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1. Vadovo žodis.  
 

1.1. Informacija apie įstaigą, 2022 metų veiklos tikslus, jų įgyvendinimą bei veiklos rezultatus.  
 

Šilutės profesinio mokymo centro (toliau tekste – centras) buveinės adresas – Šilutės r. sav., 
Pagrynių k., Mokyklos g. 3. juridinio asmens kodas –  190965375. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga. 
Įstaigos priklausomybė – valstybinė. Įstaigos savininkė yra Lietuvos Respublika (toliau – valstybė). 
Valstybės, kaip Įstaigos savininkės teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 
ir sporto ministerija, juridinio asmens kodas – 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2. 
Mokyklų grupė – profesinio mokymo įstaiga. Įstaigos pagrindinė paskirtis – profesinio mokymo įstaiga, 
teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą. Mokymas vykdomas pagal pagrindinio ugdymo antros 
dalies, vidurinio ugdymo ir profesinio ugdymo programas, išduodami kvalifikaciją ir mokymosi 
pasiekimus įteisinantys dokumentai. Įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą, 
įstatymų nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Finansiniai metai sutampa su 
kalendoriniais metais. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis 
asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitas bankuose.  

Centre 2022 metais dirbo 104  darbuotojai iš kurių 40 profesijos mokytojai, 16 bendrojo ugdymo 
mokytojai, 1 socialinis pedagogas, 1 socialinis darbuotojas, 1 psichologas, 1 mokytojo padėjėjas. 

Centre yra parengtas strateginis planas ketveriems metams (2020-2023), kuris patvirtintas  
Šilutės profesinio mokymo centro tarybos (kolegialaus organo) 2020 metų kovo 9 d. protokolo Nr. 1 
nutarimu. Strateginio laikotarpio tikslas - formuoti aukšto lygio profesinio mokymo paslaugų teikimo 
kultūrą, sukuriant veiksmingas ir teikiant aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugas, geriausiai 
atitinkančias regiono, šalies ūkio bei asmenų mokymosi poreikius. Tikslui įgyvendinti vykdomos dvi 
programos: programa „01 Profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo įgyvendinimas“ (toliau tekste – 
Programa 01), kuria siekiama pagerinti profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo kokybę, patrauklumą, 
padidinti prieinamumą ir lankstumą bei programa „02 Infrastruktūros valdymas (plėtra)“ (toliau tekste – 
Programa 02), kuri nukreipta į infrastruktūros, įgalinančios akseleruoti Centro vystymąsi, tobulinimą. 
Programose buvo suplanuotos 2022 metų veiklos tikslai, uždaviniai, priemonės, atsakingi asmenys, 
ištekliai, pageidaujamas rezultatas bei veiklos rezultatų vertinimo kiekybiniai, kokybiniai  kriterijai 2022 
metų prioritetams įgyvendinti. Šilutės profesinio mokymo 2022 metų Centro veiklos planas bei 2022 
metų veiklos ataskaita yra 2020-2023   metų strateginio  veiklos plano dalis.  

Veiklos pastangos 2022 metais buvo nukreiptos į tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinimą 
pagal  tris prioritetus: formuoti patrauklų ir įtraukų profesinį mokymą, Mokytojų profesionalumo, 
laiduojančio ugdymo kokybės gerėjimo pokyčius, stiprinimas bei infrastruktūros, įgalinančios 
akseleruoti Centro vystymąsi, plėtra.   

Formuojant patrauklų ir įtraukų profesinį mokymą buvo siekiama įgyvendinti šiuos 
uždavinius: 

- gerinti profesinio praktinio mokymo kokybę: praktinio mokymo 10-30% turininio 
įgyvendinimą vykdyti sektoriniuose praktinio mokymo centruose;  

- įgyvendinti Centre profesinį mokymą pameistrystės forma; 
- išplėtoti mokymosi visą gyvenimą iniciatyvas, padidinant įgyvendinamų  tęstinio profesinio 

mokymo programų skaičių, asmenų papildomos kvalifikacijos įgijimo poreikiams patenkinti; 
- įgyvendinti veiklas, susijusias su naujo turinio kvalifikacijų formavimu;  
- didinti mokyklos tarptautiškumą ir skatinti mobilumo plėtrą;  
- stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais dėl darbo rinkai reikalingų profesinio 

mokymo programų rengimo ir įgyvendinimo. 
- vykdyti pedagoginės veiklos ir jos rezultatų stebėseną bei sisteminį vertinimą. 
Stiprinant mokytojų profesionalumą ugdymo kokybės pokyčių gerinimui, buvo siekiama: 



- tobulinimas profesijos mokytojų bendrąsias, kūrybines, verslumo, pedagogines ir dalykines 
kompetencijas, įskaitant rengimą darbui su naujai parengtomis programomis, metodikomis, mokymo 
priemonėmis ir nauja įranga;  

- vykdyti pedagoginės veiklos ir jos rezultatų stebėseną bei sisteminį vertinimą. 
Plėtojant infrastruktūrą  buvo siekiama:  

- diegti atvirą, skaidrų bei rezultatyvų išteklių valdymą, gerinti mokyklos aplinką ir 
infrastruktūrą; 

- sudaryti sąlygas mokiniams kompetencijas įgyti modernioje praktinio mokymo aplinkoje: 
papildyti Inžinerijos ir inžinerinių profesijų bei  Paslaugų asmenims sričių mokymo programų praktinio 
mokymo darbo vietas nauja praktinio mokymo įranga bei priemonėmis;  

- užtikrinti Sektorinių profesinio mokymo centrų plėtros programos įgyvendinimą 
Žuvininkystės sektorinio praktinio mokymo centro bazės modernizavimui bei   šio centro infrastruktūros 
pagerinimui. 

 
1.2. Trumpas tikslų, uždavinių pasiekimų pagrindimas 

 
Inžinerijos ir inžinerinių profesijų praktinio mokymo kokybės pagerinimui 2022 metais  

automobilių mechaniko modulinės profesinio mokymo programos (M43071604) mokiniams modulių 
„Variklių techninė priežiūra ir remontas (4071641)“ bei  „Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas 
(4071645)“ praktinis mokymas įgyvendinamas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Variklinių 
transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centre. Kiekvieno modulio turinio įgyvendinimo 
trukmė – po 15 val., o tai sudarė 9% kiekvieno modulio turinio apimtį (planuota turinio apimties reikšmė 
2022 metais – 10-30%). Modernioje praktinio mokymo bazėje variklių bei važiuoklės  techninės 
priežiūros ir remonto įgūdžius formavo 33 mokiniai (2021 metais – 40 mokinių).  

Klaipėdos turizmo mokyklos Viešbučių ir restoranų bei prekybos sektorinio praktinio mokymo 
centro modernioje bazėje vykdytas Padavėjo ir barmeno (M43101303, P42101302) modulinės profesinio 
mokymo programos „Svečių aptarnavimas (4101366)“ bei „Gėrimų, kokteilių, nesudėtingų šaltųjų ir 
karštųjų užkandžių gaminimas ir patiekimas (4101368)“ modulių praktinis mokymas.  Kiekvieno 
modulio turinio įgyvendinimo trukmė – po 18 val., o tai sudarė 11 % kiekvieno modulio turinio apimtį 
(planuota turinio apimties reikšmė 2022 metais – 10-30%). Modernioje praktinio mokymo bazėje 
padavėjo-barmeno veiklos kompetencijas tobulino 8 mokiniai (2021 metais – 0 mokinių). 

Įgyvendinant Centre profesinį mokymą pameistrystės forma, 2022 metais startavo nauja 
Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43092201), kurioje 
11 mokinių mokosi pameistrystės būdu (tai sudarė 2,3% mokinių nuo visų profesinėse mokymo 
programose besimokančių mokinių). Planuota 2022 metais reikšmė – iki 2% (2021 metais pameistrystė 
Centre nebuvo įgyvendinama). 

Išplėtojant mokymosi visą gyvenimą iniciatyvas - 2022 metais pradėta įgyvendinti anksčiau 
paminėta nauja Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 
(T43092201), kurioje mokėsi 20 asmenų. Tęsiamas 2022 mokymas ir kitų, tęstinio profesinio mokymo 
programų įgyvendinimas. Nuo rugsėjo 1 dienos vykdomos šios tęstinio profesinio mokymo programos: 
socialinės gerovės srities - 1 mokymo programa, Socialinio darbuotojo padėjėjas - mokosi 15 asmenų, 
transporto srities – 1 mokymo programa ekspeditorius, mokosi 7 asmenys, paslaugų asmenims srities – 
2 programos: svečių aptarnavimo darbuotojas ir kosmetikas, mokosi 24 asmenys, žuvininkystės srities – 
1 programa - žuvininkystės verslo darbuotojas, mokosi 17 asmenų. Apibendrinant teigiame, kad Centre 
2022 metais papildomos kvalifikacijos įgijimo poreikis patenkintas 83 asmenims (2021 metais – 84 
asmenims; pokytis - -1 asmenų).   

Traktorių vairavimo pagal TR1, TR2, SZ kategorijas 2022 metais įgijo –21 asmuo (2021 metais – 
19 asmenų; pokytis - +2 asmenys).  

