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I SKYRIUS 

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. Kauno TPMC turi 

pagrindinę ir nepagrindinę veiklos sritis. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Pagrindinė švietimo 

veikla – profesinis mokymas. 

2. Kauno TPMC turi šiuos padalinius: 

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

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

tęstinio bei neformaliojo profesinio mokymo programas. Mokymo vietos adresas – Taikos pr. 129, 

Kaunas. 

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

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

tęstinio bei neformaliojo profesinio mokymo programas. Mokymo vietos adresas – V. Krėvės pr. 114, 

Kaunas. 

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

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

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

– Taikos pr. 127, Kaunas. 

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

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

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

pr. 127, Kaunas. 

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

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

bei neformaliojo profesinio mokymo programas. Mokymo vietos adresas – Taikos pr. 127, Kaunas. 

3. Kauno TPMC veikia mokinių bendrabutis. Bendrabučio buveinės adresas – Jonavos g. 

160, Kaunas.  

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 ir nuotolinis mokymo proceso organizavimo 

būdas; 

5.2. pavienio mokymosi forma, savarankiškas ir nuotolinis 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. 
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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; 

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 strateginės veiklos prioritetai, jų įgyvendinimo tikslai, uždaviniai ir 

priemonės numatyti Strateginiame veiklos plane 2021–2023 metams, patvirtintame Kauno TPMC 

įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) 2021-02-26 posėdžio protokolu Nr. 128-1. 

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

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

SPMC. 

13. SPMC bendradarbiavimas vyksta su aukštosiomis mokyklomis, kitomis profesinio 

mokymo institucijomis, bendrojo ugdymo mokyklomis, įmonėmis. SPMC aukštųjų mokyklų studentai 

atlieka praktines studijas ir laboratorinę, eksperimentinę tiriamąją veiklą, bendrojo ugdymo mokyklos 

organizuoja technologijų pamokas savo mokiniams, įmonių darbuotojams organizuojami 

kvalifikacijos tobulinimo renginiai. Taip pasiekiama aukštojo mokslo, bendrojo ugdymo ir profesinio 

rengimo sektorių integracijos. 

14. 2021 m. Kauno TPMC bendras darbuotojų skaičius buvo – 223 (2021-12-31 

duomenimis). Iš Jų 32 bendrojo ugdymo mokytojai, 72 – profesijos mokytojai. Pagalbą mokiniams 

nuolat užtikrina socialinis pedagogas ir psichologas. 

 

II SKYRIUS 

KAUNO TPMC SAVIANALIZĖ 

 

15. Kauno TPMC savianalizė (SSGG 2021–2023 m. strateginėje veikloje): 

Stiprybės Silpnybės 

• Sukurta, įdiegta ir palaikoma Kokybės vadybos 

sistema, atitinkanti ISO 9001 standarto reikalavimus. 

• Nemažėjantis priimamų mokytis mokinių skaičius.  

•  Ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į mokinių 

mokymosi poreikius, dėmesį skiriant 

gamtamoksliniam raštingumui, sveikai gyvensenai, 

pilietiškumui. 

• Nepakankamas mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) įsitraukimas į ugdymo proceso 

tobulinimą, neatsakingas tėvų požiūris į vaikų 

mokymosi rezultatus ir elgesį.  

• Nepakankamos darbuotojų užsienio kalbos, 

dokumentų valdymo ir IKT kompetencijos.  
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Stiprybės Silpnybės 

•  Veikia du sektoriniai praktiniai mokymo centrai, 

aprūpinti modernia, profesinio mokymo programų 

reikalavimus atitinkančia, praktinio mokymo įranga. 

•  Vykdoma sektorinių praktinio mokymo centrų 

plėtra, kuri tenkins naujų profesinio mokymo 

programų poreikius. 

•  Didėjanti atnaujintų profesinio mokymo programų 

pasiūla.  

•  Užtikrinamas mokinių poreikis apgyvendinimui 

mokyklos bendrabutyje. 

•  Išvystytas socialinių partnerysčių tinklas. 

•  Patvirtinta ir įgyvendinama Tarptautiškumo 

strategija 2021–2027 m. 

•  Išvystytas tarptautinio bendradarbiavimo su 

užsienio partneriais tinklas. 

•  Kauno TPMC yra aktyvus verslo ir profesinio 

mokymo asociacijų narys.  

• Nepakankamas mokytojų įsitraukimas į 

projektinių veiklų administravimą ir 

įgyvendinimą. 

• Per didelis mokinių skaičius tenkantis vienam 

socialiniam pedagogui ir psichologui. 

• 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 Kauno TPMC baigiamųjų kursų 

mokinių, neįgijusių kvalifikacijos, procentas.  

• Neužtikrinta naujai pradėjusių dirbti darbuotojų 

įtraukimo į Kauno TPMC veiklą sistema.  

• Nemažėjantis mokinių praleistų pamokų dėl 

nepateisintų priežasčių skaičius. 

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.  
• Papildomų kompetencijų bei kvalifikacijų įgijimo 

galimybių mokiniams ir išorės klientams sudarymas 

(neformaliojo profesinio švietimo programų pasiūlos 

plėtra). 

• Suteikiama galimybė mokytojams ir mokiniams 

įgyti papildomas kompetencijas užsienio profesinio 

mokymo įstaigose. 

• Sektorinių praktinio mokymo centrų įveiklinimas 

bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo 

mokslo, neformaliojo švietimo, verslo grandyse bei 

teisinės bazės veiklos organizavimui parengimas.  

• Bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos 

aukštosiomis mokyklomis studijų tęstinumui, 

profesijos mokytojų rengimo galimybių sudarymui.  

• Žmogiškųjų išteklių darbo veiklos efektyvinimas.  

• Mokinio tikslingo apsisprendimo karjerai 

nebuvimas. 

• Augančios profesinio mokymo kainos mažina 

galimybes pritraukti mokinius mokytis valstybės 

nefinansuojamose vietose. 

• Augantis inžinerinių specialybių profesijos 

mokytojų trūkumas – Lietuvoje nesukurta 

profesijos mokytojų rengimo sistema. 

• Kasmet žemėjantis stojančiųjų, pagrindinį 

išsilavinimą įgijusių, mokinių žinių ir gebėjimų 

lygis.  

• 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.  

 

III SKYRIUS 

VIZIJA 

 

16. Modernus, atviras, besimokantis technologinio profilio profesinio mokymo centras, 

kuriame norisi mokytis ir dirbti. 

IV SKYRIUS 

MISIJA 

17. Ugdyti konkurencingus specialistus, asmenybes, grindžiančias savo veiklą darnaus 

vystymosi, pilietiškumo, kūrybiškumo vertybėmis, užtikrinant lyderystę šalyje ir tarptautinėje 

profesinio rengimo erdvėje.  
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V SKYRIUS 

 VERTYBĖS 

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

19. Kauno TPMC vertybės: laisvė ir atsakomybė, kompetencija ir profesionalumas.  

VI SKYRIUS 

 INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ, 

VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS 

METUS 

20. Kauno TPMC bendras darbuotojų skaičius 2021-12-31– 223 darbuotojų:  

Bendras darbuotojų 

skaičius 

Bendrojo ugdymo 

mokytojai 

Profesijos 

mokytojai 

Kitas įstaigos 

personalas 

223 32 72 119 

21. Kauno TPMC vadovai:  

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

21.2. Tomas Paulius direktoriaus pavaduotoju ugdymui dirba nuo 2017 m. rugsėjo 19 d.  

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

22. Informacija apie Kauno TPMC darbuotojų turimas kvalifikacines kategorijas:  

Vadybinės 

kategorijos 

Mokytojai 

(nesuteiktos 

kvalifikacinės 

kategorijos) 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojai Vyresnieji 

mokytojai 

Mokytojai 

metodininkai 

Mokytojai 

ekspertai 

7 33 5 37 24 5 

23. Mokytojai:  

 

Mokytojų skaičius 

 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Profesijos 

mokytojai 

Iš jų suteikta kvalifikacinė 

kategorija 2021 metais 

Bendrojo ugdymo 

mokytojai 

Profesijos 

mokytojai 

1. Atestuotų  mokytojų 

(suteiktos kvalifikacinės 

kategorijos) skaičius:      

32 72 1 1 

Iš jų: 

1.1. turinčių mokytojo 

eksperto kvalifikacinę 

kategoriją 

4 1 - - 

1.2. turinčių mokytojo 

metodininko kvalifikacinę 

kategoriją  

13 11 - - 

1.3. turinčių vyresniojo 

mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją  

14 23 1 1 

1.4. turinčių mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją 
1 4 - - 

 

2. Neatestuotų mokytojų 

skaičius   
- 33  
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24. 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 - - - - 

25. Kvalifikacijos tobulinimas: 

25.1. 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 

2021 1 31 3,12 96,88 

25.2. 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 

2021 6 66 8,33 91,67 

25.3. Švietimo pagalbos specialistai: 

Metai 

Švietimo pagalbos specialistų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Iki 5 dienų per metus 

(iki 36 val.) 

5 ir daugiau dienų per metus 

(36 ir daugiau val.) 

2021 - 2 

 

26. Formalusis profesinis mokymas: 

26.1. Informacija apie 2021–2022 m. m. vykdomas formaliojo profesinio mokymo 

programas profesinio mokymo skyriuose: 

Transporto 

skyriuje 

Mechanikos 

skyriuje 

Verslo ir 

paslaugų 

skyriuje 

Medienos  

apdirbimo 

skyriuje 

Statybos 

skyriuje 

Kauno 

tardymo 

izoliatoriuje 

6 10 11 7 7 2 

26.2. Kauno TPMC 2021–2022 m. m. vykdomos formaliojo profesinio mokymo 

programos (kai mokiniai priimti pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

patvirtintą planą): 
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Eil.  

Nr.  

Programos pavadinimas, valstybinis kodas 

Mokinių skaičius  

2021-10-01 

Iš 

viso  

Iš jų turinčių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

Transporto skyrius 

1. Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas M43071604) 

182 - 

2. Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas M44071601) 

103 - 

3. Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas T43071605) 

22 - 

4. Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė 

profesinio mokymo programa (kodas M43071601) 

162 - 

5. Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė 

profesinio mokymo programa (kodas M44071603) 

131 - 

6. Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė 

profesinio mokymo programa (kodas T43071603) 

25 - 

Mechanikos skyrius 

7. Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas M43071602) 

64 - 

8. Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas M44071604) 

83 - 

9. Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas T43071604) 

14 - 

10. Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas T32071501) 

14 - 

11. Orlaivių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 

(kodas P43104105) 

8 - 

12. Orlaivių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 

(kodas T43104108) 

10 - 

13. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa  (kodas 

P42071501) 

57 - 

14. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa  (kodas 

P43071501)  

88 - 

15. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa  (kodas 

M43071501) 

31 - 

17. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa  (kodas 

T43071503) 

28 - 

Verslo ir paslaugų skyrius 

18. Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė 

profesinio mokymo programa (kodas M44071401) 

9 - 

19. Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė 

profesinio mokymo programa (kodas T43071401) 

8 - 

20. Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas M43061103) 

59 - 

21. Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas M44061112) 

39 - 

22. Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas T43061201) 

14 - 
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Eil.  

Nr.  

Programos pavadinimas, valstybinis kodas 

Mokinių skaičius  

2021-10-01 

Iš 

viso  

Iš jų turinčių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

23. Logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa 

(M43041701) 

23 - 

24. Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa (kodas 

P43104109) 

27 - 

25. Ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa (kodas 

T43104112) 

13 - 

26. Sandėliavimo darbų organizatoriaus modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas T43041702) 

20 - 

27. Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa 

(kodas P32104101) 

7 - 

28. Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa 

(kodas T32104110) 

6 - 

Medienos apdirbimo skyrius 

29. Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa (kodas 

M43072201) 

11 - 

30. Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa (kodas 

M44072201) 

28 - 

31. Baldžiaus modulinė profesinio mokymo programa (kodas 

T43072201) 

12 - 

32. Staliaus modulinė profesinio mokymo programa (kodas 

P42072201) 

60 - 

33. Staliaus modulinė profesinio mokymo programa (kodas 

M43073203) 

8 - 

34. Staliaus modulinė profesinio mokymo programa (kodas 

P43072201) 

13 - 

36. Staliaus modulinė profesinio mokymo programa (kodas 

T43072202) 

11 - 

Statybos skyrius 

37. Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa (kodas M44071302)  

23 - 

38. Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa (kodas T43071301) 

21 - 

39. Kelininko modulinė profesinio mokymo programa (kodas 

P32073211) 

29 - 

40. Kelininko modulinė profesinio mokymo programa (kodas 

T32073222) 

21 - 

41. Santechniko modulinė profesinio mokymo programa (kodas 

M43073201) 

9 - 

42. Santechniko modulinė profesinio mokymo programa (kodas 

M44073201) 

27 - 

43. Santechniko modulinė profesinio mokymo programa (kodas 

T43073206) 

11 - 

Kauno tardymo izoliatoriuje 

44. Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas P21073210) 

18 - 
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Eil.  

