 

sistemoje 

Kiekvienais 

metais 

Skaitytojų, aptarnaujamų 

informacinėje sistemoje, dalis: 

2023 m. – 30 proc. 

2024 m. – 60 proc.  

2025 m. – 90 proc.  

Bibliotekos 

vedėjas, 

bibliotekininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto lėšos 
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Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

1.3. Užtikrinti 

materialiųjų mokymo 

priemonių, metodinių 

išteklių modernumą ir 

atitikimą darbo rinkos 

poreikiams  

1.3.1. Išteklių 

modernumo ir 

atitikimo darbo 

rinkos poreikiams 

įvertinimas  

Kiekvienais 

metais 

Atlikta profesijos mokytojų 

nuomonės apklausa. 

Profesijos mokytojų dalis, kurių 

nuomone, jų dėstomam dalykui 

(moduliui) naudojami ištekliai yra 

modernūs ir atitinka darbo rinkos 

poreikius procentas – ne mažiau 

kaip 90 proc.  

Bibliotekos 

vedėjas, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto lėšos 

1.3.2. Mokytojų 

poreikio mokymo 

išteklių atnaujinimui 

tenkinimas 

Pagal poreikį 90 proc. tenkinamas mokytojų 

poreikis mokymo išteklių 

atnaujinimui 

Bibliotekos 

vedėjas, ugdymą 

organizuojančių 

skyrių vedėjai 

Biudžeto lėšos 

2. Atnaujinti 

infrastruktūrą, 

užtikrinant aplinkos 

saugumą, skatinant 

darbo našumą ir 

racionalų išteklių 

naudojimą 

2.1. Diegti pažangesnes 

„Office“ programas, 

leidžiančias naudoti 

efektyvesnes darbo 

našumo, ryšio ir saugumo 

programas  

2.1.1. „Microsoft 

365“ programų 

paketo diegimas  

Iki 2023 m. 

IV ketvirčio 

Kompiuterizuotų įstaigos darbo 

vietų dalis, kuriose įdiegtas 

„Microsoft 365“ programų 

paketas – ne mažiau kaip 90 proc.  

IT specialistai Biudžeto 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2.2. Užtikrinti mokomųjų 

pastatų ir patalpų 

atitikimą Lietuvos 

higienos normų 

bendriesiems saugos ir 

sveikatos reikalavimams  

2.2.1. Pirmosios 

pagalbos rinkinių 

reguliarios priežiūros 

ir  papildymo 

atlikimas  

Pagal poreikį Visose praktinio mokymo 

dirbtuvėse gerai matomose 

vietose patalpinti pirmosios 

pagalbos rinkiniai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai; 

darbų ir civilinės 

saugos inžinierius 

Biudžeto lėšos 

Ne rečiau 

kaip kartą į 

ketvirtį 

Atliekama reguliari pirmosios 

pagalbos rinkinių priežiūra ir 

papildymas. 

Direktoriaus 

įsakymu paskirtas 

atsakingas asmuo 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto lėšos 

2.2.2. Žymėjimų 

atnaujinimo 

įspėjamaisiais saugos 

ženklais arba 

atitinkama spalva 

reguliarus atlikimas  

Pagal poreikį Atliekama reguliari saugos 

žymėjimų priežiūra 

Darbų ir civilinės 

saugos inžinierius 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto lėšos 
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Eil. 

Nr. 

Prioriteto 

įgyvendinimo tikslai 

Tikslų įgyvendinimo 

uždaviniai 
Priemonės 

Vykdymo 

laikotarpis 
Rezultato rodikliai Atsakingas 

Finansavimo 

šaltiniai 

2.2.3. Sunaudotos 

energijos ir išteklių 

sąnaudų reguliaraus 

stebėjimo atlikimas 

Kiekvieną 

mėnesį 

Atliekamas reguliarus 

sunaudojamos energijos ir išteklių 

sąnaudų  stebėjimas. 

Kas mėnesį direkciniame 

susirinkime atliekama sąnaudų 

analizė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3. Kautech įvaizdžio 

formavimas, veiklos 

populiarinimas  

realioje ir 

virtualioje erdvėse 

3.1. Kurti ir palaikyti 

vieningą Kautech 

įvaizdžio formavimo 

sistemą 

3.1.1. Stiliaus 

knygos sukūrimas 

2023 m. I 

ketvirtis 

Sukurta Stiliaus knyga, skirta 

komunikacijos vientisumo 

išlaikymui, prekės ženklo 

priežiūrai ir vystymui 

Vystymo skyriaus 

vedėjas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3.2. Populiarinti Kautech 

veiklas realioje ir 

virtualioje erdvėje  

 

3.2.1. Kautech 

veiklos 

reprezentavimas 

bendrojo ugdymo 

mokyklose 

Kiekvienais 

metais I–II 

ketvirtis 

Bendrojo ugdymo mokyklų, 

kuriose atliktas Kautech veiklos 

reprezentavimas, skaičius: 

2023 m. – 20 

2024 m. – 25 

2025 m. – 30 

Vystymo skyriaus 

vedėjas, 

už karjeros 

planavimo veiklas 

atsakingas asmuo 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto lėšos 

3.2.2. Atvirų durų 

dienų organizavimas 

Kiekvienais 

metais 

Atvirų durų dienų dalyvių 

skaičius: 

2023 m. – 200 

2024 m. – 220 

2025 m. – 230 

Vystymo skyriaus 

vedėjas, už 

karjeros 

planavimo veiklas 

atsakingas asmuo 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto lėšos 

___________________________ 

SUDERINTA 

Kauno technologijų mokymo centro  

Centro tarybos 2023-02-14 posėdžio 

protokolo Nr. 21-3 nutarimu 


