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2022 metais Marijampolės profesinio rengimo centro ( toliau - Marijampolės PRC) veikla buvo 

vykdoma pagal Marijampolės PRC tarybos (kolegialaus valdymo organo) 2021 m. gruodžio 29 d. 

posėdžio protokolo Nr. PR1-6 nutarimu patvirtintą Marijampolės PRC strateginį veiklos planą 2022–

2026 metams ir 2022 m. Marijampolės PRC veiklos planą.  

Marijampolės PRC dalininkas - Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Dalininkas atlieka 

funkcijas, įteisintas Marijampolės profesinio rengimo centro įstatuose, patvirtintuose Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022m. kovo 2 d. įsakymu  Nr.V-339. 

 2022 m. Marijampolės PRC pedagoginiai darbuotojai: direktorius, 2 direktoriaus pavaduotojai, 

6 skyrių vedėjai, 2 metodininkai, praktinio mokymo vadovas, sektorinio praktinio mokymo centro 

vadovas, 55 bendrojo ugdymo ir 118 profesijos mokytojų, 4 socialiniai pedagogai, 1 psichologas, 1 

specialusis pedagogas, 2 karjeros specialistai.  

Spalio 1 d. mokėsi 2185 mokiniai, 24 proc. daugiau nei 2021 m. Nuo 2022m. rugsėjo1d. 

pradėtas suaugusiųjų mokymas pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Spalio 1d.  pagal 

suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas mokėsi 257 asmenys. 152 bendrojo ugdymo 

mokiniai mokėsi pasirinktus profesinio mokymo programų modulius.  

2022 m. Marijampolės PRC buvo vykdoma: pagrindinio ugdymo programa 9–10 klasių 

mokiniams; suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, automobilių mechaniko ir 

transporto priemonių remontininko profesinio mokymo programos, įgyvendinamos kartu su pagrindinio 

ugdymo programos antrąja dalimi ir vidurinio ugdymo programa (eksperimentas); 18 vidurinio ugdymo 

ir profesinio mokymo programų asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą; 3 pirminio profesinio 

mokymo programos asmenims, turintiems ne žemesnį kaip pradinis išsilavinimą; 9 pirminio profesinio 

mokymo programos asmenims, turintiems ne žemesnį kaip pagrindinis išsilavinimą; 18 pirminio 

profesinio mokymo programų asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą; 3 tęstinio profesinio mokymo 

programos asmenims, turintiems ne žemesnį kaip pradinis išsilavinimą; 14 tęstinio profesinio mokymo 

programų asmenims, turintiems ne žemesnį kaip pagrindinis išsilavinimą; 16 tęstinio profesinio mokymo 

programų asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą; 4  profesinio mokymo programos specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems asmenims. 

Profesinis mokymas buvo vykdomas pagal 11 švietimo sričių: menai, verslas ir 

administravimas, informacijos ir ryšio technologijos, inžinerija ir inžinerinės profesijos, gamyba ir 

perdirbimas, architektūra ir statyba, sveikatos priežiūra, socialinė gerovė, paslaugos asmenims, žemės 

ūkis, transporto paslaugos. Daugiausiai mokinių mokėsi pagal inžinerija ir inžinerinės profesijos  



švietimo srities profesinio mokymo programas, sparčiai augo besimokančių pagal sveikatos priežiūros ir 

socialinės gerovės švietimo sričių profesinio mokymo programas skaičius. 

2022 m. Marijampolės PRC buvo siekiama šių strateginių tikslų: teikti kokybišką ugdymą, 

garantuojantį mokymo/si veiksmingumą ir kiekvieno mokinio pažangą; užtikrinti tvarias, mokymo(si) 

poreikius atitinkančias edukacines aplinkas; skatinti skaidrumą, atskaitomybę, taikios ir įtraukios 

bendruomenės kūrimą.   

Įgyvendinant pirmo strateginio tikslo (teikti kokybišką ugdymą, garantuojantį mokymo/si 

veiksmingumą ir kiekvieno mokinio pažangą) uždavinius, pasiekti rezultatai: 

2022 m. laikotarpiu licencija buvo papildyta naujomis profesinio mokymo programomis: 

transporto priemonių remontininkas, transporto priemonių elektronikas, motorinių transporto priemonių 

keleiviams vežti vairuotojas, duonos ir pyrago gaminių kepėjas.  

2022 m. kvalifikaciją įgijo 800 mokinių, 7,4 proc. daugiau nei 2021 m.  Absolventų 

įsidarbinimas siekia 78 proc., pagal specialybę - 42 proc. 

Vidurinio ugdymo programą baigė  224 mokiniai, 6 proc. daugiau nei 2021 m. 