Nr.  

Programos pavadinimas, valstybinis kodas 

Mokinių skaičius  

2021-10-01 

Iš 

viso  

Iš jų turinčių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

45. Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas P21073204) 

14 - 

26.3. Profesinio mokymo pameistrystės forma organizavimas 2021 m.  

Eil.  

Nr.  Programos, kurioje mokiniai 2021 

m. mokėsi profesinio mokymo 

pameistrystės forma, pavadinimas 

ir valstybinis kodas 

Mokinių, kuriems 

2021 m. profesinis 

mokymas buvo 

organizuojamas 

pameistrystės 

forma, skaičius 

Įmonės, kuriose 

pameistriai mokėsi 

praktinio mokymo, 

pavadinimas 

Transporto skyrius 

1. Automobilių mechaniko modulinė 

profesinio mokymo programa (kodas 

M43071604) 

11 UAB „Autobleidas“ 

UAB „AUTO 14A“ 

UAB „Mijolė“ 

UAB „Karalius ir Ko“ 

UAB „Volvo Lietuva“ 

2. Automobilių mechaniko modulinė 

profesinio mokymo programa (kodas 

M44071601) 

8 LK „Depų tarnyba“ 

UAB „Autohouse“ 

UAB „ALWARK“ 

UAB „Winart“ 

3. Automobilių mechaniko modulinė 

profesinio mokymo programa (kodas 

T43071605) 

2 UAB „Autokėbulita“ 

4. Automobilių elektros įrengimų 

remontininko modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M43071601) 

6 UAB „Winart“ 

UAB „Ametistas LT“ 

5. Automobilių elektros įrengimų 

remontininko modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M44071603) 

14 UAB „Melga“ 

UAB „Kėbulų ekspertai“ 

UAB „Kauno švara“ 

UAB „Giberta“ 

UAB „Panek“ 

UAB „Gordon“ 

UAB „Damiva“ 

Mechanikos skyrius  

6. Automobilių kėbulo remontininko 

modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas M44071604) 

2 UAB „Eunesa“ 

7. Automobilių kėbulo remontininko 

modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas T43071604) 

1 UAB „Baltieva“ 

8.  Elektros įrenginių elektromechaniko 

mokymo programa (kodas 

330071304) 

1 UAB „Elektros zona“ 
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Eil.  

Nr.  Programos, kurioje mokiniai 2021 

m. mokėsi profesinio mokymo 

pameistrystės forma, pavadinimas 

ir valstybinis kodas 

Mokinių, kuriems 

2021 m. profesinis 

mokymas buvo 

organizuojamas 

pameistrystės 

forma, skaičius 

Įmonės, kuriose 

pameistriai mokėsi 

praktinio mokymo, 

pavadinimas 

9. Suvirintojo modulinė profesinio 

mokymo programa  (kodas 

P43071501)  

7 UAB „AK Consult“ 

UAB „Fitsout“ 

UAB „Inti“ 

Jurijaus Sidorčiuko įmonė  

UAB „Feroksa“ 

UAB „PEIKKO Lietuva“ 

10. Suvirintojo modulinė profesinio 

mokymo programa  (kodas 

M43071501) 

5 UAB „Autokausta“ 

UAB „Vaivora 

Engineering“ 

UAB „Feroksa“ 

UAB „Vandens linija“ 

UAB „Serfas“ 

11. Suvirintojo modulinė profesinio 

mokymo programa  (kodas 

M44071501) 

7 UAB „Alumnita“ 

UAB „PEIKKO Lietuva“  

UAB „Pramoninės metalo 

konstrukcijos“ 

Verslo ir paslaugų skyrius  

12. Automatinių sistemų eksploatavimo 

mechatroniko modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M44071401) 

4 UAB „KB Components“ 

UAB „Šviesi erdvė“ 

UAB „Elektros mazgas“ 

UAB „Automatikos 

biuras“ 

UAB „SDL Engineering“ 

13. Automatinių sistemų eksploatavimo 

mechatroniko modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

T43071401) 

2 UAB „Šviesi erdvė“ 

UAB „Elektros mazgas“ 

UAB „Paradis“ 

14. Kompiuterinės įrangos derintojo 

modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas M43061103) 

1 UAB „Kauno stiklas“ 

15. Kompiuterinės įrangos derintojo 

modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas M44061112) 

8 UAB „IP sistemos“ 

UAB „BIG 7 express“ 

MB „Lucenta Šviesos 

centras“ 

UAB „Porolonas“ 

UAB „Kesko Senukai 

Lithuania“ 

16. Apskaitininko modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

T43041102) 

1 IĮ „Naudingi skaičiai“ 

 

17. Kompiuterinės įrangos derintojo 

modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas T43061201) 

4 UAB „Baltic Logistic 

Solutions“ 

UAB „AD systems 

Reklamos sistemos“ 

UAB „Vaivora 

Engineering“ 
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Eil.  

Nr.  Programos, kurioje mokiniai 2021 

m. mokėsi profesinio mokymo 

pameistrystės forma, pavadinimas 

ir valstybinis kodas 

Mokinių, kuriems 

2021 m. profesinis 

mokymas buvo 

organizuojamas 

pameistrystės 

forma, skaičius 

Įmonės, kuriose 

pameistriai mokėsi 

praktinio mokymo, 

pavadinimas 

UAB „Gardukas“ 

18. Logisto ekspeditoriaus modulinė 

profesinio mokymo programa 

(M43041701) 

7 UAB „Pigu perku group“ 

UAB „Hegelmann 

Logistics“ 

MB „Technikita“ 

19. Ekspeditoriaus modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

P43104109) 

14 UAB „Kesko senukai 

Lithuania“ 

UAB „Literna“ 

„Circle K Petrašiūnai“ 

UAB „Domus Lumina“  

AB „Pieno žvaigždės“ 

filialas Pasvalio sūrinė 

UAB „Geras baldų 

fabrikas“ 

UAB „Lidl Lietuva“ 

UAB „Auvika“ 

UAB „Finėjas“  

20. Ekspeditoriaus modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

T43104112) 

10 UAB „Transaibė“ 

UAB „Transgardas“ 

UAB „Hegelmann 

Logistics“ 

21. Sandėliavimo darbų organizatoriaus 

modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas T43041702) 

11 UAB „Autokausta“ 

UAB „Kesko senukai 

Lithuania“ 

AB „Lytagra“ 

UAB „VP Service“ 

22. Sandėlio operatoriaus modulinė 

profesinio mokymo programa (kodas 

P32104101) 

1 UAB „Loniukas“ 

 

23. Sandėlio operatoriaus modulinė 

profesinio mokymo programa (kodas 

T32104110) 

3 UAB „EU Broker“ 

AB „Pieno žvaigždės“ 

filialas Pasvalio sūrinė 

Medienos apdirbimo skyrius  

24. Baldžiaus modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M43072201) 

4 UAB „Scapa Baltic“ 

MB „Robalda“ 

AB „Freda“ 

25. Baldžiaus modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M44072201) 

14 UAB „Pifka“ 

UAB „Autokausta“ 

UAB „Medienos era LT“ 

UAB „Ecowood“ 

UAB „Enprova“ 

AB „Freda“ 

MB „Romanta“ 

UAB „Fenestrum“ 

UAB „Norditera“ 

UAB „S.K.S.“ 
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Eil.  

Nr.  Programos, kurioje mokiniai 2021 

m. mokėsi profesinio mokymo 

pameistrystės forma, pavadinimas 

ir valstybinis kodas 

Mokinių, kuriems 

2021 m. profesinis 

mokymas buvo 

organizuojamas 

pameistrystės 

forma, skaičius 

Įmonės, kuriose 

pameistriai mokėsi 

praktinio mokymo, 

pavadinimas 

26. Baldžiaus modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

T43072201) 

4 UAB „RVG baldai“ 

UAB „Enprova“ 

UAB „Eigida“ 

UAB „Bantinus“ 

27. Staliaus modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas P42072201) 

1 UAB „Statybų ABC“ 

28. Staliaus modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas P43072201) 

7 UAB „Kauno baldai“ 

AB „Freda“ 

UAB „Medienos era LT‘ 

UAB „Interjero durys.lt“ 

UAB „Soft Design“ 

UAB „Autokausta“ 

29. Staliaus modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas T43072202) 

3 UAB „Scapa Baltic“ 

UAB „STABRO“ 

UAB „Soft Design“ 

Statybos skyrius 

30. Atsinaujinančios energetikos įrangos 

montuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M44071302)  

3 UAB „MR Sistemos“ 

UAB „Vejusta“ 

UAB „Kauno staklės“ 

31. Atsinaujinančios energetikos įrangos 

montuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

T43071301) 

2 UAB „MR Sistemos“ 

UAB „7R7“ 

32. Kelininko modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

P32073211) 

16 UAB „Autokausta“ 

UAB „Autokausta keliai“ 

AB „Kelių priežiūra“ 

33. Kelininko modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

T32073222) 

6 UAB „Autokausta keliai“ 

AB „Kelių priežiūra“ 

34. Komunalinio ūkio paslaugų 

darbuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

T43101101) 

1 UAB „Wilbergs Group“ 

35. Santechniko modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M43073201) 

3 UAB „Autokausta“ 

UAB „Inti“ 

UAB „Rangstata“ 

36. Santechniko modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M44073201) 

5 UAB „Deivida LT“ 

UAB „Baltic Therm“ 

MB „PJ Plumbing“ 

UAB „Frevita“ 

37. Santechniko modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

T43073206) 

1 UAB „Vilungės statyba“ 
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26.3.1. Kauno TPMC 199 mokiniams 2021 metais profesinis mokymas buvo 

organizuojamas pameistrystės mokymo forma. Vidutinis metinis, besimokiusių pagal formaliojo  

profesinio mokymo programas skaičius – 1532 mokiniai (2021-10-01 duomenimis). Mokinių, kuriems 

praėjusiais kalendoriniais metais profesinis mokymas buvo organizuojamas pameistrystės forma 

procentas – 12,99 proc. 

26.4. Mokinių, besimokančių bendrojo ugdymo programose mokymas formaliojo 

profesinio mokymo programų moduliuose 2021–2022 m. m.: 

Formaliojo profesinio 

mokymo programos 

modulis 

Mokinių 

skaičius 

modulyje 

Bendrojo ugdymo 

programa 

Bendrojo ugdymo įstaiga 

iš kurios mokomi mokiniai 

Mechaninių įrenginių 

montavimas ir derinimas“ 

(modulio kodas 4071401) 

8 Vidurinio ugdymo 

programa (11 klasė) 

Kauno „Aušros“ gimnazija 

(1 mokinys); 

Kauno Jono Basanavičiaus 

gimnazija (7 mokiniai). 

Medienos apdirbimas 

rankiniais-elektriniais, 

motoriniais, pneumatiniais 

įrankiais (modulio kodas 

207320023) 

37 Pagrindinio ugdymo 

programos II dalis (9-

10 klasė) 

Raseinių rajono Ariogalos 

gimnazija (1 mokinys); 

Kauno technikos profesinio 

mokymo centras (36 

mokiniai). 

26.5. Tęstinis profesinis mokymas, neformalus profesinis mokymas, neformalus 

suaugusiųjų švietimas (mokinių, priimamų ne pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro patvirtintą Asmenų, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas 

profesinio mokymo vietas 2021 metų planą): 

 

 

Metai 

Asmenų skaičius pagal formaliojo 

tęstinio profesinio mokymo 

programas 

Asmenų skaičius pagal 

neformaliojo profesinio mokymo, 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programas 

Iš 

viso 

Iš 

viso 

užimtumo 

tarnybos 

lėšomis 

įmonės 

ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų   

lėšomis 

Iš 

viso 

užimtumo 

tarnybos 

lėšomis 

įmonės 

ar 

įstaigos 

lėšomis 

asmenų 

lėšomis 

2021 22 22 - - 5 1 2 2 27 

26.6. 2021–2022 m. m. naujai pradėtos vykdyti formaliojo profesinio mokymo programos: 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Valstybinis 

kodas 

1. Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė profesinio 

mokymo programa 

M43071401 

2. Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė profesinio 

mokymo programa 

M44071401 

3. Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė profesinio 

mokymo programa  

T43071401 

4. Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa  P21073210 

5. Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo 

programa  

P21073204 

26.7. 2021 m. papildyta licencija naujomis formaliojo profesinio mokymo programomis:  



15 
  

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Valstybinis 

kodas 

Galioja nuo  

1. Autokrautuvo eksploatavimas 310410006 2021-04-19 

2. Elektrinių krautuvų eksploatavimas 310410007 2021-04-19 

3. Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko 

modulinė profesinio mokymo programa 

M43071401 2021-05-18 

4. Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko 

modulinė profesinio mokymo programa 

M44071401 2021-05-18 

5. Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko 

modulinė profesinio mokymo programa  

T43071401 2021-05-18 

6. Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio 

mokymo programa 

P21073204 2021-06-04 

7. Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio 

mokymo programa 

T21073210 2021-06-04 

8. Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio 

mokymo programa 

P21073210 2021-06-04 

9. Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio 

mokymo programa 

T21073203 2021-06-04 

10. Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa P42041101 2021-10-27 

11. Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa P43041101 2021-10-27 

12. Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa T43041102 2021-10-27 

13. Metalo apdirbimo staklių operatoriaus modulinė 

profesinio mokymo programa 

P32071505 2021-12-23 

14. Metalo apdirbimo staklių operatoriaus modulinė 

profesinio mokymo programa 

T32071504 2021-12-23 

15. Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio 

mokymo programa 

P42071602 2021-12-23 

16. Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio 

mokymo programa 

P43071602 2021-12-23 

17. Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio 

mokymo programa 

T43071607 2021-12-23 

18. Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio 

mokymo programa 

P31071603 2021-12-23 

19. Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio 

mokymo programa 

P32071605 2021-12-23 

20. Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio 

mokymo programa 

T32071603 2021-12-23 

21. Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio 

mokymo programa 

P42071401 2021-12-23 

22. Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio 

mokymo programa 

P43071402 2021-12-23 

23. Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio 

mokymo programa 

T43071404 2021-12-23 

26.8. 2022–2023 m. m. planuojamos vykdyti naujos modulinės profesinio mokymo 

programos:  

Programos 

kodas 

Programos pavadinimas 

P42041101 Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa 

P43041101 Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa 

P32071505 Metalo apdirbimo staklių operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa 
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26.9. Daugiau kaip 2 metus nevykdomos, į licenciją įrašytos, galiojančios formaliojo 

profesinio mokymo programos:  

Eil. 