Motyvuojant besimokančius mokinius siekti profesinių aukštumų, atskleidžiant jiems karjeros 
galimybes, o taip padedant mokiniams ir būsimiems darbdaviams surasti vieni kitus - 2022 metais 
dalyvauta respublikiniuose bei tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose: kovo mėn. 
automobilių mechaniko profesijos meistriškumo  konkurse „Geriausias jaunasis automechanikas 2022“  



(organizatoriai – kompanija Inter Cars Lietuva), gruodžio mėn. dalyvauta Marijampolės profesinio 
rengimo centre organizuotame šukuosenų modeliavimo konkurse-parodoje „Kalėdinė fėja“ (mokinėms 
Živilei Ragauskaitei ir Kristinai Tenikaitytei įteikti konkurso organizatorių padėkos raštai už pristatytų 
šukuosenų modelius), kovo mėn. dalyvauta Kauno technikos profesinio mokymo centre vykusiame 
„Tarptautiniame nuotoliniame profesinio mokymo įstaigų mokinių anglų kalbos konkurse“, gruodžio 
mėn. dalyvauta Klaipėdos technologijų mokymo centro organizuotame regioniniame konkurse 
„Geriausias vakarų regiono automechanikas 2022“,, taip pat dalyvauta Plungės technologijų ir verslo 
mokykloje organizuotame regioniniame profesinio meistriškumo konkurse „Jaunasis kirpėjas 2022“ - 
Rasita Pociūtė užėmė III vietą.  

Teikiant pagalbą savarankiškam asmenų karjeros valdymui 2022 metais Centre sudarytos 
sąlygos Šilutės rajono gimnazijų mokiniams rinktis bei įgyti profesines kompetencijas pagal švietimo 
sritis:  inžinerijos ir inžinerinių profesijų - 2 moduliai, paslaugos asmenimis – 7 moduliai, žuvininkystės 
– 2 moduliai, verslo ir administravimo – 2 moduliai.  Su Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokymo 
įstaigomis pasidalinta „Interaktyviu moduliu žemėlapiu“, suorganizuotas renginys „Profesijų savaitė“. 
Pateiktų LAMA BPO sistemoje gimnazijų mokinių prašymų dėl kompetencijų įgijimo mokantis pagal 
profesinių mokymo programų modulius, skaičius, vienetai – 5. Dėl mažo pasirinkusių mokinių skaičiaus 
– gimnazistų mokymas Centre 2022 metais nevykdomas. 

Siekiant padidinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtrauktį į švietimą, o taip pat 
gerinant pagalbos prieinamumą specialiojo ugdymo bei rizikos grupės mokiniams, 2022 metais buvo 
tęsiamas 2019 metais pradėtas įgyvendinti investicijų programos projektas „Turi profesiją - turi ateitį“. 
Integravimosi į bendruomenes gebėjimai 2022 metais buvo ugdomi 15 mokinių iš socialiai pažeidžiamos 
aplinkos bei 15 mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokiniams popamokinio užimtumo 
veiklas papildomai organizavo bei kvalifikuotą specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą teikė  
socialinis darbuotojas, specialusis pedagogas, psichologė, atvykstantys užimtumo organizatoriai, 
lektoriai. Mokiniai buvo įtraukti į kūno kultūros, dailės, maisto patiekalų ruošimo neformalaus ugdymosi 
būrelius, mokomi savitvarkos, buities kultūros, savarankiškumo, sveikos gyvensenos, bendravimo, 
bendradarbiavimo įgūdžių. Trejus metus trukusi veikla įgyvendinta pilna projektine apimtimi, projektas 
baigtas 2022 metų birželio mėn.  

Įgyvendinant veiklas, susijusias su naujo turinio kvalifikacijų formavimu, Centro iniciatyva 
2022 metais Lietuvos profesinio rengimo sistemą papildė nauja Akvakultūros ūkio darbuotojo modulinė 
profesinio mokymo programa (P42083101, P43083101, T43083102). Naujos programos kūrime 
dalyvavo 7 profesijos mokytojai, į konsultavimo veiklas ir ekspertavimą buvo įtraukti Vytauto didžiojo 
universiteto Žemės ūkio akademijos vandens katedros dėstytojas prof. dr. Algirdas Radzevičius bei UAB 
„KINTAI“ žuvininkystės specialistas Egidijus Žymančius. (Programa skelbiama KPMPC interneto 
svetainėje https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-
profesinio-mokymo-programos/?id=58&search=). Taip pat nuo 2022 metų Centre startavo nauja 
inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio 
mokymo programa (P42071604).   Nuo rugsėjo mėnesio pagal šią programą mokosi 25 mokiniai.  

Centras sėkmingai įgyvendina mokyklos tarptautiškumo strategiją ir turi sertifikuotą kokybės 
patvirtinimą apie pasiektus tarptautinių projektų įgyvendinimo rezultatus: yra gavęs sertifikatą, kad yra 
Mokymosi visą gyvenimą programos dalyvis. Didinant mokyklos tarptautiškumą ir skatinant mobilumo 
plėtrą 2022 metais vykdyti šie tarptautiniai projektai:  

- Erasmus + programos projektas Nr. 2020-1-LT01-KA102-077480 „Saugios ir atviros mokymosi 
aplinkos kūrimas“ (veiklos buvo vykdomos iki 2022-05-31) - į tarptautines stažuotes išvyko  4 mokymo 
specialistai; 

- Erasmus + programos projektas Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876 (veiklos buvo 
vykdomos iki 2022-11-31) - į stažuotes išvyko 8 mokymo specialistai ir 16 moksleivių; 

- Erasmus+ programos projektas 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753 (veiklos bus vykdomos 
iki 2023-08-30) - į stažuotes išvyko 2 mokymo specialistai ir 10 moksleivių. 

2022 m. stažuotėse iš viso dalyvavo 14 mokymo specialistų ir 26 moksleiviai. Projektą Centras 
įgyvendina kaip Akredituoto konsorciumo dalyvis.  



Stiprinant bendradarbiavimą su socialiniais partneriais dėl darbo rinkai reikalingų darbuotojų 
rengimo 2022 metais Centre inicijuotos veiklos:  

- vyko apskritojo stalo diskusijos su Vandentiekos ir vandenvalos asociacijos atstovais dėl 
vandentiekos ir vandenvalos darbuotojų rengimo galimybių Centre (susitikimų skaičius – 3 vnt.), Centro 
atstovai taip pat pristatė pranešimą respublikiniame Vandens tiekėjų asociacijos visuotiniame 
susirinkime dėl minėtų darbuotojų profesinio rengimo galimybių, formų ir būdų;  

- dėl pieno perdirbimo srities darbuotojų rengimo galimybių vyko apskritojo stalo diskusijos su 
Akcinė bendrovės-firmos „Šilutės Rambynas“ administracijos ir personalo skyriaus atstovais (susitikimų 
skaičius – 3 vnt.);  

- siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su rajono ir miesto BU įstaigomis, vyko apskrito stalo 
diskusija su Šilutės rajono savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus darbuotojais (1 susitikimas, 
dalyvavo 13 specialistų); 

- inicijuojant programos įgyvendinimą ir pradedant ją įgyvendinti organizuotas dalykinis 
susitikimas su Šilutės rajono ir miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovais ir specialistais (1 
susitikimas, dalyvavo 6 įstaigų atstovai; sudarytos bendradarbiavimo sutartys, įgyvendintas 
Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo programos mokymas pameistrystės būdu); 

- siekiant pradėti įgyvendinti neformalųjį suaugusiųjų profesinį mokymą ir švietimą, organizuotas 
susitikimas su Užimtumo tarnybos specialistais; 

- nuo 2018 metų kasmet vyksta konsultacijos, susitikimai su žuvininkystės srities subjektais žuvų 
auginimo technologijų vystymo klausimais, žuvininkystės srities darbuotojų rengimo klausimais.  
Formaliojo tęstinio mokymo paslaugų suaugusiesiems teikimo poreikis analizuojamas, aptariamas 
Centro tarybos (kolegialus valdymo organo) posėdžiuose.  

 
Stiprinant mokytojų profesionalumą ugdymo kokybės rodiklių gerėjimui  buvo siekiama: 
- patobulinti mokytojų, profesijos mokytojų bendrąsias pedagogines ir dalykines kompetencijas, 

įskaitant pasirengimą darbui su naujai parengtomis programomis, metodikomis, mokymo priemonėmis 
ir nauja praktinio mokymo įranga.     

