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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO PROFESINIO RENGIMO CENTRO 

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2020 METUS 

 

Viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro bendruomenė, vykdydama 

strateginius tikslus ir uždavinius, nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. atliko tam 

tikrą darbą. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. prie Centro prijungus Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir 

paslaugų mokyklą, Centro veiklos sritys išsiplėtė ne tik ugdyme, bet ir bendruomenės veikloje. Ši 

veikla pateikiama Centro veiklos ataskaitoje už 2020 metus.  

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre 2020 m. antroje pusėje pagal pagrindinio, pirminio 

ir tęstinio profesinio mokymo programas (49 programos) mokėsi 62-ose (iš jų 13 padalinyje, 3 

pataisos namuose) grupėse 1132  mokinių (iš jų trijose grupėse 55 mokiniai mokėsi Panevėžio 

pataisos namuose).  

Centre 2020 m.  rugsėjo mėn. mokėsi mokiniai pagal profesijos kodus: 

(T43...) – 161 (tęstinis),  

(M44...) – 108 (pirminis po vidurinio), 

(P43...) – 137 (tęstinis), 

(33...) – 64 (pirminis po pagrindinio), 

(M43...) – 362 (pirminis po pagrindinio), 

(P42...) – 59 (pirminis po pagrindinio), 

(P21...) -26 (pataisos namai), (pirminis), 

(T21...) – 17 (pataisos namai), (tęstinis), 

P32...) – 62 (iš jų 6 pataisos namuose), (pirminis), 

(T32...) – 14 (iš jų 6 pataisos namuose), (tęstinis), 

(P21073211) – 4 (Centre su spec. poreikiais), (pirminis), 

(217...) – 10 (padalinyje su spec. poreikiais), (pirminis), 

(201001001) 9 -10 klasė – 108. 

11-12 klasėse bendrojo lavinimo gruodžio mėn. pabaigoje siekė 385 (iš jų 65 padalinyje) mokiniai. 

Mokoma pagal 47 pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas. 

2020 m. vasario - gruodžio mėn. pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas baigė 

348 mokiniai (vasario-birželio mėn. – 302, spalio-gruodžio mėn. – 46), o profesinio mokymo 

diplomus gavo  347 (99,72%) mokiniai (vasario-birželio mėn. – 301, spalio- gruodžio mėn. – 46), iš 

jų 14 – su pagyrimu, kurie baigė vasario-birželio mėn., o spalio-gruodžio mėn. baigusių devintukais 

dešimtukais buvo 16. Neįgijusieji kompetencijų sudaro – 0,28%. Centre 102 (73,38%) mokiniai 

įgijo bendrąjį vidurinį išsilavinimą ir gavo Brandos atestatus, 37 mokiniai – mokymosi pasiekimų 

pažymėjimus, 100 mokinių baigė pagrindinio ugdymo programą (10 klasę), iš jų 92 mokiniai gavo 

pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus gavo 3 

mokiniai, o 5 – mokymosi pasiekimų pažymėjimus. 

Mokinių lankomumo rodikliai pagerėjo (pagerėjimui įtakos galėjo turėti ir paskelbtas 

karantinas tiek pavasarį, tiek rudenį). 

Šiais metais pradėta vykdyti 12 naujų modulinių profesinio mokymo programų, tame tarpe 

ir pataisos namuose. Pameistrystės forma 2020 m. mokėsi 2 mokiniai (siųsti mokytis iš Užimtumo 

tarnybos). 

2020 metais mokyklos administracija vykdė informavimo, konsultavimo darbą (daugiausia 

nuotoliniu būdu) Panevėžio regiono  pagrindinėse mokyklose, progimnazijose, informuojant 8-10 

klasių mokinius, mokyklų mokytojus apie priėmimo į profesines mokyklas sąlygas, galimybę 

rinktis atskirus profesinius modulius, profesijų įvaizdį, galimybes įsigyti amatą, baigti pagrindinę ir 

vidurinę mokyklą.  

2020 m. rugsėjo 1 d. buvo priimti į pirmą kursą 464 mokiniai, siekiantys įgyti profesiją, 

vidurinį išsilavinimą ir profesiją, 56 mokiniai pataisos namuose bei 45 mokiniai (į 9 klases) ir 18 

mokinių (į 10 klases ir II gimnazijos klasę), siekiančių įgyti pagrindinį išsilavinimą. 

Pagal profesijų kodus rugsėjo 1 d. priimta: 

 (T43...) – 107 mokiniai (tęstinis), 

 (M44...) – 47 mokiniai (pirminis po vidurinio), 
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 (P43...) – 77 mokiniai (tęstinis), 

 (M43...) – 132 mokiniai (pirminis po pagrindinio), 

 (P42...) – 34 mokiniai (pirminis po pagrindinio), 

 (P21....) – 26 mokiniai (pirminis), 

 (T21...) – 17 mokinių (tęstinis), 

 (P32...) – 62 mokiniai (pirminis), 

 (T32...) – 14 mokinių (tęstinis), 

 (21073211) – 4 mokiniai (pirminis, su spec. poreikiais), 

 Iš viso: 520 mokinių. 

 (201001001) 9 -10 klasė – 63 mokiniai. 

Centre veikia 32 (2020 m. pirmoje pusėje veikė 26 būreliai ir programos) neformalaus 

ugdymo programos ir būreliai: 7 – sporto, 5 – meninės saviveiklos, 15 – tiksliniai, 5 – įvairūs 

saviraiškos. Būreliuose užimtas 371 mokinys. Mokiniams aktyviau pasireikšti sportinėje, 

saviveiklinėje, profesinėje ir kt. srityse neleido ir neleidžia paskelbtas karantinas.  

Šiuo metu gimnazijos skyriuje dirba 31 mokytojas: 13 metodininkų, 16 vyresniųjų 

mokytojų, 1 mokytojas ir vienas neatestuotas mokytojas. Visi mokytojai reikiamą dienų kiekį kėlė 

kvalifikaciją dalykiniuose, metodiniuose, pedagoginiuose, bendrakultūriniuose seminaruose, 

konferencijose, renginiuose, tarptautiniuose projektuose, ypač mokėsi ir gilinosi  nuotolinio 

mokymo srityje. 

2019-2020 mokslo metų pabaigoje trijose dešimtose klasėse buvo 77 mokiniai (2018-2019 m.m. – 

58). Pažangumo vidurkis – 5,51, pažangumo procentas – 96%. 

2019-2020 mokslo metų pabaigoje dviejose devintose klasėse buvo 36 mokiniai. (2018-2019 m.m. 

– 56). Pažangumo vidurkis – 5,42; pažangumo procentas – 72,2%.   

2019-2020 m.m. pirmame kurse septyniose klasėse mokėsi 181 vienuoliktokas (2018-2019 m.m. – 

140). Pažangumo procentas – 80,9% (2018-2019 m.m. – 72,1%.) 

2019-2020 m.m. antrame kurse septyniose klasėse mokėsi 139 dvyliktokai (2018-2019 m.m. – 137). 

Pažangumo procentas – 81,5% (2018-2019 m.m. – 82,1%).  

2019-2020 m.m. pabaigoje gimnazijos skyriuje buvo 379 mokiniai devyniolikoje klasių. Mokinių 

kiekio klasėje vidurkis – 19,94. Vienam mokytojui tenka 12,22 mokinio. Mokytojai dar vykdo 

neformalaus švietimo užsiėmimus (10 būrelių) ir turi pamokų profesinio mokymo programose. 

 2019-2020 m.m. 21 mokinys mokėsi pagal pritaikytas, 2 pagal individualizuotas programas. 

135 dvyliktokai parašė prašymus laikyti brandos egzaminus. Dar pareiškė pageidavimą laikyti 

brandos egzaminus  11 buvusių mokinių. 

Brandos egzaminų išlaikymo ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai pateikiami 

lentelėse. 

Brandos egzaminai 2020 m. 

 

Egzaminas  Mokinių kiekis Laikė  Išlaikė Išlaikymo 

procentas 

Palyg. su 

2019 m. 

Technologijų 

mokyklinis 

128 99 99 100 +1 

Dailės 

mokyklinis 

7 7 7 100 0 

Lietuvių k. 

mokyklinis 

117 107 101 94 +5 

Lietuvių k. 

valstybinis 

11 10 5 (3 išlaikė 

mokykl.) 

50 

(80) 

+17 
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Anglų kalbos 

valstybinis 

28 23 23 100 0 

Rusų kalbos 

valstybinis 

1 1 1 100 

(99 balai!) 

- 

Istorijos 

valstybinis 

2 - - - - 

Geografijos 

valstybinis 

12 7 6 86 -14 

Matematikos 

valstybinis 

17 12 3 25 -1 

Fizikos 

valstybinis 

1 1 1 100 0 

Biologijos 

valstybinis 

4 3 3 100 +33 

Informacinių 

technologijų 

valstybinis 

5 2 0 0 0 

Geriausi valstybinių egzaminų rezultatai: rusų kalbos 99 balai, anglų kalbos – 95, 91, 

88 balai. 

Mokyklinių brandos egzaminų išlaikymo procentas – 97%, valstybinių – 85,7% nuo 

atvykusių į egzaminą skaičiaus. 

2020 m. brandos atestatus gavo 75 procentai absolventų, vidurinio ugdymo pažymėjimus – 25%. 

Lietuvių kalbos įskaita ir technologijų bei dailės brandos egzaminai vyko nuotoliniu būdu. 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas 2020 m. dėl karantino nevyko. 95% 

dešimtokų gavo pagrindinio ugdymo pažymėjimus. (2 mokiniai liko kartoti kurso, 2 mokėsi pagal 

individualizuotas programas). 

Šiuo metu (2020 m. gruodžio 9 d.) gimnazijos skyriuje yra toks mokinių skaičius:  

dvi 9 kl. – 42 mok.,  

dvi 10 kl. – 41 mok.,   

aštuonios 11 kl. – 181 mok.,  

septynios 12 kl. – 139 mok..  

Iš viso – 405 mokiniai. Iš jų 35 mokiniai mokosi pagal pritaikytas programas.  

20 mokytojų vadovauja klasėms, 4 iš jų kuruoja po dvi klases. G. Grigienė ir V. 

Kučinskienė  yra vadovybės atstovai kokybei. D. Augienė ir I. Rudėnienė sudaro ir viešina pamokų 

tvarkaraštį, vykdo mokymus Centro mokytojams nuotolinio mokymo priemonių įsisavinime, PMĮS 

ir Mano dienyno tvarkymo klausimais. Gimnazijos skyriaus mokytojai yra Centro tarybos, Darbo 

tarybos nariai.  

Grėsmės: 

- Galimas žinių ir gebėjimų lygio smukimas vykstant nuotoliniam mokymui, 

- Mokinių socialinio ir kultūrinio ugdymo sąstingis dėl mokyklos veiklų ribojimų karantino 

laikotarpiu,  

- Mokytojų amžius (vidurkis – 58 metai), 

- Žemas ES užsienio kalbų mokėjimas gimnazijos skyriaus mokytojų tarpe, 

- Mokinių su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ir mokymosi bei elgesio sunkumais 

adaptacija.   

Pažangumo ir lankomumo rezultatai pateikiami 2019-2020 m.m. metinėje suvestinėje.  
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2019-2020 m. m. metinė suvestinė 
 

Grupė  

 

Mokinių 

skaičius 

mokslo 

metų 

pabaig. 

Metinis  Mokinių sk. per 

mokslo metus 

 

Turi po 

vieną 

skolą 
Pažangu-

mo 

vidurkis 

Praleista 

pamokų 

1 mokiniui 

Pažang. 

% 

Skoli-

ninkai 

Išvyko Atvyko 

9 a kl. 17 5,65 147,82 47,06 9 6 - 3 

9 b kl. 19 5,18 183,95 94,70 1 5 7 - 

10 a kl. 24 5,76 229,17 91,67 2 3 1 - 

10 b kl. 29 5,22 266,2 93,10 2 6 1 - 

 10 c kl. 24 5,56 173,08 95,8 1 4 8 - 

Mokinių sk. 113 5,47  86,70 15 24 17 3 

2018-

2019m.m. 

114   79,80 23    

A9 28 6,26 178,43 100 - 3 1 - 

AE9 19 5,18 190,05 57,80 8 2 - 1 

AP91 25 5,79 179,72 92,00 2 2 3 - 

AP92 16 4,85 252,9 40,00 9 - - 1 

K9 25 6,8 114,64 96,00 1 2 - - 

KD9 10 6,27 130,9 100 - 1 - - 

SN9 7 4,68 166,14 71,4 2 2 1 - 

DŽ9 8 6,22 256,38 75,00 2 1 1 1 

TP9 9 5,84 146,56 55,55 4 - - - 

Mokinių sk. 147 5,77  80,90 28 13 6 3 

2018-2019 

m.m. 

140   72,1 39    

A9V 12 6,74 119,58 58,30 5 3 1 1 

A9T 4 6,67 140,25 50,00 2 1 - 2 

AE9V 20 5,58 232,7 45,00 11 3 - 1 

AE9T 1 3,00 135 0,00 1 - - - 

EL9V 8 8,73 10,62 100 - - - - 

EL9T 9 9,31 0 100 - - - - 

K9V 8 8,95 113,5 100 - 2 2 - 

K9T 4 8,33 120,5 100 - 4 - - 

KS9V 25 8,53 35,88 100 - 10 8 - 

KS9T 16 9,3 4 100 - 9 9 - 

M9V 18 7,78 33,22 100 - 2 4 - 

M9T 7 9,04 0,57 100 - 1 1 - 

TP9V 12 6,32 66,25 100 - - 1 - 

TP9T 13 6,29 76,62 100 - 1 - - 

SV9V 9 7,31 42,00 88,80 1 - 2 - 

SV9T 10 7,57 24,4 100 - 1 - - 

Mokinių sk. 176 7,47  88,50 20 37 28 4 

A81 21 6,03 243,62 85,71 3 - - - 

A82 13 6,43 182,38 84,62 2 4 - - 

AE8 21 6,02 272,48 61,90 8 6 - 3 

AP81 15 4,74 230,2 60 6 5 - - 

AP82 15 6,01 83,58 93,33 1 2 - - 

K81 12+1(ak 6,48 202,67 91,67 1 4 - 1 

K82 12 7,21 181,67 100 - - - - 

KD8 8+1(ak.) 6,21 239,22 87,5 1 1 - - 

Mokinių sk. 119 6,14  81,50 22 22  4 
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Pedagoginių darbuotojų kvalifikacinės veiklos ir atestacijos ataskaita už 2020 metus 

 

Vadovaujantis 2020 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. P1-142, Centre dirba 

117 pedagoginių darbuotojų  

Mokytojų kvalifikacinės kategorijos 

Bendrojo lavinimo mokytojai 

Ekspertai  Metodininkai  Vyr. mokytojai Mokytojai  Neat. mokytojai 

- 17 23 2 1 

Profesijos mokytojai 

Ekspertai  Metodininkai  Vyr. mokytojai Mokytojai  Neat. mokytojai 

1 12 26  25  8 

Iš viso Centre 

Ekspertai  Metodininkai  Vyr. mokytojai Mokytojai  Neat. mokytojai 

1 29 49 27 9 

 

Centre dirba: 

- 4 pagalbos mokiniui specialistai: 2 socialiniai pedagogai, psichologas, specialusis pedagogas; 

- 4 bendrabučio auklėtojai. 

2018-2019 

m.m. 

137   68,6 43    

AE8V 14 6,70 216,21 100 - 3 - - 

HK8V 17 8,48 11,53 100 - 3 - - 

M8V 5 6,76 38,80 100 - 2 - - 

AP8T 6+1(ak.) (Įsk.) 0 100 - - - - 

TP8T 11 5,85 51,45 100 - 2 - - 

Mokinių sk. 

