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AUKŠTAITIJOS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS  

 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA* 

 

2022-03-17          
(data) 

Alanta, Molėtų r.  
(parengimo vieta) 

 

 

VADOVO ŽODIS 

 

Aukštaitijos profesinio rengimo centras (toliau – Įstaiga) yra pelno nesiekiantis ribotos 

civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris tenkina viešuosius interesus, teikdamas švietimo, 

profesinio mokymo ir kitas savo Įstatuose nurodytas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. 

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės 

apskaitos įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir Įstaigos įstatai. 

Įstaiga buvo įregistruota  1995 m. balandžio 26 d., registro Nr.005194, įstaigos kodas 

191176774, steigėjas - Švietimo ir mokslo ministerija. Pagrindinė veikla – profesinis mokymas 

(kodas 85.32.). Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. prie mokyklos prijungta Anykščių technologijų mokykla, 

įkuriant Anykščių filialą.  

Centre vykdomos: pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programos, pagrindinio ugdymo 

programa (9-10 klasės), technologinis ugdymas (pagal pirminio profesinio mokymo programų 

modulius) bendrojo ugdymo įstaigų mokiniams, suaugusių tęstinio mokymo, kvalifikacijos 

tobulinimo programos.  

2021 m.  reikšmingiausios veiklos: 

- Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių technologinis mokymas Centre ir Anykščių filiale 

(pagal pirminio profesinio mokymo programų modulius); 

- Anykščių filialo pastatų vidaus ir išorės remonto darbai; 

- Infrastruktūros atnaujinimas Centre ir Anykščių filiale; 

- Projektinė veikla; 

- Suaugusiųjų tęstinis mokymas; 

- Neformalus mokymas. 

Be pagrindinės veiklos – profesinio mokymo - viešoji įstaiga vykdo kitą, su įstaigos 

pagrindine veikla susijusią, bei įvairią projektinę veiklą, kuri priskiriama prie pagrindinės veiklos ir 

susijusi tiek su mokomosios bazės stiprinimu, tiek su mokinių pažintine bei profesine veikla, 

suaugusiųjų tęstinio mokymo programomis, bei kita įstaigos įstatuose numatyta veikla. 

Centre dirbantys mokytojai įgavo naują patirtį dirbant nuotoliniu ugdymo proceso 

organizavimo būdu. Atsakingai laikantis Ekstremalių situacijų vadovo sprendimų, buvo užtikrintas 

Centro veiklos efektyvumas. Gauta ekspertinio vertinimo pagal atitikties kriterijus išvada: mokykla 

pasirengusi vykdyti mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu.  

Licencija papildyta 21 nauja moduline profesinio mokymo programa.  

2021 m. Kvalifikaciją įgijo 254 specialistai. Palyginimas su 2020 m. pavaizduotas 1 pav.  
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1 pav. Įgijusių kvalifikaciją skaičius 2020 m. ir 2021 m. 

 

 

Jaunėja mokytojų kolektyvas: 2019-2020 m.m. mokytojų amžiaus vidurkis – 50 metų, 2020-

2021 m. m. – 49 m. 2020-2021 m. m. pasirašytos 5 bendradarbiavimo sutartys su bendrojo ugdymo 

įstaigomis, įgyvendinant profesinio mokymo programų modulius 9-12 klasių mokiniams. Vykdant 

profesinio mokymo programų praktinį mokymą kasmet atnaujinamos ir/arba atnaujinamos 

bendradarbiavimo sutartys su darbdaviais. 

 

2021–2022 m. m. vykdomos pirminio/tęstinio profesinio mokymo programos  
Programos pavadinimas Valstybinis 

kodas 

Mokinių skaičius  

Apdailininkas  P32073213 7 

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo 

darbuotojas  

M44081103 17 

Padavėjas ir barmenas P42101302 11 

Padavėjas ir barmenas  P43101303 10 

Socialinio darbuotojo padėjėjas  P32092301 15 

Socialinio darbuotojo padėjėjas  M44092001 8 

Techniko priežiūros verslo darbuotojas  M43071603 39 

Virėjas  P32101305 2 

Virėjas  P32101304 8 

Virėjas  M43101302 9 

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas  M44081102 28 

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas  M43081103 4 

Viso:  158 

TĘSTINIO MOKYMO PROGRAMOS:   

Apskaitininkas  T43041102 10 

Apdailininkas T32073213 12 

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo 

darbuotojas  

T43081101 35 

Padavėjas ir barmenas  T43101303 1 

Padavėjas T32101303 6 

Socialinio darbuotojo padėjėjas T32092301 14 

Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas  T43081103 65 

Virėjas  T32101302 12 

Viso:  155 

 Iš viso:  313 

Gimnazijos I ir II klasėse mokosi – 19 mokinių. Viso mokosi mokinių – 332. 
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2021–2022 m. m. vykdomos pirminio/tęstinio profesinio mokymo programos Anykščių filiale 
Programos pavadinimas Valstybinis 

kodas 

Mokinių skaičius 2021 m.  

 

Technikos priežiūros verslo darbuotojas  M43071603 41 

Virėjas  P42101303 26 

Apsaugos darbuotojas  P43103207 9 

Kompiuterių tinklų derintojas  M44061106 6 

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti 

vairuotojas  

M32104101 8 

Socialinio darbuotojo padėjėjas  P43092301 9 

Suvirintojas  P43071501 5 

Virėjas  P43101304 13 

Virėjas  P43101304 7 

Socialinio darbuotojo padėjėjas  M44092001 14 

Virėjas M43101302 16 

Viso:   154 

TĘSTINIO MOKYMO PROGRAMOS:   

Apsaugos vadovas  T43103205 15 

Kompiuterių tinklų derintojas T43061203 13 

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti 

vairuotojas 

T32104101 17 

Socialinio darbuotojo padėjėjas  T43092301 32 

Siuvėjas T32072302 12 

Suvirintojas  T43071503 17 

Virėjas  T43101304 9 

Slaugytojo padėjėjas  T43091301 12 

Virėjas  T43101304 10 

Viso:   137 

 Iš viso: 291 

 Viso Aukštaitijos profesinio rengimo centre mokosi 623 mokiniai. 