Profesinėje srityje kvalifikacija buvo keliama 140 dienų, kas sudarė 818 valandas. Pedagoginėje-
metodinėje srityje kvalifikacija keliama buvo 163 dienas  (884 val.), psichologijos srityje – 150 dienų 
(555 val.), IT srityje – 63 dienas (484 val.), tarptautiniuose projektuose profesines kompetencijas 
patobulino keturiolika profesijos mokytojų bei ugdymą organizuojančių specialistų. Kompetencijos 
patobulintos pagal paslaugų asmenims  profesinio mokymo programų sritį, profesinio mokymo įstaigų 
veiklos veiksmingumo ir kokybės gerinimo sritį, IT taikymo ugdymo procese sritį. Projektų 2021 metais 
įgyvendinta – 4 vnt.; profesijos mokytojų skaičius – 9 asmenys, pokytis 2022 metais lyginant su  2021 
metais - -1 projektas; +5 mokytojai ir darbuotojai bei +17 mokinių. Iš viso 2022 metais kvalifikacija 
keliama 562 dienas, kas sudarė 2741 valandas (2021 metais atitinkamai kvalifikacijos kėlimas vyko 327 
dienas arba 1894 valandas). Pokytis 2022 metais kvalifikacijos tobulinimui lyginant su 2021 metais 
sudaro: „+ 235 dienų“ bei „+847 valandų“. Kvalifikacijos tobulinimo 2022 metais pasiekimo rodikliai 
pagal Centro 2022 metų veiklos plane numatytas pasiekti reikšmes atsispindi lentelėje: 

 
Kvalifikacijos kėlimo sritis Kvalifikaciją kėlusių 

mokytojų apimtis, 
procentais 

Suplanuota 2022 metų 
veiklos reikšmė, 
procentais 

Mokytojų, kėlusių mokomo dalyko 
kompetenciją 5 dienas per metus, apimtis nuo 
visų mokykloje dirbančių mokytojų 

77% 
(2021 metų reikšmė - 30%) 

70% 
 

 
Mokytojų, profesijos mokytojų atnaujintos bei naujai įgytos kompetencijos leido naujomis 

formomis bei metodais įgyvendinti ugdymo, mokymo turinį, kurti mokiniams palankią mokymo(si) 
aplinką, o tai sudarė prielaidas 2022 metais išlaikyti artimus 2021-iems metams vidurinio ugdymo bei 
profesinio mokymo kokybinius rodiklius: pažangių mokinių 2022 metais pagal vidurinio ugdymo 
programą dalis – 89,1% (2021 metais – 88,8%; pokytis 2022 metais – „+0,3%), pažangių mokinių 2022 



metais 1-2 kursuose pagal profesinio mokymo programas – 96,8%, kvalifikacijos diplomus įgijo 80,3% 
absolventų nuo visuose baigiamuosiuose kursuose besimokiusių mokinių (2021 metais – 92,7%; pokytis 
2022 metais – „-12,4%) , išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus 2022 metais mokinių dalis – 55,7% 
(2021 metais – 71,4%; pokytis 2022 metais – „-15,7%), išlaikiusių mokyklinius brandos egzaminus 2022 
metais mokinių dalis – 86,7% (2021 metais -   80,6%; pokytis 2022 metais – „+6,1%).  Vidurinį 
išsilavinimą įgijo 63% absolventų (2021 metais – 49,6%, pokytis 2021 metais – „+13,4%). 

Centro bendruomenė  2022 metais ne tik įgyvendino išsikeltus tikslus bei uždavinius, bet ir 
reguliariai atliko esamos būklės analizę. Bendrojo ugdymo bei Specialybės dalykų metodinių grupių 
mokytojai kartą per mėnesį, o profesijos mokytojai kartą per ketvirtį pristatė savo veiklas bei analizavo 
veiklos poveikį mokymo ir mokymosi, vertinimo procesų  kokybei, Centro kultūrai bei mikroklimatui,  
Centro tobulinimo, kokybės valdymo užtikrinimo klausimais. Stebėtos 13 bendrojo ugdymo dalykų 
mokytojų bei 3 profesijos dalykų mokytojų vedamos pamokos. Parengta Šilutės profesinio mokymo 
centro 2022 metų strateginio švietimo plano veiklos programos įgyvendinimo analizė, kurioje įsivertina 
bei pasitikrinta, ar pavyko įgyvendinti išsikeltus tikslus, o tuo pačiu įsitikinta,  ar pokyčiai iš tiesų padarė 
pageidautą poveikį. Analizės išvados rodo, kad 2022 metais įgyvendintos veikos leido pasiekti ne 
žemesnių nei 2021 metais mokinių mokymosi rezultatų, didelė dalis mokinių sėkmingai įgijo vidurinį ir 
profesinį išsilavinimą. 

Priede Nr. 1 pateikiamos lentelės, iliustruojančios 2022 metų veiklos rezultatų pokyčius. 
Didelis dėmesys 2022 metais buvo skirtas racionaliam bei ekonomiškam žmogiškųjų resursų bei 

ūkio infrastruktūros valdymui: valstybės turto bankui buvo atiduotas mokinių bendrabutis, esantis adresu 
Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r. (mokiniai perkelti į Paslaugų ir turizmo skyriaus bendrabutį, esantį 
Lietuvininkų g. 72 bendrabučio pastatą), kadangi išlaikyti bendrabutį dėl mažo jame gyvenančių mokinių 
skaičiaus buvo nuostolinga tiek pastato eksploatacijos bei šildymo, tiek darbuotojų išlaikymo prasme.  
Atsisakyta eksploatuoti Pagryniuose esančią kietu kuru kūrenamą katilinę, o gavus APVA 270000 Eur. 
paramą buvo įrengta ekonomiška bei ekologiška geoterminio šildymo sistema, leidžianti tiekti visame 
mokyklos pastate karštą vandenį, atsisakant elektrinių boilerių. Modernizuota ir iš kūrenamos akmens 
anglimi į kūrenamą medienos granulėmis pertvarkyta Sektorinio žuvininkystės praktinio mokymo centro 
katilinė. Šios pertvarkos sudarė galimybę sumažinti kai kurių perteklinių pareigybių skaičių: atsisakyta 
10 kūrikų, 1 bendrabučio auklėtojos ir 4 budėtojų, 1 valytojos. Peržiūrėtos ir racionaliai perskirstytos kitų 
Centro ūkio dalies pareiginės veiklos. Tai leidžia nuo naujo šildymo sezono sutaupyti apie 130 000 Eur 
darbo užmokesčio ir Sodros įmokų lėšų, 10 000 Eur. taršos mokesčio lėšų, apie 130 000 Eur., išleidžiamų 
akmens angliai pirkti ir kitų ūkio valdymo lėšų.  

Rugsėjo mėnesį peržiūrėti ir nustatyti nauji paslaugų, darbų bei produkcijos kainų tarifai. 
2022 metais parengtas Centro kiemo atnaujinimo projektas, kurį numatoma įgyvendinti spec. 

lėšomis 2023 m. pavasarį-vasarą. 
Susitikimuose su Šilutės rajono savivaldybe buvo derinti Kintų vaikų vasaros stovyklos 

„Vėtrungė“ rekonstrukcijos klausimai. 
Centro  veikos ataskaitos nuolat apsvarstomos Centro tarybos (KVO) posėdžiuose ir pateikiamos 

Juridinių asmenų registro tvarkytojui.  
Centre nuolat analizuojamas materialiųjų išteklių pakankamumas mokymo programoms vykdyti,  

mokinių mokymo ir mokymosi galimybėms pagerinti. Per ataskaitinį laikotarpį buvo pertvarkytos ir 
pritaikytos naujos Centro patalpos kirpėjo profesijos mokinių teoriniam ir praktiniam mokymui, įrengta 
nauja galvų plovimo patalpa, įsigyta naujų plaukų kirpimo, šukuosenų modeliavimo įrankių ir priemonių. 
Taip pat 2022 metais didelis dėmesys buvo skirtas inžinerijos ir inžinerinių profesijų praktinio mokymo 
bazės atnaujinimui. Tam tikslui buvo panaudoti 37000 Eur. iš CPVA finansuojamo projekto lėšų, už 
kuriuos buvo atnaujinta automobilių  kuro įpurškimo praktinio mokymo vieta, įsigijus aukšto slėgio kuro 
įpurškimo sistemos simuliacinį stendą/modelį, atnaujinta automobilių stabdžių sistemos remonto ir 
diagnozavimo praktinio mokymo vieta, įsigijus stabdžių sistemos (su ABS valdymo moduliu) simuliacinį 
stendą/modelį, atnaujinta automobilių variklių bei elektronikos ir elektros sistemų diagnozavimo, TP 
praktinio mokymo vieta, įsigijus automobilių variklio simuliacinį stendą, atnaujinta automobilių 
apšvietimo ir kitų elektros įrenginių praktinio mokymo vieta, įsigijus  apšvietimo ir kitų elektros įrenginių 



simuliacinį stendą/modelį. Inžinierinės ir inžinerijos srities profesijos mokytojų, įgijusių kompetenciją 
naudotis BOSH, AUTEL kompiuterine automobilių diagnozavimo įranga, apimtis procentais - 100%. 

Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programos praktinio mokymo bazė aprūpinta aukštos 
kokybės manekenu. 

Sukurta teorinio ir praktinio mokymo bazė naujai startavusios Ikimokyklinio ugdymo pedagogo 
padėjėjo programos įgyvendinimui - įrengti vaiko, higienos, žaidimų, edukacijų kambariai, pritaikyta 
mokomoji virtuvė, pagalbinės patalpos, įsigyta lavinamųjų žaislų ir priemonių, mokymui reikalingos 
literatūros, metodinės medžiagos. 

