








































































































KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLOS 
 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

2021-02-25 

I. VADOVO ŽODIS 

Klaipėdos turizmo mokykla (toliau – Mokykla) savo veiklą grindžia Lietuvos 
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo 
kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 
įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo 
įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir 
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu. Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir Mokyklos įstatais.  

Mokyklos veikloms planuoti ir įgyvendinti direktoriaus įsakymais sudarytos darbo 
grupės rengia trejų metų strateginį, metų veiklos bei vykdomų programų (pagrindinio ugdymo II 
dalies, vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo) įgyvendinimo planus. Taip pat rengiama 
mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programa.  

Planų įgyvendinimo priežiūra atliekama viso laikotarpio metu ir visais lygiais: 
strateginio plano rengimo darbo grupė pristato strateginio plano projektą bei plano vykdymo analizę 
Mokyklos taryboms; metinio veiklos plano vykdymo analizė atliekama Mokytojų taryboje kartą per 
metus, metinių priemonių įgyvendinimo ataskaita pateikiama Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijai. Tokiu būdu visi turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai, metiniai 
tikslai, teikti siūlymus bei pageidavimus. Mokyklos tarybos stebi ir vertina, ar įgyvendinami 
strateginiai tikslai ir uždaviniai, ar darbuotojai vykdo pavestas užduotis, ar vykdomų planų 
priemonės yra efektyvios, esant poreikiui – papildo metinius veiklos planus. Vyriausiasis buhalteris 
stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai planuojamos bei naudojamos lėšos.  

II. STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

2020 m. buvo įgyvendinami Mokyklos 2018–2020 m. strateginis veiklos planas ir 
2020 m. veiklos planas.  

Strateginiams tikslams įgyvendinti buvo vykdomos dvi programos: 
1. Švietimo ir mokslo administravimo programa. 
2. Švietimo ir mokslo administravimo (asignavimų valdytojo pajamų įmokos) 

programa. 
VIZIJA 

Mokykla, turėdama šiuolaikinę infrastruktūrą, atliepdama regionų ir vietos 
ekonomikos plėtotės poreikius ir strategijas, kokybiškai įgyvendina paslaugų asmenims bei verslo 
ir administravimo sričių mokymo programas.  

MISIJA 

Mokykla teikia pagrindinį, vidurinį ir profesinį išsilavinimą pagal mokymo programą 
pirmai kvalifikacijai įsigyti bei tęstinį mokymą Klaipėdos regiono ir visos Lietuvos mokiniams. Čia 
rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai, gebantys lanksčiai prisitaikyti kintančiose situacijose, 
turintys paklausias darbo rinkoje kompetencijas. 

VERTYBĖS 

Mokymasis ir nuolatinis tobulėjimas – naujovių priėmimas, nuolatinis žinių 
atnaujinimas, pažangiausių idėjų panaudojimas. 

Pagarba žmogui - priimame kiekvieną tokį, koks jis yra. 
Pareigingumas ir stropumas - atsakingas požiūris į darbą, kruopštus ir tikslus užduočių 

atlikimas. 



2 
 

 

MOKYKLOS SSGG ANALIZĖ 

Stiprybės Silpnybės 
1. Aukšta mokytojų kvalifikacija, palankios 
sąlygos ją tobulinti Lietuvoje ir užsienio šalyse. 
2. Mokykla turi gilias tradicijas ir savo įvaizdį, 
atvira pokyčiams.  
3. Darbdaviai gerai vertina absolventų profesinį 
pasirengimą. 
4. Nuolat atnaujinamas ir šiuolaikiniams rinkos 
poreikiams pritaikomas mokymo programų 
turinys. 
5. Įrengtas Viešbučių, restoranų ir prekybos 
sektorinis praktinio mokymo centras, moderni 
praktinio ir teorinio mokymo bazė. 
6. Estetiška, saugi ugdymosi aplinka, geros 
sąlygos mokinių asmeniniams, socialiniams ir 
edukaciniams poreikiams tenkinti. 
7. Aktyviai dalyvaujama Europos Sąjungos 
finansuojamuose projektuose.  

1. Didėjančios mokinių socialinės ir 
psichologinės problemos. 
2. Nepakankamas mokinių tėvų įsitraukimas į 
mokyklos gyvenimą ir dalyvavimas mokinių 
ugdymo procese. 
3. Dalies mokinių žema mokymosi ir veiklos 
motyvacija. 
4. Skirtingas naujai atvykstančių mokinių žinių 
ir gebėjimų lygis. 
5. Maži mokytojų atlyginimai Lietuvoje.  

 

 

Galimybės Grėsmės 
1. Bendradarbiavimo stiprinimas su miesto, 
regiono, užsienio šalių mokymo įstaigomis, 
socialiniais partneriais, mokyklos absolventais. 
2. Profesinio mokymo prieinamumo, mokymo 
kokybės gerinimas, naudojant šiuolaikines 
technologijas, įvairias profesinio mokymo 
formas 
3. Dalyvavimo profesinio meistriškumo 
konkursuose įtaka mokinių motyvacijos 
stiprinimui. 
4. Profesinio orientavimo, informavimo, viešųjų 
ryšių stiprinimas. 

1. Mažėjantis mokinių skaičius, dėl 
nepalankios demografinės situacijos, jaunimo 
migracijos,  
2. Neigiamų socialinių veiksnių įtaka 
mokymuisi ir elgsenai mokykloje, vis 
prastėjantis raštingumas.  
3. Rizikos grupės (linkusių nusikalsti, 
vartojančių alkoholį, narkotines medžiagas) 
jaunimo skaičiaus didėjimas 
 

 
2020 m. Mokyklos prioritetinės veiklos sritys: 
1. Ugdymo ir veiklos kokybė. 
2. Pagalba mokiniams. 
3. Personalo darbo kokybė. 
4. Ryšiai su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje. 
 