Nr. 

Valstybinis 

kodas 

Programos pavadinimas Programa 

galioja nuo 

1. 260071107 Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F-dujų turinčia šaldymo, 

oro kondicionavimo įranga, šiluminiais  siurbliais, mokymo 

programa 

2016-08-31 

2. 260071115 Darbuotojų, surenkančių F-dujas iš tam tikrų motorinių 

transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, mokymo 

programa 

2016-08-31 

3. M44041101 Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo 

programa 

2017-05-19 

4. M32071501 Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo 

programa 

2018-02-15 

5. T32072202  Medienos apdirbimo staklininko modulinė profesinio 

mokymo programa 

2020-02-10 

6. P42104104  Orlaivių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa 2018-05-23 

7.  T32073211 Dailidės modulinė profesinio mokymo programa 2020-02-10 

26.10. Informacija apie mokinių skaičių:  

Mokslo metai Mokinių skaičius spalio 1 d. Iš jų turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

2021–2022 m. m.  1601 - 

Programos 

kodas 

Programos pavadinimas 

T32071504 Metalo apdirbimo staklių operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa 

P42071602 Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 

P43071602 Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 

T43071607 Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 

P31071603 Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 

P32071605 Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 

T32071603 Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio mokymo programa 

P42071401 Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa 

P43071402 Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa 

T43071404 Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa 

P42041701 Sandėliavimo darbų organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa 

P43041701 Sandėliavimo darbų organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa 

P31071604 Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa 

P32071606 Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa 

T32071604 Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa 

P42071604  Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa 

P43071604 Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa 

T43071609 Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa 

P42071603  Transporto priemonių elektroniko modulinė profesinio mokymo programa  

P43071603  Transporto priemonių elektroniko modulinė profesinio mokymo programa  

T43071608 Transporto priemonių elektroniko modulinė profesinio mokymo programa  
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26.11. Mokinių priėmimas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

patvirtintą Asmenų, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio 

mokymo vietas 2021 metų planą:  

Mokslo metai Priėmimo planas Priimta 2021 m. 

2021–2022 850 843 

26.12. 2021 metais mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas priimti 843 

mokiniai. Pagal priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas 2021 metų planą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 18 d. įsakymu 

Nr. V-274, Kauno TPMC 2021 metams nustatytas priėmimo į valstybės finansuojamas (VF) vietas 

planas – 850. Pagrindinio priėmimo (vasaros etapo) pabaigoje LAMA BPO IS Kauno TPMC kvotų 

planavimo skiltyje, atlikus kvotų perskirstymą, priėmimo į valstybės finansuojamas (VF) vietas 

nustatytas kvotų skaičius – 840 (dešimtimi VF vietų sumažinta transporto paslaugų sritis). 

26.13. Mokiniai, nutraukę mokymąsi („nubyrėjimas“):  
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1543  

Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso:  144 9,33 8,28 

Iš jų (priežastys):  

Mokyklos keitimas 13 0,84  

Mokymo (studijų) programos keitimas, kai mokinys 

išėjo mokytis į kitą PM įstaigą 

1 0,06 

Neatvykimas po mokymosi (studijų) pertraukos 5 0,32 

Nebaigta mokymo (studijų) programa 31 2,01 

Nelankymas 20 1,30 

Nepažangumas 10 0,65 

Pakeitė gyvenamąją vietą 0 0,00 

Vaikų auginimas 0 0,00 

Sveikatos problemos 1 0,06 

Mirtis 4 0,26 

Sunkios materialinės sąlygos 2 0,13 

Išvyko į užsienį 4 0,26 

Karinė tarnyba 3 0,19 

Kitos nutraukimo priežastys 50 3,24 

26.14. 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 

2020–2021 50,29 35,51 

 



18 
  

27. Bendrojo ugdymo,  profesinio mokymo, neformaliojo mokinių švietimo apskaita 

vykdoma elektroniniame TaMo dienyne.  

28. Sektorinių praktinio mokymo centrų veikla: 

28.1. Praktinio mokymo organizavimas profesinio mokymo įstaigos, turinčios SPMC, 

mokiniams, mokytojams: 

Pirminio, tęstinio profesinio mokymo 

programos pavadinimas (kodas) 

Mokinių 

skaičius 

2021 

metais 

Proc. 

nuo 

bendro 

mokinių 

skaičiaus 

2021 

metais1 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokiniui 

2021 

metais 

Mokytojų 

skaičius 

2021 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokytojui 

2021 

metais 

Automobilių mechaniko modulinė 

profesinio mokymo programa (kodas 

M44071601) 

146 9,12 1808 - - 

Automobilių mechaniko modulinė 

profesinio mokymo programa (kodas 

M43071604) 

252 15,74 2698 - - 

Automobilių mechaniko modulinė 

profesinio mokymo programa (kodas 

T43071605) 

39 2,44 602 - - 

Automobilių elektros įrengimų 

remontininko modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M43071601) 

214 13,37 2220 - - 

Automobilių elektros įrengimų 

remontininko modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M44071603) 

188 11,74 2598 - - 

Automobilių elektros įrengimų 

remontininko modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

T43071603) 

46 2,87 620 - - 

Automobilių kėbulų remontininko 

modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas M44071604) 

108 6,75 2132 - - 

Automobilių kėbulų remontininko 

modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas M43071602) 

82 5,12 1333 - - 

Automobilių kėbulų remontininko 

modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas T43071604) 

26 1,62 680 - - 

Suvirintojo modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M43071501) 

31 1,94 1152 - - 

Suvirintojo modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M44071501) 

25 1,56 444 - - 

 
1 Bendras mokinių skaičius 2021-10-01 – 1601 mokinys.  
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Pirminio, tęstinio profesinio mokymo 

programos pavadinimas (kodas) 

Mokinių 

skaičius 

2021 

metais 

Proc. 

nuo 

bendro 

mokinių 

skaičiaus 

2021 

metais1 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokiniui 

2021 

metais 

Mokytojų 

skaičius 

2021 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokytojui 

2021 

metais 

Suvirintojo modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

T43071502) 

52 3,25 888 - - 

Suvirintojo modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

P43071501) 

88 5,50 2184 - - 

Suvirintojo modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

P42071501) 

57 3,56 375 - - 

Orlaivių mechaniko modulinė 

profesinio mokymo programa (kodas 

P43104105) 

32 2,00 420 - - 

Orlaivių mechaniko modulinė 

profesinio mokymo programa (kodas 

T43104108) 

10 0,62 238 - - 

Staliaus modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

P42072201) 

68 4,25 876 - - 

Staliaus modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

P43072201) 

30 1,87 908 - - 

Staliaus modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M43073203) 

8 0,50 400 - - 

Staliaus modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M44073205) 

14 0,87 56 - - 

Modulis: 

Medienos apdirbimas rankiniais- 

elektriniais, motoriniais, 

pneumatiniais įrankiais (kodas 

207320023) 

19 1,19 70 - - 

Staliaus modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

T43073204) 

20 1,25 681 - - 

Baldžiaus modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M43072201) 

24 1,50 1083 - - 

Baldžiaus modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M44072201) 

37 2,31 1738 - - 

Baldžiaus modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

T43072201) 

23 1,44 994 - - 

Iš viso  1639 
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28.2. Praktinio mokymo organizavimas kitų profesinio mokymo įstaigų mokiniams, 

mokytojams:  

Profesinio mokymo 

įstaigos 

pavadinimas 

Pirminio, tęstinio 

profesinio mokymo 

programos 

pavadinimas, 

valstybinis kodas 

Mokinių 

skaičius 

2021 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam  

asmeniui 

2021 

metais 

Mokytojų 

skaičius 

2021 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokytojui 

2021 

metais 

Kauno statybos ir 

paslaugų mokymo 

centras 

Staliaus-dailidės 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

(kodas P3207321001) 

37 64 - - 

UAB Petrašiūnų 

darbo rinkos 

mokymo centras 

Staliaus modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

(T43072202) 

2 200 - - 

Medienos apdirbimo 

staklininko modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

T32072202) 

3 808 - - 

Staliaus modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

(T32072201) 

2 936 - - 

Dailidės modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

T32073211) 

1 144 - - 

Elektrėnų profesinio 

mokymo centras 

Automobilių elektros 

įrengimų 

remontininko 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

(kodas M43071604) 

35 40 - - 

Automobilių 

mechaniko modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

M43071601) 

35 59 - - 

Klaipėdos Ernesto 

Galvanausko 

profesinio mokymo 

centras 

Baldžiaus modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

P32072204) 

12 40 - - 

Medienos apdirbėjo-

dailidės padėjėjo 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

(kodas P21073206) 

9 30 - - 

Marijampolės 

profesinio rengimo 

centras 

Staliaus modulinės 

profesinio mokymo 

programos (kodai 

51 200 - - 
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Profesinio mokymo 

įstaigos 

pavadinimas 

Pirminio, tęstinio 

profesinio mokymo 

programos 

pavadinimas, 

valstybinis kodas 

Mokinių 

skaičius 

2021 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam  

asmeniui 

2021 

metais 

Mokytojų 

skaičius 

2021 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokytojui 

2021 

metais 

P43072201, 

T43073202, 

T32072201) 

Automobilių 

mechaniko modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

M43071604) 

17 40 - - 

Alytaus profesinio 

rengimo centras 

Automobilių 

mechaniko modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

M43071604) 

17 6 - - 

Daugų technologijos 

ir verslo mokykla 

Automobilių 

mechaniko modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

M43071601, 

M43071604) 

44 56 - - 

Vilniaus 

statybininkų rengimo 

centras 

Staliaus-dailidės 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

(kodas P32073210) 

18 30 - - 

Staliaus-dailidės 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

(kodas T32073212) 

12 30 - - 

Iš viso: 311 2683   

 

28.3. Praktinio mokymo organizavimas kolegijų, universitetų studentams, dėstytojams:  

Mokymo įstaigos 

pavadinimas 

Studijų 

programos 

pavadinimas 

Studentų 

skaičius 

2021 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui 

(studentui) 

2021 

metais 

Dėstytojų 

skaičius 

2021 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui 

(dėstytojui) 

2021 

metais 

Kauno kolegija Baldų ir medienos 

dirbinių gamyba 

14 4 - - 

Kauno technikos 

kolegija 

Transporto 

priemonių remonto 

techniko programa 

(kodas T5407160) 

9 90 - - 

Iš viso: 23  
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28.4.  Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams:  

Bendrojo ugdymo 

mokyklos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

2021 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui 

2021 

metais 

Vykdytų 

(planuojamų) 

užsiėmimų SPMC 

paskirtis: 

technologijų 

pamokų 

organizavimas, 

profesinis 

orientavimas ir kt. 