 

54 6,95  100 - 10 - - 

SD8 6 8,17 20,5 100 - 4 - - 

Mokinių sk. 6 8,17  100 - 4 - - 

A71 15 5,68 225,47 100 - 6 - - 

A72 5 5,95 189,2 100 - 4 - - 

AE71 13 6,75 152 100 - 6 - - 

AE72 5 8,05 70,2 100 - 2 - - 

AP7 15 6,37 94,8 100 - - - - 

AM7 7 7,64 1,29 100 - - - - 

PM7 5 7,21 36,6 100 - 1 - - 

HK71 12 7,27 82,58 100 - 7 - - 

HK72 7 5,57 153,3 100 - 2 - - 

K7 4 7,82 120 100 - 4 - - 

AS7 11 6,58 114,55 100 - - -  

TP7 6 5,90 164,50 100 - - - - 

Mokinių sk. 

 

105 6,73  100 - 32 - - 

Iš viso – 

                   

717 

+3 

ak.a. 

6,67  88,10 85 142 51 14 

2018-2019 

m.m.  

 

2017-2018 

m.m.  

684 

 

786 

  81,80 

 

 

82,57 

124 

 

 

137 

169 

 

 

198 

33 

 

 

44 

30 

 

 

40 
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Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacija 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistai atestuojasi pagal atestacijos programą, kuri 

yra sudaroma 3 metams pagal mokytojų pateiktus prašymus. Kiekvienais metais slenkamuoju 

principu programa papildoma naujai atestuotis ketinančiais mokytojais. 2020 metais 1 profesijos 

mokytojas  buvo atestuotas aukštesnei kvalifikacinei kategorijai (K.Survila). 

Galime pasidžiaugti, kad mokytojai įprato kaupti jų veiklą patvirtinančius 

dokumentus. Ir besiatestuojantis mokytojas nesunkiai gali pagrįsti savo veiklą pagal kriterijus. 

 

Pedagoginių darbuotojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose 2020 metais 

Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ataskaita yra pateikiama už 

kalendorinius metus. Darniai bendradarbiauju su Panevėžio švietimo centru. Mokytojai, kurie veda 

seminarus, organizuoja edukacines išvykas privalo rašyti programas, kurias tvirtina Panevėžio 

švietimo centras. Tokiu būdu dalyvaujantys mokytojai gauna kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimus. 

Kiekvienais metais Panevėžio pedagogų švietimo centrui teikiu Centro bendruomenės 

profesinio tobulėjimo programos poreikį. Taip pat rašau Centro mokytojų ir kitų pedagoginių 

darbuotojų kompetencijų tobulinimo planą. 2020 metais  pedagoginių darbuotojų dalyvavimas 

kvalifikaciniuose renginiuose palyginus su 2019 metais yra mažesnis 30,8 % . Priežastis – Covid-

19. 

Pedagoginių darbuotojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose 2020 metais 

(Staniūnų ir Pilėnų korp.) 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Bendrojo 

lavinimo 

mokytojai 

Profesijos 

mokytojai 

Visi 

pedagogai 

1. Dalykiniai seminarai arba kursai  

1.Bendras dienų skaičius 403,3 376,4 779,7 

2.Tenka vienam mokytojui dienų  11,86 6,49 9,18 

2. Užsienyje (dalykinės išvykos, seminarai, stažuotės, kelionės pagal projektus) 

1.Bendras dienų skaičius užsienyje 14,33 45 59,33 

2.Tenka vienam mokytojui dienų išvykose  

užsienyje 

0,42 0,78 0,6 

 Iš viso: 

Vienam pedagoginiam darbuotojui tenkantis 

mokymų dienų skaičius  

12,28 7,27 9,78 

 

Pedagoginių darbuotojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose 2020 metais  

(Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinys) 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Bendrojo 

lavinimo 

mokytojai 

Profesijos 

mokytojai 

Visi 

pedagogai 

1. Dalykiniai seminarai arba kursai 

1.Bendras dienų skaičius 71,4 136,8 208,2 

2.Tenka vienam mokytojui dienų  6,49 9,12 7,8 

2. Užsienyje (dalykinės išvykos, seminarai, stažuotės, kelionės pagal projektus) 

1.Bendras dienų skaičius užsienyje 45 46,83 91,83 

2. Tenka vienam mokytojui dienų išvykose  

užsienyje 

4,09 3,12 3,61 

 Iš viso: 

Vienam pedagoginiam darbuotojui tenkantis 

mokymų dienų skaičius Joniškėlio Igno 

Karpio žemės ūkio padalinyje 

10,58 12,24 11,41 
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Viso Centro pedagoginių darbuotojų dalyvavimas kvalifikaciniuose renginiuose 2020 metais 

 

Renginio pavadinimas 

Bendrojo 

lavinimo 

mokytojai 

Profesijos 

mokytojai 

Visi 

pedagogai 

Bendras vienam pedagoginiam darbuotojui 

tenkantis mokymų dienų skaičius Centre 
11,43 9,76 10,6 

         Šiais metais yra mokytojų, kurie nedalyvavo nei viename kvalifikaciniame renginyje. 

Mokytojų motyvai – sutrukdė Covid-19 pandemija. 

Problema –  labai nevienodas mokytojų kvalifikacinių dienų skaičius (nuo 1 dienos iki 44 

dienų) 

 

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro Paslaugų profesinio mokymo skyriuje 2020 m. 

rugsėjo 1 d. dirbo 18 profesijos mokytojų. Profesijos mokytojų išsilavinimas atitinka ŠMM 

keliamus reikalavimus. 2 profesijos mokytojos turi profesijos mokytojo metodininko kvalifikaciją, 

7 – vyr. profesijos mokytojo, 8 – profesijos mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 1 neatestuota 

profesijos mokytoja. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. į paslaugų profesinio mokymo skyrių naujai priimtos 

dvi kirpėjų profesijos mokytojos. 

Mokinių kontingentas 

2020 m. rugsėjo mėn. pasibaigus pagrindiniam ir papildomam priėmimui, paslaugų profesinio 

mokymo  skyriuje mokėsi  321 mokinys, iš jų : 

Trečiame kurse 25 mokiniai 

Antrame kurse 103 mokiniai 

Į pirmą kursą buvo priimti 195 mokiniai, iš jų 57 mokiniai Panevėžio pataisos namuose ir 138 

mokykloje. Lyginant su 2019 m. rugsėjo mėn. priimta  27 mokiniais daugiau. 

Į pirmą kursą priimtų mokinių pasiskirstymas: 

1. 33 mokiniai po 10 kl. į kirpėjų K201 ir K202 gr. 

2. 58 mokiniai turintys vidurinį išsilavinimą ir siekiantys įgyti kvalifikaciją (27 kosmetiko, 21 

kirpėjo ir 10 masažuotojų.). 

3. 6 mokiniai  turintys mažiausiai pagrindinį išsilavinimą ir siekiantys įgyti profesinę 

kvalifikaciją (visažistų pirminio profesinio mokymo). 

4. 41 mokinys į tęstinio mokymo programas  (8 kirpėjo; 6 masažuotojo; 19 kosmetiko; 8 

vizažisto ) 

 Pataisos namuose:  Pirminio profesinio mokymo: virėjo – 18; kirpėjo – 6; siuvėjo-operatoriaus –10 

mokinių. Tęstinio profesinio mokymo: virėjo  – 6; kirpėjo – 6; siuvėjo-operatoriaus – 11mokinių; 

Daugiausia (74 mokiniai) priimta mokytis pagal kirpėjo pirminio ir tęstinio mokymo modulines 

profesinio mokymo programas. Antroje vietoje kosmetiko  (44), toliau atitinkamai masažuotojų 

(18), virėjo (24), siuvėjo- operatoriaus (21), vizažisto (14). 

Padidėjusį priėmimą į paslaugų profesinio mokymo skyrių lėmė gautos licencijos vykdyti vizažisto 

modulines pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas, į kurias priimta 16 mokinių, taip pat 

aktyvesnis kirpėjo (po 12 kl.) mokymo programos pasirinkimas lyginant su 2019 m. 

2020 m. gruodžio mėn. 1 d. paslaugų profesinio  skyriuje yra 16 grupių (iš jų 5 gr. jungtinės – 

pirminio ir tęstinio profesinio mokymo). Iš viso mokosi 274 mokiniai (iš jų 51  pataisos namuose). 

 

Pažangumas, lankomumas 

2019- 2020 mokslo metų pabaigoje skyriuje buvo tik  2 nepažangūs mokiniai.  

K81 gr. – 1 mokinė, K9 gr. – 1 mokinė. Skolos iš bendrojo ugdymo dalykų. Žemiausias pažangumo 

vidurkis HK72 gr. (5,75).  Aukščiausias pažangumo vidurkis:  

Tęstinio mokymo programų mokinių – KS9Tgr. (9,3); Pirminio profesinio mokymo programų 

mokinių – K9V gr. (8,95).  

Metinis, didžiausias praleistų pamokų skaičius tenkantis vienam mokiniui per mokslo metus yra 

K81 gr. – 202,67 pamokos. Geriausiai pamokas lankė M9T  gr. mokinai. Šioje grupėje vienam 
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mokiniui tenka 0,57 praleistų pamokų per mokslo metus, ir M9V gr. — 33,2 praleistos pamokos 

(vienam  mokiniui) per mokslo metus. 

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai 

2020 m. balandžio-birželio mėn. buvo leista dalyvauti asmens įgytų kompetencijų vertinime 91 

mokiniui iš jų 45 mokykloje ir 46 Panevėžio pataisos namuose. Kompetencijų vertinimas vyko 

pagal LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintą tvarką (karantino laikotarpiu) 

Kompetencijų vertinimo rezultatai: 

Egzaminų vidurkiai  

Eil. 

Nr. 

Grupė teorija praktika bendras 

1. HK71 7,58 7,42 7,50 

2. HK72 6,00 6,57 6,28 

3. K7 8,00 7,75 7,88 

4. M8V 7,6 7,00 7,3 

5. HK8V 8,41 8,29 8,35 

BENDRAS 7,52 7,41 7,46 

Geriausias HK8V gr. , prasčiausias -  HK72 gr. 

Pataisos namai  

Eil. 

Nr. 

Grupė teorija praktika bendras 

1. K9PK 6,45 7,55 7,04 

2. V9PK 7,52 7,76 7,64 

3. S9PK 6,64 6,29 6,46 

BENDRAS 6,87 7,2 7,04 

Aukščiausias virėjų V9PK gr. vidurkis, žemiausias  - siuvėjų, S9PK gr. vidurkis. 

2020 m. spalio – gruodžio mėn. buvo leista dalyvauti asmens įgytų kompetencijų vertinime 32 

mokiniams 

Egzaminų vidurkiai  

Eil. 

Nr. 

Grupė teorija praktika bendras 

1. K9T 9,75 8,5 9,12 

2. KS9T 9,7 9,53 9,61 

3. M9T 9,14 9,14 9,14 

4. K9V 9,6 8,8 9,20 

BENDRAS 9,60 8,99 930 

Kaip matyti iš pateiktų duomenų, aukščiausi įvertinimo vidurkiai tęstinio mokymo grupėse. 

Iš viso kompetencijų vertinime dalyvavo 123 mokiniai: 23 mok. (po 10 kl.), 28 - po (12 kl.) ir 46 

mokinės pataisos namuose, 26 besimokantys pagal tęstinio profesinio mokymo programas 

Bendri rezultatai (be pataisos namų): Teorinės dalies bendras vidurkis 8,56  (2018-2019 m/m. -

7,96),  praktinės dalies 8,2  (2018-2019 m/m- 7,83). Kompetencijų vertinimo rezultatai lyginant su 

2018/2019 m. m. pagerėjo 0,62 balo. 

Pataisos namuose bendras kompetencijų vertinimo vidurkis 7,04, lyginant su 2018/2019 m. m. 

bendras vidurkis žemesnis 0,64 balo. 

Iš viso paslaugų profesinio mokymo skyriuje 2020 m. kvalifikaciją įgijo ir  profesinio mokymo 

diplomus gavo 123 mokiniai (20 mokinių daugiau nei 2019 m.) 

 

Mokyklinis technologijų brandos egzaminas 

Mokyklinį technologijų brandos egzaminą buvo pasirinkusios 22 mokinės, laikė 21 mokinės. 

K81 gr. mokyklinio technologijų brandos egzamino vidurkis 8,00 (egzaminą pasirinko 12 mokinių, 

laikė 11 mokinių) 

 K82 gr.  mokyklinio technologijų brandos egzamino vidurkis 9,00 vidurkis (egzaminą pasirinko 10 

mokinių, laikė 10 mokinių). 
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     Bendras abiejų grupių vidurkis 8,5  balo. Lyginant su 2019 m. technologijų brandos egzamino 

rezultatais, vidurkis padidėjo 0,24 balo  (2019 m. buvo 8,26). Neišlaikiusių technologijų brandos 

egzamino nebuvo. 

 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, kvalifikacijos kėlimas, projektinė veikla, stažuotės 

užsienio šalyse 

Paslaugų skyriaus įmonės su kuriomis bendradarbiaujama ( mokinių praktika,  asmens įgytų 

kompetencijų vertinimas, bendri seminarai, konkursų vertinimas ir pan.): 

1. UAB „ ADESSE“, Panevėžys 

2. Grožio salonas „Man Greta“, Panevėžys 

3. VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė 

4. „Stumbro“ kirpykla – kosmetikos kabinetas, Panevėžys 

5. Kosmetikos kabinetas, Savanorių a. 13, Panevėžys 

6. VšĮ Panevėžio respublikinė ligoninė 

7. Kirpykla „Bohemi“, Panevėžys 

8. MB „Efektas“, Panevėžys 

9. Grožio salonas „ Vanella“, Panevėžys 

10. Grožio salonas „Komplimentas‘, Panevėžys 

11. Grožio namai „Bellezza“, Panevėžys 

12. Grožio salonas „Oranžinis stilius“, Panevėžys 

13. AE „Grožio paslaugos“, Panevėžys 

14. Grožio salonas „Nefertitė“,  Panevėžys 

15. Grožio salonas „Tėja“, Panevėžys 

16. Masažo ir sporto centras „ Sveikas kūnas. Body flex“    

17. Šv. Juozapo globos namai 

Paslaugų profesinio mokymo skyrius palaiko ryšius su socialiniais partneriais: „Estell“,  „ 

Phytomer group“ UAB „ Juneta“, „ Šwardz UAB „Dalike“, UAB „Kosmeda“, UAB „ProDeka“, 

UAB „Erdesa“, UAB „ Krinona“, „Schwarzkopf“, „Grožio akademija“, „MAqPro“,  UAB 

„Exitenn“,  „Make Up For Ever“, „Perfect nails“, „Sugihara Pro“, „Anna Lotan“, „Maria 

Galland“,  UAB „Estetikos studija“, „Ispado“. Masažo meistriškumo mokykla  ir kt. Kai kurios 

iš šių firmų veda teorinius ir praktinius seminarus paslaugų skyriaus mokiniams ir mokytojoms 

Centro mokomojoje kirpykloje, kosmetikos ar masažo kabinetuose. Seminarų metu 

supažindinama su naujausiomis technologijomis, įranga, grožio procedūrų technologijomis, 

naujomis kosmetinėmis priemonėmis. 

Profesijos mokytojos kelia kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, profesiniuose 

seminaruose. 2020 m. dėl šalyje ir pasaulyje susiklosčiusios pandėminės situacijos kvalifikacijos 

kėlimas lyginant su ankstesniais metais nebuvo toks intensyvus. 2020 kovo mėn. profesijos 

mokytoja Dalia Ajauskienė kartu su Lietuviškos pirties bičiulių draugija dalyvavo 7 dienų 

kompetencijų tobulinimo stažuotėje Estijoje ir Suomijoje. Įgyvendinant UAB Training Expert 

Group projektą „Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra“ NR. 

09.4.2-ESFA-V-715-04-0001   masažuotojų  profesijos mokytojas Dalią Ajauskienė Laura 

Kurlinskienė dalyvavo praktiniuose seminaruose „Inovatyvios masažo technikos“. Kirpėjų 

profesijos mokytojos  Jolanta  Ščavinskienė  ir Virginija Pocienė  dalyvavo praktiniame konkursinių 

šukuosenų modeliavimo seminare  - konkurse. 