2020 m. Mokyklos tikslai ir uždaviniai: 

Priemonės pavadinimas Metų rezultato rodiklis 
1. Tikslas: Teikti kokybišką profesinį mokymą. 
Uždaviniai: 
1.1. Užtikrinti mokiniams aukštą paslaugų kokybę ir prieinamumą 
1.1.1. Ugdymo proceso organizavimas ir 
užtikrinimas 

Parengtas ir įgyvendinamas vykdomų 
programų įgyvendinimo planas 

1.1.2. Išmanaus mokymosi įgalinimas, 
kabinetų modernizavimas, šiuolaikinių 
mokymo priemonių atnaujinimas 

Įsigytų kompiuterių, inovatyvių mokymo 
priemonių skaičius 

1.1.3. Pamokų vedimas su ugdymo turiniu 
susijusiose aplinkose 

Išvykstamųjų pamokų skaičius grupėse 
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1.1.4. Mokyklos veiklos į(si)vertinimo 
įgyvendinimas 

Mokytojai įsivertina veiklą 
Įvertintų darbuotojų, gavusių metų užduotis 
skaičius 
Mokyklos veiklos sričių vertinimų skaičius 

1.1.5. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir 
atestacijos vykdymas 

Kvalifikacijos tobulinimo dienų vienam 
darbuotojui skaičius 
Besiatestuojančių pedagogų skaičius pagal 
atestacijos programą 

1.1.6. Bendruomenės narių socialinių 
iniciatyvų skatinimas, mokyklos tradicijų 
puoselėjimas 

Organizuotų renginių, konkursų, akcijų 
skaičius 

1.2. Laiduoti ugdymo programų įvairovę, atitikimą regiono darbo rinkos poreikiams 
1.2.1. Pagrindinio ugdymo programos 2 dalies 
vykdymas 

Besimokančių mokinių skaičius 

1.2.2. Pirminio profesinio mokymo programų 
vykdymas 

Besimokančių mokinių skaičius 

1.2.3. Naujų pirminio profesinio mokymo 
programų įdiegimas 

Programų skaičius 

1.2.4. Tęstinio profesinio mokymo programų 
vykdymas 

Besimokančių mokinių skaičius 

1.2.5. Neformaliojo švietimo užsiėmimų 
organizavimas 

Dalyvių skaičius 

1.2.6. Baigusiųjų mokyklą mokinių 
įsidarbinimo analizavimas pagal mokymo 
programas 

Įsidarbinusių pagal įgytą specialybę arba 
tęsiančių mokymąsi aukštesniame lygyje 
skaičius 

1.2.7. Mokinių saviraiškos poreikių 
tenkinimas 

Mokinių, lankančių būrelius, dalis 

2. Tikslas: Padėti mokiniui siekti asmenybės brandos įgyjant kokybišką išsilavinimą 
Uždaviniai: 
2.1. Teikti mokiniams švietimo pagalbą 
2.1.1. Kokybiško maitinimo organizavimas Sąlygų mokiniams maitintis sudarymas 
2.1.2. Pedagoginės, psichologinės, socialinės, 
informacinės pagalbos mokiniams teikimas 

Konsultacijų skaičius 

2.1.3. Prevencinių programų įgyvendinimas  Įgyvendintų veiklų skaičius 
2.1.4. Aprūpinimas ugdymo priemonėmis Įsigytų vadovėlių skaičius 
2.1.5. Mokinių adaptacijos, gebėjimų, 
mokymosi, elgesio, motyvacijos tyrimas   

Tyrimų skaičius 

2.1.6. Personalizuoto ir diferencijuoto 
mokymo/si organizavimas, mokinių krūvio 
mažinimas. 

Mokinių, kuriems sudarytas individualus 
mokymo planas, skaičius 
Iš jų mokinių, dirbančių pagal siekiamą įgyti 
kvalifikaciją, skaičius 

2.1.7. Nelankančių mokyklos, mokymosi 
sunkumų, elgesio sutrikimų turinčių mokinių 
motyvacijos skatinimas bei lankomumo 
gerinimo prevencija 

Vaiko gerovės komisijos susirinkimų skaičius 

2.1.8. Tėvų švietimo politikos gerinimas, tėvų 
visuotinių susirinkimų organizavimas 

Tėvų susirinkimų skaičius 

2.2. Užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką 
2.2.1. Aplinkos funkcionavimo užtikrinimas Aptarnaujančio personalo etatų skaičius 
2.2.2. Ugdymo aplinkos modernizavimas Atnaujintų kabinetų skaičius 

Baldų įsigijimas 
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2.2.3. Laisvalaikio leidimo erdvių 
tobulinimas, naujų patalpų mokinių 
saviraiškai ir poilsiui įrengimas 

Įrengtų ar atnaujintų laisvalaikio leidimo 
erdvių skaičius,  

2.2.4. Viešbučių ir restoranų bei prekybos 
sektorinio praktinio mokymo centro 
infrastruktūros gerinimas 

Sektorinio praktinio mokymo centro mokymo 
bazės įrangos atnaujinimas 

2.2.5. Bendrabučio infrastruktūros 
modernizavimas 

Gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties 
vidaus patalpų renovacijos darbai 

3. Tikslas: Stiprinti ryšius su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje 
Uždaviniai: 
3.1. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais 
3.1.1. Parengtos bendradarbiavimo sutartys ir 
įgyvendinti projektai su įvairiomis šalies 
institucijomis 

Bendradarbiavimo sutarčių skaičius 
Įgyvendintų veiklų skaičius 

3.2. Europinės tarptautiškumo strategijos įgyvendinimas 
3.2.1. Įgyvendinti tarptautiniai projektai Projektų skaičius 

Dalyvavusių mokinių skaičius 
Dalyvavusių mokytojų skaičius 

3.2.2. Ilgalaikės plėtros, pasitelkiant 
mobilumus, vizijos įgyvendinimas 

Paraiškos „Erasmus“ institucinei akreditacijai 
2021–2027 m. laikotarpiui pateikimas 

 
Įgyvendinant 2020 metų veiklos planą buvo siekiama mokyklos strateginių tikslų – gerinti 

profesinio mokymo kokybę bei veiksmingumą, profesinio rengimo patrauklumo didinimo, 
mokytojų ir mokinių kūrybiškumo, novatoriškumo, verslumo stiprinimo. 