Pastabos 

(sudarytos sutartys 

(reg. Nr.) su 

bendrojo ugdymo 

mokyklomis dėl 

technologijų pamokų 

organizavimo) 

VDU klasikinio 

ugdymo mokykla 

76 6 Technologijų 

pamokos 

Sutartis sudaryta 

2017-12-18 Nr. 15-15 

Kauno Juozo Urbšio 

progimnazija 

20 8 Technologijų 

pamokos 

Sutartis sudaryta 

2017-12-18 Nr. 15-12 

Kauno Viktoro 

Kuprevičiaus 

progimnazija 

233 21 Technologijų 

pamokos 

Sutartis sudaryta 

2017-12-18 Nr. 15-14 

Kauno Bernardo 

Brazdžionio mokykla 

15 1,5 Technologijų 

pamokos 

Sutartis sudaryta 

2017-12-18 Nr. 15-11 

Kauno Aleksandro 

Stulginskio mokykla  

42 7 Technologijų 

pamokos 

Sutartis sudaryta 

2017-10-06 Nr. 15-5 

Kauno Šv. Kazimiero 

progimnazija 

22 1,5 Technologijų 

pamokos 

Sutartis sudaryta 

2019-10-10 Nr. 15-7 

Kauno „Vyturio“ 

gimnazija 

16 1,5 Technologijų 

pamokos 

Sutartis sudaryta 

2020-02-06 Nr. 15-4 

Kauno Kovo 11-osios 

gimnazija 

18 1,5 Technologijų 

pamokos 

Sutartis sudaryta 

2019-10-10 Nr. 15-4 

Kauno Palemono 

gimnazija 

76 7 Technologijų 

pamokos 

Sutartis sudaryta 

2017-12-18 Nr. 15-13 

VDU „Rasos“ 

gimnazija 

12 1,5 Technologijų 

pamokos 

Sutartis sudaryta 

Kauno Simono 

Daukanto progimnazija 

66 5 Technologijų 

pamokos 

Sutartis sudaryta 

2019-10-10 Nr. 15-6 

Kauno raj. Domeikavos 

gimnazija 

21 1,5 Praktinio mokymo 

edukacija  

- 

Kauno raj. Šlienavos 

pagrindinė mokykla 

59 16 Technologijų 

pamokos 

Sutartis sudaryta 

2020-01-27 Nr. 15-2 

Kauno Veršvų 

gimnazija 

12 1,5 Technologijų 

pamokos 

Sutartis sudaryta 

2019-10-18 Nr. 15-9 

Kauno Senamiesčio 

progimnazija 

20 2 Technologijų 

pamokos 

Sutartis sudaryta 

2019-11-14 Nr. 15-11 

Kauno kurčiųjų ir 

neprigirdinčiųjų 

ugdymo centras 

52 17 Technologijų 

pamokos 

 

Sutartis sudaryta 

2019-10-25 Nr. 15-10 

Kauno r. Lapių 

pagrindinė mokykla 

21 2 Technologijų 

pamokos 

Sutartis sudaryta 

2019-10-16 Nr. 15-8 

Kaišiadorių r. Kruonio 

gimnazija 

38 4 Praktinio mokymo 

edukacija 

Sutartis sudaryta 

2021-10-11 Nr. 15-2 
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Bendrojo ugdymo 

mokyklos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

2021 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

asmeniui 

2021 

metais 

Vykdytų 

(planuojamų) 

užsiėmimų SPMC 

paskirtis: 

technologijų 

pamokų 

organizavimas, 

profesinis 

orientavimas ir kt. 

Pastabos 

(sudarytos sutartys 

(reg. Nr.) su 

bendrojo ugdymo 

mokyklomis dėl 

technologijų pamokų 

organizavimo) 

Šakių „Varpo“ mokykla 40 1 Praktinio mokymo 

edukacija 

- 

Kauno Gedimino sporto 

ir sveikatingumo 

gimnazija 

15 2 Praktinio mokymo 

edukacija 

- 

Iš viso: 864 108,5   

 

28.5. Įmonių ir jų darbuotojų besinaudojusių mokymams SPMC skaičius:  

Įmonės  

(juridinio asmens pavadinimas) 
Darbuotojų skaičius 

2021 metais 

UAB „Festool“ 19 

UAB „Enprova“ 4 

UAB „Svydis“ 28 

Kauno švietimo inovacijų centras 3 

28.6. Iš viso 2021 m. Kauno TPMC pravesta 60583  praktinio mokymo valandos. Iš jų 

27198 praktinio mokymo valandos pravestos Kauno TPMC mokiniams SPMC. Tai sudaro 44,89 proc. 

visų praktinio mokymo valandų. Iš jų 2910 praktinio mokymo valandos pravestos išorės vartotojams 

Kauno TPMC SPMC. Tai sudaro 4,8 proc. visų praktinio mokymo valandų. 

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

praktiniam mokymui vykdyti nėra atitinkamo savo profesinio mokymo įstaigoje SPMC:  

Profesinio mokymo įstaigos, į 

kurią nukreipiami mokiniai,  

pavadinimas 

Pirminio, tęstinio profesinio 

mokymo programos 

pavadinimas (kodas) 

Mokinių 

skaičius 

2021 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokiniui 

2021 metais 

Marijampolės profesinio 

rengimo centras 

Kelininko modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

P32073211) 

49 110 

Kelininko modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

T32073222) 

12 40 

Elektrėnų profesinio rengimo 

centras 

Atsinaujinančios energetikos 

įrangos montuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas M44071302, T43071301) 

43 42 

Alytaus profesinio rengimo 

centras 

Metalo apdirbimo staklininko 

modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas T32071501) 

12 30 
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Profesinio mokymo įstaigos, į 

kurią nukreipiami mokiniai,  

pavadinimas 

Pirminio, tęstinio profesinio 

mokymo programos 

pavadinimas (kodas) 

Mokinių 

skaičius 

2021 

metais 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokiniui 

2021 metais 

Suvirintojo modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

P42071501) 

5 40 

Panevėžio darbo rinkos 

mokymo centras 

Ekspeditoriaus modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas P43104109, T43104112) 

14 40 

Sandėlio operatoriaus modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas P32104101, T32104110) 

15 40 

Vilniaus statybininkų rengimo 

centras 

Santechniko modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas M44073201, T43073206) 

20 30 

Iš viso: 170 382 

29. Ugdymo proceso organizavimas:  

29.1. Mokinių pažangumas: 

Mokslo metai / 

Programa 

2020–2021 m. m. 2019–2020 m. m. Pokytis lyginant su  

2019–2020 m. m.  (+ / -) 

Pažangumas proc.  

Pagrindinio ugdymo 

programa 
100 100 (+) 

Vidurinio ugdymo 

programa 
90,5 96,3 (-) 

29.2.  Mokykliniai ir valstybiniai brandos egzaminai: 

29.2.1. 2021 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

Egzaminas 

2021 m. 
Išlaikė (proc.) 

2020 m. 

Pokytis lyginant su 

2020 

(+ / -) 
Laikė Išlaikė 

Išlaikė 

(proc.) 

Technologijos  199 199 100 99,4 (+) 

Menai      

Lietuvių kalba ir 

literatūra 
192 187 99 99,1 (-) 

Iš viso: Iš viso: 99,5 99,5 

29.2.2. 2021 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

Egzaminas 

2021 m. Išlaikė 

(proc.) 

2020 m. 

Pokytis lyginant su 

2020 

(+ / -) 
Laikė Išlaikė 

Išlaikė 

(proc.) 

Anglų kalba 45 44 98 100 (-) 

Istorija 10 9 90 100 (-) 

Matematika 21 10 47,6 12,5 (+) 

Lietuvių kalba 

ir literatūra 
8 5 62,5 44,4 (+) 
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Egzaminas 

2021 m. Išlaikė 

(proc.) 

2020 m. 

Pokytis lyginant su 

2020 

(+ / -) 
Laikė Išlaikė 

Išlaikė 

(proc.) 

Rusų kalba ir 

literatūra 
1 1 100 100 nepakitęs 

Geografija 10 10 100 100 nepakitęs 

Informacinės 

technologijos 
   100  

Fizika 1 1 100 Nepasirinko (+) 

Biologija 2 2 100 Nepasirinko (+) 

Iš viso: 87,3 79,5 (+) 

29.3.  Pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas.  

29.3.1. Pagrindinio ugdymo organizavimas: 

29.3.2. Pagrindinio ugdymo organizavimas, kai mokiniai mokosi tik pagal pagrindinio 

ugdymo programos II dalį: 

Klasė Klasių skaičius Mokinių skaičius (2021-10-01) 

9 klasė 1 19 

10 klasė 1 17 

29.3.3. Pagrindinio ugdymo organizavimas, kai mokiniai mokosi pagal formaliojo 

profesinio mokymo programą kartu su pagrindinio ugdymo programa: 

Klasė Klasių skaičius Mokinių skaičius (2021-10-01) 

10 klasė 1 25 

29.3.4. Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas: 
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(+
 /

 -
) 

221 200 90,5 94,9 (-) 26 26 100 100 nepakitęs 

30. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas ir absolventų įsidarbinimas 

30.1. Kompetencijų vertinimas 2020–2021 m. m.  
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Eil. 
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Programos pavadinimas 

(valstybinis kodas) 
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Iš jų įgijo kvalifikaciją 2021 m.  

M
o

k
in

ių
 s

k
a
ič

iu
s 

P
ro

ce
n

ta
is

 

Kvalifikacijos įvertinimo 

vidurkis 

Teorijos 

egzamino 

vidurkis 

Praktinio 

egzamino 

vidurkis 

Bendras 

vidurkis 

1.  Apdailininko 

(statybininko) mokymo 

programa (kodas 

330073202) 

AP 18   21 17 80,95 8,062 7,611 7,8365 

2.  Atsinaujinančios 

energetikos įrangos 

montuotojo modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

M44071302) 

ATE 

20/V   

16 15 93,75 8,8 8,733 8,7665 

3.  Atsinaujinančios 

energetikos įrangos 

montuotojo modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

T43071301) 

ATE 

20/T 

9 8 88,89 8,25 8,25 8,25 

4.  Automobilių elektros 

įrengimų remontininko 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

(kodas M43071601) 

AE 18/1   20 17 85 7,470 8,588 8,029 

AE 18/2   25 23 92 8 8,347 8,1735 

5.  Automobilių elektros 

įrengimų remontininko 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

(kodas M44071603) 

AE 

19/V1   

28 25 89,29 6,38 8,14 7,26 

AE 

19/V2   

25 20  80 8,35 8,9 8,625 

6.  Automobilių elektros 

įrengimų remontininko 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

(kodas T43071603) 

AE 20/T   21 19 90,48 8,105 8,421 8,263 

7.  Automobilių kėbulo 

remontininko modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

M43071602) 

AKR 18   16 11 68,75 6,363 7,454 6,9085 

8.  Automobilių kėbulo 

remontininko modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

M44071604) 

AKR 

19/V  

23 23 100 7,826 8,565 8,1955 

9.  Automobilių kėbulo 

remontininko modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

T43071604) 

AKR 

20/T   

13 7 53,85 6,857 8,714 7,7855 

10.  Automobilių mechaniko 

modulinė profesinio 

AM 

18/1   

16 11 68,75 8 8,727 8,3635 
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Iš jų įgijo kvalifikaciją 2021 m.  

M
o

k
in

ių
 s

k
a
ič

iu
s 

P
ro

ce
n

ta
is

 

Kvalifikacijos įvertinimo 

vidurkis 

Teorijos 

egzamino 

vidurkis 

Praktinio 

egzamino 

vidurkis 

Bendras 

vidurkis 

mokymo programa 

(kodas M43071604) 

AM 

18/2   

18 13 72,22 7,230 7,461 7,3455 

AM 

18/3   

16 12 75 8,5 8,333 8,4165 

AM 

18/4   

16 16 100 7,125 8,062 7,5935 

11.  Automobilių mechaniko 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

(kodas M44071601) 

AM 

19/V1   

22 19 86,36 8,684 8,684 8,684 

AM 

19/V2   

22 19 86,36 8,736 8,947 8,8415 

12.  Automobilių mechaniko 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

(kodas T43071605) 

AM 

20/T   

18 13 72,22 9,615 10 9,8075 

13.  Baldžiaus modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

M43072201) 

B 18 12 11 91,67 7,818 8,727 8,2725 

14.  Baldžiaus modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

M44072201) 

B 19/V   9 9 100 9,444 9,555 9,4995 

15.  Baldžiaus modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

T43072201) 

B 20/T   11 8 72,73 8,375 8,75 8,5625 

16.  Ekspeditoriaus modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

P43104109) 

EK 

20/V   

23 22 95,65 8,772 8,318 8,545 

17.  Ekspeditoriaus modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

T43104112) 

EK 20/T   16 15 93,75 8,666 8,8 8,733 

18.  Elektros įrenginių 

elektromechaniko 

mokymo programa 

(kodas 330071304) 

E 18 14 13 92,86 7 8,307 7,6535 

19.  Kelininko modulinė 

profesinio mokymo 

programa ( kodas 

T32073222) 

K 20/T   12 9 75 9,888 9 9,444 

20.  Kelių statybos ir 

priežiūros darbuotojo 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

(kodas M44073206) 

K 19/V 17 15 88,24 9,466 9,666 9,566 

21.  Kompiuterinės įrangos 

derintojo modulinė 

KD 18   10 8 80 7,25 7 7,125 
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Iš jų įgijo kvalifikaciją 2021 m.  