Vyksta bendradarbiavimas teikiant, masažo  plaukų kirpimo paslaugas „Šviesos“ specialiojo 

ugdymo centro,  VšĮ „Šv. Juozapo globos namų“,  miesto bei rajono vaikų globos namų 

ugdytiniams ir gyventojams, POLA organizacijos nariams. Organizuotos profesinio informavimo 

veiklos, technologijų pamokos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. Masažo praktinio mokymo 

kabinetuose vyko trečio amžiaus universiteto užsiėmimai, kuriuos veda profesijos mokytoja Žibutė 

Skukauskienė. 
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Dalyvavimas renginiuose, konkursuose 

2020 m. vasario mėn. paslaugų skyriaus mokinės ir mokytojos dalyvavo kasmetinėje parodoje 

Litexpo „Studijos 2020“, kuri pristatinėjo kirpėjų, kosmetiko, masažuotojo profesijas.   

 2020 m.vasario mėn.22 d.  K9V gr. Dovilė Paulauskaitė, K82 gr. mokinė Alvina Narbutaitė, 

KS9T gr. mokinės Greta Kundratė ir Gintarė Rajeckaitė dalyvavo  atvirame Lietuvos Kirpėjų ir 

grožio specialistų čempionate „Kaunas Beauty 2020“ vakarinės šukuosenos, madingų garbanų ir 

makiažo konkurse. Mokines konkursui ruošė profesijos mokytojos Jovita Tautkuvienė, Jolanta 

Ščavinskienė ir Rasa Lalienė.  

2020 m. rugsėjo mėn. paslaugų skyriaus kirpėjo, kosmetiko, masažuotojo ir vizažo 

specialybių mokinės ir profesijos mokytojos dalyvavo kasmetinėje parodoje „Expo Aukštaitija“.  

 

Kita veikla 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtos įgyvendinti vizažisto pirminio ir tęstinio mokymo modulinės 

programos. Pataisos namuose pradėtas vykdyti mokymas pagal atnaujintas   kirpėjo, virėjo, siuvėjo 

– operatoriaus pirminio ir  tęstinio mokymo programas. Gautas Panevėžio užimtumo tarnybos, 

darbdavių pritarimas ir  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos leidimas vykdyti grimuotojo 45 ir 

35  kreditų modulines pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas. Ruošiami ištekliai 

licencijos šiai programai gavimui. 

Profesijos mokytoja Gintarė Deveikienė parengė 72 val. vaikų neformalaus ugdymo programą 

„Rankų odos ir nagų priežiūra“. 

     Skyriaus veiklos rezultatai aptariami skyriaus metodinėje grupėje, pristatomi mokytojų tarybos 

posėdžių metu. 

 

Per 2020 m. išleista 5713,67 EUR. suma  mokymo priemonėms, medžiagoms, įrankiams, įrangai 

įsigyti. 

 

Išteklių poreikis skyriuje: 

 Atnaujinti kirpėjų  mokymo bazę (kirpykla Pilėnų g. 35, Danutės g. 40 a.). Reikalingas remontas ir 

nauja įranga. Krėslai plaukų plovimui.  

 Reikalinga įrengti patalpas kirpėjų, visažistų, grimuotojų praktiniam ir teoriniam mokymui. 

 Atnaujinti mokymo bazę kirpėjų, virėjų, siuvėjų mokymui Panevėžio pataisos namuose. 

 Kompiuterių, spausdintuvų ir projektorių trūkumas kirpykloje, makiažo, manikiūro, kosmetikos 

kabinetuose. 

 Reikalingas 9 kab., Pilėnų g. 35 remontas. 

Svarbiausios rizikos: 

 Profesijos mokytojų specialistų (gydytojų) trūkumas darbui pagal masažuotojo profesinio mokymo 

programą. 

 Sunku rasti specialistą planuojamai įgyvendinti Grimuotojo mokymo programai. 

 Menka mokinių baigusių 10 kl. motyvacija specialybės mokymuisi trečiame kurse ir darbui su 

klientais; 

Centro veiklos gerinimo rekomendacijos: 

 Komplektuoti kontingentą ir pradėti mokymą pagal grimuotojo modulinę profesinio mokymo 

programą. 

 Sukurti nuotolinio mokymo sistemą; 

 Skatinti profesijos mokytojus siekti aukštesnės kvalifikacijos; 

 Skatinti mokytojus efektyviau naudoti elektronines mokymo(si) priemones; 

 Skatinti mokytojus naudotis PMIS sistema; 

 Tobulinti į mokinį orientuotą dėstymą, siekiant ugdymo kokybės diegti ir naudoti šiuolaikiškesnes 

teorinių pamokų vedimo metodikas; 

 Stiprinti bendradarbiavimą su darbdaviais ir socialiniais partneriais dėl mokinių baigiamojo 

modulio ir praktinio mokymo atlikimo.  

 Aktyviau dalyvauti projektinėje veikloje 



11 
 

 

      VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro Statybos profesinio mokymo skyriuje dirba 2 

profesijos mokytojai, 5 vyr. profesijos mokytojai, 1 profesijos mokytojas- metodininkas ir 1 

profesijos mokytoja- ekspertė. Naujus mokslo metus statybos skyriaus kolektyvas pradėjo tęsdamas 

apdailininko (statybininko), bei santechniko modulines profesinio mokymo programas. Šiais 

mokslo metais statybos skyrius įgyvendino dvi naujas modulines profesinio mokymo programas, tai 

plytelių klojėjo - tinkuotojo padėjėjo modulinę profesinio mokymo programą kartu su socialinių 

įgūdžių ugdymo programa, bei medienos apdirbimo staklininko modulinę profesinio ugdymo 

programą. 

      Rugsėjo 1 d. skyriuje mokėsi 130 moksleivių. Sėkmingai studijas baigė ir įgijo atitinkamas 

kvalifikacijas 27 moksleiviai. Kvalifikacijos egzaminų teorinės dalies pažymių vidurkis 8,2 o 

praktinės dalies 8,4.  

   Statybinio profilio programų mokymas, bei kita, su statyba susijusi veikla sėkmingai vykdoma 

naujose mokymo dirbtuvėse naudojant mokymui šiuolaikinę įrangą ir įrankius. Statybos sektorinio 

praktinio mokymo centre 2020 metais mokėsi ne tik mūsų centro ir užimtumo tarnybos mokiniai 

bei kursantai, bet ir Panevėžio bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. 

     Statybos skyrius sėkmingai dalyvavo ir užbaigė tarptautinį Lietuvos - Latvijos projektą Nr. LLI-

315. Šio projekto metu visi skyriaus profesijos mokytojai dalyvavo tarptautiniuose kvalifikacijos 

kėlimo kursuose ir susipažino su senosios akmens mozaikos įrengimo bei restauravimo 

technologijomis, polichroninės tapybos, auksavimo bei akmens ir medžio restauravimo ypatumais.                             

     Statybos skyriaus vyr. profesijos mokytojai centro mokytojams pravedė profesinius mokymus 

Sgraffiti technologija. 

     Vykdant šį tarptautinį projektą skyrius įsigijo naujas CNC medžio apdirbimo stakles, lazerines 

pjaustymo ir graviravimo stakles, bei dar įvairių įrankių ir įrenginių reikalingų restauravimo darbų 

praktiniam mokymui. 

     Siekiant remti mokinių praktinį mokymą, bei tobulinant jų kvalifikaciją, statybos skyriaus 

iniciatyva buvo  pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp mūsų centro ir  UAB ,,DAW Lietuva‘‘. 

Šios sutarties pagrindu, mūsų centre, buvo pravesti du seminarai ,,Fasadų šiltinimas'' bei ,,Caparol 

vidaus apdailos medžiagos. Storch įrankiai ir juostos'' ne tik mūsų skyriaus profesijos mokytojams 

bet ir apskrities darbdaviams, statybinių medžiagų tiekėjams.  

  Profesijos mokytojai kėlė savo kvalifikaciją  įvairiuose dalykiniuose seminaruose.  Nemažai 

statybos skyriaus mokinių atstovavo centrui ir savo kvalifikaciją kėlė įvairiuose renginiuose ir 

konkursuose . 

     Statybos profesinio mokymo skyrius didelį dėmesį skiria bendradarbiavimui. Tęsiant 

bendradarbiavimą tarp įvairių profesinių mokyklų, statybos skyrius, mūsų centre organizavo ir 

priėmė dvi Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos grupes, susipažinti su statybos sektorinio 

praktinio mokymo baze, atlikti praktines užduotis ir veiklas įgūdžiams formuoti, tobulinti ir gilinti.  

     Savo ruožtu mūsų centro AP91 grupės mokiniai buvo nuvykę į Ukmergės technologijų ir verslo 

mokyklą susipažinti su jų praktinio mokymo baze, atlikti praktines užduotis ir veiklas įgūdžiams 

formuoti, tobulinti ir gilinti. 

     Viešinant bendradarbiavimą, statybos profesinio mokymo skyrius parengė ir patalpino į 

naujienlaiškį ,,Statybų naujienos.lt straipsnį ,,Panevėžio profesinio rengimo centras. 

Bendradarbiaujant įgyjama neįkainojamos patirties''. (2020-03-19 d. redakcija). 

     Sėkmingai atstovauta centrui respublikinėje parodoje ,,Studijos 2020''. Statybos skyriaus 

profesijos mokytojos pasiūlytas eskizas statybos tematika pripažintas nugalėtoju ir visų respublikos 

profesinių mokyklų įgyvendintas ir pristatytas parodoje ,,Studijos 2020''. Centrą parodoje ,,Studijos 

2020'' atstovavo statybos skyriaus AP91 grupės moksleiviai ir juos ruošusi profesijos mokytoja. 

     Statybos skyrius sėkmingai atstovavo profesinio rengimo centrui kasmetinėje parodoje ,,EXPO 

Aukštaitija 2020'', kuri vyko 2020-09-25-27 dienomis. Parodoje centro statybos skyrius su 9 

AP201, MS20, SN9 grupių moksleiviais ir profesijos mokytojais pristatė įvairius statybos darbų 

technologinius procesus parodos dalyviams bei lankytojams. 

     Statybos skyrius prisideda ir prie Panevėžio profesinio rengimo centro infrastruktūros 

atnaujinimo. Vykdant apdailininko (statybininko) modulinę profesinio mokymo programą ir 
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atliekant ,,Pastato paviršių dekoravimas dažų mišiniais'' modulį buvo dekoruota ir perdažyta 15 

klasė esanti Staniūnų g. 68 korpuse. 

     Didžiausių metu švenčių belaukiant PT20 grupės moksleiviai suorganizavo savo kalėdinių 

darbelių parodą ,,Šypsenėlė'', kurią eksponuoja mokyklos vestibiulyje.  

 

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro Žemės ir namų ūkio veiklos profesinio mokymo 

skyriuje šiuo metu vykdomos profesinio mokymo programos: 

1. Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa 

M43071603, programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi   kreditų. 

2. Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa 

M44071605, programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų. 

3. Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa T43071602 

– programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų. 

4. Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa  M43081102 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 

mokymosi kreditų. 

5. Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa  T43081101 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 

mokymosi kreditų. 

Licencijos papildymas: 

1. Šiais mokslo metais paruošta paraiška  licencijos papildymui  Dekoratyvinio apželdinimo 

darbuotojo padėjėjo profesinio mokymo modulinėmis programomis (P21081101, 

P21081102, P21081103P, 60kreditų; T21081101T 50kreditų). 

2. Paruošti dokumentai, akredituota mokymo įstaiga mokymų vykdymui pagal  Ūkininkavimo 

pradmenų mokymo programą (kodas 296081073),  papildyta licencija.  (Akredituotų 

mokymo įstaigų sąrašas  skelbiamas VŠĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros interneto 

svetainėje www.litfood.lt.). 

Mokiniai 

Į  I  kursą įstojo  43 mokiniai: 

TP20T – 11 mokinių 

TP20 – 15 mokiniai 

DŽ20T – 17 mokiniai 

 

II kursas 

TP9V – 12 mokinių 

TP9T – 14 mokinių 

TP9 – 9 mokiniai 

DŽ9 – 8 mokiniai 

 

III kursas  

TP8T – 12 mokinių 

TP7 - 11 mokinių 

AS7 - 6 mokiniai 

 

Mokinių pažangumas Žemės ir namų ūkio veiklos profesinio mokymo  skyriaus  

mokinių buvo 91,66 procentai. (1,2,3kurso mokinių) 

Žemės ir namų ūkio veiklosprofesinio mokymo  skyriaus kiekvienas  mokinys  per pusmetį praleido 

vidutiniškai 108,19 pamokas. 

 

Skyriaus bendruomenės veikla 

1. Technologijų kursas gimnazijos ir progimnazijų mokiniams 

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre (pagal atskirą planą  2019/2020m.m. ir 2020/2021m.m.) 

Tikslai:  
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• bendradarbiauti su bendrojo ugdymo mokyklomis, 

• suteikti bendrojo ugdymo mokykloms galimybę naudotis šiuolaikiška Centro mokymo baze per 

technologijų pamokas, 

• prisidėti prie privalomo (Bendrųjų ugdymo planų Pagrindinio ugdymo programos 73.2 punkto)  

17 val. integruoto technologijų kurso vykdymo, 

• populiarinti darbininkiškas profesijas, 

• viešinti ir išnaudoti statybos ir transporto sektorinių praktinio mokymo centrų bazę. 

Uždaviniai: 

• padėti technologijų mokytojams sudominti 5-8 kl. mokinius darbine veikla, 

• suteikti mokiniams galimybę patirti sėkmę atliekant įvairias užduotis ne savo mokyklos aplinkoje, 

• plėsti mokinių akiratį, ugdyti norą vystyti savo gebėjimus,  

• supažindinti mokinius su profesijų įvairove, 

• suteikti žinių apie profesinio mokymo organizavimą, mokymosi sąlygas, tvarką. 

 

2. Profesijų pristatymas Cido arenoje. Dalyvavo visi skyriaus mokytojai ir dalis mokinių. 

Dalyvavimas parodoje EXPO Aukštaitija “Cido” arenoje. 

3. 2020m. sausio 7d. skyriaus vedėja Dalia Kavaliauskienė paskirta technologijų  mokyklinio 

egzamino vertinimo komisijos pirmininku. 

4. 2020m.  nuolat (pagal atskirą planą skyriaus vedėja Dalia Kavaliauskienė ) dalyvavo  centro 

Vaikų gerovės komisijos darbe. 

5. 2020m. vasario 17d.  buvo išleista į praktiką įmonėje TP8T grupės  11mokinių 

6. 2020m. kovo mėnesį skyriaus vedėja Dalia Kavaliauskienė vykdė Technologijų mokyklinio 

brandos egzamino  verinimą.(Virtualioje aplinkoje, nuotoliniu būdu). 

7. Situacija susijusi su korona virusu ( kovo mėn.). Profesinio mokymo proceso  

organizavimas esant ypatingoms aplinkybėms, dėl kurių mokymo procesas negali būti 

organizuojamas kasdieniu mokymo proceso  organizavimo būdu ( mokymo proceso 

kooregavimas, patvirtinti praktinio mokymo nauji grafikai laikantis rekomendacijų, 

oranizuotas nuotolinis mokymas, , pasirinkta  nuotolinio mokymosi aplinka užtikrinanti 

skaitmeninio mokymo turinio pasiekiamumą ir bendravimą bei bendradarbiavimą mokymo 

proceso metu). 

8. 2020m. iki birželio mėn. pabaigos  skyriaus profesijos  mokytojai vykdė nuotolinįį mokymą 

(įvaldė  naujus mokymo metodus).  