Atsižvelgus į šalyje paskelbtą karantiną parengtas Klaipėdos turizmo mokyklos ugdymo 
proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. Didelis dėmesys skirtas pamokų kokybei 
analizuoti nuotolinio mokymo laikotarpiu - atlikti tyrimai ir mokyklos bendruomenei pristatyti 
tyrimų rezultatai: „Mokinių apklausos apie mokymąsi nuotoliniu būdu per karantiną rezultatai“, 
„Mokytojų apklausos apie nuotolinio mokymo(si) aplinkų funkcijų atitiktį mokymosi turiniui 
rezultatai“,  „Grįžtamasis ryšys“ bei pateiktos išvados ir rekomendacijos.  

Atliktas mokyklos kokybės vidaus auditas, siekiant nustatyti, ar Klaipėdos turizmo mokyklos 
kokybės valdymo sistema atitinka LST EN ISO 9001:2015 standarto, normatyvinių reikalavimų ir 
kiekvienos profesinio mokymo įstaigos nustatytus reikalavimus; įgyvendina Kokybės politiką ir 
leidžia pasiekti Kokybės tikslus, yra prižiūrima bei nustatytos potencialios kokybės vadybos 
sistemos gerinimo galimybės. Vidaus audito metu buvo pakoreguotas ir atnaujintas Klaipėdos 
turizmo mokyklos kokybės valdymo modelis bei Klaipėdos turizmo mokyklos veiklos procesų 
šeimininkų sąrašas.  

Mokyklos mokiniai laimėjo I-ąsias vietas dalyvavaudami nacionaliname konditerių profesinio 
meistriškumo konkurse „Geriausi Lietuvos jaunieji kepėjai - konditeriai 2020" Vilniuje bei 
nuotoliniame konditerių konkurse „International Gingerbread Wars”, kurį organizavo partneriai iš 
Estijos. Mokiniai dalyvavo virtualiose konferencijose „Turizmo paslaugas teikiančių įmonių 
pozicijų stiprinimas internete SEO įrankių pagalba", „Makroekonomikos apžvalga ir tvariai 
valdomų asmeninių finansų įtaka emocinei sveikatai“, „Mokausi-Tobulėju-Mokau“, „Akademinio 
sąžiningumo kūrybinės dirbtuvės“, „Skaitmeninė rinkodara: kokia strategija veiksminga naudojant 
GOOGLE reklamos įrankius“, vyko virtualūs susitikimai su KU dėstytojais projekte „Iškeisk 
pamoką į paskaitą“ temomis „Rinkodara“, „Pardavimų skatinimo veiksniai ir priemonės“, „Kas yra 
kas komandoje“, „Autorinės teisės ir jų apsauga“, „Žiemos sporto šakos“ ir kt.  

2020 m. pradėtos įgyvendinti naujos Apskaitininko, Kaimo turizmo organizatoriaus 
modulinės profesinio mokymo programos. Pasiruošta ekspertizei ir gautos licencijos įgyvendinti 
Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus bei Sporto organizacijos veiklos administratoriaus 
modulines profesinio mokymo programas. 
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Vykdytas tyrimas dėl I kurso ir 9 klasės mokinių adaptacijos, kurie parodė, kad didžioji 
dauguma (~85%) mokinių mokykloje adaptavosi labai gerai, daugiau negu pusė I kurso mokinių 
nurodė, kad šioje mokykloje mokytis yra įdomiau ir tai didina jų motyvaciją.  

Atlikta baigusiųjų mokyklą mokinių įsidarbinimo analizė pagal mokymo programas: 39 %  
konditerio (2019 m. 51 %), 61 % virėjo (2019 m. 67 %), 67 % padavėjo ir barmeno (2019 m. 64 %), 
3 % finansinių paslaugų teikėjo (2019 m. 29 %), 14 % poilsio paslaugų agento (2019 m. 20 %), 10 
% sporto klubo veiklos organizatoriaus (2019 m. 21 %) specialybes baigusių mokinių įsidarbino 
pagal specialybę, 14 absolventų tęsia mokymąsi kolegijose bei universitetuose. Įsidarbinimo pagal 
įgytą specialybę procentas mažėjo dėl objektyvių priežasčių – karantino sąlygomis daugelis 
paslaugas teikiančių įmonių apribojo arba iš viso sustabdė savo veiklą. 

Įgyvendindami Sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo koncepciją ir siekdami 
maksimaliai išnaudoti mokyklos Sektorinio praktinio mokymo centro privalumus, praktinį mokymą 
organizavome VŠĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos mokiniams, vyko jungtinė mūsų 
mokyklos ir Alytaus profesinio rengimo centro padavėjų ir barmenų specialybės  pamoka. 
Sektoriniame praktinio mokymo centre technologijų pamokas nuolat veda Klaipėdos „Gabijos“ 
progimnazija. Organizavome neformalius suaugusiųjų švietimo kursus miesto bendruomenei 
„Užkandžių gaminimas“, vedėme seminarą – praktikumą „Konditerija be glitimo“ technologijų 
mokytojams iš bendrojo ugdymo mokyklų, UAB ,,Minordija“ seminarą- praktikumą virėjo 
specialybės mokiniams ir studentams iš KVK, mokymus „DFDS Seaways“ įmonės darbuotojams 
„Zero waste – aplinkai draugiška ir saugi virtuvė“. Mokytojams ir mokiniams pamokas vedė 
profesionalai iš „Momo grill“, UAB ,,Smagu kepti", o veganiškų konditerijos gaminių gamybos 
mokytojai mokėsi UAB „Minordija” studijoje. Tęsėsi bendradarbiavimas su UAB ,,Minordija“ 
skiriant paramą gabiausiems, labiausiai motyvuotiems mokiniams. 2020-2021 mokslo metais 
parama skirta dviem K19 grupės mokinėms.  

2020 m. mokykla įgyvendino 6 Erasmus+ programos projektus. 18 mokytojų ir 
darbuotojų vyko stažuotis į profesinio rengimo institucijas į Estiją, Italiją, Kiprą, Jungtinę Karalystę. 
18 mokinių 4 lydintys asmenys vyko į trumpalaikius mobilumo vizitus į Italijos, Jungtinės 
Karalystės, Kipro institucijas, kuriose tobulino profesinius įgūdžius ir kompetencijas. 2 mokiniai 
vyko į ilgalaikius mobilumo vizitus į Jungtinę Karalystę. Pagal Nordplus projektą „Learning from 
Peers" mokykloje svečiavosi 20 mokinių iš Rygos turizmo ir kūrybinės pramonės šakų technikos 
mokyklos. 
 