M
o

k
in

ių
 s

k
a
ič

iu
s 

P
ro

ce
n

ta
is

 

Kvalifikacijos įvertinimo 

vidurkis 

Teorijos 

egzamino 

vidurkis 

Praktinio 

egzamino 

vidurkis 

Bendras 

vidurkis 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

M43061103) 

22.  Kompiuterinės įrangos 

derintojo modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

M44061112) 

KD19/V 13 11 84,61 7 7,818 7,409 

23.  Kompiuterinės įrangos 

derintojo modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

T43061201) 

KD 

20/T   

10 8 80 7 7,375 7,1875 

24.  Komunalinio ūkio 

paslaugų darbuotojo 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

(kodas T43101101) 

KU 

20/T 

15 11 73,33 9,636 9,181 9,4085 

25.  Logisto ekspeditoriaus 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

(kodas M43041701) 

LE 18 14 9 64,29 8,444 8,777 8,6105 

26.  Metalo apdirbimo 

staklininko modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

T32071501) 

MS 

20/T   

12 12 100 7,25 9,083 8,1665 

27.  Medienos apdirbėjo–

dailidės padėjėjo 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

(kodas P22073202) 

PN N20   16 11 68,75 8,272 8,636 8,454 

28.  Orlaivių mechaniko 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

(kodas P43104105) 

OM 

20/V   

24 20 83,33 8,3 8 8,15 

29.  Orlaivių mechaniko 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

(kodas T43104108) 

OM20/T   10 8 80 8,375 8,625 8,5 

30.  Sandėliavimo darbų 

organizatoriaus modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

T43041702) 

SD 20/T   19 17 89,47 8,941 9,058 8,9995 

31.  Sandėlio operatoriaus 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

(kodas P32104101) 

SO 20   4 3 75 8,333 9 8,6665 
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30.1.1.  Absolventų2 įsidarbinimas (2021 m. lapkričio 1 d.):  

 
2 Išskyrus kvalifikaciją įgijusius laisvės atėmimo vietoje.  
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Iš jų įgijo kvalifikaciją 2021 m.  

M
o

k
in

ių
 s

k
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ič
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s 

P
ro

ce
n

ta
is

 

Kvalifikacijos įvertinimo 

vidurkis 

Teorijos 

egzamino 

vidurkis 

Praktinio 

egzamino 

vidurkis 

Bendras 

vidurkis 

32.  Sandėlio operatoriaus 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

(kodas T32104110) 

SO 20/T   6 6 100 8 8,333 8,1665 

33.  Santechniko modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

M43073201) 

SN 18   8 8 100 7,625 7,875 7,75 

34.  Santechniko modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

M44073201) 

SN 

19/V   

10 9 90 8,111 8,666 8,3885 

35.  Santechniko modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

T43073206) 

SN 20/T   10 6 60 9,333 9,666 9,4995 

36.  Staliaus modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

M44073205) 

ST 19/V   14 14  100 8,714 8,571 8,6425 

37.  Staliaus modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

P43072201) 

ST 20/V   17 14 82,35 9 9,153 9,0765 

38.  Staliaus modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

T43072202) 

ST 20/T 8 6 75 8,333 9 8,6665 

39.  Suvirintojo modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

M43071501) 

S 18   27 20 74,07 7,15 7,15 7,15 

40.  Suvirintojo modulinė 

profesinio mokymo 

programa (kodas 

M44071501) 

S 19/V 25 21 84 8,142 8,142 8,142 

41.  Suvirintojo modulinė 

profesinio mokymo 

programa  (kodas 

T43071503) 

S 20/T   23 19 82,61 8,210 8,263 8,2365 

Iš viso: 754 631 83,69 8,15 8,52 8,34 



30 
  

Programos pavadinimas 

(valstybinis kodas) 
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Apdailininko (statybininko) 

mokymo programa (kodas 

330073202) 

17 15 8 53,33 2 2 0 4 0 2 

Atsinaujinančios energetikos 

įrangos montuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas M44071302) 

15 14 9 64,29 3 1 2 0 0 0 

Atsinaujinančios energetikos 

įrangos montuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas T43071301) 

8 8 6 75,00 1 0 1 0 0 0 

Automobilių elektros įrengimų 

remontininko modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas M43071601) 

40 38 23 60,53 2 1 1 3 1 0 

Automobilių elektros įrengimų 

remontininko modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas M44071603) 

45 36 28 77,78 4 3 1 2 5 0 

Automobilių elektros įrengimų 

remontininko modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas T43071603) 

19 12 7 58,33 0 0 0 3 4 0 

Automobilių kėbulo 

remontininko modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas M43071602) 

11 8 5 62,50 0 0 0 0 3 0 

Automobilių kėbulo 

remontininko modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas M44071604) 

23 18 13 72,22 3 2 1 1 2 0 

Automobilių kėbulo 

remontininko modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas T43071604) 

7 7 7 100,00 0 0 0 0 0 0 

Automobilių mechaniko 

modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas M43071604) 

52 39 23 58,97 8 7 1 4 5 0 

Automobilių mechaniko 

modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas M44071601) 

38 30 19 63,33 4 2 2 0 4 0 

Automobilių mechaniko 

modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas T43071605) 

13 13 13 100,00 1 0 1 0 0 0 



31 
  

Programos pavadinimas 

(valstybinis kodas) 
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Baldžiaus modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M43072201) 

11 8 6 75,00 2 2 0 0 1 0 

Baldžiaus modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M44072201) 

9 7 5 71,43 2 1 1 0 0 0 

Baldžiaus modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

T43072201) 

8 7 4 57,14 1 0 1 1 1 0 

Ekspeditoriaus modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas P43104109) 

22 16 12 75,00 6 3 3 3 0 0 

Ekspeditoriaus modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas T43104112) 

15 13 9 69,23 0 0 0 0 2 0 

Elektros įrenginių 

elektromechaniko mokymo 

programa (kodas 330071304) 

13 13 3 23,08 1 0 1 0 0 0 

Kelininko modulinė profesinio 

mokymo programa ( kodas 

T32073222) 

9 8 4 50,00 0 0 0 2 0 0 

Kelių statybos ir priežiūros 

darbuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M44073206) 

15 15 11 73,33 2 0 2 1 0 0 

Kompiuterinės įrangos derintojo 

modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas M43061103) 

8 7 1 14,29 0 0 0 1 0 0 

Kompiuterinės įrangos derintojo 

modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas M44061112) 

11 11 5 45,45 0 0 0 1 0 0 

Kompiuterinės įrangos derintojo 

modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas T43061201) 

8 7 4 57,14 1 0 1 1 1 0 

Komunalinio ūkio paslaugų 

darbuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

T43101101) 

11 11 5 45,45 0 0 0 0 0 0 

Logisto ekspeditoriaus modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas M43041701) 

9 9 7 77,78 0 0 0 4 0 0 

Metalo apdirbimo staklininko 

modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas T32071501) 

12 12 10 83,33 0 0 0 0 0 0 
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Programos pavadinimas 

(valstybinis kodas) 
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Orlaivių mechaniko modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas P43104105) 

20 18 12 66,67 5 3 2 2 2 0 

Orlaivių mechaniko modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas T43104108) 

8 8 3 37,50 1 0 1 1 0 0 

Sandėliavimo darbų 

organizatoriaus modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas T43041702) 

17 13 8 61,54 2 0 2 0 2 0 

Sandėlio operatoriaus modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas P32104101) 

3 2 1 50,00 1 1 0 0 0 0 

Sandėlio operatoriaus modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas T32104110) 

6 6 2 33,33 0 0 0 0 0 0 

Santechniko modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas M43073201) 

8 7 5 71,43 1 1 0 2 1 0 

Santechniko modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas M44073201) 

9 9 4 44,44 2 2 0 1 0 0 

Santechniko modulinė 

profesinio mokymo programa 

(kodas T43073206) 

6 6 4 66,67 0 0 0 0 0 0 

Staliaus modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M44073205) 

14  12 8 66,67 3 0 3 0 1 0 

Staliaus modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

P43072201) 

14 11 9 81,82 4 4 0 0 0 0 

Staliaus modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

T43072202) 

6 6 6 100,00 0 0 0 1 0 0 

Suvirintojo modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M43071501) 

20 15 12 80,00 1 0 1 0 4 0 

Suvirintojo modulinė profesinio 

mokymo programa (kodas 

M44071501) 

21 18 10 55,56 0 0 0 1 2 0 

Suvirintojo modulinė profesinio 

mokymo programa  (kodas 

T43071503) 

19 19 9 47,37 0 0 0 0 0 0 

Iš viso: 620 532 340 63,91 63 35 28 39 41 2 
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31. Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas: 

31.1. Mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo ugdymo būrelius PMĮ 2021–2022  

m. m., skaičius ir dalis (proc.) nuo visų besimokančiųjų (2021-10-01) PMĮ –  210 mokinių, 13,12 proc. 

nuo visų besimokančiųjų mokinių (dalis proc. nuo besimokiusiųjų 2020–2021 m. m. – 13,19 proc.). 

Valandų, skirtų neformaliajam vaikų švietimui 2021–2022 m. m., panaudojimas: panaudota 1900 

kontaktinių val. (panaudota val. 2020–2021 m. m – 2000 val.). 

32. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 2021 metais (projektų pavadinimai, 

dalyvių skaičius):  

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Data Priimančioji 

šalis 

Dalyvių 

skaičius 2021 

metais 

1.  

Erasmus+ programos KA101 

bendrojo ugdymo darbuotojų 

mobilumo projektas „Kova su 

ankstyvuoju mokinių pasitraukimu iš 

švietimo sistemos ir mokymo 

kokybės gerinimas“ 

2021-10-17 – 

2021-10-29 

Prancūzija 2 dalyviai 

2.  

Erasmus+ programos KA116 

profesinio mokymo mobilumo 

chartija: mokinių ir personalo 

mobilumo projektas „Judumas ir 

patirtis – laisvė rinktis“ 

2021-11-13 – 

2021-12-11 

2021-11-06 – 

2021-12-04 

2021-11-06 – 

2021-11-10 

2021-11-21 – 

2021-12-18 

Prancūzija 

 

Prancūzija 

 

Prancūzija 

 

Estija 

1 dalyvis 

 

4 dalyviai 

 

1 dalyvis 

 

2 dalyviai 

3.  

Erasmus+ programos KA229 

bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų 

mainų partnerystės projektas 

„Aktyvaus pilietiškumo skatinimas 

per savanorišką veiklą“ 

2021-10-31 – 

2021-11-06 

Turkija 6 dalyviai 

4.  

Erasmus+ programos KA116 

profesinio mokymo mobilumo 

chartija: mokinių ir personalo 

mobilumo projektas „Tarptautinė 

praktika – ateities perspektyvos“ 

2021-09-12 – 

2021-10-09 

2021-10-04 – 

2021-10-08 

2021-10-24 – 

2021-11-20 

2021-10-24 – 

2021-10-28 

2021-10-17 – 

2021-11-13 

2021-10-17 – 

2021-10-21 

2021-11-13 – 

2021-12-11 

2021-11-13 – 

2021-11-17 

2021-11-14 – 

2021-12-11 

2021-12-06 – 

2021-12-10 

Vokietija 

 

Vokietija 

 

Vokietija 

 

Vokietija 

 

Estija 

 

Estija 

 

Prancūzija 

 

Prancūzija 

 

Kroatija 

 

Kroatija 

 

Latvija 

2 dalyviai 

 

2 dalyviai 

 

2 dalyviai 

 

2 dalyviai 

 

2 dalyviai 

 

1 dalyvis 

 

3 dalyviai 

 

1 dalyvis 

 

2 dalyviai 

 

2 dalyviai 

 

1 dalyvis 
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Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Data Priimančioji 

šalis 

Dalyvių 

skaičius 2021 

metais 

2021-10-04 – 

2021-10-08 

5.  

Erasmus+ programos KA101 

bendrojo ugdymo darbuotojų 

mobilumo projektas „Padedu sau – 

padedu tau“ 

2021-08-22 – 

2021-08-29 

2021-08-22 – 

2021-08-30 

2021-11-27 – 

2021-12-07 

Ispanija 

 

Ispanija 

 

Prancūzija 

2 dalyviai 

 

3 dalyviai 

 

2 dalyviai 

6.  

Erasmus+ programos KA202 

strateginės partnerystės profesinio 

mokymo sektoriaus projektas 

„Profesinis rengimas trimačiu 

formatu: socialinė įtrauktis, 

verslumas ir technologijomis 

pagrįstas mokymas“ 

2021-09-27 – 

2021-10-01 

Portugalija 4 dalyviai 

7.  

Erasmus+ programos KA202 

strateginės partnerystės profesinio 

mokymo sektoriaus projektas 

„Mokinių įtraukties ir įsidarbinimo 

skatinimas, kuriant elektromobilių 

technologijų mokymo priemones“ 

2021-06-27 – 

2021-07-01 

2021-10-30 – 

2021-11-04 

Portugalija 

 

Italija 

2 dalyviai 

 

1 dalyvis 

8.  