Centro žuvininkystės srities sektoriniame praktinio mokymo centre didelis dėmesys buvo skirtas  
veiklų, susijusių su 2019 metais pradėto įgyvendinti projekto „Žuvininkystės sektorinio praktinio 
mokymo centro plėtra” veiklos (projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo 
didinimas“ 09.1.2-CPVA-V-721 įgyvendinimo priemonę „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“), 
įgyvendinimui t.y. bendrabučio rekonstrukcijos darbų tęstinumui užtikrinti bei su tuo susijusių 
papildomų trūkstamų lėšų gavimo sprendinių numatymui. Žuvininkystės sektorinio centro pastato 
patalpose naujai įkurta maisto gamybos iš žuvies žaliavų praktinio mokymo virtuvė.  

Žuvininkystės verslo darbuotojo modulinę mokymo programą 2022 metais baigė ir kvalifikaciją 
įgijo 47 absolventai (2021 metais – 49 absolventai).  

Žuvininkystės sektoriniame praktinio mokymo centre 2022 metais buvo įgyvendintos 
šviečiamosios edukacinės veiklos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurių tikslas - išplėsti 
jaunimo žinias apie akvakultūros sektorių, skatinti Lietuvos akvakultūros ūkiuose išaugintų 
žuvininkystės produktų vartojimą, supažindinti su verslo bei karjeros galimybėmis akvakultūros 
sektoriuje, o taip sudarytos sąlygos skatinti mokslo ir verslo ryšius, propaguoti inovacinę kultūrą, steigtis 
įmonėms, diegsiančioms inovacijas, bei dalyvaujama veiklose, skirtose naujoms technologijoms ir 
gamybos metodams kurti. Kasmet žuvų veisimo bei auginimo klausimais žuvininkystės sektorinio 
profesinio mokymo centro darbuotojai teikia konsultacijas žuvų auginimo įmonėms, privatiems žuvis 
auginantiems asmenims.  

Priede Nr.2 pateikti žuvininkystės sektorinio profesinio praktinio mokymo centro įveiklinimo 2022 
metais rezultatai. 
 

1.3. Svarbiausi Centro pasiekimai, problemos, perspektyvos 
 

Svarbiausi pasiekimai. Centrui 2022 metais pavyko nemažinti veiklos efektyvumo bei sėkmingai 
įgyvendinti išsikeltus tikslus bei uždavinius. Neįvykdytos arba iš dalies įvykdytos veikos turi pagrįstas 
jų neišpildymo priežastis, todėl nelaikytinos Centro veiklos trūkumais. Įgyvendintų uždavinių rodikliai 
parodo, kad taikomi nauji būdai praktinio mokymo kokybės pagerinimui (praktinio mokymo 
organizavimas sektoriniuose praktinio mokymo centruose), virtualių mokymo aplinkų įdiegimas bei 
išplėtojimas – leido 2022 metais pasiekti didesnę mokinių mokymosi motyvaciją, įtakojo aukštesnius 
mokymosi pasiekimų rezultatus, pagerino grįžtamąjį  ryšį tarp mokinio ir mokinio, mokyklos ir tėvų. 
2022 metais padidėjęs įgyvendinamų tęstinio profesinio mokymo programų skaičius leido patenkinti 
asmenų papildomos kvalifikacijos įgijimo poreikius didesniam asmenų skaičiui.  Buvo tęsiamos veiklos, 
leidžiančios pagerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų galimybes mokytis bei integruotis 
į bendruomeninį gyvenimą. Padidėjo įgyvendinamų atnaujinto turinio profesinių modulinių programų 
skaičius.  Organizuotas nuoseklus, mokyklos tikslus atitinkantis mokytojų kompetencijų tobulinmas.   

Išplėtotos žuvininkystės sektorinio praktinio mokymo centro veiklos: akivaizdūs šio sektorinio 
centro pasiekimai skatinant žuvininkystės srities mokslo žinių ir technologijų sklaidos procesus, 
žuvininkystės įmonių kūrimąsi, įmonių, smulkių ir vidutinių žuvų augintojų bei  fizinių asmenų 
konsultavimą žuvų auginimo uždarų recirkuliacinių sistemų auginimo technologijomis, patenkinti 
viešieji interesai, vykdant visuomenei naudingą veiklą tam tikro(-ų) regiono(-ų) mastu, suteikta parama 
gyvenamosios vietovės bendruomenėms.  

Problemos. Pasenusi ir atnaujinimo/modernizavimo reikalaujanti dalies profesinių mokymo 
programų praktinio mokymo bazė. Nedidelės pedagogų algos ir aukšti reikalavimai išsilavinimui bei 



kvalifikacijai apsunkina profesionalių specialistų pritraukimą profesijos programos daliai 
mokyti/įgyvendinti. Pastebimas jaunimo motyvacijos mokytis mažėjimas.  

Perspektyvos. Toliau bus komplektuojamos 9-10 klasių grupės, sudarant galimybę Šilutės miesto 
ir rajono jaunimui įgyti pagrindinį išsilavinimą Centre;  bus siekiama didinti  ir išplėtoti 
bendradarbiavimo su darbdavių asociacijomis ir socialiniais partneriais veiklų galimybes 
(organizuojamos diskusijas dėl pameistrystės įgyvendinimo, tiriama darbdavių nuomonė darbuotojų 
parengimo kokybės, profesinio mokymo programų atnaujinimo, mokymo darbo vietoje klausimais). 
Didelis dėmesys bus skiriamas mokytojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų  tobulinimui. 2023 metais 
Centre bus vykdomos veiklos, susijusios su pasirengimu įgyvendinti atnaujintas bendrojo ugdymo 
programas, o taip pat bus rengiamasi įgyti licenciją antro profesinio lygmens profesinio mokymo 
programų įgyvendinimui, sudarant galimybę jaunimui, neturinčiam pagrindinio išsilavinimo, įgyti 
profesinę kvalifikaciją Centre.    

 

2. Įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

 

     Įstaiga turi vieną dalininką, tai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
Dalininkų kapitalas 2022 metų pradžioje ir pabaigoje buvo 3433621,46 Eur. 

 

3. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal 
išlaidų rūšis 

     Pagal 5-ojo VSAFO „ Pinigų srautų ataskaita“: 2022 metais gautos finansavimo lėšos, iš jų pagal 
finansavimo šaltinius: 

 3.1. Valstybės biudžeto 2544953,00 Eur: 

     3.1.1. Iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gauta švietimo programai 
vykdyti 2517600,00 Eur suma panaudota pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius. 

Lėšų naudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius 

Išlaidų pavadinimas Gauta Panaudota 

Darbo užmokestis pinigais 2092000,00 2092000,00 

Socialinio draudimo įmokos 37000,00 37000,00 

Mitybos išlaidos 38700,00 38700,00 

Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 10000,00 10000,00 

Transporto išlaikymo ir paslaugų įsigijimo išlaidos 17000,00 17000,00 

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir 
paslaugų įsigijimo išlaidos 

2000,00 
 

2000,00 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 2000,00 2000,00 

Komunalinių paslaugų išlaidos 196000,00 196000,00 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų 
įsigijimo išlaidos 

4000,00 
4000,00 

Kitų prekių ir paslaugų išlaidos 40000,00 40000,00 



Darbdavių socialinė parama pinigais 10000,00 10000,00 

Stipendijos 68900,00 68900,00 

Iš viso 2517600,00 2517600,00 

 

3.1.2. Kompetencijų vertinimui organizuoti                                            9145,00 Eur 
3.1.3. Išeitinėms kompensacijoms mokėti, optimizuojant personalą       3401,00 Eur 
3.1.4. Valstybės rezervo lėšos dėl ukrainiečių apgyvendinimo               14807,00 Eur 
3.1.5. Iš Nacionalinio egzaminų centro gauta 47,15 Eur suma, skirta brandos egzaminų vykdymui 

apmokėti. 
3.2. Gautos Europos Sąjungos fondų lėšos: 

3.2.1. ESFA (neformaliajam ugdymui)                                                    2787,84 Eur 
3.2.2. CPVA - Žemaičių Naumiesčio (Sektorinio žuvininkystės praktinio mokymo centro) 

bendrabučio kapitaliniam remontui   
ir kitai žuvininkystės centro įrangai                                                 251 076,38 Eur     

   3.3.  Gautos lėšos iš Šilutės rajono savivaldybės mokinių pavėžėjimui        1342,75 Eur         

   3.4.  Gautos lėšos už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes                       94 723,08 Eur           

Panaudotos ne visos už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes gautos lėšos. Nepanaudotų lėšų likutis 
keliasi į ateinančius kalendorinius metus. 

 Likutis metų pradžioje buvo 45877,58 Eur, metų pabaigoje –   86695,00 Eur. 

2022 metais APVA Geoterminės katilinės įrengimui paskyrė finansavimą  270 000,00 Eur.  
 