III. KIEKYBINĖ IR KOKYBINĖ 2019 M. VEIKLOS ANALIZĖ  

Mokymo įstaigos darbuotojai 

Bendras darbuotojų skaičius 2020-01-01 – 122. 
Iš jų: 
profesijos mokytojų – 39; 
bendrojo ugdymo mokytojų – 23; 
bendrabučio auklėtojų – 3; 
socialinių pedagogų – 1; 
psichologų – 1. 
 
Mokytojų kvalifikacija: 

 
 

Kvalifikacija 

Proc. nuo bendro 
profesijos mokytojų 

skaičiaus 

Pokytis 
lyginant su 
2019 metais 

(+/-) 

Proc. nuo bendro 
bendrojo ugdymo 

mokytojų 
skaičiaus 

Pokytis 
lyginant su 
2019 metais 

(+/-) 
2019 m. 2020 m.   2019 m. 2020 m.  

Vyr. mokytojas 44,1 % 33,3 % -10,8  56,5 % 56,5 % 0 
Mokyt. metodininkas  26,5 % 26,3 % -0,2 39,1 % 30,4 % -8,7 
Mokyt. ekspertas 0 0 0 4,4 % 4,4 % 0 
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Kvalifikacijos kėlimas valandomis 2019 m. 2020 m. Skirtumas proc. 
3661 4855 +32,6% 

 
Bendrojo ugdymo programų įgyvendinimas 

Mokinių pažangumas: 
Mokslo metai / 
Programa 

2018-2019 2019-2020 Pokytis (proc.) lyginant su 
2018-2019 (+ / -) Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo programa 100 100  
Vidurinio ugdymo programa 98,88 98,56 -0,32 

 
Mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:  

Egzaminas 
2019 m. 2020 m. Pokytis 

lyginant su 
2019 (+ / -) Laikė 

Išlaik
ė 

Išlaikė 
(proc.) 

Laikė Išlaikė 
Išlaikė 
(proc.) 

Technologijos  86 86 100 91 91 100  
Lietuvių kalba ir 
literatūra 

106 98 92,45 86 82 95,35 +2,9 

Iš viso 192 184 95,83 177 173 97,74 +1,91 
 
Valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:  

Egzaminas 
2019 m. 2020 m. Pokytis (proc.) 

lyginant su 
2019 (+ / -) Laikė Išlaikė 

Išlaikė 
(proc.) 

Laikė Išlaikė 
Išlaikė 
(proc.) 

Lietuvių kalba ir 
literatūra 

14 11 78,57 18 17 94,44 +15,87 

Užsienio kalba 
(anglų) 

43 42 97,67 23 23 100 +2,33 

Užsienio kalba 
(rusų) 

2 2 100 2 2 100  

Užsienio kalba 
(vokiečių) 

1 1 100 - - -  

Matematika 22 10 45,45 12 4 33,33 -12,12 
Istorija 15 15 100 6 6 100  
Geografija 19 19 100 13 13 100  
Biologija 4 4 100 6 6 100  
Informacinės 
technologijos 

1 0 0 - - -  

Iš viso: 121 104 85,95 80 71 88,75 +2,8 
 
Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas: 
Mokslo 
metai 

Dvylikto-
kų 

skaičius 
mokslo 
metų 

pabaigoje

Brandos 
atestatus 
gavusių 
mokinių 
skaičius 

 

Brandos 
atestatus 
gavusių 
mokinių 

dalis 
(proc.) 

2019 m. 

Pokytis 
lyginant 
 (+ / -) 

Dešimto-
kų 
skaičius 
mokslo 
metų 
pabaigoje 

Pagrindinio 
išsilavinimo 
Pažymėji-

mus gavusių 
mokinių 
skaičius 

 

Pagrindinio 
išsilavinimo 
pažymėjimus 

gavusių 
mokinių dalis 

(proc.) 
2020 m. 

Pokytis 
lygi-
nant 
(+ / -) 

2018-
2019 

125 114 91,2  23 22 95,65  

2019-
2020 

105 98 93,3  18 18 100  

    +2,1    +4,35 
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Profesinio mokymo programų įgyvendinimas 

 

2019-2020 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  

Konditerio mokymo 
programa, M43101301 

56 - - - 

Virėjo mokymo programa, 
M43101302 

87 1 - 
UAB „Palangos Versmė, 
restoranas „Medūza“ 

Padavėjo ir barmeno 
mokymo programa,  
M43101303 

53 1 - 
UAB „Liūtomera“, 
restoranas ,,Senoji Hansa“ 

Poilsio paslaugų agento 
mokymo programa, 
330101504 

50 2 - 

UAB „ALANGOS“ 
viešbutis, 
UAB „National Golf 
Resort“ 

Finansinių paslaugų teikėjo 
mokymo programa, 
M43041201 

44 - - - 

Sporto klubo veiklos 
organizatoriaus mokymo 
programa, 330041712 

30 - - - 

Konditerio mokymo 
programa, M44101301 

15 - - - 

Virėjo mokymo programa, 
M44101304 

27 1 - 
UAB restoranas 

„Meridianas“ 
Sporto klubo veiklos 
organizatoriaus mokymo 
programa, 440041704 

16 - - - 

Finansinių paslaugų teikėjo 
mokymo programa, 
M44041202 

15 - - - 

Iš viso 393  -  
 
2019-2020 m. m. vykdomos tęstinio profesinio mokymo programos (kai mokiniai priimti pagal 
švietimo, mokslo ir sporto 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 
turinčių 

specialiųjų 
ugdymosi 
poreikių  

Iš jų 
pameistrių 

Konditerio mokymo 
programa 

T43101302 6 - - - 



8 
 

 

Virėjo mokymo 
programa 

T43101304 4 - - - 

 

 

Profesinio mokymo organizavimas asmenims pagal Užimtumo tarnybos, 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM siuntimus ir kitų 

institucijų skirtą finansavimą (išskyrus tuos asmenis, kurie priimti pagal švietimo ir 
mokslo ministro patvirtintą priėmimo vietų planą) 
(asmenų skaičius) nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31  

 
 