Erasmus+ programos KA229 

bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų 

mainų partnerystės projektas 

„Europos CNC tinklas – Traukinys 

Europai – Skaitmeninė Revoliucija 

4.0“ 

2021-11-17 – 

2021-11-21 

Norvegija 7 dalyviai 

9.  

Programos Nordplus Junior 2020  

(Mobilumas – Mokytojų ir kito 

pedagoginio personalo mainai) 

projektas „Gebėjimais pagrįstų 

mokymo metodų kūrimas ir 

dalijimasis gerąja patirtimi“ 

2021-10-11 – 

2021-10-15 

Lietuva 9 dalyviai 

10.  

Programos Nordplus Junior 2021 

(Projektai/tarptautiniai tinklai) 

projektas „Tvarių darbo vietų 

organizavimas profesinėje 

mokykloje“ 

- - - 

11.  
Projektas „Profesinio mokymo ir 

suaugusiųjų švietimo sistemos 

tarptautiškumo plėtra“ 

2021-10-04 – 

2021-10-08 

Latvija 8 dalyviai 

Iš viso: 74 

33. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo 

konkursuose 2021 metais (konkurso pavadinimas, dalyvių skaičius, pasiekimai):  

33.1.  Organizavimas nacionalinių ir tarptautinių profesinio meistriškumo konkursų 2021 

metais: 
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Įsakymu ar potvarkiu 

patvirtinto konkurso 

pavadinimas 

Dalyvavusių 

profesijos 

mokytojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių  

skaičius 

Konkurso 

organizatorius, vieta 

Laimėtos 

vietos 

„Kėdė 2021“ 6 6 Kauno technikos 

profesinio mokymo 

centras 

II 

33.2. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo 

konkursuose 2021 metais: 

Įsakymu ar potvarkiu 

patvirtinto konkurso 

pavadinimas 

Dalyvavusių 

profesijos 

mokytojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių  

skaičius 

Konkurso vieta Laimėtos 

vietos 

„Suvirintojas – 2021“ 1 1 Alytaus profesinio 

rengimo centras 

V 

Geriausias jaunasis 

automechanikas 2021“ 

1 1 Vilniaus 

automechanikos ir 

verslo mokykla 

IV 

 

34. Atvirų durų dienų, karjeros planavimo renginių organizavimas 2021 m.: 

34.1.  2021 m. vasario 23–26 d. Kauno TPMC vyko virtuali karjeros savaitė „Gauk 

kontaktą – pasirašyk kontraktą 2021“. Pagrindinis renginio tikslas – ieškoti naudingų ir palankių 

galimybių akademinio jaunimo bei verslo sektoriaus bendradarbiavimui. Renginyje geriausius karjeros 

pasiūlymus nuolatiniam darbui  bei praktikos laikotarpiui pristatė Valstybinė mokesčių inspekcija prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,  Darbo paieškų platformos ,,LoveJob“ kompanija, UAB 

„Serfas“, UAB „Baltec CNC Technologies“, UAB „Continental Automotive Lithuania“, UAB „CarPro 

LT“, UAB „Advantus“, AB „Freda“, UAB „Hydro Extrusion Lithuania“, UAB „Theca Furniture“, MB 

„MFurniture“.  

34.2. Nuo 2021 m. kovo 16 d. iki balandžio 22 d. vyko 24 profesinio informavimo virtualūs 

pranešimai „Startuok virtualiai – finišuok realiai“, kuriuose dalyvavo mokiniai, jų mokytojai bei tėvai. 

Virtualiuose susitikimuose buvo pristatomos Kauno TPMC profesijos, aptariamos karjeros 

perspektyvos, pasidalinta sėkmės istorijomis ir aktualia informacija dėl bendrojo mokinių priėmimo. 

34.3. 2021 m. balandžio 28 d. vyko virtuali atvirų durų diena „Žinok, kur eini, žinosi, kas 

esi!“ Visiems, kurie domisi mokymosi perspektyvomis, Kauno TPMC buvo sudaryta galimybė pažinti 

įstaigos profesinio mokymo aplinką. Kauno TPMC kvietė į atvirų paskaitų-praktinių nuotolinių 

užsiėmimų ciklą, kurio metu besidomintys inžinerija, medienos apdirbimo, mechanikos, statybos, 

transporto bei verslo sritimis, buvo supažindinami su pasirinktų profesijų mokymosi ir karjeros 

galimybėmis. Dalyvavo 500 mokinių. 

34.4. 2021 m. balandžio 21 d. Kauno TPMC kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centru kvietė 8–12 klasių mokinius, jų tėvus, mokyklų karjeros specialistus į nuotolinį 

informacinį renginį „Renkuosi profesiją: medienos ir baldų pramonės specialistai – populiaru ar 

perspektyvu?“. Renginio metu dalyviai susipažino ir sužinojo apie staliaus ir baldžiaus profesijas, 

stojimo sąlygas bei perspektyvas darbo rinkoje. 

34.5. 2021 m. rugsėjo 28 d. – karjeros diena „Gauk kontaktą – pasirašyk kontraktą 2021“. 

Bendras dalyvavusių įmonių skaičius – 23. Organizuota grįžtamojo ryšio iš socialinių partnerių 

apklausa apie karjeros planavimo renginius, bendras įvertinimas – 9,5 balai iš 10.  

34.6. 2021 m. rugsėjo 28 d. organizuota diskusija „Profesinio mokymo perspektyvos 

ateities darbo rinkoje“. Diskusijoje dalyvavo Kauno TPMC direktorius Paulius Čepas, Kauno 

prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė, Kauno prekybos, pramonės ir 

amatų rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė Aušra Misonė, LINPRA asociacijos narys, UAB 

„Novameta“ generalinis direktorius Mindaugas Jonuškis. 
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34.7. Bendradarbiaujant su Kauno technologijos universitetu, Kalėjimų departamentu prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, „LINPRA“ asociacija, Šiaulių jaunimo darbo centru, 

Kauno miesto mokyklomis, Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje, organizuoti šie bendri 

informaciniai karjeros planavimo, profesinio orientavimo renginiai: 

34.7.1. 2021 m. spalio 26 d. atvirų durų diena Kauno Jono Jablonskio gimnazijos, 9 kl. 

mokiniams, pagal projektą „Jaunimo pažintinių mokomųjų renginių sektoriniuose praktinio mokymo 

centruose organizavimas“, Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-01-0001; 

34.7.2. Atvira virtuali pamoka L. Huber „Thinkfast, talk smart: viešojo kalbėjimo ypatumai 

ir gudrybės“ (2021 m. sausio mėn.); 

34.7.3. Atvira virtuali pamoka A. Lašas „Savo ateities beieškant“ (2021 m. sausio mėn.);  

34.7.4. 2021 m. gegužės 12 d. „Baltijos automobilių detalių klasterio (BACC) veiklos 

pristatymas Kauno TPMC mokiniams; 

34.7.5. 2021 m. gegužės 26 d. Nuotolinė informacinė paskaita kartu su Užimtumo tarnybos 

specialiste „Vasaros įsidarbinimo galimybės“.  

 

VII SKYRIUS 

 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ 

METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS FINANSINIŲ 

METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

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

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.  

Įnašų vertė metų pradžioje – 4 058 918,29 Eur. 

Įnašo vertė metų pabaigoje – 4 058 918,29 Eur.  

VIII SKYRIUS 

 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS 

IR JŲ PANAUDOJIMAS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS  

 

36. Kauno TPMC 2021 m. gavo lėšų 6 389,0 tūkst. eurų: 

- iš valstybės biudžeto – 5656,9 tūkst. Eur. 

- iš savivaldybės biudžeto – 37,7 tūkst. Eur. 

- iš Europos Sąjungos – 693,4 tūkst. Eur. 

- iš kitų šaltinių – 1,0 tūkst. Eur. 

 

Iš valstybės biudžeto gauta 5656,9 tūkst. eurų: 

- švietimo ir mokslo administravimo programos 4921,3 tūkst. eurų. 

 

Ekonominė klasifikacija 

Patvirtinti 

asignavimai 

2021 m. 

Gauti ir 

panaudoti 

asignavimai  

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 3 913,0 3 913,0 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 73,1 72,4 

2.2.1.1.1.05 Ryšių įrangos ir ryšių  paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

3,3 3,3 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymo ir transporto 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

14,0 14,0 

2.2.1.1.1.11 Komandiruočių išlaidos 0,4 0,3 

2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto 

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 

228,9 228,9 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 8,0 8,0 

2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 190,0 190,0 



37 
  

 

Ekonominė klasifikacija 

Patvirtinti 

asignavimai 

2021 m. 

Gauti ir 

panaudoti 

asignavimai  

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

44,0 44,0 

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 113,0 113,0 

2.7.2.1.1.02 Socialinė parama natūra 1,4 1,2 

2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 69,0 69,0 

2.8.1.1.1.01 Stipendijos 264,2 264,2 

Iš viso: 4922,3 4921,3 

 

- valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos 164,6 tūkst. eurų. 

- valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimui 0,6 tūkst. eurų. 

- švietimo ir mokslo administravimo programos (pandemijos padariniams šalinti) 27,9 

tūkst. eurų. 

- klimato kaitos programos 38,8 tūkst. eurų. 

- LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projekto vykdymui 500,9 tūkst. eurų. 

- Kauno miesto savivaldybės administracijos neformaliam mokinių švietimui 2,8 tūkst. 

eurų. 

 

37. Socialinė parama mokiniams ir mokinių pavėžėjimas.  

37.1. 2021 m. mokinių pavėžėjimo paslaugoms panaudota 37,7 tūkst. eurų; 

37.2. 2021 m. suteikta mokiniams materialinių pašalpų – 1,9 tūkst. eurų. 

38. 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 

2021 83,0 36,8 46,2 

Teikiamos paslaugos: mokymo, maitinimo, atliktų užsakymų, mokinių bendrabučio 

(apgyvendinimo) ir kitos. 

IX SKYRIUS 

 INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ TURTĄ PER 

FINANSINIUS METUS 

 

39. 2021 m. pirkta ilgalaikio materialiojo turto už 1 314 289,00 eurų: 

- mokomųjų dirbtuvių įranga 248 353,09 eurų; 

- kompiuteriai ir biuro įranga 56 237,90 eurų;   

- knygos 8 101,09 eurų; 

- kitas ilgalaikis turtas 2 345,40 eurų; 

- nebaigta statyba (atlikta remonto darbų) 999 251,52 eurų. 

40. Iš atsargų (knygos) pergrupuota į ilgalaikį materialųjį turtą už 23,97 eurų. 

41. Iš nebaigtos statybos pergrupuota į pastatus remonto darbų už 61 997,20 eurų. 

42. Nurašyto nematerialiojo turto už 1 304,78 eurų, perleista nebuvo. 

43. Nurašyta ilgalaikio materialiojo turto už 60 229,55 eurų, perleista nebuvo. 

 

X SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS 

DARBO UŽMOKESČIUI 

44. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui: 
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    tūkst. eurų 

Metai  Sąnaudos (iš viso) Iš jų: darbo užmokesčiui 

ir socialinio draudimo 

išmokoms 

2021 5 804,8 4 205,9 

XI SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR 

PABAIGOJE  

 

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

2021-01-01 2021-12-31 

217 223 

 

XII SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS  

 

46. Viešosios įstaigos valdymo sąnaudoms priskiriama: direktoriaus, direktoriaus 

pavaduotojo ugdymui ir direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai priskaitytas ir išmokėtas darbo 

užmokestis. 

      tūkst. eurų 

Metai Valdymo sąnaudos 

2021 117,2 

 

XIII SKYRIUS 

DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO 

DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS  

 

47. 2021 m. viešosios įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios 

įstaigos vadovo išmokoms 42,4 tūkst. eurų. 

 

XIV SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO 

DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ 

IŠMOKOMS 

 

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

kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokos 2021 m. mokamos nebuvo.  

 

XV SKYRIUS 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS  

 

49. 2021 m. nebuvo sudaryta sutarčių su dalininkų atstovais ir valdybos nariais, todėl jokių 

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

išmokėta. 
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XVI SKYRIUS 

 VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS 

50. Finansinės Kauno TPMC pagrindinių veiklų, reglamentuojamų Kauno TPMC 

įstatuose, įgyvendinimo kaštų prognozės: 

 

Planuojamos gauti lėšos, tūkst. 

eurų 2022 m. 2023 m. 2024 m.  