 Pagal bendradarbiavimo sutartį su Utenos kolegija studijavo 41 studentas. 

 

Tęstinis (suaugusiųjų) mokymas 2021 m.: 

1. Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa (kodas 296081073 ) - 140 dal. 

2. TR1, TR2, SZ, SM  kategorijų traktorių vairuotojų mokymo programas -  129 dal. 

(viso išduota, bei pakeista traktoriaus vairuotojo pažymėjimų – 220 vnt.) 

3. Pieno supirkėjų tobulinimo kursai ( kodas 396164104) - 238 dal. 

4.  Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa  (kodas T43091301) - 12 dal. 

5. Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa  (kodas T32072302) - 3 dal 

6. Socialinio darbuotojo padėjėjas (kodas T32092301) -  7dal. 

7. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo 

programa (kodas 260104108)  - 4 dal.    

                                                                         Viso: 513 dal. 
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I SKYRIUS 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ 

 

 Blogėjanti demografinė situacija regione lemia kasmet mažėjantį besimokančiųjų asmenų 

skaičius mokymo įstaigose, todėl į profesinio mokymo įstaigas atvyksta mokytis taip pat mažiau 

asmenų.  

 Pradėjus priėmimą 2021-2022 m.m. į profesinio mokymo programų modulius, susidurta su 

problema kaip ir praeitais metais, kad ne visus modulius Centras gali įgyvendinti (moduliai neatitinka 

formalių reikalavimų, nepakanka asmens išsilavinimo lygio ir pan.).  

 Pandemijos/karantino metu profesinėms mokykloms sudėtingiau buvo vykdyti praktinį 

mokymą, organizuoti 2021 m. asmenų įgytų kompetencijų vertinimą. Darbdavių nedalyvavimas 

šiame vertinime neleidžia Centrui vertinti darbdavių nuomonę apie asmenų parengimą darbo rinkai. 

Karantino metu sudėtinga buvo mokiniams atlikti baigiamąsias praktikas įmonėse, įstaigose ir pan., 

o baigus mokslus – įsidarbinti. 

 Pagal Užimtumo tarnybos duomenis, profesijų grupės, kurių darbuotojų labaiausiai trūko 

2021 m. Utenos apskrityje (žr. 1 pav.): 

 
 

1 pav. Profesijų grupės, kurių darbuotojų trūko Utenos regione 

 

 Pagal 1 pav. pateikta informaciją galima teigti, kad Centre dalis vykdomų programų yra tarp 

labiausiai reikalingų Utenos regionui. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Strateginiai tikslai: 

1 TIKSLAS - Kelti ugdymo ir mokyklos veiklos kokybės lygį. 

2 TIKSLAS – Užtikrinti darbo rinkos poreikius atitinkančius mokinių praktinius gebėjimus ir 

įgūdžius, teorinį pasirengimą. 

3 TIKSLAS – Mokyklos įvaizdžio gerinimas, vietos ir Anykščių filialo bendruomenės 

sutelktumo didinimas ir mokyklos vaidmens vietos bendruomenėje, skirtingose švietimo grandyse, 

vietos ūkyje stiprinimas, įskaitant mokyklos vardo stiprinimą už regiono ribų. 

I prioritetas – Profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo kokybė, prieinamumo ir 

konkurencingumo didinimas. 
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- Kelti ugdymo  ir mokyklos veiklos kokybės lygį. 

- Užtikrinti darbo rinkos poreikius atitinkančius mokinių praktinius gebėjimus ir įgūdžius, 

teorinį pasirengimą.  

II prioritetas – Profesinio mokymo įvaizdžio gerinimas. 

- Mokyklos įvaizdžio gerinimas, vietos ir Anykščių filialo bendruomenės sutelktumo 

didinimas ir mokyklos vaidmens vietos bendruomenėje, skirtingose švietimo grandyse, 

vietos ūkyje stiprinimas, įskaitant mokyklos vardo stiprinimą už regiono ribų. 

2021 metų veiklos kryptis – Centro ir Anykščių filialo infrastruktūros atnaujinimas; mokymosi 

aplinkos pritaikymas mokyti (-tis) nuotoliniu mokymo organizavimo būdu; Centro įvaizdžio 

gerinimo veikla.  

Strateginių tikslų įgyvendinimas: 
1 TIKSLAS - Kelti ugdymo ir mokyklos veiklos kokybės lygį.  

2021 m. tęsiamas (eksperimento tvarka pradėtas 2019 m.) technologinis mokymas bendrojo 

ugdymo įstaigų mokiniams. 2020 m. pradėtas vykdyti priėmimas pagal technologinį mokymą 

(profesinio mokymo programų modulius) per LAMA BPO informacinę sistemą. 2021 metais 

technologinis mokymas šių mokyklų  mokiniams: 

- Anykščių J. Biliūno gimnazija; 

- Anykščių A. Baranausko pagrindinė mokykla; 

- Molėtų gimnazija; 

- Molėtų r. Alantos gimnazija 

- Anykščių r. Svėdasų J.T.Vaižganto gimnazija. 