4. Informacija apie įstaigos įsigytą turtą per finansinius metus 

     4.1. Per 2022 metus įsigyta ilgalaikio materialiojo turto 

Eil.Nr Invent. Nr. DK sąsk. Turto pavadinimas, Turto grupė Įsigijimo vertė 

1. IT-000602 1205401 Dyzelinio variklio 
valdymo sistema 

Kiti įreng. 12000,00 

2. IT-000603 1205401 Mokomasis apšvietimo ir 
signalinių įtaisų stendas 

Kiti įreng. 5999,00 

3. IT-000604 1205401 Mokomasis stabdžių 
sistemos stendas 

Kiti įreng. 3600,00 

4. IT-000605 1205401 Traktoriukas - žoliapjovė Kiti įreng. 2199,00 

5. IT-000606 1205401 Mokomasis benzininis 
variklis 

Kiti įreng. 12499,30 

6. IT-000608 1209401 Pacientų slaugos 
manekenas 

Kitas turtas 2499,00 

7. IT-000578 1209201 Bibliotekų fondas Knygos 299,76 

   Iš viso 39 096,06 

 



5. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus 

 

   2022 metais įstaiga patyrė sąnaudų už 2 700 022,04 Eur iš pagrindinės veiklos : 

5.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas                                     2096866,32 Eur 

5.2. Nusidėvėjimas ir amortizacija                                                         177939,85 Eur 

5.3.Komunalinių paslaugų ir ryšių                                                         185921,63 Eur 

    5.3.1. Ryšių sąnaudos                                                                          9313,45 Eur 

    5.3.2. Šildymas                                                                                    74444,65 Eur 

    5.3.3  Elektros sąnaudos                                                                      92041,94 Eur 

    5.3.4. Vandentiekio sąnaudos                                                              5860,45 Eur 

    5.3.5.  Kitos komunalinės sąnaudos (šiukšlių išvežimas ir pan.)       4261,14 Eur 

5.4. Transporto išlaikymo sąnaudos ( degalai, draudimas ir kt.)            15516,48 Eur 

5.5. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos                              1968,13 Eur 

5.6.  Sunaudotų atsargų sąnaudos                                                          29124,38 Eur 

5.7.  Socialinių išmokų sąnaudos                                                          50479,52 Eur 

    5.7.1.  Mitybos sąnaudos                                                                   37078,52 Eur 

    5.7.2.  Socialinės pašalpos (ligos, išeitinės pašalpos ir pan.)            13401,00 Eur.. 

5.8. Stipendijų sąnaudos                                                                        68900,00 Eur 

5.9. Kitų paslaugų sąnaudos (skalbimo, apsaugos ir kt. )                      29012,47 Eur 

Ir kitos pagrindinės veiklos sąnaudos. 

 

6. Įstaigos veiklos ekonominio, socialinio ir pagal įstaigos veiklos tikslus kitokio poveikio 
vertinimas 

Finansavimo šaltiniai Suma, Eur Komentaras 
Valstybės biudžeto 2545000,15 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos asignavimai ir Nacionalinio egzaminų 
centro apmokėjimas už brandos egzaminų vykdymą 

Europos Sąjungos fondų 
lėšos 

253864,22 Finansuojami: projektas „Žuvininkystės praktinio 
mokymo centro plėtra“ ir neformalusis moksleivių 
ugdymas  

Savivaldybės biudžeto 1342,75 Kompensacija moksleivių pavežimui į mokyklą 
Už suteiktas paslaugas 94723,08 Įstaigos gautos pajamos iš mokymų ir kitų veiklų. 
 

7. Įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 

  Įstaigos darbuotojų skaičius  finansinių metų pradžioje - 122 ir pabaigoje – 103 

 

 

 



 
8. Reikšmingi sandoriai 

 
2022 metais Šilutės profesinio  mokymo centras reikšmingų sandorių neturėjo.  

9. Sandoriai susijusiomis šalimis 

2022 metais įstaiga neturėjo sandorių su susijusiomis šalimis.  

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

kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms 

2022 metais šių išmokų nebuvo. 

11. Viešosios įstaigos išlaidos, išmokomos su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems 

asmenims, nurodytiems šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje. 

Šio išmokos nebuvo mokamos. 

              

         
 
        Direktorė                                                                                 Vilma Grigonienė  
 
 
 
 
 
PRITARTA  
Šilutės profesinio mokymo centro 
Tarybos (kolegialaus valdymo organo) 
2023 m. vasario 2 d. posėdyje 
Protokolo Nr. 1. 



Priedas Nr. 1 
Veiklos 2022 metais rezultatų pokyčiai. 

 
 
Nepažangių mokinių skaičius (pagal 2 pusmečio rezultatus 2022.06.30 dienai): 
Paaiškinimas: 
- baigiamųjų kursų mokinių, kurie nelaikė arba neišlaikė kvalifikacijos egzaminų, skaičius egzaminų – raudoname fone 
- nepažangių mokinių skaičius – geltoname fone 
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Bendrasis ugdymas Profesinis mokymas Bendri 
nepažangumo 

rezultatai 
2022 m.  

11 kl. 12 kl. 1 kursas 2 kursas 3 kursas Po 12 SUP 

21KP - 20KP - 21KP - 20KP 1 19KP 7 21ŽVT - 21VS -  
21AMA 2 20AMA 3 21AMA - 20AMA - 19AMA 12 21ŽVP - 21DS -  
21AMB - 20AMB 4 21AMB - 20AMB 2 19AMB 4 21EVP+T 5 20VS -  
21AP - 20AP 2 21AP - 20AP 1 19AP 6 21KST - 20DS -  
21PB 1 20VR 4 21PB 1 20VR - 19PB 3 21SDV - 19VS 6  
21VR 1   21VR -   19VR 2 21SDVT - 19DS 4  
          21SAVT -    
          20ŽVP 2    
          20KSP+T 2    
          20SDV -    

Mokinių skaičius 79 4 77 13 79 1 77 4 84 0 171 0 75 0 486 /22 
Nelaikė arba neišlaikė 
kvalifikacijos 
egzaminų 

         34  9  10  

Nepažangių mokinių 
klasėse/grupėse 
apimtis (%) 

5,1 % 16,9 % 1,3 % 5,2 % 0 % 0 % 0 % 4,5 % 

Vidutiniškai 
nepažangių mokinių 
pagal mokymo 
programas 11-12 kl. 
ir I-III kursuose 

10,9 % 3,2 % 40,5 % 5,3 % 13,3 % 15,4 % 

   Neįgijo kvalifikacijos 19,7 %  



 
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai 2022 metais:  

Egzaminas 2022 m. Išlaikė 
(proc.) 

2021 m. 

Pokytis 
lyginant su 

2021 
(+ / -) 

Laikė Išlaikė Išlaikė 
(proc.) 

Lietuvių k. 6 6 100% x x 
Matematika  6 0 0% x x 
Biologija  6 4 67% x x 
Fizika   1 0 0% x x 
Istorija  8 8 100% x x 
Geografija 15 14 93% x x 
Užs.k. anglų 19 3 83% x x 
Užs.k. rusų - - -   

         Iš viso: 61 34 55,7% 71,4% -15,7% 

 
Mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė 2022 metais: 
 

Egzaminas 2022 m. Išlaikė 
(proc.) 

2021 m. 

Pokytis lyginant su 
2021(+ / -) Laikė Išlaikė Išlaikė (proc.) 

Technologijos  40 33 82,5% x x 

Menai - - - x x 

Lietuvių kalba 
ir literatūra 

50  45 90% x x 

Iš viso 90 78 86,7% 80,6% +6,1% 

 
 
2021–2022 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos: 
 

Programos 
pavadinimas 

Valstybinis 
kodas 

Mokinių skaičius 2020.01.01 
 

Įmonės, kurioje 
vykdoma 

pameistrių 
praktinio 

mokymo dalis, jei 
vykdoma 

pameistrystė, 
pavadinimas 

Iš 
viso  

Iš jų 
pameistrių  

 Iš jų turinčių 
specialiųjų 
ugdymosi 
poreikių  

Kirpėjas  M43101201 15 - - - 

Kirpėjas P42101201 27 -   

Automobilių 
mechanikas 

M43071604 61 - - - 

Transporto 
priemonių 
remontininkas  

(P42071604) 25 -   

Ekspeditorius P43104109 10 - - - 



Žuvininkystės 
verslo darbuotojas  

M44083101 24 - - - 

Dažytojo – 
tinkuotojo 
padėjėjas 

P21073209  
33 - 33 - 

Virėjas  P42101303 15 - - - 

Virėjas P21101308  32 - 34 - 

Apdailininkas  P32073205  40 - - - 

Padavėjas ir 
barmenas 

P42101302 22 - - - 

Socialinio 
darbuotojo 
padėjėjas 

P43092301 40 - - - 

9 klasė  13  9  

10 klasė  15  6  

Iš viso:                                                   344 + 28     67 + 15  
 
 
 
2021–2022 m. m. vykdomos tęstinio profesinio mokymo programos (kai mokiniai priimti pagal 
švietimo ir mokslo ministro/ patvirtintą priėmimo planą): 
 

Programos 
pavadinimas 

Valstybinis 
kodas 

Mokinių skaičius 2020.01.01 
 

Įmonės, kurioje 
vykdoma 

pameistrių praktinio 
mokymo dalis, jei 

vykdoma 
pameistrystė, 
pavadinimas  

  Iš viso  Iš jų turinių 
specialiųjų 
ugdymosi 
poreikių  

Iš jų 
pameistrių 

Ikimokyklinio 
ugdymo 
pedagogo  
padėjėjas  

(T43092201) 20 - 11 7 Šilutės vaikų 
darželiai 

Ekspeditorius  T43104112 7 - - - 

Žuvininkystės 
verslo 
darbuotojas 

T43083101 17 - - - 

Kosmetikas  T43101202 24 - - - 

Socialinio 
darbuotojo 
padėjėjas 

T43092301 15 - - - 

Svečių 
aptarnavimo 
darbuotojas 

T43101305 12 - - - 

Iš viso: 95 - 11 x 

 



 
Šilutės PMC asmens įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos,  vertinimo rezultatai (2021 - 2022 m.m.)  