Lėšos iš valstybės biudžeto 5463 5500 6000 

Lėšos iš ES fondų 100000 100000 120000 

Pajamos iš papildomos veiklos 300 300 350 

XVII SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS EKONOMINIO, SOCIALINIO IR PAGAL VEIKLOS TIKSLUS 

POVEIKIO VERTINIMAS 

51. Įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo politiką, profesinio mokymo 

sėkmingumas vertinamas pagal strateginiuose dokumentuose numatytus siekinius. Stebimi šie 

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

profesinio mokymo patrauklumas ir absolventų, kurie įgijo kvalifikaciją, užimtumas. Šalies ekonominė 

raida ir darbo rinkos vystymosi tendencijos, investicinis klimatas yra tiesiogiai susiję su profesinio 

mokymo apimtimi ir kokybe, profesinio mokymo pasiekiamumu. Planuojant priėmimą į profesinio 

mokymo programas, finansuojamų ir nefinansuojamų vietų skaičius nustatomas įvertinus Nacionalinės 

žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemos informaciją (valstybės užsakymui formuoti pradėtos rengti 

specialistų poreikio prognozės). 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.  

52. Kauno TPMC yra vienintelė Kauno regione inžinerinio profilio profesinio rengimo 

institucija, apimanti statybos, medienos apdirbimo, mechanikos ir inžinerijos, transporto, informacijos 

ir ryšio bei logistikos sritis. 2021 m. priėmimo į profesinio mokymo įstaigas rezultatai parodo, kad tiek 

pirminio, tiek tęstinio profesinio mokymo mastas šalyje didėja. Nesikeičia tendencija ir 2021 m., 

daugiausia (kaip ir 2020 m.) mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų (VF) sudaryta 

inžinerijos ir inžinerinių profesijų, paslaugų asmenims, architektūros ir statybos, verslo ir 

administravimo, sveikatos priežiūros švietimo srityse.  

53. Kauno TPMC priėmimas 2021 metais vykdytas į šias sritis:  

- Architektūra ir statyba; 

- Gamyba ir perdirbimas; 

- Inžinerija ir inžinerinės profesijos; 

- Transporto paslaugos; 

- Informacijos ir ryšio technologijos; 

- Verslas ir administravimas.  

54. 2021 m. mokytis valstybės finansuojamose vietose priimtų mokinių skaičius Kauno 

TPMC lyginat su 2020 m. padidėjo 2,37 proc. 2021 m. mokytis į valstybės finansuojamas vietas priimti 

843 mokiniai.  

55. Kauno TPMC 2021 m. didžiausio stojančiųjų dėmesio sulaukė inžinerijos ir 

inžinerinių profesijų (535 sutartys), mažiausio – verslo ir administravimo (20 sutarčių) sritys. 

56. 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 
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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. 

57. 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.3 

58. Esant nepakankamam skaičiui profesinio mokymo programų absolventų, tikėtina, kad 

iki 2025 metų kasmet Lietuvoje trūks beveik 1000 darbuotojų, turinčių profesinį išsilavinimą 

inžinerinei pramonei tinkamose profesijose. 

59. Pagal Užimtumo tarnybos parengtą įsidarbinimo galimybių barometrą (Įsidarbinimo 

galimybės Kauno apskrityje 2022), 2022 m. Kauno regione, tarp didesnes nei vidutines įsidarbinimo 

galimybes turinčių specialistų, patenka šie, Kauno TPMC rengiamų kvalifikacijų arba kvalifikacijose 

suteikiamų kompetencijų turintys kvalifikuoti darbininkai ir paslaugų darbuotojai: baldų apmušėjai, 

baldžiai, dailidės ir staliai, elektromechanikai ir elektromonteriai, medienos apdirbimo įrenginių 

operatoriai, medienos apdirbimo staklių derintojai ir operatoriai, medienos meistrai, metalo apdirbimo 

staklių derintojai ir operatoriai, suvirintojai. Vidutines įsidarbinimo galimybes turi šių kvalifikacijų 

specialistai: variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai.  

60. Pastaraisiais metais daugiausia naujų darbo vietų sukurti planuoja paslaugų ir 

pramonės sektorius. Paslaugų sektoriaus darbdaviai planuoja sukurti 6,5 tūkst. naujų darbo vietų, iš jų 

– daugiausia didmenine ir mažmenine prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu 

užsiimančiose įmonėse. Pramonės sektoriaus darbdaviai planuoja įsteigti 4,6 tūkst. naujų darbo vietų, 

daugiausia – apdirbamąja gamyba užsiimančiose įmonėse4. 

61. Profesinis mokymas yra ta švietimo grandis, kurioje jos dalyviai lanksčiausiai ir 

greičiausiai geba reaguoti į darbdavių poreikius bei kompetencijų trūkumą. Todėl profesinio mokymo 

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

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

kintančiame pasaulyje. 

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

Variklinių transporto priemonių remonto. Plėtojant SPMC 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. 

63. 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. 

64. 2021 m. vykdant Variklinių transporto priemonių remonto SPMC plėtrą buvo išplėsta 

ir modernizuota mokymosi aplinka Orlaivių mechaniko modulinei profesinio mokymo programai 

vykdyti. Užbaigtos naujo pastato (Taikos pr. 127) statybos, nupirkta nauja įranga ir priemonės.  

65. Iš viso 2021 m. Kauno TPMC pravesta 60583 praktinio mokymo valandos (2020 m. – 

43 803 val.). Iš jų 27198 praktinio mokymo valandos pravestos Kauno TPMC mokiniams sektoriniuose 

praktinio mokymo centruose. Tai sudaro 44,89 proc. visų praktinio mokymo valandų. Iš jų 2910 

 
3 Investuok Lietuvoje 2020 m. gruodžio 14 d. raštas Nr.2020-479-S „Dėl investuotojams reikalingų specialistų Kauno 

regione“.  
4 Užimtumo tarnyba. Darbo rinkos ateitis: https://uzt.lt/darbo-rinka/metine-prognoze/.  

https://uzt.lt/darbo-rinka/metine-prognoze/
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praktinio mokymo valandos pravestos išorės vartotojams Kauno TPMC SPMC. Tai sudaro 4,8 proc. 

visų praktinio mokymo valandų. 

66. Profesinio mokymo 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. Diegiant atvirus ir lanksčius 

mokymosi būdus plėtojama pameistrystės profesinio mokymosi forma. 2021 m. pagal šią mokymosi 

formą 199 mokiniams mokymas buvo organizuojamas pameistrystės forma (2021-12-12 duomenimis). 

Besimokantiems suderinamas mokinio mokymosi ir darbo laikas, praktinių įgūdžių mokinys įgyja ne 

tik profesinio mokymo įstaigoje, bet ir savo darbo aplinkoje.  

67. Kauno TPMC yra sudaręs 54 bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais dėl 

SPMC panaudojimo (iš jų 5 sudarytos 2021 metais) ir 262 bendradarbiavimo sutartis su socialiniais 

partneriais dėl bendradarbiavimo ugdymo klausimais ir profesinio mokymo veiklos srityse (iš jų 71 

sudaryta 2021 metais).  

68. Kauno TPMC ugdymo turinys nuolatos tobulinamas. Per 2021 m. visos mokymo 

programos pakeistos naujomis modulinės sandaros programomis. 2021–2022 m. m. visos vykdomos 

45 profesinio mokymo programos yra modulinės. 2021–2022 m. m. naujai pradėta vykdyti 5 modulines 

profesinio mokymo programas.  

69. Vienas iš pagrindinių profesinio mokymo tikslų – kad įgyta kvalifikacija padėtų 

įsitvirtinti darbo rinkoje. Todėl įsidarbinimo rodiklio reikšmės sumažėjimas (2018 – 58,8 proc., 2019 

– 56,3 proc., 2020 m. – 52,06 proc.) vertinamas neigiamai. Įsidarbinimo sumažėjimui Lietuvoje įtakos 

galėjo turėti pandemija (Lietuvoje prasidėjo 2020 m. I ketvirtyje), tačiau mažėjimo tendencija matoma 

antri metai iš eilės. Absolventų, dirbančių atitinkamos kvalifikacijos (LPK 4–8) lygio reikalaujantį 

darbą, dalis nuo visų samdomą darbą dirbančių absolventų iki 2019 m. didėjo, tačiau atliktoje 

profesinio mokymo būklės analizėje (Profesinis mokymas Lietuvoje, 2020) matyti, kad tendencija nuo 

2020 metų pradėjo mažėti: 2019 m. – 60 proc., 2020 m. – 58, 4 proc. Rodiklio reikšmė Lietuvoje 

ženkliai atsilieka nuo siektino rezultato ir per trejus metus faktiškai nepakito. LRV siekis, kad šis 

rodiklis būtų iki 2024 m. – 80 proc. Pagal 2021 m. lapkričio mėnesį atliktos Kauno TPMC absolventų 

užimtumo apklausos duomenis, šeštą mėnesį po kvalifikacijos įgijimo (absolventai įgiję kvalifikaciją 

2020–2021 m. m.) dirbo 85,81 proc. absolventų (2020 m. – 78,18 proc.). Iš įsidarbinusiųjų absolventų 

63,91 proc. dirbo pagal įgytą kvalifikaciją (2020 m. – 70,07). 10,16 proc. absolventų tęsė mokymąsi 

profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose (2020 m. – 7,69 proc.). Nedirbančiųjų ir 

nesimokančiųjų absolventų dalis – 6,61 proc. 6,29 proc. absolventų išvyko į užsienį (gyventi ir dirbti, 

dalis – mokytis). 

70. Siekiant Kauno TPMC veiklos konkurencingumo ir tarptautiškumo patvirtinta       

2021–2027 m. Tarptautiškumo strategija. 2021 m. Kauno TPMC suteikta „Erasmus“ akreditacija 

profesinio mokymo srityje (galiojimas: 2021-03-01–2027-12-31). Išvystytas tarptautinio 

bendradarbiavimo su užsienio partneriais tinklas. 2021 metais buvo įgyvendinama 10 tarptautinių 

projektų pagal šias programas: „Erasmus+“ KA229; „Erasmus+“ KA202; „Erasmus+“ KA101; 

„Erasmus+“ KA116; „Erasmus+“; Nordplus Junior 2021; Nordplus Junior 2020. Įgyvendinant šiuos 

tarptautinius projektus 61 dalyvis dalyvavo vizituose užsienyje: 24 mokiniai, 37 mokytojai. Įvyko 5 

nuotoliniai projektiniai susitikimai. Praktiniam mokymui priimti 25 mokiniai iš užsienio, daugiau nei 

12 mokytojų priimta darbo stebėjimo vizitams. 

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

paslaugų teikimą: organizuojamas mokinių nemokamas pavėžėjimas, maitinimas, skiriama materialinė 

parama. Mokinių pavėžėjimo paslaugoms 2021 m. panaudota 37,7 tūkst. eurų. 2021 m. suteikta 

mokiniams materialinių pašalpų už 1,9 tūkst. eurų. 

72. Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) atliktoje 2020 m. profesinio 

mokymo būklės apžvalgoje (Profesinis mokymas Lietuvoje 2020) teigiama, kad mokymąsi 2020 m. 

nutraukė 14,2 proc. mokinių. Viena iš galimų priežasčių – motyvacijos mokytis stoka. Taip pat įtakos 

gali turėti tai, kad daug mokinių nutraukia mokslus, t. y. pereina į kitą mokymo įstaigą, pašalinami dėl 

nepažangumo, pakeičia gyvenamąją vietą ir pan. Dauguma asmenų mokymąsi nutraukia pirmaisiais ir 



42 
  

antraisiais mokslo metais. Tai gali būti nepakankamai prieinamo ir efektyvaus profesinio orientavimo 

rezultatas. Kauno TPMC vis dar išlieka didelis mokinių nutraukusių mokslą („nubyrėjimo“) procentas. 

2020–2021 mokslo metais mokymąsi nutraukusių mokinių dalis (procentais) nuo visų besimokiusių 

mokinių – 9,33 proc. (2020 m. – 8,28 proc.). 

73. Kauno TPMC finansinės pajamos 2021 m. už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas – 

83,0 tūkst. eurų (2020 m. – 72,4 tūkst. Eur). Už suteiktas mokymo paslaugas – 36,8 tūkst. eurų. Už 

kitas teiktas paslaugas – 46,2 tūkst. eurų.  

74. Kauno TPMC įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema. 2021 m. spalio 19–20 d. 

Kauno TPMC atliktas vidaus auditas pagal KVS audito programą 2021 metams ir planą, patvirtintą 

direktoriaus 2021 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 01-70. Audito įvertinimas – Kauno TPMC veikla iš esmės 

tenkina reglamentuojančio standarto bei teisės aktų reikalavimus. 2021 m. lapkričio 8 d. atliktas išorinis 

pakartotinio sertifikavimo auditas. Audito metu neatitikčių nenustatyta. 2021-11-16 Kauno TPMC 

išduotas naujas sertifikatas (Nr. 21K.1869), patvirtinantis, kad Kauno TPMC kokybės vadybos sistema 

sukurta, įdiegta ir palaikoma, atitinka standarto LST EN ISO 9001:2015 / (ISO 9001:2015) 

reikalavimus. 