Pagal bendradarbiavio sutartis su bendrojo ugdymo mokyklomis mokosi 91 mokinys 

Centras dalyvauja pokyčio projekte „Lyderių laikas 3“ „Profesinis dialogas savivaldžiam 

mokinio mokymuisi“ įgyvendinamo Molėtų rajono savivaldybės ugdymo įstaigose. Taip užtikrinama 

pagalba mokiniams. Mokymuose apie savivaldų mokinių mokymąsi ir profesinio dialogo stiprinimą 

dalyvauja mokytojai, mokyklos bendruomenės nariai.  

Reaguojant į ekonomikos ir socialines sąlygas, pandemijos situaciją šalyje, mokinių 

poreikius, patvirtintas Centro pasirengimas vykdyti mokymą nuotoliniu būdu.  

Centras dalyvauja projekte„Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir 

pripažinimo sistemos tobulinimas“ (Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001). Projekto tikslas – 

tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą. 

Projekto metu mokyklos profesijos mokytojai rengia klausymų bazę žemės ūkio standarto 

programoms, jas išbandys ir tobulins.  

Centras kartu su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru vykdo 

projektą:  „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir 

pagrindines kompetencijas“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002. Projekto tikslas – neformaliojo 

profesinio mokymo programų rengimas, vertinimas ir testavimas bei neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programos sukūrimas/ atnaujinimas, vertinimas ir testavimas. Neformaliojo profesinio 

mokymo programas: Drabužių iš megztinių medžiagų siuvimo neformaliojo profesinio mokymo 

programa, 5 kreditai; Dekoratyvinių želdinių priežiūros neformaliojo profesinio mokymo programa, 

5 kreditai. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas: Karštųjų mėsos patiekalų gaminimas, 

pateikimas, 40 ak. val.; Lietuviškų, tradicinių patiekalų gaminimas, 40 ak. Val.; Svečių aptarnavimas 

40 ak. val.; Desertų gaminimas ir pateikimas, 40 ak. val. Pagal parengtas programas 

vykdomi  mokymai Centre ir Anykščių filiale.  

Ugdymo proceso priežiūra: Dažniausios pamokų praleidimo priežastys: 

- neturėjimas motyvacijos mokytis; 

- problemos šeimoje; 

- neigiama draugų įtaka; 

- tingėjimas ir nenoras anksti rytais keltis; 

- tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybės stoka. 

Priemonės lankomumui gerinti: 

- savalaikis tėvų informavimas; 

- lankomumo apskaitos vykdymas; 
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- praleistų pamokų pateisinimas; 

- bendradarbiavimas su mokyklos administracija, dirbančiais mokytojais, socialiniu 

pedagogu, psichologu. 

- organizuojamas mokinių pavežėjimas. 

Mokinio pamokų nelankymo problemoms spręsti, taikomos priemonės: 

- Centre ir Anykščių filiale  įkurtos poilsio zonos; 

- Užimtumo skatinimas per neformaliojo ugdymo veiklas. 

- Organizuojamos patirtinės, pažintinės išvykos į kitas švietimo įstaigas, sektorinius praktinio 

mokymo centrus, išvykos pas darbdavius. 

- Mokinių skatinimas dalyvauti profesinio meistriškumo konkursuose ir kita. 

 
2 TIKSLAS – Užtikrinti darbo rinkos poreikius atitinkančius mokinių praktinius gebėjimus ir įgūdžius, teorinį 

pasirengimą. 

Centras įgyvendina projektą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-

CPVA-V-721 priemonės „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“ „Žemės ūkio sektorinio 

praktinio mokymo centro kūrimo tąsa Alantos technologijos ir verslo mokykloje“ projekto Nr. 

09.1.2-CPVA-V-721-05-0002. Projekto tikslas – tobulinti žemdirbiškų profesijų praktinį mokymą 

sektoriniame praktinio mokymo centre, didinti sektoriniame praktinio mokymo centro panaudojimą 

išplečiant prieinamumą suinteresuotoms grupėms. Finansuojamas Europos socialinis fondo, 

Europos regionininio plėtros fondo,  Sanglaudos fondo lėšomis. 

Sektoriniame žemės ūkio praktinio mokymo centre organizuoti praktiniai užsiėmimai: 

profesinių mokyklų mokiniams, technologinis mokymas bendrojo ugdymo įstaigų mokiniams. Dėl 

pandemijos situacijos atvykstančių į sektorinį centras ir Centro mokinių vykimas į kitų profesinių 

mokymo įstaigų sektorinius praktinio mokymo centrus buvo ribojamas.  

Sektorinio žemės ūkio praktinio mokymo centro užimtumas: 

- Centro mokinių ir kitų profesinio mokymo įstaigų mokinių praktinis mokymas; 

- Utenos kolegijos Žemės ūkio technologijų studijų programos studentų praktiniai 

užsiėmimai; 

- Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais; 

- Neformalus mokymas; 

- Asmens įgytų kompetencijų vertinimas; 

- Respublikinis profesinio meistriškumo konkursas; 

- Profesinio orientavimo veiklos: gimnazijų, progimnazijų ir kitų mokymo įstaigų mokinių 

technologinis mokymas; 

- Suaugusiųjų mokymas; 

- Užimtumo tarnybos mokymai ir kt. 

Mokiniai pagal galimybes dalyvavo profesinio meistriškumo konkursuose, tačiau karantinas 

sumažino šias galimybes.  

 

3 TIKSLAS – Mokyklos įvaizdžio gerinimas, vietos ir Anykščių filialo bendruomenės sutelktumo 

didinimas ir mokyklos vaidmens vietos bendruomenėje, skirtingose švietimo grandyse, vietos ūkyje 

stiprinimas, įskaitant mokyklos vardo stiprinimą už regiono ribų. 

Informacija apie profesijas teikta mokykloms el.paštu, vykta į Mokyklas pristatant priėmimą 

IS LAMA BPO, viešinant informaciją apie technologinį mokymą, renkantis profesinio mokymo 

programų modulius.  