9. Nuo 2020m. sausio mėn. skyriaus vedėja Dalia Kavaliauskienė ir skyriaus profesijos 

mokytojai aktyviai vykdė profesinio orientavimo veiklą internetinėje erdvėje, bendraudami 

su įvairiomis institucijomis, Panevėžio rajono savivaldybe; Panevėžio rajono, Pasvalio 

rajono, Pakruojo rajono  seniūnijomis; Panevėžio rajono mokyklomis; Panevėžio rajono 

bibliotekomis.  Teikė informaciją apie profesijos mokymosi galimybes per centro internetinę 

svetainę, centro Facebook puslapį ir kt.  

10. Nuo 2020-09-07 iki 2020-10-09 organizavo ir vykdė Ūkininkavimo pradenų kursus pagal 

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 296081073) 

11.  2020-09-15 suorganizuota  Edukacinė kelionė Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos 

tvarkymo verslo darbuotojo specialybė mokiniams (ekskursijos vadovė vyr. profesijos 

mokytoja Sigita Budrienė). 

12. 2020-09-18 skyriaus vedėja Dalia Kavaliauskienė  dalyvavo NŠA mokymuose, PMIS 

mokymuose, kurie vyko pagal projektą “Profesinio mokymo ir mokymosi visa gyvenimą 

informacinių sistemų ir registrų plėtra”. 

13. 2020-09-18 skyriaus mokiniai ir profesijos mokytojai dalyvavo parodoje Algirdiškis 2020. 

14. 2020-09-30  skyriaus vedėja Dalia Kavaliauskienė ir skyriaus profesijos mokytojai dalyvavo 

seminare , projektas Nr. 35BV-KK-17-1-03776-PR001, įteikti  Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto ir LR žemės ūkio rūmų kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai . 

15. Nuo 2020-09-28 iki 2020-10-02 Informacinės prevencinė dienos Ikurso mokiniams. 

Pokalbiuose dalyvavo skyriaus vedėja Dalia Kavaliauskienė, grupės vadovai. 
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16. 2020-10-07   skyriaus vedėja Dalia Kavaliauskienė ir skyriaus profesijos mokytojai 

dalyvavo seminare , kurį organizavo LR žemės ūkio rūmai. Įteikti  LR žemės ūkio 

ministerijos  ir LR žemės ūkio rūmų kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai . 

17. 2020-10-15   skyriaus vedėja Dalia Kavaliauskienė ir skyriaus profesijos mokytojai 

dalyvavo seminare , kurį organizavo LR žemės ūkio rūmai. Įteikti  LR žemės ūkio 

ministerijos  ir LR žemės ūkio rūmų kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai . 

18. 2020-10-21 atnaujinta Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės profesinio mokymo 

metodinės komisijos sudėtis, pasiūlyta ir patvirtinta narė vyr. profesijos mokytoja Sigita 

Budrienė (vadovaujantis KPMC raštu Nr. V7-486). 

19. 2020-10-22 Įsakymas dėl nuotolinio mokymo, dirbama nuotoliniu būdu nuo 2020-11-03 iki 

2020-11-06. 

20. Nuo 2020-11-07 iki 2020-11-29 Ugdymo procesas organizuojamas mišriu būdu. 2020-11-06 

Direktoriaus įsakymas Nr. V1-229. 

21.  Nuo 2020-11-25 skyriaus vedėja Dalia Kavaliauskienė ir vyr. profesijos mokytoja Sigita 

Budrienė dalyvavo darbo grupės veikloje Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo 

profesinio mokymo modulinės programos (P21081101,P21081102,P21081103P, 60kreditų; 

T21081101T 50kreditų) paraiškai dėl licencijos papildymo priedams Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 su 

visais lydinčiais dokumentais parengti. 

22. 2020-11-07 iki 2021-01-04 karantinas visoje Lietuvoje, mokymas nuotoliniu būdu. 

23. Profesijos mokytojai pagal atskirą grafiką dalyvavo PMIS mokymuose, kurie buvo 

organizuojami Pilėnų korpuse. 

 

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro Mechatronikos profesinio mokymo skyriaus 

darbuotojai, vykdydami strateginius tikslus ir uždavinius  nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 

gruodžio 31 d. atliko tam tikrą darbą. Ši veikla pateikiama mechatronikos profesinio mokymo 

skyriaus ataskaitoje už 2020 metus.  

1. Kontingentas 

1.1 Priėmimas  

Priėmimas į mechatronikos profesinio mokymo skyrių vyko per  LAMA BPO sistemą. Skyriuje 

2020-09-01 buvo sukomplektuota viena  nepilna  kompiuterinės įrangos derintojo trečio lygio 

mokinių grupė po 10 klasių, 2 nepilnos elektrikų grupės (1 pirminio mokymo ir 1 tęstinio mokymo), 

po 12 klasių, 2 nepilnos suvirintojų grupės ( 1 pirminio mokymo ir 1 tęstinio mokymo) po 12 

klasių. Buvo sudaryta: KD20 grupė, vadovė  - Justina Marčiulionienė,  jungtinė EL20V- EL20T 

grupė, vadovė Leonora Baltrėnienė, jungtinė SV20V/SV20T grupė, vadovė Vilija Požėlaitė. 

2020 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais buvo vykdomas papildomas mokinių  priėmimas, per LAMA 

BPO sistemoje pateiktus prašymus, sudarytos mokymo sutartys pagal atskiras mokymo programas. 

2020 m. lapkričio 25d. direktoriaus įsakymu Nr. V2-381  buvo papildyta elektriko EL20V grupė 

vienu mokiniu. 

I kurse mokosi: 

Eil. 

Nr 
Grupė 

Mokinių skaičius 

 

Pastabos 

1. KD20 14  

2. EL20V 10  

3. EL20T 8  

4. SV20V 12  

5. SV20T 4  

6. Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatronikas 

 Sistema LAMA BPO programą 

uždarė kaip nerentabilią (treti 

metai nesurenkame mokinių į šią 

programą) 

Viso:  48  mokiniai. Tai yra lygiai tiek pat kaip ir 2019-09-01 (48 mokiniai) 
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II kurse mokosi: 

Eil. Nr. Grupė Mokinių skaičius 

1. KD9 10 

2. SV9V 9 

3. SV9T 10 

Viso:  29  mokiniai. Tai yra 65,51% daugiau nei 2019-09-01(10) 

III kurse mokosi : 

Eil. Nr. Grupė Mokinių skaičius 

1. KD8 9 

Viso:  9   mokiniai. Tai yra 30,76 %  mažiau lyginant su 2019-09-01(13) 

Iš viso skyriuje mokosi  86  mokinys. Tai yra 17,44 %  daugiau lyginant su 2019-09-01(71) 

1.2 Asmens įgytų kompetencijų vertinimas 

Kovo, gegužės, birželio mėnesiais, mechatronikos profesinio mokymo skyriuje buvo planuojamas 

asmens įgytų kompetencijų vertinimas. 2020 kovo 17d. įvedamas karantinas.  Vadovaudamiesi 

2020m. balandžio 17d. LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-574, dėl asmens 

įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu, baigiamųjų kursų mokinių įgytų kompetencijų, 

siekiant kvalifikacijos, vertinimas karantino laikotarpiu nevyko. Šio įsakymo 1 punkte nurodytam 

mokiniui išduotame profesinio mokymo diplome teorijos ir praktinio mokymo patikrinimo 

rezultatams įrašyti skirtoje vietoje prie teorijos ir praktikos pavadinimo rašomi balai: 

- programos modulių teorijos ir praktinio mokymo pasiekimų įvertinimo vidurkiai, jei mokinys 

mokėsi pagal modulinę profesinio mokymo programą; 

- programos mokomųjų dalykų teorijos ir praktinio mokymo pasiekimų įvertinimo vidurkiai, jei 

mokinys mokėsi pagal profesinio mokymo programą, kuri nėra sudaryta iš modulių  

Taip pat šiame įsakymo 1 punkte nurodytiems mokiniams karantino laikotarpiu praktika buvo 

įskaityta. 

Eil. 

Nr Grupė 

Mokinių, turinčių 

teigiamus metinius 

įvertinimus, skaičius 

Teorija (T) Praktika (PR) 

1. PM7 5 6,4 8 

2. AM7 7 8 8 

3. EL9T 9 9,4 9,4 

4. EL9V 8 8,7 8,3 

                                       Viso:        29 mokiniai            Vidurkis  8,12                 Vidurkis   8,42 

 

   Visų grupių teorinės dalies metinių pažymių vidurkis (8,12), 22,65% didesnis lyginant su 2019m. 

asmens įgytų kompetencijų testo teorinės dalies pažymiu vidurkiu (6,62), praktinės dalies metinis 

pažymių vidurkis (8,42), 2,09%  mažesnis lyginant su 2019m asmens įgytų kompetencijų praktinės 

dalies pažymiu vidurkiu (8,60).  

      Visų 4 grupių metinis pažymių  vidurkis ( teorija ir praktika ) siekia – 8,27,  praeitais metais – 

kompetencijų vertinimo 7,61. Tai – 8,67%  didesnis nei 2019 m. 

   Baigiamųjų kursų mokinių, įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, skaičius (29 mokiniai), 

sumažėjo 21,62 % lyginant su 2019m. (37 mokiniai).  Reikalinga operatyviau  tirti ir skelbti 

profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, pagal ekonominės veiklos rūšis sąrašus (metalo 

apdirbimo staklininko, šaltkalvio, automobilių kėbulo remontininko) plėsti, aktyvinti profesinį 

orientavimą, įsidarbinimo galimybę (įvesti pameistrystės mokymą, praktinį mokymą atlikti 

veikiančiose įmonėse), didinti mokymosi motyvaciją, gerinant šių specialybių mokymo bazę. Tai 

jau duoda apčiuopiamų rezultatų. 2020 m. paskelbus  priėmimą į profesinio mokymo programas 

(suvirintojo, elektriko) antrus metus iš eilės sulaukėme norinčiųjų mokytis šių profesijų. 
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1.3 Technologinis egzaminas 

 

Eil. Nr. Grupė Mokinių, 

pateikusių 

prašymus, 

skaičius 

Mokinių, 

dalyvavusių 

pristatyme, 

skaičius 

Pažymių vidurkis  

Palyginimas 2020m 2019m 

1 KD8 7 7 7,57 9,7 - 21,95% 

 Mokiniai, profesijos mokytojų J. Baltušio, Ž Arlausko, vadovaujami, pagamino 

technologinius darbus, paruošė darbų aprašus ir juos pristatė komisijai. Dėl karantino, darbų 

pristatymas vyko nuotoliniu būdu. Mokiniai, ruošdami aprašus ir ypač  pristatydami darbus, su 

komisija bendravo nuotoliniu būdu. Tai buvo naujas iššūkis mokiniams bei mokytojams. Mokiniai 

sukurdami praktinius darbus įgijo naujų ir praplėtė turimas IT kompetencijas, o tai leis paįvairinti 

mokymą (ypač nuotolinį), pagerinti mokymo kokybę. 

 

 

1.4. Mokinių pažangumas 

Eil. 

Nr. 
Grupė Kursas 

Pažangumo vidurkis 

Pažangumas % 
Skolininkų 

sk. 
Bendrasis 

lavinimas 

Profesinis 

mokymas 

1. AM7 Baigiamasis  7,67 100  

2. PM7 Baigiamasis  7,24 100  

3. EL9T Baigiamasis  9,31 100  

4. EL9V Baigiamasis  8,73 100  

5. SV9V          2  7,33  1 

6. SV9T 2  7,57 100  

7. 
KD9 2 Profesinis +bendrasis 

lavinimas – 6,30 

100  

8. 
KD8 3 Profesinis +bendrasis 

lavinimas – 6,43 

 2 

 

1.5  Skyriaus mokiniai dalyvauja: 

 

1.5.1 Papildomas ugdymas. Būreliai: 

 - „Robotikos ir programavimo“. Dalyvauja kompiuterinės įrangos derintojo (KD20, KD9, KD8 gr.) 

automobilių mechaniko (A9), apdailininko (AP91 gr.) profesijų mokiniai. Būrelio vadovas Ž. 

Arlauskas.  

 - „3D technologijos“,“ Kompiuterinė braižyba ir projektavimas“ Dalyvauja kompiuterinės įrangos 

derintojo (KD8, KD9 gr.), apdailininko (AP91, AP92gr.) profesijų mokiniai. Būrelių vadovas A. 

Daškevičius.  

  - Sporto. Kūno kultūros mokytojai: S. Makštelė, A. Červonikovas, A. Šteinas. 

1.6 Technologijų mokymas  

 

 Vadovaudamiesi Panevėžio savivaldybės raštu 2016-09-15 Nr. 19-2111(4,17) dėl 

technologijų mokymo, Centro mokymo bazėje. Buvo suderinti, sudaryti grafikai dėl technologijų 

mokymo Centro mokymo bazėje su Lipniūno, Beržų, Vilties, Žemynos, Vyturio, M. Karkos šeštų, 

septintų, aštuntų klasių mokinių technologijų mokytojais. Tačiau visoje šalyje įvedus karantiną 

technologijų mokymas buvo sustabdytas. 

2.  Profesijos mokytojai 

Skyriuje dirba 3 vyr. profesijos mokytojai, 3 profesijos mokytojai. Profesijos mokytojai kelia 

kvalifikaciją. Dalyvauja seminaruose, konferencijose, renginiuose, parodose, kvalifikacijos 

tobulinimosi kursuose, projektinėje veikloje.   

3. Renginiai, konkursai,   parodos, mokymai: 
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3.1. „EXPO Aukštaitija 2020“. Parodos metu „Robotikos ir programavimo“ būrelio nariai   parodos 

dalyvius supažindino su kompiuterinės įrangos derintojo profesija ir jos įsigijimo galimybėmis VšĮ 

Panevėžio PRC. Parodoje dalyvavo  profesijos mokytojas Žilvinas Arlauskas, vyr. profesijos 

mokytojas Juozas Baltušis,  sektoriaus vadovas Andrius Daškevičius, sektorinio centro vedėja Irena 

Rudėnienė, skyriaus vedėjas Saulius Skukauskas. 

3.2 Dalyvauta parodoje „Studijos 2020“. Dalyvavo profesijos mokytojas Ž. Arlauskas, skyriaus 

vedėjas S. Skukauskas. 

4.  Metodinė veikla: 

4.1 2019 spalio 25d. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro išsiųstą raštą „Prašymas dėl leidimo 

įgyvendinti modulines profesinio mokymo programas pagal atitiktį“ 2019 m. gruodžio 09d. gavome  

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokymosi visą gyvenimą departamento leidimą, Žemės 

ūkio gamybos verslo darbuotojo (valstybinis kodas: T43081103) modulinę profesinio mokymo 

programą, bei šios programos atskirus modulius siūlyti Užimtumo tarnybai, mokant TR1, TR2, SZ, 

SM kategorijos traktorių vairuotojus. 2020m. pradžioje moduliai buvo sukelti į registrą ir pradėtas 

mokymas. 

4.2 Skyriaus profesijos mokytojai paruošė ir pateikė reikalingus dokumentus, kad būtų papildyta 

licencija naujomis profesinio mokymo programomis: Metalo apdirbimo staklininko (valstybinis 

kodas M32071501), Šaltkalvio (valstybinis kodas P31071501,P32071502, P32071503) 

4.3 Vadybos kokybės sistemos – KVS- pakartotinas veikimo patikrinimas,  2020 m.           

4.4  Sunaudota pinigų stacionaro mokiniams praktiniams darbams atlikti, technologijų mokymui  

2020m.  – 3900 €.  

4.5 Pagal paruoštą projektą baigiamos įrengti naujos elektrikų praktinio mokymo dirbtuvės.  

5.  Socialiniai partneriai   

 Palaikomi dalykiniai ryšiai su UAB ,,FESTO“, Panevėžio kolegijos bendruomene, KTU Panevėžio 

technologijų ir verslo fakultetu, UAB ,,Serpentinas“, UAB ,,AGA‘‘, IĮ ,,Profibus‘‘, VšĮ Panevėžio 

mechatronikos centras, UAB ,,Schmitz cargobull Baltic‘‘, UAB ,, Atea‘‘‚ UAB ,, Asela‘‘, UAB 

,,Emilita“, UAB ,,Harju elekter‘‘, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras. 