Pameistrystės mokymo(si) forma 2022m. mokėsi 28 proc. asmenų (18 proc. daugiau nei 2021 

m.). Aktyvinant mokymąsi pameistrystės forma, 2022 m. Marijampolės PRC įgyvendino ES struktūrinių 

fondų projektus: „Marijampolės profesinio rengimo centro mokinių praktinių įgūdžių įgijimas realioje 

darbo vietoje“ (09.4.1-ESFA-T-736-01-0006), kuriame dalyvavo 28 įmonės ir pameistrystės mokymosi 

forma mokėsi 84 mokiniai ir „Marijampolės PRC mokinių mokymas(-is) pameistrystės forma“ (09.4.1-

ESFA-T-736-03-0002), kuriame dalyvavo 14 įmonių ir pameistrystės mokymosi forma mokėsi 31 

mokinys.  

Marijampolės PRC sudarytos palankios sąlygos profesijos mokytis specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams. 2022 m. 55 mokiniai mokėsi 4 programose: virėjo, floristo, dažytojo- 

tinkuotojo padėjėjo ir siuvėjo operatoriaus. 

Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų ir Žemės ūkio technologijų 

sektoriniuose praktinio mokymo centruose praktinis mokymas vyko kelininko, melioratoriaus, 

automechaniko, transporto priemonių remontininko, motorinių transporto priemonių kroviniams vežti 

vairuotojo, sandėlio operatoriaus, technikos priežiūros verslo darbuotojo, žemės ūkio darbuotojo 

profesijų mokiniams- tai sudaro 43 proc. visų besimokančių profesinio mokymo programose mokinių.  

15 proc. Marijampolės PRC mokinių dalį mokymo programos mokėsi kituose sektoriniuose 

praktinio mokymo centruose:  Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre - 36 

automatinių sistemų mechatroniko programos mokiniai, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio 

mokymo centre - 66 motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo programos mokiniai, 

Alytaus profesinio rengimo centre - 35 apdailininko programos mokiniai, profesinio mokymo centre 

,,Žirmūnai" - 6 padavėjo ir barmeno programos mokiniai, Utenos regioniniame profesinio mokymo 

centre – 30 maisto pramonės darbuotojo ir virėjo programų mokinių, Karaliaus Mindaugo profesinio 

mokymo centre- 41 kirpėjo programos mokinys.  

2022 m. Marijampolės PRC veikė 18 neformaliojo švietimo būrelių, kuriuose dalyvavo 266 

mokiniai: Vilkaviškio skyriuje 3 būreliai, 39 mokiniai; Gimnazijos skyriuje 5 būreliai, 79 mokiniai; 

Paslaugų skyriuje 4 būreliai, 55 mokiniai; K. Naumiesčio skyriuje 6 būreliai, 93 mokiniai.  

 Įgyvendinant uždavinį „Tobulinti pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą mokiniams“ 

2022 m. vyko individualios ir grupinės konsultacijos mokiniams, patiriantiems mokymo(si) sunkumų, 

pagal mokytojų sudarytą konsultacijų grafiką, moduliai valstybinius brandos egzaminus laikantiems 

mokiniams. Marijampolės, Kudirkos Naumiesčio ir Vilkaviškio skyriuose veikė Vaiko gerovės 

komisijos, materialinė parama skirta 100 mokinių (29 644,00 Eur): nemokamas maitinimas - 57 

mokiniams, nemokamas bendrabutis - 8 mokiniams, socialinė parama - 35 mokiniams.  



Tobulinant darbuotojų pedagogines ir vadybines kompetencijas, kvalifikaciją patobulino 224 

darbuotojai, iš jų 169 pedagogai. 97,7 proc. mokytojų atnaujino skaitmenines kompetencijas, 80 proc. 

mokytojų išklausė seminarus, skirtus pamokos kokybei užtikrinti. 100 proc. mokytojų tobulino darbo 

virtualioje aplinkoje MOODLE įgūdžius. Profesijos mokytojai tobulino kompetencijas pas darbdavius, 

užsienio šalių mokymo ir verslo įmonėse, kitų mokymo įstaigų sektoriniuose praktinio mokymo 

centruose. 2022 m. birželio mėnesį organizuotas mokytojų profesinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo 

savianalizės (įsivertinimo) už 2021-2022 m. m. atlikimas. Savianalizę (įsivertinimą) atlikusių mokytojų 

dalis – 100 proc. 

Įgyvendinant antro strateginio tikslo (užtikrinti tvarias, mokymo(si) poreikius atitinkančias 

edukacines aplinkas) uždavinius, 2022 m. laikotarpiu: 

• Modernizuotas Marijampolės skyriaus bendrabutis (atlikti bendrabučio išorės šiltinimo 

darbai); 

• Įsigyta žemės ūkio ir melioracijos bei kelių statybos mokomoji technika; 

• Įrengta praktinio mokymo bazė kirpėjo ir kosmetiko specialybių mokiniams; 

• Įrengta atvira jaunimo erdvė Marijampolės B korpuse ir Vilkaviškio skyriuje;  

• Atnaujintos mokymo(si) erdvės ir įsigytas inventorius slaugytojo padėjėjo, virėjo, maisto 

pramonės darbuotojo specialybių praktiniam mokymui; 

• Įrengtos patalpos, sektorinių praktinio mokymo centrų plėtrai, įrengiant metalo apdirbimo 

ir mechatronikos mokymo bazėms. 