             
Eil. 
Nr. 

Kvalifikacijos 
teorinės dalies 
vertinama 
grupė 

Mokymo programos 
pavadinimas 

Mokymo 
programos 

kodas 

Įstojo 
mokinių 

Baigė 
programą 

Teorinės dalies 
vertinimas 

Praktinės dalies vertinimas 

Vertinta 
asmenų 

Įvertinta 
teigiamai 

Iš jų 
įvertinta 
teigiamai 
pakartotinai 

Vertinta 
asmenų 

Įvertinta 
teigiamai 

Iš jų 
įvertinta 
teigiamai 

pakartotinai 

Vertinimo 
vidurkis 

balais 

1 19 FPT                Finansinių paslaugų 
teikėjo 
modulinė profesinio 
mokymo 
programa 

M43041201 14 10 10 10   10 10   4,8 

2 19 LE Logisto ekspeditorius 
modulinė profesinio 
mokymo 
programa 

M43041701 12 10 10 10   10 10   7,7 

3 19 KP Kirpėjo modulinė  
profesinio mokymo 
programa  

M43101201 20 8 7 4   1 1   10 

4 19 AMA Automobilių mechaniko 
modulinė profesinio 
mokymo 
programa    

M43071604 24 15 14 8   7 7   7,3 

5 19 AMB Automobilių mechaniko 
modulinė profesinio 
mokymo 
programa    

M43071604 24 11 11 9   9 9   7,6 

6 19 PB Padavėjo ir barmeno 
modulinė 
profesinio mokymo 
programa  

M43101303 10 9 6 6   6 6   9 

7 19 VS Virėjo modulinė  
profesinio mokymo 
programa  

P21101308 13 13 11 7   7 7   8 

8 19 DS Dažytojo-tinkuotojo 
padėjėjo 
modulinė profesinio 
mokymo 
programa  

P21073209 12 11 9 7   7 7   7 



9 19 VR Virėjo modulinė  
profesinio mokymo 
programa  

M43101302 11 9 9 7   7 7   8,3 

10 19 AP Apdailininko 
(statybininko) 
modulinė profesinio 
mokymo 
programa  

M43073202 19 9 9 3   3 3   7,7 

11 20 ŽVVP Žuvininkystės verslo 
darbuotojo 
modulinė profesinio 
mokymo 
programa  

M44083101 19 19 18 18 1 18 18 1 8 

12 20 SAV Svečių aptarnavimo 
darbuotojo 
modulinė profesinio 
mokymo 
programa  

P43101306 8 7 7 7   7 7   7,6 

13 20 SDV Socialinio darbuotojo 
padėjėjo 
modulinė profesinio 
mokymo 
programa  

M44092001 13 12 12 12   12 12   8,9 

14 20 SDV-T Socialinio darbuotojo 
padėjėjo 
modulinė profesinio 
mokymo 
programa  

T43092001 17 17 16 16 7 16 16 7 8,6 

15 20 KS Kosmetiko modulinė  
profesinio mokymo 
programa  

P43101201 9 8 7 7   7 7   8 

16 
20 KS-T Kosmetiko modulinė  

profesinio mokymo 
programa  

T43101202 13 11 11 10   10 10   8,9 

17 
21 EVP Ekspeditorius modulinė 

profesinio mokymo 
programa  

P43104109 10 10 10 9   9 9   8,3 

18 
21 EVT Ekspeditorius modulinė 

profesinio mokymo 
programa  

T43104112 10 10 10 6   6 6   8,7 



19 

21 ŽVVT Žuvininkystės verslo 
darbuotojo 
modulinė profesinio 
mokymo 
programa  

T43083101 31 29 29 29   29 29   8,7 

20 

21 SAV-T Svečių aptarnavimo 
darbuotojo 
modulinė profesinio 
mokymo 
programa  

T43101305 14 13 13 13   13 13   8,3 

21 

21 SDV-T Socialinio darbuotojo 
padėjėjo 
modulinė profesinio 
mokymo 
programa  

T43092301 17 17 17 17   17 17   8,5 

Vidurkis   320 258 246 215 8 211 211 1 8,05 

   
          

  2021 spalio 1 d. baigiamųjų grupių mokinių skaičius viso 233 Išlaikymas 90,56 %      
 
 



Mokinių „nubyrėjimas“: 
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 Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso 479 33 6,97% 5,03% -1,94% 

Iš jų:    x x 

Perėjo mokytis į kitas mokyklas  3  x x 

Pakeitė gyvenamąją vietą  1  x x 

Dėl vaikų auginimo    x x 

Dėl ligos    X  x 

Dėl nepažangumo, pamokų 
nelankymo 

 12 
pokytis 
- +1 

 x x 

Dėl sunkių materialinių sąlygų    x x 

Išvyko į užsienį  5  x x 

Įsidarbino  9  x x 

Dėl kitų priežasčių  3  x x 

 
 
Mokinių lankomumas:  
 

Vidutiniškai 
1 mokinys 
per 2021- 
2022 mokslo 
metus 
praleido iš 
viso pamokų 

Vidutiniškai 
1 mokinys 
per  2020- 
2021 mokslo 
metus 
praleido iš 
viso pamokų 

Vidutiniškai 
1 mokinys 
per  2019- 
2020 mokslo 
metus 
praleido iš 
viso pamokų 

Vidutiniškai 1 
mokinys per 
2021- 2022 
mokslo  metus 
praleido 
pamokų dėl 
nepateisinamų 
priežasčių 

Vidutiniškai 1 
mokinys per 
2020- 2021 
mokslo  metus 
praleido 
pamokų dėl 
nepateisinamų 
priežasčių 

Vidutiniškai 1 
mokinys per 
2019- 2020 
mokslo  metus 
praleido 
pamokų dėl 
nepateisinamų 
priežasčių 

74,1 52,6 81,22 53,2 47,8 61,66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mokinių įsidarbinimas (2022 m. lapkričio 1 d.) ir palyginimas su (2021 m. lapkričio 1 d.): 
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Automobilių mechaniko 
(19ama 19amb) 
(330071606) 

16 12 6 50%  1  3   x 

Kirpėjo (19K) 
(M43101201) 

1  0 0%      1 x 

Logisto ekspeditoriaus 
(19LE) 
 (330041704) 

10 7 4 57%  1  2   x 

Finansinių paslaugų 
teikėjas 19 FPT 

10 8 5 63%    1 1   

Ekspeditoriaus (21EVP) 
(P43104109) 

9 9 7 78%       x 

Ekspeditoriaus (21EVT) 
(T43104112) 

6 6 4 67%       x 

Žuvininkystės verslo 
darbuotojo (20žvp) 
(M44083101) 

17 16 6 38%    1   x 

Žuvininkystės verslo 
darbuotojo (21ŽVT) 
(T43083101) 

29 26 11 42%  1  1  1 x 

Virėjo  (19VS) 
(217101301) 

7 6 3 50%     1  x 

Apdailininko 
(statybininko)   (19DS)        
(217073201) 

7 5 2 40%    1 1  x 

Padavėjo barmeno 
(19PB) 
(M43101303) 

6 4 4 100%    1 1  x 



Virėjo (19VR) 
(330101306) 

7 6 4 67%      1 x 

Apdailininko 
(statybininko)  (19AP)    
   (330073205)    

3 3 3 100%       x 

Kosmetikas (20KS) 
(M44101202) 

7 6 1 17%      1 x 

Kosmetikas (20KST) 
(T44101202) 

10 8 2 25%    1  1  

Svečių aptarnavimo 
darbuotojas 
(20SAV) 
(M44101502) 

7 7 2 29%       x 

Svečių aptarnavimo 
darbuotojas 
(21SAVT) 
(T43101305) 

13 11 6 54%    2   x 

Socialinio darbuotojo 
padėjėjas (20SDV) 
(M44092001) 

12 12 6 50%       x 

Socialinio darbuotojo 
padėjėjas (20SDVT) 
(T44092001) 

9 8 6 75%      1  

Socialinio darbuotojo 
padėjėjas (21SDVT) 
(T44092001) 

17 14 5 36%    3    

           x 

Iš viso 203 174 87 50%  3  16 4 6 67,8% 

 
 
Mokytojų kvalifikacinių kategorijų įgijimas: 
 

 
 

Kvalifikacija 

Proc. nuo bendro 
profesijos mokytojų 

skaičiaus 
 

Pokytis 
lyginant su 
2021 metais 

(+ / -) 

Proc. nuo bendro 
bendrojo ugdymo 

mokytojų skaičiaus 

Pokytis 
lyginant su 
2021 metais 

(+ / -) 
2022 m. 2021 m.  2022m. 2021 m.  