XVIII SKYRIUS 

BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

75. Kauno TPMC yra sudaręs 262 bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais dėl 

bendradarbiavimo ugdymo klausimais ir profesinio mokymo veiklos srityse. Iš jų 71 sudaryta 2021 

metais. Iš šių bendradarbiavimo sutarčių 2021 m. pasirašyta su: aukštosiomis mokyklomis – 1, 

neformaliojo švietimo įstaigomis – 2; biudžetinėmis įstaigomis – 4;  švietimo centrais – 1; darbdaviais, 

suteikiančiais mokiniams praktikos, praktinio mokymo vietas, vykdančiais profesinį mokymą 

pameistrystės forma – 63.  

76. Kauno TPMC yra sudaręs 54 bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais dėl 

SPMC panaudojimo. Iš jų 5 sutartys sudarytos 2021 metais. Iš šių bendradarbiavimo sutarčių 2021 m. 

pasirašyta su: bendrojo ugdymo mokyklomis – 2; profesinio mokymo centrais – 2; darbdaviais – 1.   

XIX SKYRIUS 

 SVARBIAUSI ĮSTAIGOS PASIEKIMAI, PROBLEMOS IR PERSPEKTYVOS 
77.  Pasiekimai: 

77.1. Kauno TPMC įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema. 2021 m. lapkričio 8 d. 

atliktas išorinis pakartotinio sertifikavimo auditas. Audito metu neatitikčių nenustatyta. 2021-11-16 

Kauno TPMC išduotas naujas sertifikatas (Nr. 21K.1869), patvirtinantis, kad Kauno TPMC kokybės 

vadybos sistema sukurta, įdiegta ir palaikoma, atitinka standarto LST EN ISO 9001:2015 / (ISO 

9001:2015) reikalavimus. 

77.2. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai 2021 m. birželio 17 d. Kauno TPMC 

pripažino versliausia profesinio mokymo institucija. 

77.3. 2021 m. Kauno TPMC nustatytas mokinių pasitekinimo mokymosi kokybe lygis. 

82,7 proc. mokinių ugdymo kokybę Kauno TPMC vertina teigiamai (t. y. gerai arba labai gerai). 88,3 

proc. mokinių yra patenkinti besimokydami Kauno TPMC. 

77.4. 2021 m. nustatytas Kauno TPMC absolventų pasitekinimo įgytomis 

kompetencijomis lygis. 86,7 proc. 2021 m. kvalifikaciją įgijusių absolventų mokymosi metu įgytas 

kompetencijas vertina teigiama (t. y. gerai arba labai gerai). 71,5 proc. absolventų teigia, kad pasirinkta 

mokymo programa atitiko jų lūkesčius.  

77.5. 2021–2022 m. m. vykdomos 45 formaliojo profesinio mokymo programos, 4 iš jų 

pradėtos vykdyti naujai. Modulinių profesinio mokymo programų dalis nuo visų mokslo metais 

vykdomų profesinio mokymo programų – 100 proc. 

77.6. Didėja mokinių, besimokančių profesinio mokymo pameistrystės forma skaičius. 

Kauno TPMC 12,99 proc. mokinių 2021 metais profesinis mokymas buvo organizuojamas 

pameistrystės mokymo forma.  
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77.7. 2021 m. Kauno TPMC suteikta „Erasmus“ akreditacija profesinio mokymo srityje 

(galiojimas: 2021-03-01–2027-12-31). 

77.8. 2021 metais buvo įgyvendinama 10 tarptautinių projektų pagal šias programas: 

„Erasmus+“ KA229; „Erasmus+“ KA202; „Erasmus+“ KA101; „Erasmus+“ KA116; „Erasmus+“; 

Nordplus Junior 2021; Nordplus Junior 2020. Kauno TPMC 2021 m. panaudojo 1 121 119,38 Eur 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektų lėšų. 

77.9. 2021 m. gruodžio mėn. Kauno TPMC tapo Civilinės aviacijos asociacijos CAVIA 

nariu. Iš viso Kauno TPMC turi narystę 6 asociacijose Lietuvoje bei užsienyje. 

77.10. 2021 m. spalio 28 d. Kauno TPMC Medienos technologijų ir baldų gamybos 

inovacijų SPMC suorganizuotas tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas „Kėdė 2021“. 

Konkurse dalyvavo 6 staliaus (baldžiaus) mokymo programoje besimokantys mokiniai, iš šių mokymo 

įstaigų: Kauno TPMC, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, Aizkraukles 

Profesionālā vidusskola (Latvija), Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (Latvija), Rakvere 

Ametikool (Estija), Tallinna Ehituskool (Estija). Kauno TPMC mokinys šiame konkurse užėmė prizinę 

antrąją vietą. 

77.11. Atliktas pasirengimo mokyti nuotoliniu būdu ekspertinis vertinimas. 2021 m. 

balandžio 7 d. ekspertinio vertinimo ataskaitos Nr. MK-22 išvada – Kauno TPMC yra pasirengęs 

vykdyti mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu. 

77.12. 2021 metais dalyvauta Gamtosauginių mokyklų programos veikloje. Įgyvendinami 

Aplinkosauginio švietimo fondo keliami reikalavimai. 2021 m. įgytas Tarptautinis Gamtosauginių 

mokyklų programos sertifikatas (galiojantis iki 2022-06-15) ir įteikta Žalioji vėliava už pasiekimus 

darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą Kauno TPMC bei visuomenės aplinkosauginio 

vaidmens stiprinimą. 

77.13. Išplėsta ir modernizuota mokymosi aplinka Orlaivių mechaniko modulinei 

profesinio mokymo programai vykdyti. Užbaigtos naujo pastato (Taikos pr. 127) statybos. Nupirkta 

nauja įranga ir priemonės. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos 

ministerija 2021-10-27 pasirašė Statybos užbaigimo aktą ir Rangovas perdavė statybos objektą 

„Variklinių transporto priemonių remonto praktinio mokymo centras“ Užsakovui (Kauno TPMC). 

Viso investuota 1.103.361,28 Eur, iš jų 2021 m. 665.210,38 Eur. 

77.14. 2021 m. lapkričio mėn. mokiniai dalyvavo LR STT organizuojamame konkurse 

„Skaidrumą kuriame kartu“ ir buvo pripažinti stipriausia komanda apskrityje (praktinis kūrybinis 

darbas pripažintas geriausiu Kauno apskrityje). 

77.15. 2021 m. kovo 31 d. Kauno TPMC organizuotas Tarptautinis profesinių įstaigų 

mokinių užsienio kalbų konkursas nuotoliniu būdu. Konkurse dalyvavo 85 dalyviai iš Lietuvos, 

Latvijos, Čekijos, Kroatijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Vokietijos. Mokiniai galėjo parodyti savo 

žinias anglų, vokiečių bei rusų kalbų grupėse. 

78. Problemos: 

78.1. Vis dar išlieka didelis mokinių nutraukusių mokslą („nubyrėjimo“) procentas. Dalis 

(procentais) nuo visų 2020–2021 mokslo metais besimokiusių mokinių – 9,33 proc. (2019–2020 m. m.  

– 8,28 proc., 2018–2019 m. m. – 9,61 proc. ). 

78.2. Nepakankamas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) įsitraukimas į ugdymo proceso 

tobulinimą, neatsakingas tėvų požiūris į vaikų mokymosi rezultatus ir elgesį. 

78.3. Nepakankamos darbuotojų užsienio kalbos, dokumentų valdymo ir IKT 

kompetencijos. Tai sudaro prielaidą nepakankamam mokytojų įsitraukimui į  tarptautinių projektinių 

veiklų administravimą ir įgyvendinimą. 

78.4. Per didelis mokinių skaičius tenkantis vienam socialiniam pedagogui ir psichologui. 

78.5. Per mažas mokinių, besirenkančių mokytis gamybos ir perdirbimo (medienos) 

švietimo srityje, kuri įgyvendinama Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų SPMC.  

78.6. Išlieka didelis Kauno TPMC baigiamųjų kursų mokinių, neįgijusių kvalifikacijos, 

procentas. Mokinių, įgijusių kvalifikaciją, dalis (procentais) nuo 2020–2021 mokslo metais faktinio 

spalio 1 d. visų baigiamųjų kursų mokinių skaičiaus – 83,69 proc. (2019–2020 m. m. – 86,57,            

2018-2019 m. m. – 77,58 proc.). Minimali riba yra laikoma 85 proc.  
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78.7. Augančios profesinio mokymo kainos mažina galimybes pritraukti mokinius mokytis 

valstybės nefinansuojamose vietose. 

78.8. Kasmet žemėjantis stojančiųjų, pagrindinį išsilavinimą įgijusių, mokinių žinių ir 

gebėjimų lygis. 

79. Perspektyvos: 

79.1. Papildomų kompetencijų bei kvalifikacijų įgijimo galimybių mokiniams ir išorės 

klientams sudarymas (neformaliojo profesinio švietimo programų pasiūlos plėtra). Neformaliojo 

profesinio mokymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos organizavimas sudaro aplinkybes kurti 

veiksmingas sąlygas mokytis visą gyvenimą.  

79.2. Formaliojo profesinio mokymo programų pasiūlos, atliepiančios regiono (ir / arba 

ūkio sektorių) darbo rinkos poreikį kūrimas ir įgyvendinimas. Licencijos vykdyti formalųjį profesinį 

mokymą papildymas naujomis ir atnaujintomis programomis, atliepiančiomis darbo rinkos poreikį.  

79.3. Įgyvendinant 2021–2027 m. Tarptautiškumo strategijos prioritetus suteikiama 

galimybė mokytojams ir mokiniams įgyti papildomas kompetencijas užsienio profesinio mokymo 

įstaigose. 

79.4. Bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės tinklo su darbdaviais ir verslo atstovais 

plėtimas ir palaikymas. Inicijuoti ir dalyvauti aviacijos specialistų rengimo klasterio įsteigime ir 

veikloje. 

79.5. Kauno TPMC įvaizdžio didinimas populiarinant veiklas realioje ir virtualioje 

erdvėse.  

79.6. Profesijos mokytojų poreikio stabilizavimas planuojamų profesinio mokymo 

programų įgyvendinimui. 

79.7. Antikorupcinės aplinkos ir atsparumo korupcijai mokykloje stiprinimas. Didėjantis 

atsparumo korupcijai lygis Kauno TPMC. 

XX SKYRIUS 

ATASKAITOS PRIEDAI 

1 priedas. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus. 

2 priedas. Reikšmingi sandoriai. 

3 priedas. Sandoriai su susijusiomis šalimis 

 

 

Direktorius      Paulius Čepas 
 

 

SUDERINTA  

Kauno technikos profesinio mokymo centro 

(kolegialaus valdymo organo) tarybos  

2022-02-28 protokolo Nr. 128-1 nutarimu 
 

 

SUDERINTA 

Kauno technikos profesinio mokymo centro 

Centro tarybos 2022-02-25 posėdžio 

protokolo Nr. 16-2 nutarimu 
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2021 metų veiklos ataskaitos 

1 priedas  

 

VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER 

ATASKAITINIUS METUS* 

       Eur, ct 
Eil. 

Nr. 

Pareigų 

(pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginim

as ( su 

kintama 

dalimi) 

Priemokos Priedai Premijos Kitos 

išmokos** 

Iš viso 

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

5 

1. Direktorius  40026,65   2354,10  42380,75 

2. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

33191,47   2000,10 9797,63 44989,20 

3. Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

32862,57 4697,61  2000,10 3004,76 42565,04 

4. 

 

Vyriausiasis 

buhalteris 

33018,74   2000,10 6625,02 41643,86 

* Neatskaičius mokesčių. 

** Jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinama, kokio pobūdžio (už ką) išmokos buvo 

išmokėtos. 

 

Kitos išmokos: atlyginimas už darbą projektuose ir pedagoginį darbą. 

–––––––––––––––––––– 
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2021 metų veiklos ataskaitos 

2 priedas 

 

REIKŠMINGI SANDORIAI 
 

Eil. 

Nr. 

Sandorio šalis Sandorio 

objektas 

Suma, 

Eur***** Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** 

1. Lietuvos 

Respublikos 

švietimo, 

mokslo ir 

sporto 

ministerija 

188603091 Juridinių 

asmenų 

registras 

A. Volano  g. 

2, LT-01516 

Vilnius 

Profesinio 

mokymo 

programoms 

vykdyti ir 

ūkio 

reikmėms 

2021m. 

5113760,97 

     Iš viso: 5113760,97 

 

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

** Nurodomas juridinio asmens kodas. 

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

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

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

viešoji įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM. 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2021 metų veiklos ataskaitos 

  3 priedas 

 

SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS  
 

 

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

** Nurodomas juridinio asmens kodas. 

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

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

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

ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 19.3 papunkčiu. 

****** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM. 

_______________________ 

Eil. 

Nr. 

Susijusi šalis Sandorio objektas Suma, Eur****** 

Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** Santykių 

pobūdis***** 

  

1. Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija 

188603091 Juridinių asmenų 

registras 

A. Volano  g. 2, 

LT-01516 Vilnius 

dalininkas Profesinio mokymo 

programoms 

vykdyti ir ūkio 

reikmėms 2021m. 

5 113 760,97 

      Iš viso: 5 113 760,97 