2022 m. Marijampolės PRC vyko suaugusiųjų mokymai, A, B, C, CE, D kategorijų motorinių 

transporto priemonių ir junginių su priekabomis vairuotojų pirminis mokymas, motorinių transporto 

priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programos kursai (95 kodas), 

traktorininko, jaunojo ūkininko mokymo kursai ir kiti mokymai asmenims iš Užimtumo tarnybos, kursai 

išorės klientams. Apmokyta 490 asmenų.  Įgyvendinant projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra 

suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“, kurį koordinuoja 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, 2022 m. apmokyti 74 asmenys: Gipskartonio 

plokščių montavimo neformaliojo profesinio  mokymo programa- 12 dalyvių; Remonto ir apdailos darbų 

neformaliojo profesinio mokymo programa- 12 dalyvių; Automobilių kondicionavimo sistemų techninė 

priežiūra ir remontas - 10 dalyvių; Nesudėtingų juosmeninių ir petinių drabužių siuvimas- 10 dalyvių; 

Elektromobilių eksploatavimo pagrindai- 10 dalyvių; Ekologinė žemdirbystė- 10 dalyvių; Molio 

paslaptys- 10 dalyvių. 

Siekiant įveiklinti Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų ir Žemės ūkio 

technologijų sektorinius praktinio mokymo centrus ir suteikti galimybę kitų profesinio mokymo įstaigų 

mokiniams dalį programos mokytis Marijampolės PRC sektoriniuose praktinio centruose,  įgyvendinti  

du ES struktūrinių fondų finansuojami projektai – „Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC 

melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre“ (09.4.1-ESFA-

T-736-02-0006) ir ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų 

praktinio mokymo centre“ (09.4.1-ESFA-T-736-02-0009). Sektoriniuose centruose 2022 m. mokėsi 161 

kitų profesinio mokymo įstaigų mokinys:  Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras -18 mokinių, 

Kauno technikos profesinio mokymo centras – 16 mokinių, Raseinių technologijos ir verslo mokykla – 

20 mokinių, Vilniaus agroekologijos mokymo centras -26 mokiniai, Biržų technologijų ir verslo mokymo 

centras – 25 mokiniai, Panevėžio profesinio rengimo centras – 10 mokinių, Smalininkų technologijų ir 

verslo mokykla – 30 mokinių, Alytaus profesinio rengimo centras – 5 mokiniai, Vilkijos žemės ūkio 

mokykla – 5 mokiniai, Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla – 6 mokiniai.  

Sektoriniuose praktinio mokymo centruose vyko seminarai Marijampolės regiono ūkininkams, 

įmonių darbuotojams (Sumaniųjų technologinių sprendimų taikymas žemės ūkyje,  Inovatyvūs želdynai 



kaimiškoje aplinkoje ir jų derėjimo prie aplinkos analizė,  Akvaponika: žuvų ir augalų auginimo sistemų 

simbiozė). Dalyvavo 56 asmenys. 

Įgyvendinant trečio strateginio tikslo (skatinti skaidrumą, atskaitomybę, taikios ir įtraukios 

bendruomenės kūrimą ) uždavinius, 2022 m. laikotarpiu: 

Atliktas Marijampolės PRC personalo lyginamasis mikroklimato tyrimas, Marijampolės PRC 

infrastruktūros personalo pasitenkinimo darbu tyrimas, 9, 10 klasių ir I kurso mokinių adaptacijos 

tyrimas, mokinių mokymosi motyvacijos ir pasitenkinimo mokymusi tyrimas, darbdavių apklausa 

„Pameistrystės iššūkiai“. 

2022 m. Marijampolės PRC įdiegta ISO 9001-2015 kokybės vadybos sistema (sritys- profesinis 

mokymas; formalus profesinis mokymas su viduriniu ugdymu; pagrindinis ugdymas; profesinio mokymo 

programų rengimas ir tobulinimas; neformalus švietimas), atliktas išorės ir vidaus kokybės auditas. 

Įgyvendindamas kokybės politiką, Marijampolės PRC įsipareigoja: teikti mokymą, atitinkantį teisės aktų, 

susijusių su švietimu, reikalavimus; tobulinti pedagoginio ir administracinio personalo kvalifikaciją, 

užtikrinant darbuotojų atsakomybę už savo darbo kokybę; tobulinti kokybės vadybos sistemą ir užtikrinti 

jos efektyvumą, reaguoti į išorinės aplinkos pokyčius, pašalinti paslaugų kokybei trukdančias priežastis; 

skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą, aktyvinti vidinę ir išorinę komunikaciją. Vadovybė užtikrina, 

kad Marijampolės PRC kokybės politika ir tikslai būtų visiems suprantami, diegiami visuose veiklos 

lygiuose ir jų būtų laikomasi; periodiškai peržiūri ir atnaujina kokybės politiką ir kokybės tikslus, kad jie 

išliktų aktualūs; sudaro sąlygas pedagoginiam ir administraciniam personalui kokybiškai dirbti. 