Įvaizdžio gerinimui pagal esamas galimbes organizuoti pažintiniai/patirtiniai bendrojo 

ugdymo mokyklų vizitai į mokyklą. Informacija Skelbiama informacija Centro svetainėje: 

www.alantostvm.lt  Nuolat Centro veiklos viešinimas vykdomas Utenos, Anykščių, Molėtų r. žurnale 

„Aukštaitiškas formatas“. Pavyzdžiui straipsniai: „Žemės ūkio sektorinio praktinio mokymo centro 

kūrimo tąsa Alantos technologijos ir verslo mokykloje“, „Profesinės mokyklos mokiniu tapo ir 

profesorius“, „Priėmimas į profesinio mokymo programas 2021-2022 m.m.“  

Transliuota laida „Tik tai, kas tikra“,  su Prodiuserine kompanija VšĮ ARTR, transliuota TV8 kanale. 

Informacija apie Centro vykdomą veiklą viešinama Molėtų r. laikraštyje „Vilnis“. 

http://www.alantostvm.lt/
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Į Centrą kviečiami socialiniai partneriai, propaguojantys sveiką gyvenseną, tvarų tausojimą. 

Organizuojami mokomieji seminarai, Lauko dienos ir pan.  

2021 metų projektinė veikla: 
Įgyvendintas projektas „Paragauk Aukštaitijos“.  Projekto „Paragauk Aukštaitijos“ tikslas – 

skatinti Aukštaitijos profesinio rengimo centro ir Alantos miestelio jaunimo pilietiškumą per 

kulinarinio paveldo  bei tradicijų puoselėjimą. Projektą finansavo Jaunimo reikalų departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Dalyvavimas projekte „Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra Anykščių mieste per gyventojų 

verslumo skatinimą“ kaip partneriai. Projekto esmė – smulkaus ir vidutinio bei socialinio verslo plėtra 

Anykščių mieste per priemonių suteikimą. Projekto dalyviams teikiamos konsultacijos verslo 

pradžios ir plėtros klausimais, organizuojami mokymai ekonominio aktyvumo skatinimo temomis. 

Projektas finansuojamas Anykščių miesto VVG lėšomis, Žemės ūkio ministerijos lėšomis.    Įgyvendintas projektas „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas privačių juridinių 

asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose, 

pakeičiant iškastinio kuro naudojimą ”. Mokykla pasinaudojusi gauta subsidija iš Aplinkos apsaugos 

ministerijos, taip pat prisidėjusi savo lėšomis, ant mokyklos stogo įrengė fotovoltinių modulių, 

galingą 120 kW ir ilgaamžę saulės elektrinę.  

Dalyvavimas projekte  pagal Erasmus+  „Profesinio mokymo įstaigų veiklos veiksmingumo 

ir kokybės gerinimas“ Nr. 2020-1-LT01-077675 kaip partneriai. Mokytojai ir mokiniai vyko į 

stažuotę Italijoje.  

Aukštaitijos profesinio rengimo centras dalyvauja įgyvendinant projektą „Koordinuotai 

mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas 

Molėtų rajone“ nuo 2021 m. Mokykloje su mokiniais dirba psichologas. Projektas 2014-2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-K-730 priemonės „Mokyklų pažangos 

skatinimas“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  

Mokykla įgyvendina projektą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-

CPVA-V-721 priemonės „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“ „Žemės ūkio sektorinio 

praktinio mokymo centro kūrimo tąsa Alantos technologijos ir verslo mokykloje“ projekto Nr. 09.1.2-

CPVA-V-721-05-0002. Projekto tikslas – tobulinti žemdirbiškų profesijų praktinį mokymą 

sektoriniame praktinio mokymo centre, didinti sektoriniame praktinio mokymo centro panaudojimą 

išplečiant prieinamumą suinteresuotoms grupėms. Finansuojamas Europos socialinis fondo, Europos 

regionininio plėtros fondo,  Sanglaudos fondo lėšomis. 

Kompetencijų vertinimas. 2021 m. dėl pandemijos/karantino sąlygų šalyje įgytų 

kompetencijų vertinimas vykdytas kita ŠMSM nustatyta tvarka. Teorijos/praktinės dalies įvertinimai 

įskaitomi pagal visų modulių teorinės/praktinės  dalies aritmetinius vidurkius. Kompetencijų 

vertinimas (žr. 1 lent.)  

 

         1 lentelė  
Programos pavadinimas/ Grupė Suteikta 

kvalifikacija 

Teorinės 

dalies 

įvertinimo 

vidurkis 

Praktinės 

dalies 

įvertinimo 

vidurkis 

Dalis baigė  

procentais nuo 

įstojusių 

mokytis 

Ž.ū.gamybos verslo darbuotojas / ŽD19-T 18 9,5 7,8 67 
Ž.ū.gamybos verslo darbuotojas / ŽD2 13 8,2 7,3 81 
Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo 

verslo darbuotojas / DŽ19-T 
15 7,3 8,9 65 

Želdinių tvarkytojas / ŽT3 6 7,7 6,5 75 
Socialinio darbuotojo padėjėjas / SD19-T 17 9,4 7,2 53 
Socialinio darbuotojo padėjėjas / SD2 12 9,7 7,2 75 
Padavėjas ir barmenas / PB3 9 6,9 7,9 47 
Padavėjas ir barmenas / P2 9 7,7 8,6 75 
Apskaitininkas / AK1-T 16 9,7 8,2 76 
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Apskaitininkas / AK1 3 7,7 8,3 50 
Virėjas / VR1-T 13 9,5 9,5 93 
Virėjas / V1 11 9,9 8,6 79 
Technikos priežiūros verslo darbuotojas / TP3 5 7,8 7,2 33 
Padavėjas ir barmenas / PB1-T 6 8,8 7,5 60 
Socialinio darbuotojo padėjėjas / SD20-T 24 9,6 8,4 100 