6. Suaugusių mokymas:  

6.1 Per 2020 m. apmokyta traktorininkų kursuose - 16 SM kategorijos kursų klausytojų. 

6.2 Buvo vykdomas teorijos žinių ir praktinių gebėjimų vertinimas asmenims, pasiruošusiems 

savišvietos būdu, vairuotojo (traktorininko) pažymėjimui gauti: TR1 kat.-3 asmenys, TR2 kat.-2 

asmenys, TR1-TR2- SZ kat. –5 asmenys, TR2- SZ kat.-1 asmuo, TR1-TR2 -1 asmuo. 

Viso: 12 asmenų 

6.3 Buvo vykdomas kompetencijų vertinimas pasibaigus teisės vairuoti atėmimo terminui: 

TR1-TR2 - SZ kat. 3 asmenys, TR1-TR2 – SZ - SM kat. – 1asmuo. 

Viso: 4 asmenys. 

6.4  Pakeista traktorininko pažymėjimų – 102 vnt.  

6.5 Išduota moksleiviams traktorininko pažymėjimų – TR1-TR2- SZ kat.- 7 vnt. pagal stacionaro 

mokymo programas. 

 

Šiuo metu Automechanikų  profesinio mokymo skyriuje vykdomos profesinio mokymo 

programos: 

1. Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa, kodas  

M43071601, M44071603 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi 

kreditų 

T43071603 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų 

Kvalifikacijos pavadinimas – Automobilių elektros įrengimų remontininkas 

2. Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa, kodas M43071604, 

M44071601 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų 

T43071605 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų 

Kvalifikacijos pavadinimas – Automobilių mechanikas 

3. Automobilių elektromechanikas, kodas  330071605 

4. Automobilių mechanikas, kodas 330071606 
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Mokiniai 

Į pirmą kursą įstojo 107 mokiniai: 

AE20 - 21mokinys 

A20-1 - 25mokiniai 

A20-2 - 25mokiniai 

AE20V – 12mokinių 

AE20T – 6 mokiniai 

A20V – 16  mokinių 

A20T – 2  mokiniai 

 

II kursas 

AE9 – 19 mokinių 

A9 – 27 mokiniai 

AE9V – 20 mokiniai 

A9V – 10 mokinių 

A9T – 4mokiniai 

 

III kursas  

A81 – 21mokinys 

A82  - 13 mokinių 

AE8 - 21 mokinys 

 

Skyriaus bendruomenės veikla 

1. Vedė technologijų kursą gimnazijos ir progimnazijų mokiniams 

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre (pagal atskirą planą  2019/2020m.m. ir 2020/2021m.m.) 

Tikslai:  

•bendradarbiauti su bendrojo ugdymo mokyklomis, 

•suteikti bendrojo ugdymo mokykloms galimybę naudotis šiuolaikiška Centro mokymo baze per 

technologijų pamokas, 

•prisidėti prie privalomo (Bendrųjų ugdymo planų Pagrindinio ugdymo programos 73.2 punkto)  17 

val. integruoto technologijų kurso vykdymo, 

•populiarinti darbininkiškas profesijas, 

•viešinti ir išnaudoti statybos ir transporto sektorinių praktinio mokymo centrų bazę. 

Uždaviniai: 

•padėti technologijų mokytojams sudominti 5-8 kl. mokinius darbine veikla, 

•suteikti mokiniams galimybę patirti sėkmę atliekant įvairias užduotis ne savo mokyklos aplinkoje, 

•plėsti mokinių akiratį, ugdyti norą vystyti savo gebėjimus,  

•supažindinti mokinius su profesijų įvairove, 

•suteikti žinių apie profesinio mokymo organizavimą, mokymosi sąlygas, tvarką. 

 

2. Profesijų pristatymas Cido arenoje. Dalyvavo visi skyriaus mokytojai ir dalis mokinių. 

Dalyvavimas parodoje EXPO Aukštaitija “Cido” arenoje. 

3. 2020 m. kovo mėn. vykdė  technologijų  mokyklinio egzamino vertinimą (visi skyriaus profesijos 

mokytojai) 

4. 2020 m.  nuolat (pagal atskirą planą)  dalyvavo  centro Vaikų gerovės komisijos darbe. 

5.2020 m. kovo mėnesį skyriaus vedėjai Dalia Kavaliauskienė ir Saulius Skukauskas kartu su 

automechanikų skyriaus profesijos mokytojais  vykdė Technologijų mokyklinio brandos egzamino  

verinimą.(Virtualioje aplinkoje, nuotoliniu būdu). 

6. Situacija susijusi su korona virusu ( kovo mėn.). Profesinio mokymo proceso  organizavimas 

esant ypatingoms aplinkybėms, dėl kurių mokymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu 

mokymo proceso  organizavimo būdu ( mokymo proceso kooregavimas, patvirtinti praktinio 

mokymo nauji grafikai laikantis rekomendacijų, oranizuotas nuotolinis mokymas, , pasirinkta  
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nuotolinio mokymosi aplinka užtikrinanti skaitmeninio mokymo turinio pasiekiamumą ir 

bendravimą bei bendradarbiavimą mokymo proceso metu). 

7. 2020 m. iki birželio mėn. pabaigos  skyriaus profesijos  mokytojai vykdė nuotolinį mokymą 

(įvaldė  naujus mokymo metodus).  

8. Nuo 2020m. sausio mėn. skyriaus vedėjai Dalia Kavaliauskienė ir Saulius Skukauskas bei 

skyriaus profesijos mokytojai aktyviai vykdė profesinio orientavimo veiklą internetinėje erdvėje, 

bendraudami su įvairiomis institucijomis, Panevėžio rajono savivaldybe; Panevėžio rajono, Pasvalio 

rajono, Pakruojo rajono  seniūnijomis; Panevėžio rajono mokyklomis; Panevėžio rajono 

bibliotekomis.  Teikė informaciją apie profesijos mokymosi galimybes per centro internetinę 

svetainę, centro Facebook puslapį ir kt.  

9. 2020-09-18 skyriaus vedėjai Dalia Kavaliauskienė ir Saulius Skukauskas  dalyvavo NŠA 

mokymuose, PMIS mokymuose, kurie vyko pagal projektą “Profesinio mokymo ir mokymosi visa 

gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra”. 

10. Nuo 2020-09-28 iki 2020-10-02 Informacinės prevencinė dienos Ikurso mokiniams. 

Pokalbiuose dalyvavo skyriaus vedėjai Dalia Kavaliauskienė ir Saulius Skukauskas , grupės 

vadovai. 

11. 2020-10-22 Įsakymas dėl nuotolinio mokymo, dirbama nuotoliniu būdu nuo 2020-11-03 iki 

2020-11-06. 

12. Nuo 2020-11-07 iki 2020-11-29 Ugdymo procesas organizuojamas mišriu būdu. 2020-11-06 

Direktoriaus įsakymas Nr. V1-229. 

13. Nuo 2020 m. gruodžio mėn. skyriaus vedėjas Saulius Skukauskasir ir automechanikų skyriaus  

profesijos mokytojai  dalyvavo darbo grupės veikloje Automobilių kėbulo remontininko profesinio 

mokymo modulinės programos (M43071602, M44071604, T43071604 ) paraiškai dėl licencijos 

papildymo priedams Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 su visais lydinčiais dokumentais parengti. 

14. 2020-11-07 iki 2021-01-04 karantinas visoje Lietuvoje, mokymas nuotoliniu būdu. 

15. Profesijos mokytojai pagal atskirą grafiką dalyvavo PMIS mokymuose, kurie buvo 

organizuojami Pilėnų korpuse. 

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre Tęstinis profesinis mokymas 

 

Pirminio, tęstinio profesinio mokymo 

programos pavadinimas (kodas) 

Mokinių 

skaičius 

Valandų skaičius 

vienam asmeniui 

Valandų 

skaičius 

Santechniko modulinė profesinio mokymo 

programa –T32073220 

13 792 10296 

Staliaus modulinė profesinio mokymo 

programa-T32072201 

4 720 2880 

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo 

programa-T32071502 

11 900 9900 

Elektriko modulinė profesinio mokymo 

programa-T43071304 

19 510 9690 

Dažytojo modulinė profesinio mokymo 

programa-T32073214 

2 584 1168 

Skardininko modulinė profesinio mokymo 

programa-T32073209 

4 720 2880 

Plytelių klojėjo modulinė profesinio mokymo 

programa-T32073215 

2 540 1080 

                                            Viso: 55  37894 

 

Profesinis mokymas pagal pameistrystės formą: 

1. Skardininkas-1mok.-UAB“Skarbuva“, Pasvalio raj. 

2. Elektrikas-1mok.-UAB“Serpantinas“, Panevėžys 

Įsivertino kompetencijas darbinės veiklos būdu -24 mokiniai. 
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VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio 

padalinio veiklos ataskaita. 

Šiuo metu gimnazijos skyriuje dirba 13 mokytojų: 5 metodininkai, 7 vyresnieji 

mokytojai, 1 mokytojas. Visi mokytojai reikiamą dienų kiekį kėlė kvalifikaciją dalykiniuose, 

metodiniuose, pedagoginiuose, bendrakultūriniuose seminaruose, konferencijose, renginiuose, 

tarptautiniuose projektuose, ypač mokėsi ir gilinosi  savarankiškai nuotolinio mokymo srityje. 

2019-2020 mokslo metų pabaigoje dešimtoje klasėje buvo 23 mokiniai (2018-2019 

m.m. – 10). Pažangumo vidurkis – 6,15, pažangumo procentas – 100%. 

2019-2020 mokslo metų pabaigoje devintoje  klasėje buvo 15 mokinių. (2018-2019 

m.m. – 5). Pažangumo vidurkis – 5,7; pažangumo procentas – 73%. 

2019-2020 m.m. pirmame kurse vienuoliktoje klasėje mokėsi 32 vienuoliktokai (2018-

2019 m.m. – 21). Pažangumo procentas – 100% (2018-2019 m.m. – 88%.) 

2019-2020 m.m. antrame kurse, dvyliktoje  klasėje mokėsi 26 dvyliktokai (2018-2019 

m.m. – 30). Pažangumo procentas – 73% (2018-2019 m.m. – 84%). 

2019-2020 m.m. pabaigoje gimnazijos skyriuje buvo 95 mokiniai keturiose klasėse. 

Mokinių kiekio klasėje vidurkis – 24. Vienam mokytojui tenka 9,5 mokinio. Mokytojai dar vykdo 

neformalaus švietimo užsiėmimus (7 būreliuose) ir turi pamokų profesinio mokymo programose. 

2019-2020 m.m. 2 mokiniai mokėsi pagal pritaikytas, 1- pagal individualizuotas programas. 

26 dvyliktokai parašė prašymus laikyti brandos egzaminus. Dar pareiškė pageidavimą 

laikyti brandos egzaminus  2 buvę mokiniai. 

Brandos egzaminų išlaikymo rezultatai pateikiami VšĮ Panevėžio profesinio rengimo 

centro gimnazijos skyriaus vedėjos 2019-2020 mokslo metų gimnazijos skyriaus ataskaitoje ir  

lentelėje „Brandos egzaminai. 2020 m.“ 

  Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas 2020 m. dėl karantino nevyko. 100% 

dešimtokų baigė pagrindinio ugdymo programą ir 95,65% gavo pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimus. (1 mokėsi pagal individualizuotą programą ir gavo pagrindinio ugdymo 

pažymėjimą). 

Šiuo metu (2020 m. gruodžio 16 d.) VšĮ PPRC Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio 

padalinio gimnazijos skyriuje yra toks mokinių skaičius:  

9 kl. – 10 mok.,  

10 kl. – 19 mok.,   

11 kl. – 33 mok.,  

12 kl. – 31 mok..  

Iš viso – 93 mokiniai. Iš jų 1 mokinys mokosi pagal pritaikytas programas.  

5 mokytojai vadovauja klasėms. Gimnazijos skyriaus mokytoja yra Centro tarybos narė. 

Grėsmės: 

- Galimas žinių ir gebėjimų lygio smukimas vykstant nuotoliniam mokymui, 

- Mokinių socialinio ir kultūrinio ugdymo sąstingis dėl mokyklos veiklų ribojimų karantino 

laikotarpiu,  

- Žemas ES užsienio kalbų mokėjimas gimnazijos skyriaus mokytojų tarpe, 

- Mokinių su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ir mokymosi bei elgesio sunkumais 

adaptacija.   

 

VšĮ PPRC Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinio Pažangumo ir lankomumo rezultatai 

pateikiami  2019-2020 m.m. metinėje suvestinėje. Gimnazijos klasių pasiekimai lentelėje palyginti 

su 2018-2019 mokslo metų rezultatais. 
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2019-2020 m.m. metinė suvestinė 

Grupė Mokinių 

skaičius 

mokslo 

metų 

pabaigoje 

Metinis Mokinių 

skaičius per 

mokslo metus 

Turi 

po 

vieną 

skolą Pažangumo 

vidurkis 

Praleista 

pamokų 

mokiniui 

pažangumas% skolininkai% Išvyko Atvyko 

I 

gimnazijos 

klasė 

15 5,7 184 73 4 2 4 1 

II 

gimnazijos 

klasė 

23 6,15 116 100 - 5 10  

19-G 18 6,12 136 100 - - 1  

19-T 13 5,53 170 100 - - 1  

18-G 11 5,76 172 73 3 2 4 1 

18-T 15 6,25 131 80 3 - 3  

Mokinių 

skaičius 

95 5,92 151,5 87,67 10 9 23 2 

2018-2019 m.m. 

I 

gimnazijos 

klasė 

5 5,47 204 20 4 3   

II 

gimnazijos 

klasė 

10 6,09 186 90 1 4   

18-G 9 6,47 205 81,81 4 3   

18-T 12 6,14 183 93,33 1 6   

17-A 4 6,36 260 75 1 1   

17-G 13 6,86 196 100  8   

17-T 13 6,39 157 76,92 3 2   

Mokinių 

skaičius 

66 6,25 198,71 80,29 14 27 - - 

 

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinyje  2020 

m. rugsėjo 1 d. dirbo 21 profesijos mokytojų. Profesijos mokytojų išsilavinimas atitinka ŠMM 

keliamus reikalavimus. 6 profesijos mokytojos turi profesijos mokytojo metodininko kvalifikaciją, 

11 – vyr. profesijos mokytojo, 4 – profesijos mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 

 

Mokinių kontingentas. 

2020 m. rugsėjo mėn. pasibaigus pagrindiniam ir papildomam priėmimui, Joniškėlio padalinyje 

mokėsi  162 mokinių. Iš jų : 

 antrame kurse 56 mokiniai; 

 trečiame kurse 32 mokiniai. 

Į pirmą kursą buvo priimti 74 mokiniai. Lyginant su 2019 m. rugsėjo mėn. priimta  3 mokiniais 

daugiau. 
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Į pirmą kursą priimtų mokinių pasiskirstymas: 

Eil. 

Nr. 

Mokymo programos pavadinimas 

 

Programos 

kodas 
Kursas Grupė 

Mokinių 

skaičius 

 

1.  Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo 

modulinė profesinio mokymo programa 

M43081103 I ŽŪ20 18 

2.  Technikos priežiūros verslo darbuotojo 

modulinė profesinio mokymo programa 

M43071603 I TP201 15 

3.  Apskaitininko modulinė profesinio mokymo 

programa 

P43041101 

 

I AS20V 8 

4.  Apskaitininko modulinė profesinio mokymo 

programa 

T43041102 I AS20T 13 

5.  Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo 

modulinė profesinio mokymo programa 

M44081102 

 

I ŽŪ20V  12 

6.  Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo 

modulinė profesinio mokymo programa 

T43081103 I ŽŪ20T 8 

 

          Daugiausia,  38 mokiniai,  priimti mokytis pagal žemės ūkio verslo darbuotojo pirminio ir 

tęstinio mokymo modulines profesinio mokymo programas. Antroje vietoje apskaitininko, 21 

mokinys.  Trečioje vietoje technikos priežiūros verslo darbuotojo -  15 mokinių. 