Iš viso 
 

pagal formaliojo profesinio 
mokymo programas 

pagal neformaliojo profesinio mokymo programas 

12 38 50 
 
 
2020 m. mokinių priėmimas mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programas: 

Mokymo 
programos 

pavadinimas ir 
valstybinis kodas 

P
la

na
s 

P
ag

ri
nd

in
is

 
pr

iė
m

im
as

 
(v

as
ar

os
 

et
ap

as
) 

P
ap

il
do

m
as

 
pr

iė
m

im
as

 

P
ap

il
do

m
as

 
pr

iė
m

im
as

 
20

20
-0

9-
16

 

P
ap

il
do

m
as

 
pr

iė
m

im
as

 
20

20
-0

9-
30

 

P
ap

il
do

m
as

 
pr

iė
m

im
as

 
20

20
-1

1-
25

 

P
ap

il
do

m
as

 
pr

iė
m

im
as

 
20

20
-1

2-
09

 

Iš viso 
priimta 

Konditerio mokymo 
programa 
(P42101301) 

26 23 1   
  

24 

Konditerio mokymo 
programa 
(P43101302) 

13 6 4 3  
  

13 

Virėjo mokymo 
programa 
(P42101303) 

34 31 1   
  

32 

Virėjo mokymo 
programa 
(P43101304) 

16 14 5 2  
  

21 

Padavėjo ir 
barmeno mokymo 
programa 
(P42101302) 

23 15  1   1 17 

Kaimo turizmo 
organizatoriaus 
mokymo programa 
(M43101501) 

14 9  2  

  

11 

Finansinių paslaugų 
teikėjo mokymo 
programa 
(M43041201) 

31 26 2   

  

28 

Apskaitininko 
mokymo programa 
(P42041101) 

18 16 1  1 1 1 20 

Apskaitininko 
mokymo programa 
(P43041101) 

34 24 12   
  

36 

Iš viso baigusių 
10 kl. 

146 120 5 3 1 1 2 132 
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Iš viso baigusių  
12 kl. 

63 44 21 5 0 0 0 70 

 Iš viso: 209 164 26 8 1 1 2 202 
 
 
2020 m. mokinių priėmimas mokytis profesinio mokymo programos modulio: 

Modulio pavadinimas ir valstybinis 
kodas 

Pagrindinis 
priėmimas 

(vasaros etapas) 

Papildomas 
priėmimas 

Papildomas 
priėmimas 
2020-09-16 

Iš viso 
priimta 

Maisto produktų ir žaliavų parinkimas 
ir paruošimas (2101309) Duonos ir 
pyrago gaminių kepėjo modulinė 
profesinio mokymo programa 
(P21101312) 

3 8 5 16 

 
2020 m. mokinių priėmimas mokytis pagal tęstinio profesinio mokymo programas: 

Programos 
pavadinimas, 

valstybinis kodas 

Priimta mokinių Įmonės, 
kurioje 

vykdoma 
pameistrių 
praktinio 

mokymo dalis, 
jei vykdoma 
pameistrystė, 
pavadinimas  

P
ag

ri
nd

in
is

 p
ri
ėm

im
as

 
(v

as
ar

os
 e

ta
pa

s)
 

P
ap

il
do

m
as

 p
ri
ėm

im
as

 

P
ap

il
do

m
as

 p
ri
ėm

im
as

 
20

20
-0

9-
16

 

P
ap

il
do

m
as

 p
ri
ėm

im
as

 
20

20
-1

0-
14

 

Iš
 v

is
o 

Iš
 jų

 tu
ri

nč
ių

 
sp

ec
ia

li
ųj
ų 

ug
dy

m
os

i 
po

re
ik

ių
 

Iš
 jų

 p
am

ei
st

ri
ų 

Konditerio mokymo 
programa,  T43101302 

10 4 1  15 - 1 
UAB „Domo 
projektas“ 

Virėjo mokymo 
programa,  T43101304 

6 1   7 - 1 
UAB „Domo 
projektas“ 

Apskaitininko mokymo 
programa (T43041102) 

13 2 1 1 17 - - - 

 
 
Kompetencijų vertinimas: 
Eil. 
Nr. 

Mokymo 
programos 
pavadinimas ir 
valstybinis kodas 

2019 m. 2020 m. 

K
va

li
fi

ka
ci

jo
s 

įv
er

ti
ni

m
o 

vi
du

rk
io

 
pa

ly
gi

ni
m

as
 (

+
/-

) 

B
ai

gi
am

oj
o 

ku
rs

o 
m

ok
in

ių
 s

ka
ič

iu
s 

Iš jų dalyvavo 
kompetencijų vertinime 

ir įgijo kvalifikaciją 

B
ai

gi
am

oj
o 

ku
rs

o 
m

ok
in

ių
 s

ka
ič

iu
s 

Iš jų dalyvavo 
kompetencijų vertinime 

ir įgijo kvalifikaciją 

M
ok

in
ių

 
sk

ai
či

us
 

D
al

is
 

pr
oc

en
ta

is
  Kvalifi-

kacijos  
įvertinimo 
vidurkis M

ok
in

ių
 

sk
ai
či

us
 

D
al

is
 

pr
oc

en
ta

is
  Kvalifi-

kacijos  
įvertini-

mo 
vidurkis 

1.  Konditerio 
mokymo 
programa 
(M44101301) 

24 24 100 8,5 6 6 100 8,9 +0,4 

2. Virėjo mokymo 
programa  

20 20 100 8,8 11 11 100 8,5 -0,3 
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(M44101304) 
3. Sporto klubo 

veiklos 
organizatoriaus 
mokymo 
programa  
(440041704) 

11 11 100 8,4 7 7 100 8,6 +0,2 

4. Poilsio paslaugų 
agento mokymo 
programa 
(440101504) 

6 6 100 7,3 - - - - - 

5. Konditerio 
mokymo 
programa 
(M43101301) 

- - - - 16 16 100 9,2 - 

6. Virėjo mokymo 
programa 
(M43101302) 

- - - - 21 21 100 7,4 - 

7. Padavėjo ir 
barmeno 
mokymo 
programa 
(M43101303) 

- - - - 9 9 100 8,1 - 

8. Poilsio paslaugų 
agento mokymo 
programa 
(330101504) 

18 18 100 6,9 14 14 100 8,1 +1,2 

9. Sporto klubo 
veiklos 
organizatoriaus 
mokymo 
programa 
(330041712) 

8 8 100 6,7 11 11 100 7,5 +0,8 

10. Finansinių 
paslaugų teikėjo 
mokymo 
programa 
(M44041202) 

14 14 100 8,1 14 14 100 8 -0,1 

11. Konditerio 
mokymo 
programa 
(T43101302) 

- - - - 6 6 100 9,3 - 

12. Virėjo mokymo 
programa 
(T43101304) 

8 8 100 8,6 4 4 100 9,1 +0,5 

13. Finansinių 
paslaugų teikėjo 
mokymo 
programa 
(M43041201) 

20 20 100 7,7 20 19 95 7,4 -0,3 

Iš viso 129 129 100 7,9 139 138 99,3 8,3 +0,4 
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Mokinių įsidarbinimas 2020 m. lapkričio 1 d. 