Viso: 177   67 proc. 
Programos pavadinimas/ Grupė Suteikta 

kvalifikacija 

Teorinės 

dalies 

įvertinimo 

vidurkis 

Praktinės 

dalies 

įvertinimo 

vidurkis 

Dalis baigė  

procentais nuo 

įstojusių 

mokytis 

ANYKŠČIŲ FILIALAS 
Kompiuterių tinklų derintojas (M44061106) 8 7,3 6,2 44 

Virėjas (M44101304) 6 7,5 7 38 

Virėjas (M43101302) 7 6,7 6,8 44 

Poilsio paslaugų agentas (440101504) 7 9,4 8,4 44 

Slaugytojo padėjėjas (T43091301) 13 8,3 8,0 72 

Siuvėjas (T32072302) 12 9,6 9,0 75 

Motorinių transporto priemonių kroviniams 

vežti vairuotojas (M32104101) 

3 6,3 7,6 43 

Motorinių transporto priemonių kroviniams 

vežti vairuotojas (T32104101) 

10 7,5 7,8 56 

Technikos priežiūros verslo darbuotojas  

( 330071612) 

11 6,8 7,5 73 

Viso: 77   55 proc. 

Iš viso: 254   61 proc. 

 

 Profesijos mokytojų kvalifikacinės kategorijos (žr. 2 pav.): 
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Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų kvalifikacinės kaegorijos (žr. 3 pav.): 

 
 

Problemos: 

 Susisiekimas viešuoju transportu su rajonų seniūnijomis, kitais rajonais yra probleminis. 

 Pandemijos karantimo metu mokinių praktinnis mokymas. 

 Mokinių, nutraukusių mokymąsi skaičius.  

 Konkurencija su šalies Užimtumo tarnybų organizuojamais mokymais jų klientams.  

 Viešosios įstaigos veiklai ateityje gali kilti laikinų problemų, nes, kaip ir visoje respublikoje, 

taip ir Utenos regione, susiduriama su mokinių mažėjimo tendencija. Tai lemia mažėjantis 

gimstamumas, jaunų šeimų išvykimas į didžiuosius Lietuvos miestus bei kitas ES šalis. Tai 

gali sumažinti Centro pajamas iš lėšų, skirtų mokinio krepšeliui finansuoti bei pajamas iš kitos 

su mokymu susijusios veiklos.  

Įstaigos perspektyvos: 

 Toliau vykdyti rekonstrukcijos darbus, atnaujinti Anykščių filiale mokymo bazę. 

 Tobulinti žemdirbiškų profesijų praktinį mokymą sektoriniame praktinio mokymo centre, didinti 

sektoriniame praktinio mokymo centro panaudojimą išplečiant prieinamumą suinteresuotoms 

grupėms. 

 Sektorinio praktinio mokymo centro plėtra – tiesioginės sutartys su įmonėmis dėl darbuotojų 

kvalfikacijos tobulinimo, kitų profesinio mokymo įstaigų mokinių ir mokytojų naudojimosi 

SPMC organizavimas ir užtikrinimas.  

 Vykdyti technologinį mokymą bendrojo ugdymo įstaigų mokiniams.  

 Vykdant renginius didinti  mokyklos patrauklumą, atvirumą, svetingumą. 

 Naujų mokymo programų įtraukimas į mokyklos licenciją: Dailidė, Medienos apdirbimo 

staklininkas, Transporto priemonių remontininkas; Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo 

padėjėjas. 

 Tęsti mokymo bazės renovaciją. 

 Mokymosi visą gyvenimą galimybių užtikrinimas. 

 Neformaliojo mokymo plėtra.  

  

Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir 

pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje. 

Viešosios įstaigos  įstatinis kapitalas 2020 12 31 buvo 250 951,77 Eur, 2021 12 31 –  

- 865891,77 Eur.  

 Įstaigos dalininkai yra: Lietuvos Respublika (toliau – valstybė), kurios kaip Įstaigos 

dalininkės teises ir pareigas įgyvendinanti  institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
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sporto ministerija (juridinio asmens kodas – 188603091), – įnašo dydis 276292,49 (padidėjo– 

109440,00 Eur) Eur, Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai (juridinio asmens kodas – 

110067977) - įnašo dydis 0,29 Eur, Molėtų rajono savivaldybė (juridinio asmens kodas – 111106995) 

įnašo dydis 104098,99  (padidėjo– 20000,00 Eur) Eur, Anykščių rajono savivaldybė (juridinio asmens 

kodas – 111106995) – įnašo dydis – 485500,00 Eur.  

Visi dalininkai turi po vieną balsą. 

Per 2021 m. mokykloje įvyko 6 dalininkų susirinkimai, kurių metu buvo svarstyta 23 

klausimai, susiję su mokyklos veikla bei vykdoma jų kontrolė. 

Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas 

pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius 

2 lentelė. 

 Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų panaudojimas 

Programos 

kodas 
Programos pavadinimas 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur) 

Asignavimų 

planas 

Asignavimų 

planas*, 

įskaitant 

patikslinimus 

ataskaitiniam 

laikotarpiui 

Panaudota 

asignavimų 

Panaudota 

asignavimų nuo 

asignavimų, 

nurodytų 

asignavimų plane, 

įskaitant 

patikslinimus 

ataskaitiniam 

laikotarpiui, dalis 

(proc.)** 

1 2 3 4 5 6 

11.002 
Švietimo ir mokslo 

administravimas 

1861,2 1861,2 1861,1 100,00 

11.001 
Valstybinės švietimo 

strategijos įgyvendinimas 

1,4 1,4 1,4 100,0 

11.002 
Švietimo ir mokslo 

administravimas 

6,2 6,2 5,5 88,7 

 

 

   * Programa 11.002 – Švietimo ir mokslo administravimas, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, funkcija 

9.3.1.1.  Lėšos skirtos 2021 01 22 Lėšų naudojimo sutartis Nr. S-51 ir 2022 m. sausio    d. Susitarimas 

„Dėl 2021 m. sausio 22 d Lėšų naudojimo sutarties Nr. S-51 pakeitimo“profesinio mokymo 

programoms vykdyti pagal patvirtintą sąmatą. 2021 mokslo metų spalio mėn. 01 d. mokykloje 

Profesinio mokymo skyriuje mokėsi 636 mokiniai. Su priimtaisiais į pirmą kursą pasirašytos 354 

sutartys. 

2021 metų Įstaigos biudžeto lėšų patikslintoje sąmatoje numatyta 1 861 200,00 Eur.  

Didžiausia dalis – 1498900,00 Eur – darbo užmokestis ir socialinis draudimas. Programos 

asignavimai 2021 m. pilnai panaudoti.  

 * Programa 11.001 –  Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas, finansavimo šaltinis 

1.1.1.1.1, funkcija 9.8.1.1. 

 LR Švietimo ir mokslo ministro 2021 m. vasario 08 d. įsakymu Nr. V-217  „Dėl lėšų skyrimo 

2021 metams kompetencijų vertinimui organizuoti“ ir 2021 m. vasario 11 d. Lėšų naudojimo sutartis 

Nr. S-180 skirta 1400,00 Eur mokinių kompetencijų vertinimui. 

Pagal Įsakymą turėjo būti vertinamos 192 mokinių kompetencijos. Įvertinta kompetencijos ir 

Profesinio mokymo diplomai išduoti 247 mokiniams, neatvyko – 18 mokinių. Apeliacijų nebuvo. 

Kompetencijos vertintos pagal 20 mokymo programų. Lėšos, skirtos kompetencijų vertinimui, pilnai 

panaudotos. 

* Programa 11.002 –  Švietimo ir mokslo administravimas, šaltinis 1.1.1.1.7, funkcija 9.8.1.1. 

Priemonė „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokinių skaitmeninio ugdymo plėtrai 

2021 metais” Lėšos skirtos LR Švietimo ir mokslo ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-1532, 

„Dėl Reikalavimų skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir 

komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai 



 11 

tobulinti patvirtinimo“, Lėšų naudojimo sutartis IT BU 2021, skirta 3700,00 Eur. Programos 

asignavimai pilnai panaudoti. 

LR Švietimo ir mokslo ministro 2021 m. spalio 11  d. įsakymu Nr. V-1856 lėšos, skirtos 

konsultacijoms, skirtoms mokinių mokymosi praradimams kompensuoti – 1815,0 Eur.  Lėšos buvo 

naudojamos konsultacijoms, skirtoms mokinių mokymosi praradimams kompensuoti. Buvo 

konsultuojama 103 mokiniai, teiktų konsultacijų skaičius 196, konsultacijas teikė 13 mokytojų. 

Programos asignavimai pilnai panaudoti. 

           LR Švietimo ir mokslo ministro 2021 m. kovo 30  d. Nr. V-497 Įsakymu “Dėl mokinių, 

pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl covid-19 pandemijos patyrusių mokymosi 

praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo 

savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms” skirta 716,00 Eur. Programos asignavimai nepanaudoti. 

2021 m. mokykla gavo 472,3 tūkst. Eur iš Europos sąjungos, valstybės bei savivaldybės  

biudžetų ir kitų šaltinių projektų finansavimui ir žemės ūkio pajamų lygiui palaikyti. 

Be pagrindinės veiklos – profesinio mokymo - viešoji įstaiga vykdo kitą, su įstaigos 

pagrindine veikla susijusią, bei įvairią projektinę veiklą, kuri priskiriama prie pagrindinės veiklos ir 

susijusi tiek su mokomosios bazės stiprinimu, tiek su moksleivių pažintine bei profesine veikla, 

suaugusiųjų tęstinio mokymo programomis, bei kita įstaigos įstatuose numatyta veikla. 

Savos lėšos, gautos iš kitos veiklos sudarė 386,9 (2020 m. - 298,4 tūkst. Eur) tūkst. Eur. Tai 

pajamos už vykdomus formaliuosius ir neformaliuosius mokymus, vasaros metu vykstančias 

stovyklas, renginių organizavimo, kitas įvairias paslaugas bei pajamos iš žemės ūkio produktų 

gamybos.  

Viešoji įstaiga aktyviai dalyvauja mokymosi visą gyvenimą programose.  

Vykdant Kvalifikacijos mokymo programas 2021 m. buvo gauta 139,1 (2020 m. – 84,3)  tūkst. 

Eur.   

Vykdydama kitas, su pagrindine veikla susijusias, paslaugas, mokykla gavo 247,8 tūkst. Eur  

pajamų (organizuodama mokinių maitinimą bei apgyvendinimą, vasaros stovyklas sportininkams, 

šokėjams, seminarų ir pan. veiklą, mokomajame ūkyje augindama augalininkystės ir gyvulininkystės 

produkciją).   

Kartu su tiesioginėmis išmokomis už pasėlių plotus, ekologinį ūkininkavimą ir sertifikuotus 

gyvulius, kurios apskaitomos kaip gautos finansavimo pajamos, savo uždirbtos lėšos – 503,8 tūkst. 

eurų, t.y. 76,1 tūkst. eurų daugiau nei 2020 m.  

Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus. 