Tenkinant mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikius, siekiant ugdyti bendrąsias ir profesines 

kompetencijas Marijampolės PRC 2022 m. organizavo 7 profesinio meistriškumo  ir 2 bendrojo ugdymo 

konkursus, dalyvavo 24 profesinio meistriškumo (jų tarpe 4 tarptautiniai)  ir 5 bendrojo ugdymo 

konkursuose. Laimėta 8 pirmos, 13 antrų ir 7 trečios vietos. 

Žymiausi pasiekimai- I vietos:   

• Darbdavių organizuotame Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Geriausias 

jaunasis automechanikas  2022“( Jonas Akelaitis, automobilių mechaniko mokymo programa) ir teisė 

dalyvauti tarptautiniame konkurse Vengrijoje, kur mokinys užėmė V vietą; 

• AEHT-LT profesinio meistriškumo konkurse, rungtyje „Kokteiliai“ (Svetlana Ponkratjeva, 

padavėjo ir barmeno mokymo programa); 

• AEHT-LT profesinio meistriškumo konkurse, rungtyje „Kulinarijos menas“ 

(A.Mackevičienė, virėjo mokymo programa); 

• Vairavimo mokyklų mokinių ir vairavimo instruktorių meistriškumo konkurse  (Alius 

Guzavičius, motorinių  transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo mokymo programa)  

• Ekskavatorių valdymo meistriškumo konkurse ( Vakaris Dembinskas, kelininko mokymo 

programa); 

• ,,Žemės ūkio technikos specialistas 2022“ konkurse (E.Durneika, L.Kirvaitis , technikos 

priežiūros verslo darbuotojo programa); 

• Kirpėjų foto parodoje– konkurse „Kalėdinė fėja“ (Aistė Barteškevičienė, kirpėjo profesija).           

2022 m. 14 mokinių buvo suteiktos vardinės Marijampolės ir Vilkaviškio savivaldybių stipendijos 

už gerus mokymo(si) pasiekimus. 

Skatinant mokinių ir mokytojų tarptautiškumą ir geografinį mobilumą, Marijampolės PRC buvo 

aktyvus ERASMUS+ programos dalyvis. ,,Erasmus“ akreditacijos profesinio mokymo srityje 2021 – 

2027 metams suteikimas patvirtina, kad Marijampolės PRC geba organizuoti mobilumo projektus pagal 

„Erasmus“ kokybės standartą ir yra parengusi kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją, 

kuri yra centro strateginės plėtros dalis. Dalyvaudami tarptautiniuose projektuose technologines praktinio 

mokymo kompetencijas, komunikavimą užsienio kalba 2022 m. tobulino 70 mokinių ir 38 profesijos 

mokytojai ir administracijos darbuotojai. Įgyvendinti ,,Erasmus+“ programos projektai: ,,Atrask save 



Europoje“, ,,Digital ambassador of cultural heritage“; ,,Smart waste management for smarter cluster 

schools”, ,,Inclure sans Exclure“. 

Vykdant bendravimą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais organizuoti verslo pusryčiai, 

seminarai, vizitai į įmones, karjeros planavimo renginiai Marijampolės PRC mokiniams, profesinio 

informavimo renginiai bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ir įmonių darbuotojams, atvirų durų dienos 

mokymo centre. 2022 m. vyko verslo pusryčiai Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio savivaldybėse, 

susitikimai - diskusijos su darbdaviais „Kaip kartu galime pasiekti profesinę sėkmę“, „Koks specialistas 

reikalingas šiuolaikinei darbo rinkai“, dalyvauta verslo forume Vilkaviškyje, karjeros planavimo 

renginiai 40 verslo įmonių. Marijampolės PRC sudarytos 139 bendradarbiavimo sutartys su švietimo 

institucijomis, verslo įmonėmis, savivaldybėmis ( iš jų 2022 m. sudarytos 22 sutartys). Profesiniame 

mokyme aktyviai dalyvauja įmonės: UAB “Mantagas”, ADAMPOLIS HOLDING, UAB, UAB 

FurnMaster, UAB “STEVILA”, UAB "RSD Auto", ”UAB „Kelranga“, Hidrasas, UAB ” UAB „MD 

Siuntos“, UAB ,,Emiva“, UAB ,,Ekvila“, UAB ,,Svaro gaminiai“, UAB ,,Teivida“, V.Mačiulio ūkis, 

UAB „Gulbelė“. 