2020 m. gruodžio mėn. 1 d. padalinyje yra 15 grupių (iš jų 2 gr. jungtinės – pirminio ir tęstinio 

profesinio mokymo). Iš viso mokosi 160 mokinių, su I ir II gimnazijos klasėmis 189 mokiniai.  

 

Pažangumas, lankomumas 

2019-2020 mokslo metų pabaigoje padalinyje buvo 6 nepažangūs mokiniai.  

       18-G gr. – 3 mokiniai, 18-T gr. – 3 mokiniai. Skolos iš bendrojo ugdymo dalykų. Žemiausias 

pažangumo vidurkis 18-D gr. (5,61).  Aukščiausias pažangumo vidurkis: 17- G gr. (8,01). 

       Metinis, didžiausias praleistų pamokų skaičius tenkantis vienam mokiniui per mokslo metus 

yra  19-K gr. – 228 pamokos. Geriausiai pamokas lankė 17-G  gr. mokinai. Šioje grupėje vienam 

mokiniui tenka 82,92 praleistų pamokų per mokslo metus.  

 

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai 

     2020 m. gegužės mėn. buvo leista dalyvauti asmens įgytų kompetencijų vertinime 75 

mokiniams. Kompetencijų vertinimas vyko pagal LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

patvirtintą tvarką (karantino laikotarpiu). 

Kompetencijų vertinimo rezultatai. Egzaminų vidurkiai; 

 

Eil. 

Nr. 
Grupė Mokinių skaičius Teorija Praktika Bendras 

1.  17-A 7 6,14 6,14 6,14 

2.  17-G 12 8,00 8,00 8,00 

3.  17-T 15 6,87 6,87 6,87 

4.  18-D 13 5,69 5,69 5,69 

5.  18-Z 15 6,67 6,67 6,67 

6.  19-K 13 7,85 7,85 7,85 

Bendras 75 6,87 6,87 6,87 

 

Geriausias egzaminų vidurkis 17-G gr., prasčiausias -  18-D gr. 

Iš viso kompetencijų vertinime dalyvavo 75 mokiniai: 34 mok. (po 10 kl.), 28 - po (12 kl.) ir 13 (su 

pradiniu išsilavinimu). 
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Bendri rezultatai.  Teorinės dalies bendras vidurkis 6,87  (2018-2019 m/m. - 8,45),  praktinės dalies 

6,87  (2018-2019 m/m- 8,61). Kompetencijų vertinimo rezultatai lyginant su 2018/2019 m. m. 

sumažėjo 1,66 balo. 

Iš viso padalinyje 2020 m. kvalifikaciją įgijo ir  profesinio mokymo diplomus gavo 75 mokiniai    

(7 mokiniais daugiau nei 2019 m.). 

 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis  

Bendradarbiaujama su LR Žemės ūkio rūmais, Pasvalio rajono savivaldybe, Lietuvos žemes 

ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio r. biuru, Pasvalio bei aplinkinių rajonų ūkininkais bei žemės 

ūkio bendrovėmis. 2020 m. Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinys iniciavo naujų 

bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą su: UAB Panevėžio Rivilė, K. Mulevičiaus ūkiu, L. 

Masilionytės ūkiu, K. Obakevičiaus ūkiu, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio 

apylinkių bei Joniškėlio miesto seniūnijomis, UAB Tetirvinai, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų 

centro filialas Joniškėlio bandymų stotimi, taip pat su A. Karaliūnaite bei L. Jankauskiene, 

vykdančiomis individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą.  

Kvalifikacijos kėlimas 

Profesijos mokytojos kelia kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, profesiniuose 

seminaruose, tarptautiniuose projektuose. Savarankiškai mokėsi ir gilinosi  nuotolinio mokymo 

srityje.  

 

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas Dalyviai 

1.  
„Fake News in the Fake News Age: Cultivating Media Literacy in the 

Educational Community“ (ERASMUS+) 

- 

2.  „Mokinių ir mokytojų europinė praktika“ (ERASMUS+) 

6 mokiniai 

1 lydintis 

mokytojas 

3.  
„Innovative agricultural techniques to boost entrepreneurial skills of 

future farmers“ (ERASMUS+) 

- 

Viso: 
7 

 

Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose 2020 

metais 

 

Konkurso 

pavadinimas 

Konkurso 

tipas 

Mokinių 

skaičius 

Konkurso 

vieta 

Užimta prizinė vieta 

 (I, II, III) 

„Verslo žinios 

karjeros sėkmei“ 

Respublikinis 2 Vabalninkas, 

Biržų r.  
II vieta 

Vienas mokinys taip pat tapo 

marketingo rungties nugalėtoju. 

„Žiedų valdovai 

2020“ 

Respublikinis 4 Pakruojis III vieta 

„Ruošk ratus 

žiemą...2020“ 

 

Respublikinis 2 Vabalninkas, 

Biržų r. 

Vienas mokinys tapo praktinės 

eksploatacinių medžiagų 

atpažinimo ir apibūdinimo 

užduoties nugalėtoju. 

„Meilės arkos 

2020“ 

Respublikinis 3 Pakruojis  
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Organizavimas nacionalinių ir tarptautinių profesinio meistriškumo konkursų  2020 metais  

Įsakymu 

patvirtinto 

konkurso 

pavadinimas 

(potv. Nr.) 

Mokykl

ų 

dalyvių 

skaičius 

 

Dalyvių 

skaičius 

 

Konkurso 

vieta 
Laimėto

s vietos 
Pastabos 

2020-10-08 

direktoriaus 

įsakymas Nr. V1-

209 

 

„Jaunasis 

ūkininkas 2020“ 

- - Narteikiai, 

Pasvalio r.  
- Vadovaudamasis 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 2020 m. 

spalio 16 d. įsakymu 

Nr. DV-661 „Dėl 

priemonių taikymo 

COVID-19 ligos 

(koronaviruso 

infekcijos) plitimui 

Pasvalio rajono 

savivaldybės teritorijoje 

suvaldyti / sumažinti“, 

konkursas atšauktas.  

 

Kita veikla 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pradėtos įgyvendinti apskaitininko ir žemės ūkio gamybos verslo 

darbuotojo tęstinio profesinio mokymo modulinės programos.  

Gautas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos leidimas vykdyti dekoratyvinio apželdinimo 

darbuotojo padėjėjo, kaimo verslų teikėjo,  atitinkamai, 60 ir 50, 90 ir 70  kreditų modulines 

pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas. Ruošiami ištekliai licencijai.  

     Padalinio veiklos rezultatai aptariami metodinėje grupėje, pristatomi mokytojų tarybos posėdžių 

metu. 

Išteklių poreikis padalinyje 

Materialieji ir nematerialieji ištekliai: 

 Įrengti/atnaujinti praktinio mokymo bazę žemės ūkio gamybos, technikos priežiūros verslo 

darbuotojo modulinių mokymo programų praktiniam mokymui; 

 Gerinti aprūpinimą mokymo priemonėmis ir mokomąja literatūra; 

 Įsigyti kompiuterinės – demonstracinės technikos; 

 Įsigyti mokyklinį autobusą. 

Žmogiškieji ištekliai: 

 Profesijos, bendrojo ugdymo mokytojų trūkumas. 

Svarbiausios rizikos: 

 Mokytojų žemas kompiuterinis raštingumas;  

 Mokytojų nenoras įsisavinti naujoves ir keisti darbo principus; 

 Sena technologinė įranga; 

 Nepakankamas kiekis kompiuterinės ir kitos informacinės įrangos; 

 Žema mokinių motyvacija. 

Veiklos gerinimo rekomendacijos: 

 Sudaryti sąlygas mokytojams nuolat tobulinti savo kvalifikaciją; 

 Tobulinti mokytojų IT raštingumą;   

 Tobulinti mokytojams nuotolinio mokymo būdus, įsisavinant naujus įrankius; 

 Didinti pačių pedagogų atsakomybę už mokymo procesą (dalies mokytojų iniciatyvos stoka, 

nenoras keisti darbo metodų, santykį su mokiniu); 

 Didinti profesijos mokytojų atskaitomybę už atliktą praktinį mokymą; 

 Patobulinti mokytojų ir kitų darbuotojų užsienio kalbos (anglų) žinias. 
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Statybos sektorinio praktinio mokymo centro veikla 

Praktinis mokymas 
Ugdant bendrąsias ir profesines kompetencijas statybos sektoriniame praktinio mokymo 

centre praktinis mokymas buvo vykdomas šioms grupėms: 

  8 grupės (AP7, AP81, AP82, AP91, AP92, AP201, AP202) apdailininkų, 

  2 grupės (SN9, SN20) santechnikų,  

 1 grupė (AM7) automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko,  

 4 grupės (ELV9, ELT9, ELV20, ELT20) elektrikų,  

 1 grupė (SD8) staliaus, 

 1 grupė (MS20) medžio apdirbimo staklininko; 

 1 grupė (PT20) plytelių klojėjų - tinkuotojų padėjėjų 

 3 grupės (KD8, KD9, KD20) kompiuterinės įrangos derintojų. 

Neformalus vaikų švietimas 
Paruoštos 5 neformalaus veikų švietimo programos tikslu ugdyti gebėjimą kūrybiškai 

mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje. Padėti spręsti integravimosi į darbo rinką 

problemas. Tobulinti tam tikros srities žinias, gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmenims papildomų 

dalykinių kompetencijų. 

NVŠ programas rengė šie bendro lavinimo profesijų mokytojai: 

 Jonas Pundzius „Sgraffito technika“ 

 Sigutė Rimkuvienė „Meninis dekoras“ 

 Žilvinas Arlauskas „Programavimas ScratchX“ 

 Jurgita Steckienė „Žaismų pasaulis“ 

 Žibutė Budrienė „Augalų komponavimas interjere“ 

 Celestinas Daukantas „Kūryba be užvarų“ 

 Gintarė Deveikienė „Rankų odos ir nagų priežiūra“ 

Šios NVŠ programos buvo pateiktos Panevėžio miesto gimnazijų ir progimnazijų 

mokiniams. Tačiau mokiniai nepasirinko šių programų. 

 

Technologijų pamokos 
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro profesijos mokytojai prisidėjo prie privalomo 

(Bendrųjų ugdymo planų Pagrindinio ugdymo programos 73.2 punkto)  17 val. integruoto 

technologijų kurso vykdymo. Mokiniai buvo supažindinti su profesijų įvairove, suteiktos  žinios 

apie profesinio mokymo organizavimą, mokymosi sąlygas, tvarką. 

 
Eil. 

Nr. 
Mokyklos pavadinimas Tema Data 

Mokinių 

skaičius 

1.  Rožyno progimnazija Robotukai 01-16 15 

2.  Rožyno progimnazija 3D projektavimas 01-16 15 

3.  Beržų progimnazija Veido formos 01-17 9 

4.  Beržų progimnazija Makiažas. Makiažo rūšys 01-21 10 

5.  Beržų progimnazija Makiažas. Makiažo rūšys 01-24 10 

6.  Rožyno progimnazija Robotukai 02-13 15 

7.  Rožyno progimnazija 3D projektavimas 02-13 15 

8.  
Beržų progimnazija Plaukų džiovinimas, sukimas, 

garbanojimas 
02-25 10 

9.  
Beržų progimnazija Automobilių technikos priežiūros 

darbai 
02-25 10 

10.  
Beržų progimnazija Plaukų džiovinimas, sukimas, 

garbanojimas 
02-28 9 

11.  
Beržų progimnazija Automobilių technikos priežiūros 

darbai 
02-28 10 
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Eil. 

Nr. 
Mokyklos pavadinimas Tema Data 

Mokinių 

skaičius 

12.  
A.Lipniūno progimnazija Medžiagų paruošimas ir keraminių 

plytelių kljavimas 
03-02 6 

13.  
Žemynos progimnazija Susipažinimas su bendra automobilio 

sandara 
03-03 15 

14.  Žemynos progimnazija Plaukų plovimas, masažas, priežiūra 03-03 15 

15.  A.Lipniūno progimnazija Automobilių gedimų diagnostika 03-03 7 

16.  
Žemynos progimnazija Susipažinimas su bendra automobilio 

sandara 
03-04 15 

17.  Žemynos progimnazija Plaukų plovimas, masažas, priežiūra 03-04 15 

18.  
Žemynos progimnazija Susipažinimas su bendra automobilio 

sandara 
03-05 15 

19.  Žemynos progimnazija Plaukų plovimas, masažas, priežiūra 03-05 15 

20.  A.Lipniūno progimnazija Automobilių gedimų diagnostika 03-05 13 

21.  A.Lipniūno progimnazija Medinio suvenyro gamyba 03-09 6 

22.  
A.Lipniūno progimnazija Medžio dirbtuvės, Statybos sektornio 

centro pristatymas 
03-10 7 

23.  Beržų progimnazija Plastikinių vamzdžių jungimas 03-10 10 

24.  Beržų progimnazija Masažas 03-10 10 

25.  
A.Lipniūno progimnazija Medžio dirbtuvės, Statybos sektornio 

centro pristatymas 
03-12 13 

26.  Beržų progimnazija Masažas 03-13 11 

27.  Beržų progimnazija Plastikinių vamzdžių jungimas 03-13 9 

28.  M.Karkos mokykla Medinio suvenyro gamyba 10-21 26 

29.  
Beržų progimnazija Medžiagų mūrijimui paruošimas. 

Plytų mūrijimas vienaeile rišimo 

sistema.  

10-23 11 

30.  
Beržų progimnazija Medžiagų mūrijimui paruošimas. 

Plytų mūrijimas vienaeile rišimo 

sistema.  

10-23 9 

31.  Beržų progimnazija Robotukai 10-23 9 

32.  Beržų progimnazija Robotukai 10-23 11 

Viso: 376 

 

Papildomai turėjo atvykti šių progimnazijų mokiniai: Aušros, Vilties, Ąžuolo, Šaltinio Saulėtekio. 

Užimtumo tarnyba 
Vykdomas  suaugusių tęstinis profesinį mokymas, kurio metu bendradarbiaujant su 

užimtumo tarnyba, socialiniais partneriais bei pageidaujančiais mokytis už savo lėšas asmenims, yra 

sudaroma galimybės persikvalifikuoti bei kelti kvalifikaciją. 

Viso užimtumo tarnybos kursantų persikvalifikavo ar kėlė kvalifikacija - 56. 

Edukacinės ekskursijos  

Data Mokykla Vaikų skaičius 

10-21 M.Karkos mokykla 10 

03-03 Dembavos progimnazija 10 

02-26 Užimtumo tarnybos bedarbiai 15 

 

Profesinės mokyklos 

Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su Lietuvos profesinio mokymo institucijomis 

teikiant pirminio profesinio mokymo paslaugas mokykloms neturinčioms statybos sektorinio 

praktinio mokymo centro, kuriame sudarytos sąlygos rengti aukštos kvalifikacijos statybos 

specialistus paruoštas praktinio mokymo temos. Tačiau karantino laikotarpyje profesinės mokyklos 

nesirinko centro bazės praktiniam mokymui. 

http://www.panprc.lt/index.php/paslaugos/siulome-mokytis-suaugusiems/80-formaliojo-mokymo-programos


27 
 

Panevėžio kolegija 
Sudarytos sąlygas Panevėžio kolegijoje studentams įgytas teorines žinias užtvirtina praktikos metu. 

Eil.Nr. Programa Studentų skaičius Data 

1.  Kompiuterių technikai 1 11-11 iki 12-20 

(240 val.) 

2.  Kompiuterių tinklų administratoriai 2 11-11 iki 12-20 

(240 val.) 