Mokyklos visas turtas 2021 12 31  sudarė 5424,7 tūkst. Eur, t. tarpe ilgalaikis turtas likutine 

verte 5111,2 tūkst. Eur, priskaityta nusidėvėjimo 176,9 tūkst. Eur.  

Per 2021 m. ilgalaikio turto balansinė vertė padidėjo 712,7 tūkst. Eur.  

Per 2021 m. ilgalaikio turto įsigyta už 923,96 tūkst. Eur, iš jo:  

- pirkto turto įsigijimo savikaina – 438,46 tūkst. Eur.  

- gauto nemokamai - iš Anykščių rajono savivaldybės Turto perdavimo – priėmimo aktu Nr. 

10-SA-66 2021m. liepos 12d. gauta ilgalaikio nekilnojamojo materialiojo turto – automobilių 

mokymo aikštelė , kurios vertė 485500,00 Eur. Šis turtas (nepiniginis įnašas) perduotas Anykščių 

rajono savivaldybės tarybos 2021 m.kovo 25d. sprendimu Nr. 1-TS-101 „Dėl pritarimo tapti viešosios 

įstaigos Alantos technologijos ir verslo mokyklos dalininke“   

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta ilgalaikio materialiojo turto už 69342,82 Eur. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2021 m. rugsėjo 22 d. Nutarimu Nr.775 

“Dėl valstybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Alantos technologijos ir verslo mokyklos 

dalininko kapitalo didinimo“ Valstybei nuosavybės teise priklausęs nekilnojamasis turtas, įvertinus 

nepriklausomų turto vertintojų, buvo investuotas, didinant Valstybės, kaip Aukštaitijos profesinio 

rengimo centro dalininkės teises ir pareigas įgyvendinančios Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijos kapitalą 109440,00 Eur.  

Viešoji įstaiga turi ilgalaikio materialiojo turto, kurį valdo pagal Panaudos sutartis,  sudarytas 

10 m.: 

Viešoji įstaiga turi pagal panaudos sutartis valdomo materialaus ilgalaikio turto, kurį sudaro: 

1. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos perduotas turtas: 
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- kompiuterinė įranga – 1865,97 Eur, 

2. Molėtų rajono savivaldybės perduotas turtas: 

- nekilnojamas ilgalaikis turtas įsigijimo verte – 10987,20 Eur,  

3. Nacionalinės švietimo agentūros perduotas turtas: 

- ilgalaikis kilnojamas turtas įsigijimo verte (mokyklinis autobusas)  – 40416,42 Eur 

4. Nacionalinės švietimo agentūros perduotas turtas: 

-  kompiuterinė įranga ir baldai- įsigijimo verte – 19699,56 Eur,  

5.  Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos perduotas turtas: 

     - žemė – 1155051,00 Eur. 

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

Per 2021 m. Viešoji įstaiga patyrė 2 264,5 tūkst.  Eur sąnaudų vykdydama pagrindinę veiklą 

– profesinį formalųjį ir neformalųjį mokymą ir 383,9 tūkst Eur vykdydama kitą, su pagrindine veikla 

susijusią, veiklą. 

Per 2021 m. buvo priskaityta 1778,84 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir 31,47 tūkst. Eur įmokų 

SODRAI, iš kurių: 

-  1 475,6 tūkst. Eur biudžeto lėšos darbo užmokesčiui ir  25,8 tūkst. Eur soc. draudimui; 

-     303,24 tūkst. Eur projektų bei savų lėšų DU ir 5,67 tūkst. Eur soc. draudimui. 

-  vidutinis mokytojo atlyginimas už pilną krūvį sudarė 1394,24 Eur, 

-  vidutinis administracijos darbuotojų atlyginimas – 1441,45 Eur. 

Socialinių išmokų – stipendijų - išlaidos 2021 m. buvo 73,4 tūkst. Eur. 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė – 176,9 tūkst. Eur. 

Finansinės investicinės veiklos sąnaudos – 31,7 tūkst. Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

vyriausybės 2021 m. rugsėjo 22 d. Nutarimu Nr.775 “Dėl valstybės turto investavimo ir viešosios 

įstaigos Alantos technologijos ir verslo mokyklos dalininko kapitalo didinimo“ Valstybei nuosavybės 

teise priklausęs nekilnojamasis turtas, įvertinus nepriklausomų turto vertintojų, buvo investuotas, 

didinant Valstybės, kaip Aukštaitijos profesinio rengimo centro dalininkės teises ir pareigas 

įgyvendinančios Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kapitalą.  Turto 

vertinimo metu susidaręs skirtumas tarp turto likutinės ir rinkos vertės buvo atspindėtas kitos 

finansinės ir investicinės veiklos sąnaudose.  

Sukauptas einamųjų metų perviršis 2021 m. gruodžio 31 d. – 2,2 tūkst. Eur.  

Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje; 

Įstaigoje 2021 metų gruodžio 31 d. dirbo 134 darbuotojai (iš jų – 57 mokytojai), 2020 metais 

tuo pačiu laikotarpiu – 133 darbuotojai. 

Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms; 

Viešosios įstaigos valdymo išlaidos, nuo visų mokyklos patiriamų sąnaudų sudaro 7,2 % 

Duomenys apie viešosios įstaigos vadovus, įstaigos išlaidos vadovų darbo užmokesčiui ir kitoms 

viešosios įstaigos vadovų išmokoms; 
(Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės 

metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 2 priedas) 

VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER 

ATASKAITINIUS METUS* 

Eur, ct 

Eil. 

Nr. 