Marijampolės PRC aktyviai komunikuoja socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram, naudoja 

Youtube kanalą. MPRC tinklalapyje vidutinis lankytojų skaičius 20000 - 23000 per mėnesį; facebook 

paskyroje - 17000 per mėn. Įstaiga veiklų viešinimui naudojasi Marijampolės TV ir laikraščių „Sūduvos 

gidas“, „Suvalkietis“, „Santaka“, „Valsčius“, “Draugas“ ir kitomis viešąją komunikaciją teikiančiomis 

įmonių paslaugomis. 2022 m. publikuota 30 straipsnių regioninėje spaudoje, 2 straipsniai leidinyje 

„Statybų naujienos“, parengta 12 reportažų Marijampolės TV,  11 įrašų Youtube kanale. Europos 

Komisijos žurnalistų parengtas straipsnis - sėkmės istorija apie Marijampolės PRC  profesijos mokytoją 

Edviną Černauską, kuris automechaniko profesijos mokėsi Marijampolės PRC mokykline, vėliau 

pameistrystės forma, dirbo įmonėje, vėliau įstojo į kolegiją ir grįžo dirbti profesijos mokytoju 

Marijampolės PRC. Straipsnis „Filling the skills gap: how vocational education and lifelong learning are 

opening up the job market in Lithuania“ publikuotas https://vocational-

skills.ec.europa.eu/media/success-stories_en, taip pat publikuotas Lietuvoje 

LRT, Ve.lt, Snaujienos.lt, Litas.lt, Gargzdai.lt, ELTA,  BNS. 

Atsižvelgiant į darbo rinkoje vykstančius pokyčius, Marijampolės PRC didelį dėmesį skiria 

teikiamų paslaugų veiksmingumui, profesinio mokymo turinio aktualumui, profesinio mokymo 

patrauklumui, lankstumui ir prieinamumui.  

Perspektyvos 

1. Bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 kl. mokinių motyvacijos didinimas pasirinkti Marijampolės PRC 

siūlomus profesinio mokymo programų modulius.  

2. Didėjantis mokinių, siekiančių įgyti vidurinį išsilavinimą kartu su profesija skaičius.  

3. SPMC įveiklinimas siekiant glaudaus bendradarbiavimo su profesinio mokymo įstaigomis, bendrojo 

ugdymo mokyklomis, darbo rinkos atstovais ir kitais socialiniais partneriais.  

4. Tarptautiškumo strategijos įgyvendinimas vykdant išvykstamąjį ir atvykstamąjį mobilumus.  

5. Glaudus ir produktyvus bendradarbiavimas su asocijuotomis struktūromis (pagal pasirašytas 

bendradarbiavimo sutartis).  

6. Metalo ir mechatronikos dirbtuvių užbaigimas - 2023 m.  

7. Kvalifikuotų darbuotojų rengimas atsižvelgiant į regioninės plėtros planą 2022-2030 m.  

8. Kvalifikuotų darbuotojų rengimas pagal mokymo programas, kurios suteikia aukštą pridėtinę vertę 

kuriančias kvalifikacijas ar kompetencijas.  

 

 

 

 

 

 

https://vocational-skills.ec.europa.eu/media/success-stories_en
https://vocational-skills.ec.europa.eu/media/success-stories_en
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1817174/i-profesines-mokyklas-ateina-vis-daugiau-absolventu-neradusiu-darbo-vadybos-srityje
https://ve.lt/gyvenimas/darbiniu-igudziu-spragos-kuriose-srityse-ju-labiausiai-truksta-ir-kaip-jas-uzkamsyti
http://www.snaujienos.lt/verslas/44574-darbiniu-igudziu-spragos-kuriose-srityse-ju-labiausiai-truksta-ir-kaip-jas-uzkamsyti
https://www.litas.lt/darbiniu-igudziu-spragos-kuriose-srityse-ju-labiausiai-truksta-ir-kaip-jas-uzkamsyti/
https://gargzdai.lt/i-profesines-mokyklas-ateina-vis-daugiau-absolventu-neradusiu-darbo-vadybos-srityje/
https://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/i-profesines-mokyklas-ateina-vis-daugiau-absolventu-neradusiu-darbo-vadybos-srityje-235393
https://sc.bns.lt/view/item/449323


 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

2021 m. užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

8.1. Didinti viešųjų 

pirkimų skaidrumą ir 

efektyvumą. 

1. Užtikrinama, kad 

per Centrinę 

perkančiąją 

organizaciją (CPO 

LT) vykdomi 

privalomi vykdyti 

viešieji pirkimai. 

 

 

 

 

1. Įvykdyta 100 proc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Įvykdyti visi pagal VPĮ 

nuostatas būtini vykdyti per 

CPO LT viešieji pirkimai. 

Neperkant per CPO LT 

įstaigoje priimti motyvuoti 

sprendimai neatlikti pirkimo 

per CPO LT nurodant: 

konkrečias technines 

specifikacijas, kurių neatitinka 

CPO LT elektroninių katalogų 

moduliuose esančios prekės, 

paslaugos ir darbai; duomenis, 

leidžiančius įvertinti, kad 

prekes, paslaugas ir darbus 

įstaiga pati gali įsigyti 

efektyvesniu būdu racionaliai 

naudodama tam skirtas lėšas. 