Projektai 

 Organizuoti veiklas profesinio mokymo patrauklumui didinti ir supažindinti 

visuomenę su profesinio mokymo teikiamomis galimybėmis.  

Eil. 

Nr. 
Mokykla Profesijos Data 

Mokinių, 

mokytojų 

skaičius 

1. Aušros 

progimnazija 
 Apdailininko 

 Medžio apdirbimo 

staklninko, 

 Mūrininko 

 Santechniko, 

 Automatinių sistemų 

eksploatavimo 

mechatroniko 

10-14 30 

 

Projekte buvo numatyta dar 3 mokyklų“ Velžio“ gimnazijos, „Minties“ gimnazijos, 

„Kudirkos“ progimnazijos praktiniai užsiėmimai Statybos sektoriniame praktinio mokymo centre. 

Statybos sektorinio centro mokytojai dalyvauja VšĮ panevėžio plėtros agentūros iniciatyvoje 

„Pamokos matuojasi profesiją“. 

Eil. 

Nr. 

Mokykla Profesijos Mokinių, 

mokytojų skaičius 

3.  Minties 

gimnazija 

Kompiuterinės įrangos derintojas 

Apdailininkas 

1 

4.  Miltinio 

gimnazija 

Medžio apdirbimo staklininkas 1 

5.  Sargūno 

gimnazija 

Kompiuterinės įrangos derintojas 

Apdailininkas 

1 

 

Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, 

įgyjant praktinius įgūdžius Statybos sektoriniame praktinio mokymo centre. 

Projekte buvo numatytas 7 profesinių mokyklų praktinis mokymas Statybos sektoriniame 

praktinio mokymo centre.  

Naujos įrangos prisidėjimas prie dar kokybiškesnio profesinio mokymo ir naujų ir reikalingų 

įgūdžių mokiniams suteikimo, o tai užtikrins lengvesnę ir greitesnę mokinių integraciją į darbo 

rinką.  

Eil. 

Nr. 
Projektas Data 

Mokytojų 

skaičius 

1. 

2014 – 2020 m. Projektas “Mokymo darbo 

vietoje inicijavimas statybos ir restauravimo 

pramonėje Žemgalėje ir Panevėžyje”, 

 Nr. LLI-315 

10 dienų 6 

2. 

Projektas “Intelektus”  

Kauno technologijos universitetas Panevėžio 

tecnologijų ir verslo  fakultetas 

2020-02-28 
6 

 



28 
 

Seminarai, kursai, konferencijos 
Tobulinti statybos srities verslo darbuotojų bei profesijos mokytojų kompetencijas 

organizuoti seminarai. 

Eil. 

Nr. 

Tema Dalyvių skaičius Data 

1.  Šlaitinių stogų įrengimas: stogų dangos 

ir sandarinimo sprendimai. UAB DAW 

Lietuva 

- 03-17 (paskelbus nuo 

03-16 karantiną 

neįvyko) 

2.  Caparaol vidaus apdailos medžiagos. 

Storch įrankiai ir juostos. Praktinis 

vidaus apdailos medžiagų 

demonstravimas. UAB DAW Lietuva 

20 01-21 

3.  Fasadai. UAB DAW Lietuva 20 01-28 

4.  Mokytojų įvairūs kursai, pateikta 

informacija metodininkei 

  

 

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras dalyvavo 2020 metais Tarptautiniuose projektuose, 

Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio pradėti įgyvendinti Erasmus+ programos strateginių partnerysčių 

projektai, kurių įgyvendinimas buvo tęsiamas ir 2020 m. : 

 "Strategic partnerships for the development of 3D competences" (3D for VET), (Kroatija, 

Austrija, Lenkija, Lietuva), Nr. 2017-1-HR01-KA202-035386. 2020 m. nuotoliniu būdu 

buvo dalyvauta tarptautiniame projekto partnerių susitikime. Taip pat Centro atstovai 

dalyvavo nuotoliniu būdu baigiamojoje projekto konferencijoje, kurioje buvo pristatyti 

projekto rezultatai.  Projektas pabaigtas įgyvendinti 2020 m. rugpjūčio mėn. ir buvo pateikta 

projekto galutinė ataskaita.     

Nuo 2018 m. rugsėjo – lapkričio mėnesių pradėti įgyvendinti Erasmus+ programos strateginių 

partnerysčių projektai, kurių įgyvendinimas buvo tęsiamas ir 2020 m.: 

 „Students-driven leadership skills development programme in VET schools“ (Lietuva, 

Bulgarija (2), Jungtinė Karalystė, Latvija, Slovėnija), Nr. 2018-1-LT01-KA202-046951. 

Toliau tęsiamos suplanuotos projekto veiklos. Buvo pratęstas projekto įgyvendinimo 

laikotarpis.  

 „Let‘s take a book“ (Suomija, Portugalija, Rumunija, Turkija, Italija, Lietuva), Nr. 2018-1-

FI01-KA229-047272_4. Toliau tęsiamos suplanuotos projekto veiklos. Buvo pratęstas 

projekto įgyvendinimo laikotarpis.  

 „Feel the forest“ (Lenkija (2), Italija, Bulgarija, Lietuva), Nr. 2018-1-PL01-KA229-

050996_4. Toliau tęsiamos suplanuotos projekto veiklos. Buvo pratęstas projekto 

įgyvendinimo laikotarpis.  

 „Virtuality to reality: Development and construction of an assembly workstation including 

virtual reality (Industry 4.0) (Vokietija, Italija, Lietuva), Nr. 2018-1-DE03-KA229-

047513_2. Buvo pratęstas projekto įgyvendinimo laikotarpis. Projektas pabaigtas 

įgyvendinti 2020 m. gruodžio mėn. Šiuo metu yra rengiama projekto galutinė ataskaita.      

 „CLIL in VET“ (Slovakija (2), Portugalija (2), Slovėnija, Italija, Turkija, Lietuva), Nr. 

2018-1-SK01-KA202-046321. Toliau tęsiamos suplanuotos projekto veiklos. Buvo pratęstas 

projekto įgyvendinimo laikotarpis.  

 „We are the same but we learn in a different way“ (Makedonija, Bulgarija, Rumunija, 

Lenkija, Lietuva), Nr. 2018-1-MK01-KA229-047115_3. 3 Centro atstovai 2020 m. kovo 

mėn. dalyvavo projekto tarptautiniame mokymų renginyje Šiaurės Makedonijoje. Projektas 

baigtas įgyvendinti 2020 m. balandžio mėn. Buvo pateikta galutinė projekto ataskaita, kuri 

buvo patvirtinta ir gautas galutinis mokėjimas.  

Nuo 2018 m. gegužės – birželio mėnesių pradėti įgyvendinti 2014-2020 m. Interreg V-A 

Latvijos ir Lietuvos programos projektai (Centras šiuose projektuose yra partneris), kurių 

įgyvendinimas buvo tęsiamas ir 2020 m.:  
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 "Deployment of high standards of knowledge, practical skills and understanding required for 

better employment in the regions", Deploy-Skills, Nr. LLI-415, (projekto partneriai – 

Ventspilio technikumas (projekto koordinatorius, Regioninis inovacijų vadybos centras). 

Toliau tęsiamos suplanuotos projekto veiklos. Buvo pratęstas projekto įgyvendinimo 

laikotarpis. 

 "Initiation of working environment based training in construction and restoration industry at 

Zemgale and Panevezys", Initiation of WEBT, Nr. LLI-315, (projekto partneriai – Jelgavos 

savivaldybė (projekto koordinatorius, Zalienieku profesinė mokykla).  2020 m. vasario – 

kovo mėnesiais ir rugsėjo mėnesį Centro atstovai dalyvavo masterclass mokymuose 

Latvijoje. 2020 m. spalio mėnesį buvo organizuoti masterclass mokymai “Sgraffito 

technika” Centro mokytojams, kuriuose dalyvavo 6 asmenys. 2020 m. spalio mėn. būdu 

Centro atstovai dalyvavo projekto baigiamojoje konferencijoje.  Projekto priežiūros 

komiteto susitikimas bei projekto darbo grupės susitikimas taip pat buvo organizuoti 

nuotoliniu būdu 2020 m. spalio mėn. Projektas baigtas įgyvendinti 2020 m. spalio mėn. 

Buvo pateikta projekto galutinė ataskaita. 

Nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio pradėti įgyvendinti Erasmus+ programos strateginių 

partnerysčių projektai, kurių įgyvendinimas buvo tęsiamas ir 2020 m.: 

 „Being a Biomaker. No passports needed“ (Ispanija, Italija, Šiaurės Makedonija, Lietuva), 

Nr. 2019-1-ES01-KA229-064924_4. 2020 m. vasario mėnesį buvo organizuotas projekto 

partnerių mokinių susitikimas Lietuvoje. Toliau tęsiamos suplanuotos projekto veiklos. 

Buvo pratęstas projekto įgyvendinimo laikotarpis.  

 “Developing an Artificial Intelligence Curriculum adapted to European High School” 

(Ispanija (3), Suomija, Italija, Slovėnija, Lietuva), Nr. 2019-1-ES01_KA201-065742. Toliau 

tęsiamos suplanuotos projekto veiklos. 2020 m. vyko keli nuotoliniai susitikimai su projekto 

koordinatoriais iš Ispanijos bei tarptautinis projekto partnerių susitikimas. 2020 m. gruodžio 

mėnesį prasidėjo projekto metu sukurto intelektinio produkto – mokymo medžiagos – 

pilotiniai testavimai.  

Nuo 2020 m. rugsėjo – lapkričio mėnesių pradėti įgyvendinti šie Erasmus+ programos 

strateginių partnerysčių projektai:  

 „Entrepreneurship through sport“ (Slovakija, Italija, Graikija, Lietuva), Nr. 2020-1-SK01-

KA202- 078274. 2020 m. buvo organizuotas nuotolinis tarptautinis projekto partnerių 

susitikimas, sukurtas projekto logotipas, pradėtos įgyvendinti numatytos veiklos.  

 “Survival Skills for Trainers of Apprentices in initial VET”, (Bulgarija (2), Šiaurės 

Makedonija, Ispanija, Lietuva), Nr. 2020-1-BG01-KA202-079084. 2020 m. įvyko nuotolinis 

tarptautinis projekto partnerių susitikimas, sukurtas projekto logotipas, pradėtos įgyvendinti 

suplanuotos projekto veiklos. 

 “Increase VET quality and attractiveness through 3D printing and robotics for a better 

insertion to labor market” (Rumunija, Italija, Kipras, Turkija, Portugalija, Lietuva), Nr. 

2020-1-RO01-KA202-080479. 2021 m. planuojamas pirmasis tarptautinis projekto partnerių 

susitikimas.  

 “Green Europe. Education. Abilities” (Rumunija. Lietuva, Šiaurės Makedonija, Portugalija, 

Turkija), Nr. 2020-1-RO01-KA229-079887_2. 2020 m. įvyko tarptautinis projekto partnerių 

susitikimas nuotoliniu būdu, pradėtos įgyvendinti numatytos veiklos.  

2020 m. pradėtas įgyvendinti Europos Socialinio fondo finansuojamas projektas: 
 2020 m. parengtas ir laimėtas projektas "Praktinių įgūdžių įgijimas Panevėžio PRC statybos 

sektoriniame mokymo centre", Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0007. Suplanuotos projekto 

veiklos bus įgyvendinamos pasibaigus karantinui ir taikomiems apribojimams.  
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Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose 2020 

metais  

Konkurso pavadinimas Konkurso 

tipas  

Mokinių, 

užėmusių 

prizines 

vietas, 

skaičius 

Užimta 

prizinė vieta 

(I, II, III) 

„Verslo žinios karjeros sėkmei“ 

Respublikinis 

profesinių 

mokyklų 

mokinių 

ekonomikos ir 

verslo žinių 

konkursas  

1 II vietas 

„Žiedų valdovai 2020“  
Respublikinis,  

Darbdavių 
4 III vieta 

„Ruošk ratus žiemą... 2020“ Respublikinis 1 

Praktinės 

eksploatacinių 

medžiagų 

atpažinimo ir 

apibūdinimo 

užduoties 

nugalėtojas 

„Kaunas Beauty 2020“ Respublikinis   

Dalyvavimas parodoje „Studijos 2020“ 

2020 m. vasario 6 – 7 d. parodų ir kongresų centre „Litexpo“ dalyvauta tarptautinėje 

karjeros, studijų ir mokslo parodoje „Studijos 2020“. Parodoje jungtiniame transporto srities stende 

buvo pristatomos Lietuvos profesinių mokymo įstaigų siūlomos transporto srities mokymo 

programos. Centras buvo atsakingas už Transporto srities stendą ir koordinavo kitų profesinių 

mokymo įstaigų, įgyvendinančių transporto srities mokymo programas, dalyvavimą parodoje. 

Parodoje taip pat buvo pristatytos grožio, statybos, IT srities profesijos jungtiniuose stenduose.  

Dalyvavimas parodoje „Expo Aukštaitija 2020“ 

2020 m. rugsėjo  25 – 27 d. Centras dalyvavo kasmetinėje parodoje „Expo Aukštaitija 

2020“, kuri vyko „Cido“. Parodos metu Centras pristatė savo siūlomas mokymo programas ir 

profesinio mokymo siūlomas galimybes. Stende buvo pristatytos grožio, statybos ir IT srities 

profesijos bei Centro įgyvendinami projektai. 

Dalyvavimas Erasmus+ programos dienose  („Erasmus Days“) 

Centras prisijungė prie Europinės iniciatyvos „Erasmus Days“ ir 2020 m. spalio 13 d. 

organizavimo renginį „Būk aktyvus su Erasmus+‘, kurio metu mokiniai, dalyvaujantys projektinėje 

veikloje, dalijosi savo patirtimi, pasakojo apie veiklas, kuriose jie dalyvauja, apie išvykas į kitas 

šalis, pažintis ir naujus draugus, dalyvavo viktorinoje. Renginio metu buvo pristatyti Centro 

įgyvendinami projektai, mokiniai pakviesti prisijungti prie naujai įgyvendinti pradėtų projektų 

veiklų.   

Mokinių priėmimo organizavimas 2020/2021 m.m.  

 

 Nuo 2020 m. gegužės 20 d. iki 2020 m. gruodžio 20 d. buvo vykdomas mokinių 

priėmimas per LAMA BPO sistemą į Centro įgyvendinamas profesinio mokymo programas. Taip 

pat buvo vykdomas mokinių priėmimas į 9 – 10 klases. Visą mokinių priėmimo laikotarpį buvo 

vykdomas mokinių, jų tėvų, socialinių darbuotojų ir kitų susijusių asmenų informavimas ir 

konsultavimas telefonu, el.paštu, naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis.  

Centro pristatymo ir populiarinimo veiklų organizavimas 
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2020 m. Centras aktyviai nuotoliniu būdu pristatė Centro siūlomas mokymo 

programas, praktinio mokymo dirbtuves, siūlomas mokymosi galimybes tiek pagal profesinio 

mokymo programas, tiek pagal modulius. Taip pat Centro veikla buvo pristatoma ir Užimtumo 

tarnyboje registruotiems jaunuoliams, kviečiant juos pasinaudoti profesinio mokymo siūlomomis 

galimybėmis.  

2020 m. balandžio 16 d. susitikimas su Užimtumo tarnybos klientais.  

2020 m. gegužės 4 d. susitikimas su Užimtumo tarnybos klientais.  

2020 m. gegužės 7 d. susitikimas su Panevėžio J.Miltinio gimnazijos mokiniais.  

2020 m. gegužės 11 d. susitikimas su Panevėžio J.Miltinio gimnazijos mokiniais.  

2020 m. gegužės 13 d. susitikimas su Užimtumo tarnybos klientais.  

2020 m. gegužės 28 d. susitikimas su Užimtumo tarnybos klientais.  

2020 m. birželio 8 d. susitikimas su Panevėžio r. Naujamiesčio pagrindinės mokyklos mokiniais.  

2020 m. birželio 9 d. susitikimas su Panevėžio V.Žemkalnio gimnazijos mokiniais.  