Vyr. 
mokytojų 

55,7% 56,8% -1,1 28,5% 25% +3,5 

Mokyt. 
Metodininkų  

11,9% 15,9% -4,0 
(pokytis dėl 
mokytojų sk. 
sumažėjimo) 

71,5% 68,7% +2,8 

Ekspertų - - - - -  
 
Neformalus mokinių ugdymas: 

- Mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo ugdymo būrelius ŠPMC 2021–2022 m. m., 
skaičius  94 mokiniai (2020-2021 m.m. – 96),  

- Valandų, skirtų neformaliajam vaikų švietimui 2021–2022   m. m., panaudojimas: panaudota 
320 val. 

- neformaliojo vaikų švietimo ugdymo būrelių skaičius 2022 metais – 5 vnt. 



Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose:  

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Priimančioji šalis Dalyvių 
skaičius 

2022 metais 

Dalyvių 
skaičius 

2021 metais 

Dalyvių 
pokytis 

lyginant su 
2021 

metais  
(+  / - ) 

2022 m. Centre konsorciumo pagrindais buvo įgyvendinami trys Erasmus+ programos 
projektai: 

1. Erasmus+ projektas Nr. 
2020-1-LT01-KA102-
077480 „Saugios ir atviros 
mokymosi aplinkos 
kūrimas“ (iki 2022.05.31)  

 
Italija 
Malta 

Turkija 

0 mokinių ir  
4 profesijos 
mokytojai 

x x 

2. Erasmus +  projektas Nr. 
2021-1-LT01-KA121-VET-
000005876 (iki 2022.11.31)  

          Italija  
Malta 

Ispanija 
Čekija 

16 mokinių ir 
8 profesijos 
mokytojai 

x x 

3. Erasmus+  projektas 2022-
1-LT01-KA121-VET-
000053753 (iki 2023.08.30)  
 

 
Italija 

Portugalija 
Ispanija 

10 mokinių ir  
2 profesijos 
mokytojas 

x x 

Iš viso: 26 mokiniai ir 
14 profesijos 

mokytojų 

14 mokinių ir 
9 profesijos 
mokytojai 

+12 
mokinių ir 

+5 
profesijos 
mokytojai 

 

Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose 2022 
metais: 

Konkurso 
pavadinimas 

Dalyvavusių 
profesijos 
mokytojų 
skaičius 

Dalyvavusių 
mokinių  
skaičius 

Konkurso vieta Laimėtos vietos 

Meistriškumo 
konkursas 
„Geriausias jaunasis 
automechanikas 
2022“  (organizatoriai 
– kompanija Inter 
Cars Lietuva) 

3 1 Klaipėdos 
paslaugų ir verslo 
mokykla 

- 

o meistriškumo 
konkursas-paroda 
„Kalėdinė fėja“ 

1 2 Marijampolės 
profesinio 
rengimo centras 

mokinėms Živilei 
Ragauskaitei ir Kristinai 
Tenikaitytei įteikti konkurso 
organizatorių padėkos raštai 
už pristatytų šukuosenų 
modelius 

dalyvauta 
„Tarptautiniame 
nuotoliniame 
profesinio mokymo 

1 1 Kauno technikos 
profesinio 
mokymo centras 

- 



įstaigų mokinių anglų 
kalbos konkurse“ 
Regioninis konkursas 
„Geriausias vakarų 
regiono 
automechanikas 
2022“. 

2 1 Klaipėdos 
paslaugų ir verslo 
mokykla 

- 

 
 
Profesinio mokymo 2022 metais organizavimas asmenims (išskyrus tuos asmenis, kurie priimti 
pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priėmimo vietų planą): 
 
Mokymų pavadinimas Kompetencijas 

įgijusių asmenų 
skaičius 

1. Traktorininko TR1, TR2, SZ kategorijai įgyti  21  
(Pastaba: 2021 metais – 19 
asmenų) 

2. Mokymai pagal Ūkininkavimo pradmenų kursų programą asmenų 
lėšomis 

- 

3. Mokymai pagal laivavedybos kursų programą 19 
(Pastaba: 2021 metais – 19 
asmenų) 

Iš viso: 40 
(Pastaba: 2021 metais – 38) 

 
 
 
 

 
 



 
 
Priedas Nr.2  
Žuvininkystės sektorinio profesinio praktinio mokymo centro  
įveiklinimas 2022 metais. 

 
 
 
 
 

Žuvininkystės sektorinio profesinio praktinio mokymo centro, žuvininkystės politikos formavimo atstovų,  mokslinių tyrimų institucijų 
partnerystė 2022 metais. 

 
1. Vykdytos 2022 metais veiklos,  skatinančios žuvininkystės srities  mokslo žinių ir technologijų sklaidos procesus: 

 
Eil. 
Nr. 

Data Įstaigos pavadinimas Moksleivių 
grupės 

Veiklos turinis 

1. 2022 05 18 Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija 1-4 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 
1SUT-29 

2. 2022 05 18 Telšių „Atžalyno“ progimnazija 1-4 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

3. 2022 05 18 Telšių „Atžalyno“ progimnazija 5-8 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

4. 2022 05 19 Šiaulių r. Kairių jungtinė mokykla 1-4 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

5. 
2022 05 19 Šiaulių r. Kairių jungtinė mokykla 5-8 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 

Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

6. 
2022 05 19 Plungės r. Kulių gimnazija 1-4 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 

Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 



7. 2022 05 19 Plungės r. Kulių gimnazija 5-8 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

8. 2022 05 23 Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio 
gimnazija 

1-4 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

9. 2022 05 23 Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio 
gimnazija 

5-8 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

10. 2022 05 25 Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės 
gimnazija 

1-4 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

11. 2022 05 25 Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės 
gimnazija 

5-8 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

12. 2022 05 26 Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija 1-4 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

13. 2022 05 26 Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija 5-8 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

14. 2022 05 27 Tauragės r. Skaudvilės gimnazija 5-8 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

15. 2022 05 27 Telšių „Germanto“ progimnazija 5-8 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

16. 2022 05 30 Skuodo r. Ylakių gimnazija 1-4 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

17. 2022 05 30 Skuodo r. Mosėdžio gimnazija 5-8 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

18. 2022 05 31 Kėdainių r. Šėtos gimnazija 1-4 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

19. 2022 05 31 Kėdainių r. Šėtos gimnazija 5-8 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 



20. 2022 06 01 Skuodo r. Mosėdžio gimnazija 1-4 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

21. 2022 06 01 Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla 1-4 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

22. 2022 06 01 Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla 5-8 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

23. 2022 06 01  Skuodo r. Aleksandrijos pagrindinė mokykla 5-8 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

24. 2022 06 09 Radviliškio r. Šeduvos gimnazija 5-8 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

25. 2022 06 10 Skuodo r. Ylakių gimnazija 5-8 Įgyvendinta žuvininkystės edukacinė programa -  "Išauginta Europos 
Sąjungoje" pagal 2022 m. gegužės 26 d. pažintinių edukacinių  
organizavimo renginių mokymo įstaigoje paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29 

26. 2022.04.13 Žemaičių Naumiesčio gimnazija 20 mokinių Pažintis su akvakultūra, žuvų anatomija, įtrauki edukacinė ekskursija. 

27. 2022.05.24 Darželis "ŽIBUTĖ" 20 mokinių Pažintis su akvakultūra, žuvų anatomija, įtrauki edukacinė ekskursija. 

28. 2022.05.27 Šilutės Pamario progimnazija   23 mokinių Pažintis su akvakultūra, žuvų anatomija, įtrauki edukacinė ekskursija. 

29. 2022.05.27 Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis 13 mokinių Pažintis su akvakultūra, žuvų anatomija, įtrauki edukacinė ekskursija. 

30. 2022.05.30 Vilkyčių pagr. mokykla 20 mokinių Pažintis su akvakultūra, žuvų anatomija, įtrauki edukacinė ekskursija. 

31. 2022.06.06 Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla,  13 mokinių Pažintis su akvakultūra, žuvų anatomija, įtrauki edukacinė ekskursija. 

32. 2022.04.25 Žemaičių Naumiesčio gimnazija 29 mokinių Pažintis su akvakultūra, žuvų anatomija, įtrauki edukacinė ekskursija. 

33. 2022.06.08 Šilutė, darželis "AŽUOLIUKAS"   20 mokinių Pažintis su akvakultūra, žuvų anatomija, įtrauki edukacinė ekskursija. 

34. 2022.06.08 Diemedžio UC (Švėkšnos mstl.) 6 mokiniai Pažintis su akvakultūra, žuvų anatomija, įtrauki edukacinė ekskursija. 

35. 2022.06.13 Šilutė, darželis "AŽUOLIUKAS" "Obuoliukai"  20 mokinių Pažintis su akvakultūra, žuvų anatomija, įtrauki edukacinė ekskursija. 

36. 2022.06.13 Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla,  14 mokinių Pažintis su akvakultūra, žuvų anatomija, įtrauki edukacinė ekskursija. 