Tai patvirtinantys dokumentai 

paskelbti įstaigos tinklalapyje 

https://mprc.lt/viesieji-

pirkimai/, saugomi kartu su 

kitais pirkimo dokumentais. 

2. Per CPO LT 

vykdomi ir viešieji 

pirkimai, kurie nėra 

privalomi vykdyti 

per CPO LT. 

2. Įvykdyta 20 proc. 

daugiau, negu per 

2021 m.  

 

2. Įgyvendinta 100 proc. 

2021m. Vykdyti 5 pirkimai. 

2022m. vykdyti 26 pirkimai.  

2021/2022 biudžetiniais metais 

viešųjų pirkimų per elektroninį 

katalogą cpo.lt (prekių, darbų, 

paslaugų) sutartys ir jų 

registras CPO/S-. 

3. Paskelbta visa 

privaloma viešinti 

informacija apie 

įvykdytus 

viešuosius 

pirkimus. 

 

3. Įvykdyta 100 proc. 

 

 

 

 

3. Paskelbti visi pagal VPĮ 

nuostatas privalomų viešinti 

pirkimus laimėjusių tiekėjų 

pasiūlymai ir raštu bei 

žodžiu sudarytos sutartys su 

jais. 
https://eviesiejipirkimai.lt/inde

x.php?option=com_vptpublic&



task=sutartys&Itemid=109&fil

ter_show=1&filter_limit=10&f

ilter_jarcode=111964944&limi

tstart=0  
 

4. Įstaiga Viešųjų 

pirkimų tarnybos 

skelbiamoje 

pirkimų vykdytojų 

Švieslentėje 

vertinama „gerai“. 

4. Daugiau kaip 50 

proc. skelbiamų 

rodyklių vertinami 

„gerai“. 

4. Marijampolės PRC rodikliai 

matomi Viešųjų pirkimų 

tarnybos skelbiamoje pirkimų 

vykdytojų Švieslentėje 

https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-

analize/pirkimu-vykdytoju-

zemelapis-svieslente-1 

8.2. Didinti mokinių, 

besimokančių pagal 

profesinio mokymo 

programų modulius 

(eksperimento tvarka 

įgyvendinamas 

profesinio mokymo 

programas) dalį nuo 

visų įstaigos mokinių. 

1. Patvirtintas 

komunikacijos 

planas, numatantis 

būdus ir priemones 

informuoti tikslines 

grupes apie 

galimybes rinktis 

modulius – 1 vnt.  

1. Komunikacijos 

plano priemonės 

įvykdytos 100 proc. 

Įgyvendintos profesinio 

informavimo ir orientavimo 

plano 2022 m. veiklos  ( Planas 

rengiamas mokslo metams. 

2021-2022 m. m. planas 

patvirtintas Marijampolės 

profesinio rengimo centro 

direktoriaus 2021 m. spalio 6 d. 

įsakymu Nr. V1-134; 2022-

2023 m. m. planas patvirtintas 

2022 m. spalio 14 d. įsakymu 

Nr. V1-96) 

 

2. Informuotos 

tikslinės grupės 

(tėvai, mokiniai, 

mokyklos) 

skirtingais 

informavimo būdais 

ir priemonėmis – 

žinutės, susitikimai, 

informacijos vietos 

laikraštyje). 

2. Informuota 100 

proc. tikslinių grupių 

asmenų. 

 

 

 

 

Planuotos tikslinės grupės – 

Marijampolės regiono 8-11 

klasių mokiniai, mokymo 

įstaigų direktoriai, 

pavaduotojai, mokinių tėvai. 

Vyko susitikimas su BU 

mokyklų direktoriais 

Marijampolės PRC, BU 

mokyklų direktorių 

pavaduotojais švietimo 

skyriuose, mokiniai informuoti 

vykstant į karjeros dienas 

mokymo įstaigose bei vykdant 

atvirų durų dienas 

Marijampolės PRC. 

Informacija apie galimybę 

rinktis modulius patalpinta 

Marijampolės PRC tinklalapyje 

www.mprc.lt, parengtos 

skrajutės, straipsniai vietos 

spaudoje. Modulius mokytis 

pasirinko 152 mokiniai. 

 

http://www.mprc.lt/


3. Lyginant su 2021 

m., 10 proc. 

padidėjo mokinių 

dalis, pasirinkusių 

profesinio mokymo 

programų modulius. 

3. Įvykdyta 100 proc. 

 

2021 m. modulius mokėsi 5 

mokiniai, 2022 m. - 152 

mokiniai.  

 

8.3. Skatinti 

pameistrystę ir gerinti 

jos kokybę. 

1. Lyginant su 2021 

m., x proc. padidėjo 

pameistrių dalis. 

1. Įvykdyta 100 proc. 

 

2021 m. 10 proc. mokinių 

mokėsi pameistrystės forma, 

2022 m.-28 proc. mokinių. 

Padidėję 18 proc. 