Programos 
pavadinimas, 

valstybinis kodas 

B
ai

gu
si
ųj
ų 

pr
og

ra
m
ą 

20
20

 m
. s

ka
ič

iu
s 

Iš baigusiųjų 2020 m. 

D
ir

bo
 p

ag
al

 įg
yt
ą 

kv
al

if
ik

ac
ij
ą 

(p
ro

c.
 n

uo
 b

en
dr

o 
įs

id
ar

bi
nu

si
ų 

sk
ai
či

au
s)

  2
01

9.
11

 

Dirba Mokosi kitoje 
programoje 

Iš
vy

ko
 į 

už
si

en
į 

N
ed

ir
ba

 ir
 n

es
im

ok
o 

K
it

a 

D
ir

ba
nč

ių
jų

 s
ka

ič
iu

s 

Iš
 jų

 p
ag

al
 įg

yt
ą 

kv
al

if
ik

ac
ij
ą 

iš
 jų

 p
ro

c.
 

Iš
 v

is
o 

Iš
 jų

 p
ro

fe
si

ni
o 

m
ok

ym
o 
įs

ta
ig

os
e 

Iš
 jų

 a
uk

št
os

io
se

 
m

ok
yk

lo
se

 

Virėjo mokymo 
programa, 
M44101304 

12 9 8 75 2 2 - - - 1 x 

Konditerio mokymo 
programa, 
M44101301 

6 6 4 100 1 1 - - - - x 

Sporto klubo veiklos 
organizatoriaus 
mokymo programa  
440041704 

7 1 - 14 3 - 3 - 3 - x 

Konditerio mokymo 
programa  
M43101301 

16 9 6 56 3 - 3 2 1 1 x 

Virėjo mokymo 
programa M43101302 21 18 13 86 3 3 - - - - x 

Padavėjo ir barmeno 
mokymo programa  
M43101303 

9 7 6 78 - - - - 1 1 x 

Konditerio mokymo 
programa 
T43101302 

6 4 4 67 - - - - 2 - x 

Virėjo mokymo 
programa 
T43101304 

8 8 7 100 - - - - - - x 

Finansinių paslaugų 
teikėjo mokymo 
programa M43041201 

20 10 1 50 5 2 3 3 2 - x 

Poilsio paslaugų 
agento mokymo 
programa, 
330101504 

14 6 2 43 3 - 3 3 2 - x 

Sporto klubo veiklos 
organizatoriaus 
mokymo programa  
330041712 

13 9 2 69 1 1 - - 1 2 x 

Finansinių paslaugų 
teikėjo mokymo 
programa  
M44041202 

14 8 0 57 3 1 2 2 1 - x 
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Iš viso 146 95 53 65 24 10 14 10 13 5 

Pokytis 
su  

2019 m. 
-4,78 

 
 

Sektorinio praktinio mokymo centro veikla 2020 metais ir lyginimas su 2019 metais 

Praktinio mokymo organizavimas mokyklos mokiniams: 
Pirminio, tęstinio profesinio 
mokymo programos 
pavadinimas (kodas) 

Mokinių 
skaičius 
2020 m. 

Proc. nuo 
bendro 

mokinių 
skaičiaus 
2020 m. 

Mokinių 
skaičius 
2019 m. 

Proc. 
nuo 

bendro 
mokinių 
skaičiaus 
2019 m. 

Mokinių 
pokytis 
lyginant su 
2019 m.  
(+ / -) 

Konditerio mokymo programa 
(M43101301 / P43101302) 

80 12,67 64 13,09 +16 

Virėjo mokymo programa 
(M43101302 / P42101303) 

119 18,85 100 20,45 +19 

Padavėjo ir barmeno mokymo 
programa (M43101303 / 
P42101302) 

68 10,77 62 12,68 +6 

Poilsio paslaugų agento 
mokymo programa (330101504) 

50 7,92 63 12,88 

-13 
Nebe 

vykdysim, 
nes ne 

modulinė 
Kaimo turizmo organizatoriaus 
modulinė profesinio mokymo 
programa (M43101501) 

9 1,42 - - +9 

Konditerio mokymo programa 
(M44101301 / P43101302) 

35 5,54 14 2,86 +21 

Virėjo mokymo programa 
(M44101304 / P43101304) 

46 7,29 30 6,13 +16 

Apskaitininko modulinė 
profesinio mokymo 
programa(P42041101) 

36 5,70 - - +36 

Konditerio modulinė profesinio 
mokymo programa (T43101302) 

21 3,32 6 1,23 +15 

Virėjo modulinė profesinio 
mokymo programa (T43101304) 

11 1,74 12 2.45 -1 

Apskaitininko modulinė 
profesinio mokymo programa 
(T43041102) 

15 2,37 - - +15 

Iš viso  490 77,65 351 71,78 139 
Konditerio mokymo programa 
(262072102) 

- - 11 2,25 Nebevyk-
domos 

programos Virėjo mokymo programa 
(262101303) 

- - 21 4,29 

Konditerio mokymo programa 
(T43101302) 

6 1,26 6 1,25  

Virėjo mokymo programa 
(T32101302) 

6 1,26 6 1,25  
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Praktinio mokymo organizavimas kitų profesinio mokymo įstaigų (toliau – PMĮ) mokiniams, 
mokytojams: 

PMĮ 
pavadini-

mas 

Pirminio, 
tęstinio 

profesinio 
mokymo 

programos 
pavadinimas 

(kodas) 

Mokinių 
skaičius 
2020 
m. 