2020 m. birželio 10 d. susitikimas su Panevėžio r. Krekenavos M.Antanaičio gimnazijos mokiniais.  

2020 m. birželio 11 d. susitikimas su Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos mokiniais.  

2020 m. birželio 11 d. susitikimas su Užimtumo tarnybos klientais.  

2020 m. birželio 16 d. susitikimas su Panevėžio r. Dembavos progimnazijos mokiniais. 

2020 m. birželio 16 d. susitikimas su Užimtumo tarnybos klientais.  

2020 m. liepos 10 d. susitikimas su Užimtumo tarnybos klientais.  

2020 m. rugpjūčio 26 d. susitikimas su Užimtumo tarnybos klientais.  

2020 m. rugsėjo 18 d. susitikimas su Užimtumo tarnybos klientais.  

2020 m. spalio 13 d. susitikimas su Užimtumo tarnybos klientais. 

2020 m. spalio 14 d. susitikimas su Užimtumo tarnybos klientais. 

2020 m. lapkričio 11 d. susitikimas su Užimtumo tarnybos klientais.  

2020 m. lapkričio 24 d. susitikimas su Užimtumo tarnybos klientais.  

2020 m. lapkričio 27 d. susitikimas su Užimtumo tarnybos klientais.  

 

Kūno kultūros ir sportinės veiklos rezultatai 2020 m. 

 

Centre kūno kultūros pamokas veda, sporto būreliams vadovauja, sporto renginius ir 

varžybas veda keturi kūno kultūros mokytojai, turintys aukštąjį išsilavinimą. 

2020 m. centre veikė keturi sporto būreliai: stalo teniso, tinklinio, krepšinio ir futbolo. Lietuvos 

profesinio mokymo įstaigų sporto pirmenybės varžybos vyko trimis etapais. Pirmas etapas – 

tarpgrupinės individualinės Centro mokinių sporto varžybos. Antras etapas – Centro rinktinių 

dalyvavimas Panevėžio regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių sporto varžybose. Trečias 

etapas – regionų nugalėtojų dalyvavimas respublikinėse finalinėse varžybose. 

Stalo tenisas: vaikinai – 2 vieta, merginos – 4 vieta. 

Tinklinis: vaikinai - 4, merginos – 4 vieta. 

Futbolas: vaikinai – 1 vieta, Respublikinėse finalinėse – 3 vieta.  

Krepšinis: vaikinai – 2 vieta, merginos – 4 vieta.  

2020 metais vyko mokyklos vaikų stalo teniso varžybos, taip pat Kalėdinis 3x3 krepšinio turnyras. 

Mokiniai garsinę VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centrą buvo materialiai paskatinti. Taip 

siekiame kelti vaikų motyvaciją sporto srityje. 

Mokiniai ir pedagogai dalyvavo projekte „Vieningi“ – nemokamai lankėsi „Cido“ arenoje 

vykstančiose krepšinio varžybose. 

Kūno kultūros mokytojai Šiauliuose dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare „Maksimalios 

jėgos lavinimo fiziologiniai ir pedagoginiai aspektai, jų suvokimas ir raiška štangos spaudimo 

gulomis varžybose“.  

Rugsėjį Panevėžio regiono profesinių mokyklų kūno kultūros mokytojai dalyvavo mūsų centro 

surengtame pasitarime.  

Buvo atnaujintas sporto inventorius: pakeisti krepšinio lankai, futbolo vartai, gimnastikos kilimėliai, 

sukimo lankai ir kt. 
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Infrastruktūros srityje per 2020 metus atlikta veikla 

 

Įgyvendintas projektas „Statybos sektorinio praktinio mokymo centro plėtra 

Panevėžio profesinio rengimo centre“ Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-04-0002. Projekto įgyvendinimo 

metu suremontuota: Statybos sektorinio praktinio mokymo centro atsinaujinančių energijos šaltinių 

dirbtuvės, statybos technologijų kabinetas, įrengtos oro šalinimo sistemos plytelių ir mūro 

dirbtuvėse, į II a. tris kabinetus atvesta karštas ir šaltas vanduo, įrengtos kriauklės su maišytuvais 

bei pakeisti radiatoriai dirbtuvių I aukšte, sureguliuota šildymo sistema. Statybos sektorinio 

praktinio mokymo centras aprūpintas reikalinga įranga. Atlikti pastato (esančio adresu Danutės g. 

40 A, Panevėžys) dalies (apie 1.595,17 m2.) paprastojo remonto darbai. Suremontuota bendrabučio 

dalis I a. ir pastato II-V a. dalys nuo laiptinės. Atlikti darbai: elektros instaliacijos keitimas, lubų 

perdažymas, sienų perdažymas, durų keitimas, pritaikymas asmenų su judėjimo negalia poreikiams, 

vandentiekio ir nuotekų keitimas, sanitarinių prietaisų montavimas, šildymo sistemos atnaujinimas. 

Projekto vertė 884 818,75 €. 

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pritarimu, gautas projektui „Statybos 

sektorinio praktinio mokymo centro plėtra Panevėžio profesinio rengimo centre“ Nr. 09.1.2-CPVA-

V-721-04-0002 papildomas finansavimas, Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinio įrangos 

atnaujinimui. Koreguotas projekto investicinis projektas. Papildomam finansavimui skirta - 355 

500,00 €. 

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos posėdyje pritarta projektui „Statybos 

sektorinio praktinio mokymo centro plėtra Panevėžio profesinio rengimo centre“ Nr. 09.1.2-CPVA-

V-721-04-0002 skirti papildomą finansavimą, įsigyti praktinio mokymo įrangą, skirtą Pramonė 4.0 

ir skaitmeninei ekonomikai. Koreguojamas projekto investicinis projektas. Papildomam 

finansavimui skirta iki 2200000,00€. 

UAB Viešajai investicijų plėtros agentūrai pateikta projekto „VšĮ Panevėžio 

profesinio rengimo centro mokomojo korpuso pastato, Pilėnų g. 35, Panevėžyje, atnaujinimas“ 

paraiška, pagal priemonę 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo 

skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonė „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų 

atnaujinimas (II)“. 2020-09-16 LR Energetikos ministras įsakymu Nr. 1-297 patvirtino finansavimo 

skyrimą projektui. Projektui skiriamas finansavimas – 512 863,40 €. Projekto įgyvendinimui LR 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2021m. svarstis skolinimosi limito suteikimą, ne mažesnį 

kaip 219 798,60 €. 

Pagal Lėšų naudojimo sutartį 2020-06-22, Nr.S-875, sudarytą su LR Švietimo, mokslo 

ir sporto ministerija, atlikta techninio projekto „Bendrabučio atnaujinimo (modernizavimo) ir 

paprastojo remonto projektas Danutės g. 40A Panevėžyje“ Nr. 2016.09-1-TP korektūra (laida B). 

Pasamdytas techninis prižiūrėtojas. Atlikti Bendrabučio, Danutės g. 40A Panevėžys, atnaujinimo 

(modernizavimo) darbai: pakeista 16 vnt. (75,4 m2) langų, 2 vnt. (5,7 m2) durų, kurios pritaikytos 

žmonėms su negalia. Apšiltintas fasadas: cokolis – 269,90 m2, stogo parapetas – 189,09 m2, sienos 

– 2559,30 m2. Atlikti sklypo sutvarkymo darbai. Sumontuota: 7 vnt. vidinių kamerų su 16 kamerų 

įrašymo įrenginiu, 6 vnt. lauko LED prožektorių, 2 vnt. šviestuvų su judesio davikliais. Sumontuota 

pastato apsaugos sistema nuo žaibo. Pakeisti 2 vnt. vandentiekio ir nuotekų stovai, prie jų pajungti 

nauji 16 vnt. praustuvai ir klozetai. Sumontuoti 84 vnt. vandens skaitikliai, atnaujintuose 

kambariuose. Skirtų lėšų suma – 350 000,00 €. 

Pastato, adresu: Staniūnų g. 68, mokomojo korpuso II a. suremontuoti du kabinetai. 

Įsigyta: 17 vnt. nešiojamų kompiuterių ir 4 vnt. spausdintuvų, skirtų nuotolinio 

mokymo proceso vykdymui. 

Socialinė parama mokiniams ir mokinių pavėžėjimas 

Eil.

Nr. 

Socialinės paramos teikimo 

būdai (pvz.) 

Mokinių skaičius Dalis (proc.) nuo 

visų mokinių 

Parama pinigais 

1. Parama drabužiais - - - 

2. Parama avalyne - - - 

3. Parama maistu   14400 
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4. Materialinė parama 35  1850 

5. Sumažintas bendrabučio 

mokestis 50% 

- - - 

6. Sumažintas bendrabučio 

mokestis 100% 

19   

Mokinių pavėžėjimui skirta – 5371,60 Eurų. 

Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo iki 40 km kiekvieną dieną – 246 mokinių. 

 

Biudžeto lėšų panaudojimas 

Kiek buvo skirta lėšų ugdymui – 6 % 

Kiek buvo skirta lėšų mokyklai išlaikyti – 9,5 % 

Kodas Sąmatos straipsnio pavadinimas Suma Eur 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 2768000,00 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 50200,00 

2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 7000,00 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 10000,00 

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 1000,00 

2.2.1.1.1.15 

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų 

išlaidos 24000,00 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 4000,00 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 158000,00 

2.2.1.1.1.21 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 8000,00 

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įdigyjimo išlaidos 108000,00 

2.7.2.1.1.02 Darbdavių socialinė parama pinigais 14400 

2.7.3.1.1.01 Socialinė parama natūra 59000,00 

2.8.1.1.1.01 Stipendijos 103000,00 

3.1.1.3.1.04 

Kompiuterinės technikos ir elektroninių ryšių įrangos 

įsigijimo išlaidos 20000,00 

  Iš viso: 3334600,00 

 

Kiek gauta 2020 m. ES lėšų ir kokiems tikslams.  

 

Projekto Nr. Projekto pavadinimas Gauta, Eur 

2017-1KA202-035273 DECO2: Key competences development using 

the opportunities of digital era’’ 2017 m. 

Erasmus+programos 2 pagrindinio veiksmo 

(KA202) profesinio mokymo sektoriaus 

strateginės partnerystės projektas (PPRC) 

30.735,80 

2017-1KA219-038228 ,,Be a Maker at School: Biotechnology ant 

Robotics’’ (BM@sCHOOL), 

KOORDINATORIUS ies David Bujan, 

Ispanija, 2017 m. Erasmus+programos 2 

pagrindinio veiksmo (KA219) tarpmokyklinės 

strateginės partnerystės projektas (PPRC) 

5.280,00 

2018-1KA229-047115 ,,We are the same, although we learn in a 

different way’’ Erasmus+KA229 (PPRC) 

3385,60 

2019-1KA201-065742 Developing an Artificial Intelligences 

Curriculum adapted to European High Scholl 

8.661,20 
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(PPRC) 

2020-KA202-079084 

SUSTAN 

Erasmus +projektas ,,Survival skills for 

trainersof Apprentices in initial VET (PPRC) 

7.238,00 

2020-KA229-079887 Erasmus +projektas ,,Green Europe. 

Education. Abilities (PPRC) 

24.745,60 

9.1.2.V721-04-0002 

CPVA 

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo 

centras (ŠMSM) 

651.223,45 

9.4.1.T736-02-0007 

Praktinių įgūdžių PPRC 

Statybos sektoriniame 

praktinio mokymo 

centre 

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo 

centras (ŠMSM) 

4.000,00 

LLI-315 ,,Initation of working environment based 

training in construction and restoration 

industry at Zemgale ant Panevezys’’, 

koordinatorius Jelgavos savivaldybė, Latvija; 

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir 

Lietuvos programos projektas (PPRC) 

17.996,64 

LLI-415 Deployment of high standarts of knowledge, 

practical skills and understanding required for 

better employment in the regions (Deploy-

Skills) (PPRC) 

1.346,24 

Nacionalinė mokėjimo 

agentūra prie Žemės 

ūkio ministerijos 

ES Žemės ūkio išmokos 28952,96 

                                                                                                      Iš viso: 754.612,50 

 

Įstaigos finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas: 

 

Metai Visos pajamos, 

tūkst. eurų 

Gauta pajamų, tūkst eurų 

Už suteiktas mokymo 

paslaugas 

Už kitas teiktas paslaugas 

2020 3925,0 119,7 3805,3 

2019 3324,9 154,10 3170,9 

 

Paslaugų aprašymas: 

Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė: 

2020-12-31 – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija – 227885,43 Eur. 

                        Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai – 0,29 Eur. 

 Įsigytas ilgalaikis turtas per finansinius metus: 

Nematerialaus ilgalaikio turto nebuvo įsigyta. 

Materialaus ilgalaikio turto 2020 metais įsigyta: 

Kitų mašinų ir įrenginių – 345589,65 Eur. 

Baldų – 3692,66 Eur. 

Kompiuterinės įrangos – 5225,30 Eur. 

Kitos biuro įrangos – 4405,88 Eur. 

Nurašyta ilgalaikio turto – 11810,16 Eur. 

 Sąnaudos per finansinius metus – 4190140,18 Eur iš jų darbo užmokesčiui – 3091678,97 

Eur. 

 Darbuotojų skaičius metų pradžioje – 224, metų pabaigoje – 211. 

 Sąnaudos valdymo išlaidoms – 290623,37 Eur. 
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 Direktoriaus darbo užmokestis už 2020 m. priskaičiuotas neatskaičius mokesčių – 34974,90 

Eur. Tame tarpe bazinis darbo užmokestis – 28055,67 Eur. Kintamoji dalis – 6919,23 Eur. 

 Išlaidų kolegialių organų narių darbo užmokesčiui nebuvo. 

 Išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims nebuvo. 

 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis 

 

Bendradarbiavimas vyko su socialiniais partneriais: Lietuvos statybininkų asociacija, Panevėžio 

regiono užimtumo tarnyba, UAB ,,Iremas‘‘, Zarasų žemės ūkio mokykla, Ukmergės technologijų ir 

verslo mokykla, Kultūros centru Panevėžio bendruomenių rūmai, Panevėžio pedagoginė-

psichologinė tarnyba, AB ,,Panevėžio keliai‘‘, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, 

Panevėžio rajono savivaldybė, Centras tapo LIMPRO asociacijos nariu.  

Plėtojame abipusius naudingus institucijų ryšius, kad pagerinti mokinių, suaugusių ugdymo 

procesą, profesinį konsultavimą, gerosios patirties sklaidą. Pristatome ugdymo programas 

Panevėžio regiono progimnazijose, gimnazijose. 

 

Svarbiausi įstaigos pasiekimai ir problemos  

 

Centre vykdoma kokybės vadybos sistema. Audito metu (2020 m. lapkričio mėn.) Centras įvertintas 

pagal kokybės vadybos sistemos atitiktis  ISO9001:2015 (LST EN ISO9001:2015) standarto 

reikalavimams. Centro atvirumas ir platūs ryšiai su socialiniais partneriais Lietuvoje, užsienyje 

įvaizdis ir pripažinimas regiono bendruomenėje. Rūpinimasis mokiniais teikiama psichologinė, 

socialinė, pedagoginė pagalba, profesinis švietimas. Ruošimas karjerai, aukšti pasiekimai šalies, 

tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose, varžybose. 

Papildomų lėšų pritraukimas, projektinė veikla, suaugusių mokymas, apgyvendinimo paslaugos, 

mokomojo ūkio veikla. 

Centras sėkmingai vykdo priėmimą pagal LAMA BPO sistemą, komplektuojame pagrindines 9 ir 

10 klases. 

Dažna mokinių mokymosi, pamokų lankymo motyvacijos stoka. Didelis mokinių išvykimas iš 

Centro dėl labai įvairių priežasčių. 

Senoka sporto salių, bendrabučio infrastruktūros bazė, reikalingi kapitaliniai remontai.  

 

 

Direktorius            Bronius Sadula 
 

 