2. Lyginant su 2021 

m., x proc. padidėjo  

įmonių meistrų 

vykdomų praktinių 

užsiėmimų 

profesinio mokymo 

įstaigoje kiekis. 

2. Įvykdyta 100 proc. 

 

2022 m. praktinius užsiėmimus 

Marijampolės PRC vedė 22 

įmonių meistrai. 

2021 m. -14 meistrų. 

Padidėjo 58 proc.  

 

3. Didinamas 

įstaigos iniciatyvų, 

skatinančių 

pameistrystės 

plėtrą, skaičius. 

3. Įgyvendintos 

daugiau kaip 3 įstaigos 

iniciatyvos. 

1. Už darbo rinkos analizę bei 

teikiamų mokymo paslaugų 

tikslinį viešinimą ir pardavimą 

atsakingas praktinio mokymo 

vadovas. 

2. Parengtas ir įgyvendintas ES 

struktūrinių fondų projektas 

„Marijampolės PRC mokinių 

mokymas(-is) pameistrystės 

forma“ (09.4.1-ESFA-T-736-

03-0002), kuriame dalyvavo 14 

verslo įmonių. 

Įgyvendintas ES struktūrinių 

fondų projektas „Marijampolės 

profesinio rengimo centro 

mokinių praktinių įgūdžių 

įgijimas realioje darbo vietoje“ 

(09.4.1-ESFA-T-736-01-0006), 

kuriame dalyvavo 28 įmonės. 

3. Dalyvauta praktinėje 

konferencijoje Sūduvos verslui, 

organizuotas susitikimas su 

verslo įmonėmis Marijampolės 

profesinio rengimo centre. 

 

8.4. Plėtoti 

bendradarbiavimą su 

socialiniais 

partneriais. 

1.Didinamas 

bendradarbiaujančių 

regiono darbdavių 

(nuolat ir reguliariai 

bendraujančių su 

švietimo įstaiga) 

procentas. 

 

1. Įstaiga vykdė 

veiklas su regiono 

darbdaviais ar 

darbdavių 

asociacijomis: 

apklausė, įtraukė į 

įstaigos veiklą bei 

kompetencijų 

vertinimą, teikė 

Atliktos veiklos su  regiono 

darbdaviais: išvardinama. 

1. Verslo pusryčiai su 

Marijampolės, Šakių ir 

Vilkaviškio savivaldybių  

įmonių atstovais (100 įmonių). 

2. Asmens įgytų kompetencijų 

praktinės dalies vertinimas- 



pameistrius, kvietėsi į 

kvalifikacijos 

tobulinimą, siuntė 

mokinius praktiniam 

mokymui, vykdė 

bendrus projektus. 

Vilniaus,  Kauno pramonės, 

prekybos ir amatų rūmai. 

3. pasirašytos 877 sutartys 

modulio „Įvadas į darbo rinką“ 

įgyvendinimui įmonėse. 

4. Dalyvavimas pameistrystės 

projektuose- 42 įmonės. 

5. Profesijos mokytojai 

tobulino kompetencijas 14 

įmonių. 

2. Didinamas 

regiono 

tinklaveikos* 

renginių skaičius.  

 
*Tinklaveika, kai savo 

jėgas sujungia dvi ar 

daugiau šalių, 

siekdamos sukurti 

kažką visiškai nauja  ar 

patobulinti veikimo 

būdą. 

2. Švietimo įstaiga 

organizavo, dalyvavo 

ar inicijavo renginius 

kartu su 30 proc. 

tinklaveikos narių: 

savivaldybe, darbdavių 

asociacijomis, jaunųjų 

verslininkų klubais, 

Lietuvos tėvų forumu, 

bendrojo ugdymo 

mokyklomis. 

1. Sūduvos vežėjų asociacija. 

Susitikimas- diskusija 

Marijampolės PRC „Kaip kartu 

galime pasiekti profesinę 

sėkmę?“  

2. Susitikimas su 

Marijampolės, Šakių, 

Vilkaviškio  savivaldybių 

bendrojo ugdymo mokyklų 

vadovais pristatant profesinio 

mokymo programų modulius 

BU mokiniams (bendra veikla 

su Švietimo skyriais) 

3. Verslo pusryčiai 

Marijampolės PRC su 

Marijampolės, Vilkaviškio, 

Šakių savivaldos , UŽT 

atstovais  

4. Susitikimas- diskusija su 

Sūduvos pramonės ir verslo 

asociacijos įmonėmis (42 

įmonių atstovai) tema „Koks 

specialistas reikalingas 

šiuolaikinei darbo rinkai?“ 

5. Dalyvavimas partneriu 

Lietuvos darbdavių 

konfederacijos Erasmus+ 

projekte absolventams. 