Mokinių 
skaičius 
2019 m. 

Mokinių 
pokytis 

lyginant su 
2019 m. 
(+ / -) 

Valandų 
skaičius 
vienam  

asmeniui 
2020 m. 

 

Mokytojų 
skaičius 
2020 m. 

Valandų 
skaičius 
vienam 

asmeniui 
2020 m. 

Kretingos 
technolo-
gijų ir 
verslo 
mokykla 

Konditerio 
mokymo 
programa 
(P42101301) 

22 10 +12 21   

Šilutės 
profesinio 
mokymo 
centras 

Padavėjo ir 
barmeno 
mokymo 
programa 
(P42101302) 

15 15 - 6   

Alytaus 
profesinio 
rengimo 
centras 
 

Padavėjo ir 
barmeno 
mokymo 
programa 
(P42101302) 

15 - +15 6   

 52 25     
 
Praktinio mokymo organizavimas kolegijų, universitetų studentams, dėstytojams:* 

Mokymo 
įstaigos 

pavadinimas 

Studijų 
programos 

pavadinimas 

Studentų 
skaičius 
2020 m. 

Studentų 
skaičius 
2019 m. 

Studentų  
pokytis 
lyginant 

su 
2019 m. 
(+ / -) 

Valandų 
skaičius 
vienam 

asmeniui 
2020 m. 

Dėstytojų 
skaičius 
2020 m. 

Valandų 
skaičius 
vienam 

asmeniui 
2020 m. 

Klaipėdos 
valstybinė 
kolegija 

Maisto 
technologijos 16 15 +1 8 

  

Iš viso 16 15     
 
Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams:* 

Bendrojo 
ugdymo 

mokyklos 
pavadinimas 

Mokinių 
skaičius 
2020 
m. 

Mokinių 
skaičius 
2019m. 

Mokinių 
pokytis 
lyginant 

su 
2019 
m. 

(+ / -) 

Valandų 
skaičius 
vienam 

asmeniui 
2020 m. 

Vykdytų 
(planuojamų) 
užsiėmimų 

SPMC 
paskirtis: 

technologijų 
pamokų 

organizavimas, 
profesinis 

orientavimas ir 
kt. 

Pastabos 
(nurodykite ar 
turite sudarytas 

sutartis (reg. Nr.) 
su bendrojo 

ugdymo 
mokyklomis dėl 

technologijų 
pamokų 

organizavimo) 
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Klaipėdos 
„Gabijos“ 
progimnazija 

35 72 - 2 

Technologijų 
pamokos  

Bendradarbiavimo 
sutartis dėl 
technologijų 
pamokų praktinio 
mokymo centre 
(2016 m.Nr. F2-9) 

Klaipėdos 
„Vyturio“ 
progimnazija 

20 - + 2 
Technologijų 
pamokos  

 

Klaipėdos 
„Gabijos“ 
progimnazija 

60 - + 2 
Profesinis 
orientavimas 

 

Klaipėdos   
M. Mažvydo 
progimnazija 

42 80 - 4 
Profesinis 
orientavimas 

 

Klaipėdos 
„Žemynos“ 
gimnazija 

50 30 + 2 
Profesinis 
orientavimas 

 

Klaipėdos 
Prano Mašioto 
progimnazija 

20 75 - 2 
Profesinis 
orientavimas 

 

Klaipėdos 
„Vitės“ 
rogimnazija 

27 - + 1 
Profesinis 
orientavimas 

 

Klaipėdos 
„Smeltės“ 
progimnazija 

44 - + 2 
Profesinis 
orientavimas 

 

Plungės 
„Saulės 
gimnazija“ 

100 75 + 3 
Profesinis 
orientavimas 

 

Tauragės M. 
Mažvydo 
progimnazija 

38 - + 2 
Profesinis 
orientavimas 

 

Katyčių 
pagrindinė 
mokykla 

17 - + 1 
Profesinis 
orientavimas 

 

Vilkyčių 
pagrindinė 
mokykla 

10 - + 1 
Profesinis 
orientavimas 

 

Klaipėdos 
„Vyturio“ 
progimnazija 

20 17 + 2 
Profesinis 
orientavimas 

 

Klaipėdos 
„Sendvario“ 
progimnazija 

26 25 + 2 
Profesinis 
orientavimas 

 

Laukuvos 
pagrindinė 
mokykla 

16 15 + 2 
Profesinis 
orientavimas 

 

Iš viso 525   30   
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Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas įmonių darbuotojams: 
Įmonės (juridinio 

asmens pavadinimas) 
Darbuotojų 

skaičius 
2020 m. 

Darbuotojų 
skaičius 
2019 m. 

Darbuotojų pokytis 
lyginant su 2019 m. 

(+ / -) 

Valandų skaičius 
vienam darbuotojui 

2020 m. 
AB DFDS Seaways 13 25 -12 8 

Iš viso 13    
 
Mokinių „nubyrėjimas“: 

 2018–2019 m. m. 2019–2020 m. m. Pokytis 
(proc.) 

palyginant 
(+ / -) 

M
ok

in
ių

 s
ka

ič
iu

s 
09

.0
1 

Iš
br

au
kt
ų 

m
ok

in
ių

 
sk

ai
či

us
 p

er
 m

. m
. 

D
al

is
 (

pr
oc

.)
 n

uo
 

vi
sų

 m
ok

in
ių

 

M
ok

in
ių

 s
ka

ič
iu

s 
09

.0
1 

Iš
br

au
kt
ų 

m
ok

in
ių

 
sk

ai
či

us
 p

er
 m

. m
. 