Pareigų 

(pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginimas  

Priemokos Priedai Premijos Kitos 

išmokos** 

Iš viso 

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

1. Direktorius 30489,72  11789,10 1765,58  44044,40 

2. Filialo 

direktorius 

25453,49 979,32 2527,32   28960,13 

3. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

25658,46 1097,30 2491,08  4482,73 33729,57 
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4. Direktoriaus 

pavaduotojas 

infratruktūrai 

28979,39 1092,30 4992,02   35063,71 

**Kitos išmokos – dalyvavimas projektuose. 

  

Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms 

įstaigos kolegialių organų narių išmokoms; 

Tokių išmokų nebuvo. 

Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims, 

nurodytiems šio Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje. 

Tokių išmokų nebuvo. 

Informaciją apie kiekvieną reikšmingą per ataskaitinius metus sudarytą sandorį. 

(Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos 

ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 3 priedas) 

 

REIKŠMINGI SANDORIAI 

Eil. 

Nr. 

Sandorio šalis Sandorio 

objektas 

Suma, 

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

1. LR Švietimo, 

mokslo ir sporto 

ministerija 

188603091 Juridinių 

asmenų 

registras 

Volano g. 2, 

Vilnius,  

LT-01516 

Profesinio 

mokymo 

programoms 

vykdyti ir ūkio 

reikmėms     

2020 m. 

 

 

1868115,00 

2. VšĮ Centrinė 

projektų 

valdymo 

agentūra 

126125624 Juridinių 

asmenų 

registras 

S. Konarskio 

13  Vilnius 

LT-03109 

Projekto 

“Sektorinio 

mokymo centro 

plėtra” 

įgyvendinimas  

 

 

194043,95 

3. LR Aplinkos 

ministerijos 

Aplinkos 

projektų 

valdymo 

agentūra 

288779560 Juridinių 

asmenų 

registras 

Labdarių g. 3, 

Vilnius  

LT-00120 

Projekto “Saulės 

elektrinė 120 

kW Alantos 

technologijos ir 

verslo 

mokykloje” 

įgyvendinimas 

 

 

66356,40 

     Iš viso 2128515,35 

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

** Nurodomas juridinio asmens kodas. 

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

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

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

įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM. 

Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis 

Sandorių su susijusiomis šalimis nebuvo  

Kita informacija apie viešąją įstaigą.  

Mokykla kartu su Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, VšĮ „Ekonominių – socialinių 

tyrimų ir mokymų centru“, Vilniaus miesto savivaldybe, ir UAB „GECO investicijos“ yra  Viešosios 

įstaigos „Žaliosios energetikos centras“ dalininkė. Visi dalininkai turi po lygiai balsų ir vienoda 

289,62 eurų  įnašą. Centras pradėjo vykdyti projektus atsinaujinančių energetikos šaltinių srityje. 
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PABAIGOS ŽODIS 

 

Aukštaitijos profesinio rengimo centras stengiasi išlikti konkurencingas ir šiuolaikinius 

poreikius atitinkančia profesinio mokymo įstaiga, privalančia plėtoti kokybišką ugdymo procesą, 

siūlyti darbo rinkai inovatyvias mokymo programas, perspektyvias profesijas, siūlyti darbo rinkai ne 

tik pirmines, bet ir tęstines mokymo programas, ieškoti alternatyvių mokymo procesų, lanksčių 

mokymo formų bei būdų.  

2021 metai ribojo kontaktinį ugdymo organizavimą, tačiau taikomi  būdai netapo kliūtimi, 

vykdant užsibrėžtus tikslus. Vykdant kontaktinį mokymą, stengtasi, kad mokymo organizavimas būtų 

saugus. Tiek nuotolinio tiek kontaktinio mokymo metu, svarbios tapo skaitmenizuotos platformos. 

Centro bendruomenė įvaldė ne vieną tokį įrankį ir jo dėka galėjo pasiekti visus suinteresuotus asmenis. 

Pandemijos metai atnešė daug abejonių, įsivyravo daug neigiamų nuotaikų, todėl ypatingas dėmesys 

buvo skiriamas ir aplinkos mikroklimato gerinimui.  

2021 metais vykusių veiklų rezultatai: įvestos naujos modulinio profesinio mokymo 

programos, užtikrinamas kitų šaltinių finansavimas, atlikti renovacijos, remonto darbai Anykščių 

filiale, teiktos paraiškos projektų įgyvendinimui, organizuoti neformalūs užsiėmimai, vasaros 

stovyklos įvairaus amžiaus asmenims. Įgyvendintos edukacinės bei prevencinės veiklos – dalyvauta 

renginiuose, nacionaliniuose meistriškumo konkursuose. Efektyviai įgyvendintos ekonominio ir 

socialinio poveikio veiklos: tinkamai vykdyta socialinė parama mokiniams, biudžeto lėšos 

panaudotos skaidriai, nuolat gautos finansinės pajamos už teikiamas mokymo ar kitas paslaugas, 

naujai pasirašytos ir vykdomos bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais, sėkmingai 

vykdytos tęstinio profesinio mokymo programos bendradarbiaujant su Molėtų, Anykščių užimtumo 

tarnybomis.  

Kitiems metams keliami uždaviniai: bendradarbiavimo su regiono darbdaviais plėtojimas, 

mokymo programų atnaujinimas, licencijos papildymas naujomis; materialinės bazės optimizavimas; 

sudarytos sąlygos asmenis persikvalifikuoti pagal tęstinio profesinio mokymo programas ir/ar jų 

modulius Užimtumo tarnybos mokiniams; plečiamas modulių pasirinkimas bendrojo ugdymo 

mokyklų ir gimnazijų mokiniams. Centras skieks įgyventinti šiuos prioritetus ateinantiems metams: 

mokymo ir mokymosi proceso stiprinimas; vadybos stiprinimas, patrauklumo ir atvirumo 

bendruomenei skatinimas 

 

 

Direktorius                                  Vladas Pusvaškis 