6. Bendradarbiavimas su VšĮ 

Junior Achievement ugdant 

mokinių verslumą 

(Marijampolės PRC veikia 5 

mokinių mokomosios 

bendrovės) 

7. Renginiai su Vilkaviškio ir 

Marijampolės jaunųjų 

verslininkų klubais (seminarai, 

mugės) 

8. Bendradarbiavimas su  

Marijampolės kultūros centru: 

Šiaudinių skulptūrų gamyba 

muzikinei misterijai "Sūduvių 

pėdsakais" 



9. Bendradarbiavimas 

Su Marijampolės Petro 

Kriaučiūno viešąja biblioteka 

Lietuvos kultūros tarybos ir 

Marijampolės savivaldybės 

administracijos 

finansuojamame 

projekte  "Baroko puota su 

grafiene Butleriene"  

10. Bendradarbiavimas 

Su Marijampolės savivaldybės 

administracija. Finansuoti  2 

projektai  "Istorija-amatas, 

ateitis-profesija. Amatų, 

profesijų, mokomųjų bendrovių 

mugė" ir "Pažink, padėk, 

tobulėk. Meno terapijos ciklas 

Marijampolės PRC" 

11. Bendradarbiavimas su  

su UAB "Grunto valymo 

technologijos" - projektas 

"Gruntą valančių augalų 

ekspozicija Marijampolės PRC 

dendrologiniame parke" 

8.5. Plėtoti profesijos 

mokytojų 

kompetencijų 

tobulinimo galimybes. 

1. Sukurta galimybė 

profesijos 

mokytojams 

tobulinti turimas 

kompetencijas bei 

įgyti naujas. 

1. Atnaujinta įstaigos 

profesijos mokytojų 

profesinių 

kompetencijų 

tobulinimo, 

mentorystės 

pradedantiems 

profesijos 

mokytojams ir 

profesijos mokytojų 

pritraukimo į įstaigą 

programa -  1 vnt. 

 

1. Įvykdyta 100 proc.  

 

 

 

2. Atnaujinta profesijos 

mokytojų komanda - 

įstaigoje dirba 2022 m. 

priimtas profesijos 

mokytojas.  

 

2. 2022m. priimta 13 profesijos 

mokytojų. 

 

3. Ne mažiau nei x 

proc. profesijos 

mokytojų 2022 m. 

tobulinosi kvalifikaciją 

atitinkamos srities 

įmonėje/organizacijoje/ 

ūkyje. 

3. 12 proc. profesijos mokytojų 

tobulinosi kvalifikaciją 

įmonėse: 

UAB „Stevila“, UAB 

Adampolis Holding, UAB 

„Furnmaster“, UAB „RSD 

Auto“, UAB „Mantagas“, UAB 

„Kelranga“, UAB „MD 

siuntos“ , UAB „Emiva“, V. 

Mačiulio ūkis, UAB „Ekvila“, 



UAB „Svaro gaminiai“, UAB 

„Teivida“. 

 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

 

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Lietuvos vyriausių virėjų ir konditerių asociacijos narė 2022 m. Marijampolės PRC tapo LVVKA 

nare. Tai suteikia galimybę mokytojams 

tobulinti kompetencijas įmonėse, dalyvauti 

seminaruose ir mokymuose, kviesti 

asociacijos narius vesti praktinius mokymus 

mokiniams,  mokiniams dalyvauti profesinio 

meistriškumo konkursuose, kitose 

asociacijos organizuotose veiklose.  

3.2 Sūduvos pramonės ir verslo asociacijos narė 2022 m. Marijampolės PRC tapo Sūduvos 

pramonės ir verslo asociacijos valdybos 

nare. Tai suteikia galimybę mokytojams 

tobulinti kompetencijas įmonėse, dalyvauti 

seminaruose ir mokymuose, kviesti 

asociacijos narius vesti praktinius mokymus 

mokiniams,  mokiniams dalyvauti profesinio 

meistriškumo konkursuose, kitose 

asociacijos organizuotose veiklose. 

3.3 Suaugusiųjų mokymas  Asmenys turi daugiau alternatyvų rinktis 

mokymosi formą, priklausomai nuo jų 

galimybių ir poreikių. Suteikiama galimybė 

įgyti išsilavinimą mokantis pagal 

suaugusiųjų pagrindinio ir/ar vidurinio 

ugdymo planus. 

 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4x 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4x 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3x       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant 

rezultatų 

1□      2□       3□       4x 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4x 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai x 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Komunikacija 

7.2. Tarptautiškumas 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

2023 m. užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

8.1.    

 

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 



(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1.  

9.2. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:   
          Ataskaita apsvarstyta ir įvertinta atsižvelgiant į Marijampolės PRC tarybos (savivaldos 

institucijos)  bei bendruomenės narių siūlymus ir priimtas sprendimas, kad užduotys įvykdytos pagal 

rezultatų vertinimo rodiklius bei atliktos veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet 

įvykdytos. 

 

Marijampolės PRC tarybos (savivaldos institucijos) 

pirmininkas                                                                                     Ugnius Alaunis        2023-02- 

_____________________                        ______                      ______________________________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

Susipažinau 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data 