37. 2022.06.14 Martyno Jankaus pagrindinė mokykla  36 mokiniai  Pažintis su akvakultūra, žuvų anatomija, įtrauki edukacinė ekskursija. 

38. 2022.06.16 Vainuto gimnazija 58 mokiniai Pažintis su akvakultūra, žuvų anatomija, įtrauki edukacinė ekskursija. 

39. 2022.06.17 Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija 18 mokinių Pažintis su akvakultūra, žuvų anatomija, įtrauki edukacinė ekskursija. 



40. 2022.11.24 Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija  20 mokinių Pažintis su akvakultūra, žuvų anatomija, įtrauki edukacinė ekskursija. 

Iš viso renginių ir dalyvių pagal įgyvendintą žuvininkystės edukacinę programą  "Išauginta Europos Sąjungoje" pagal paslaugų sutartį Nr. 1SUT-29: 
- renginių skaičius – 25 vnt., 
- dalyvavusių asmenų skaičius – 625 mokiniai, 
- mokytojų skaičius – 50 mokytojų. 
Iš viso renginių Šilutės rajono mokiniams: 
- renginių skaičius – 15 vnt. 
- dalyvavusių asmenų skaičius - 313 mokinių. 
Iš viso  suteiktos mokymo paslaugų 2022 metais   –  938 mokiniams. 

 
 

2. ŽSPMC veikla žuvininkystės srities  mokslo žinių ir technologijų populiarinimui skatinant žuvininkystės įmonių kūrimąsi, įmonių, smulkių ir 
vidutinių žuvų augintojų bei  fizinių asmenų konsultavimą. Tenkinami viešieji interesai, vykdant visuomenei naudingą veiklą tam tikro (-ų) regiono (-ų) 
mastu, suteikta parama gyvenamosios vietovės bendruomenėms. 

 

Eil. Nr. Data 
Įstaigos, įmonės 

pavadinimas, fizinio asmens 
vardas, pavardė 

Telefono 
numeris 

Lankytojų 
skaičius 

Trukmė 
val. 

Veiklų/konsultacijų turinys 

1. 2022-01-01 -
2022-12-31 

Laimonas Noreika 868969283 1 50 Žuvų veisimas ir auginimas, žuvų profilaktika tvenkiniuose, 
profilaktikos priemonės, medžiagos ir metodai. 

2. 2022-10-11 -
2022-10-01 

Darius Šimkus, UAB 
"Trofėjas" 

861184128 1 6 Gyvų žuvų gabenimas, žuvų auginimas tvenkiniuose 

3. 2022-01-01 -
2022-06-01 

Donatas Luštikas 861146720 1 2 Akvakultūra, žuvų auginimas uždaros apytakos akvakultūros 
sistemose 

4. 2022-01-01 -
2022-06-01 

Jonas Lelys 865562366 1 6 Akvakultūra, žuvų auginimas uždaros apytakos akvakultūros 
sistemose 

5. 2022-01-01 -
2022-12-31 

Raimundas Arlauskas 865454257 1 3 Upėtakių auginimas tvenkiniuose, priežiūra, ligų profilaktika. 

6. 2022-01-01 -
2022-12-31 

Tadas Račkauskis 861163629 1 3 Lydekų veisimas ir jauniklių paauginimas 

7. 2022-04-18-20 Vincas Murauskas 868637756 1 2 Namų valdos tvenkinio priežiūra 
8. 2022-03-22 www.mailius.lt ,                             

Darius Šimkus, Žalgirio g. 
108-103, LT-09300 Vilnius, 
Lietuva 

+37064584614 500 8 Internetinis seminaras. Tema- tvenkinių įrengimas ir 
priežiūra. Tvenkinio priežiūra, žuvų rūšių parinkimas ir 
įžuvinimas, žuvų profilaktika tvenkiniuose. 



9. 2022-05-25 www.mailius.lt ,                             
Darius Šimkus, Žalgirio g. 
108-103, LT-09300 Vilnius, 
Lietuva 

+37064584614 500 8 Internetinis seminaras. Tema- žuvų šėrimas. Žuvų šėrimas 
tvenkiniuose, šėrimo technologija tvenkiniui, visaverčiai 
pašarai pašarai žuvims 

10. 2022-01-01 -
2022-12-31 

Ūkininkas Vaidas Arnašius 865053655 1 24 Tvenkinio įrengimas, jo priežiūra, vandens kokybės valdymas, 
žuvų parinkimas ir auginimas 

11. 2022-01-01 -
2022-06-01 

Tomas Gūžė 864520550 1 4 Upėtakių įveisimas ir auginimas, tvenkinio priežiūra, žuvų 
rūšių parinkimas, suderinimas ir auginimas.  

12. 2022-01-01 -
2022-12-31 

Kęstutis Lazdauskis, "Vilaza" 
UAB vadovas. Adresas 
Melioratorių g. 12-1, Gargždai, 
LT-96145 Klaipėdos r. 

861696357 1 16 Upėtakių auginimas tvenkiniuose, vandens kokybės valdymas, 
žuvų  priežiūra, ligų profilaktika. 

13. 2022-01-01 -
2022-12-31 

UAB "Rusnės tvenkiniai" 
direktorius Vilius Šimelionis 

862957289 1 4 Akvakultūros  auginimas tvenkiniuose, tvenkinių priežiūra, 
žuvų veisimas. 

IŠ VISO: 1011 140   
3. Bendradarbiauta 2022 metais su universitetais, žuvininkystės srities mokslininkais, skatinami mokslo ir verslo ryšiai, propaguojama inovacinė 
kultūra,  patenkinti kiti viešieji interesai. 

Eil. Nr. Data Įstaigos, įmonės 
pavadinimas, fizinio asmens 

vardas, pavardė 

Telefono 
numeris 

Lankytojų 
skaičius 

Trukmė 
val. 

Veiklų/konsultacijų turinys 

1. 2022 m. spalio 
lapkričio mėn.  

Vytauto didžiojo universiteto, 
Žemės ūkio akademijos 
vandens katedros dėstytojas 
prof. dr. Algirdas Radzevičius,  
 
UAB „KINTAI“ žuvininkystės 
specialistas Egidijus 
Žymančius. 

Mob. telefono Nr. : +370 68736574 
Teleno Nr.: (8 37) 752393 
El. pašto 
adresas:  algirdas.radzevicius@vdu.lt ; 
 
Mob. telefono Nr. : +37068673233 
El. pašto adresas: 
egidijus.zymancius@gmail.com 

Įgyvendintos veiklos, susijusias su naujo turinio kvalifikacijų 
formavimu - 2022 metais Lietuvos profesinio rengimo sistemą 
papildė nauja Akvakultūros ūkio darbuotojo modulinė profesinio 
mokymo programa (P42083101, P43083101, T43083102). Naujos 
programos kūrime dalyvavo 7 profesijos mokytojai  taip pat Vytauto 
didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos vandens katedros 
dėstytojas prof. dr. Algirdas Radzevičius bei UAB „KINTAI“ 
žuvininkystės specialistas Egidijus Žymančius. (Programa skelbiama 
KPMPC interneto svetainėje 
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-
istekliai/modulines-profesinio-mokymo-
programos/?id=58&search=). 

2. 2022-01-01 
2022-12-23 

Klaipėdos universitetas, KU 
Botanikos sodas, direktorė dr. 

846398831;  
861640371; 
861460520 

3 6 Bendradarbiavimas su Klaipėdos Universitetu, įgyvendinant  
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę 
„Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities 



Asta Klimienė, dr. Klimas, 
asist. Gintautas Norvilas 

„Parama parodomiesiems projektams irinformavimo veiklai“ 
projekte Nr. 14PA-KL-19-1-08701-PR001 „Aplinką 
tausojančios ir jos taršą mažinančios inovatyvios akvaponikos 
naudojimas“ 

3. 2022-01-01 
2022-12-23 

Bendradarbiavimo sutartis su 
Klaipėdos universiteto 
botanikos sodu, direktorė dr. 
Asta Klimienė 

861640371 2 80 Eksperimentinis darbas, nuolatinė veikla. Parodomojo projekto 
modulio tyrimų atlikimas, duomenų kaupimas bei 
analizavimas, pagal projekto Nr. 14PA-KL-19-1-08701-PR001 
„Aplinką tausojančios ir jos taršą mažinančios inovatyvios 
akvaponikos naudojimas“ reikalavimus 

4.  2022 m. kovo – 
gegužės mėn. 

www.mailius.lt 
Darius Šimkus, Žalgirio g. 
108-103, LT-09300 Vilnius, 
Lietuva 

+37064584614 12 6  Internetiniai seminarai visuomenei pagal temas:  tvenkinių 
įrengimas ir priežiūra, žuvų rūšių parinkimas ir įžuvinimas, 
žuvų profilaktika tvenkiniuose, žuvų šėrimas tvenkiniuose, 
šėrimo technologija tvenkiniui, visaverčiai pašarai žuvims. 

IŠ VISO: 17 92   
IŠ VISO ŽSPMC per 2022 metus: 1028 232   

 

 
 
 
 
 
 

 
 