D
al

is
 (

pr
oc

.)
 n

uo
 

vi
sų

 m
ok

in
ių

 

Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso 599 87 14,52 533 93 17,44 +2,92 
Iš jų:        
Perėjo mokytis į kitas mokyklas  14 2,34  15 2,81 +0,47 
Pakeitė gyvenamąją vietą  2 0,33  1 0,18 -0,15 
Dėl šeimyninių aplinkybių  - -  3 0,56 - 
Dėl sveikatos problemų  1 0,17  3 0,56 +0,39 
Dėl nepažangumo  

27 4,51  26 4,87 0,36 
Dėl pamokų nelankymo  
Dėl sunkių materialinių sąlygų  - -  1 0,18 - 
Išvyko į užsienį  14 2,34  13 2,43 +0,09 
Įsidarbino  5 0,83  8 1,5 +0,67 
Dėl asmeninių priežasčių  24 4,01  23 4,31 +0,3 

 
Mokinių lankomumas:  

Mokslo 
metai 

Vidutiniškai 1 mokinys 
per mokslo metus 

praleido iš viso pamokų 

Pokytis 
lyginant  
(+ / -) 

Vidutiniškai 1 mokinys per 
mokslo metus praleido pamokų 

dėl nepateisinamų priežasčių 

Pokytis 
lyginant  
(+ / -) 

2018-2019 184  73  
2019-2020 140  48  

  -44  -25 
 

Svarbiausi mokinių laimėjimai 2020 metais 

 

Eil.Nr. Konkursas, olimpiada, varžybos Pasiekimas 
1.  Nacionalinis konditerių profesinio meistriškumo 

konkursas "Geriausi Lietuvos jaunieji kepėjai - 
konditeriai 2020" 

1 vieta 

2.  Nuotolinis konditerių konkursas „International 
Gingerbread Wars” (Estija) 

1 vieta 

3.  Klaipėdos regiono profesinių mokymo įstaigų  stalo 
teniso vaikinų ir merginų komandinės varžybos.  

Merginų komanda – 2 vieta  
Vaikinų komanda – 5 vieta 

4.  Lietuvos profesinių mokymo įstaigų merginų tinklinio  
varžybos. 

3 vieta 
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Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas Data Priimančioji 
šalis 

Dalyvių 
skaičius  
2019 m. 

Dalyvių 
skaičius 
2020 m. 

Dalyvių 
pokytis 
lyginant 
su 2019 
metais 
(+/-) 

1. 2018-1-IE01-KA201-
038799 „Atviro kodo 
vystymas interaktyviame 
turizmo portale (ITP), 
skatinant karjerą ir 
švietimą svetingumo ir 
turizmo sektoriuose“ 

2020.01.01.-
2020.12.31. 
 

 4  0 x 

2. 2019-1-LT01-KA116-
060211 „Kokybės 
gerinimas profesiniame 
mokyme“ 

2020.01.01.-
2020.12.31. 

 

Italija, 
Estija, 
Jungtinė 
Karalystė,  
Kipras 

52 42 x 

3.   2019-1-PL01-KA229-
064917_4 „Visos ligos 
prasideda žarnyne‘‘ 

2020.01.01.-
2020.12.31. 

 

 2 x x 

4.  2020-1-LT01-KA116-
077617  „Mokymasis 
darbo vietoje ir 
pameistrystė“ 

2020.12.01.-
2020.12.31. 
 

 x x x 

5. 2020-1-LT01-KA101-
077695 „Mokymo 
inovacijos“ 

2020.12.01.-
2020.12.31. 
 

 x 0 x 

6. 2020-1-LV01-KA202-
077577 „Kelias nuo 
kulinarinio paveldo iki 
kulinarijos meno“ 

2020.09.01.-
2020.12.31. 
 

 x 0 x 

7. 2020-1-EE01-KA229-
077923_3 „Kritinio 
mąstymo skatinimas ir 
aktyvus pilietiškumas 
vietos ir pasaulio mastu“ 

2020.09.01.-
2020.12.31. 
 

 x 0 x 

8. NPJR-2020/10294 
,,Mokymasis iš 
bendraamžių“ 

2020.09.01.-
2020.12.31. 
 

 x 0 x 

Iš viso: *106 42 -64 

Neformalusis vaikų švietimas 

2019-2020 m.m. mokykloje vyko 9 neformaliojo švietimo būreliai.  
Valandų, skirtų neformaliajam švietimui 2019-2020 m.m., panaudojimas: skirta 

neformaliajam švietimui pagal 2019-2020 m. mokymo planus 1445 val.; panaudota 883 val., t.y. 61 
proc., lanko būrelius 36,18 proc. nuo visų besimokančių mokinių.  

2020-2021 m.m. mokykloje vyksta 2 neformaliojo švietimo būreliai. Būrelius lanko 39 
mokiniai. Atsižvelgiant į esamą epidemiologinę situaciją, rekomenduojama mokiniams nedalyvauti 
neformaliojo švietimo veikloje.  
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IV. 2020 M. FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

Biudžeto lėšų panaudojimas 2020 metais 

Skirta biudžeto lėšų – 1 662,9 tūkst. Eur, iš jų: 
profesinio mokymo programoms finansuoti, kompetencijų vertinimui, kitų lėšų 

ugdymui – 1 080,9 tūkst. Eur (65 proc. skirto biudžeto); 
ūkio lėšų  – 543,8 tūkst. Eur (32,7 proc. skirto biudžeto); 
moksleivių bendrabučio atnaujinimui – 38,2 tūkst. Eur (2,3 proc. skirto 

biudžeto). 
Sutaupyta lėšų – 0,3 tūkst. Eur. 

 
Kodas Sąmatos straipsnio pavadinimas Suma Eur 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 1 333 366,79 
2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 25 106,00 
2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 600,00 
2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 1 100,00 
2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 200,00 
2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 31 200,00 
2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 1 100,00 
2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 80 600,00 
2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekės ir paslaugos 6 900,00 
2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 71 633,05 
2.7.2.1.1.02 Socialinė parama natūra 1 440,20 
2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 12 228,97 
2.8.1.1.1.01 Stipendijos 73 200,00 
3.1.1.2.1.01 Ilgalaikis turtas (gyvenamieji pastatai) 12 000,00 
3.1.1.3.1.02 Ilgalaikis turtas (kitos mašinos ir įrengimai) 1 887,00 
3.1.1.3.1.04 Ilgalaikis turtas (kompiuterinė įranga) 10 000,00 
  Iš viso: 1 662 562,01 

 
Gautos ES lėšos 

Iš Europos Sąjungos gautos finansavimo sumos: 
6 719,65 Eur – gautas projekto Nr. 2018-1-IE01-KA201-038799 finansavimas; 
192 457,60 Eur - gautas projekto Nr. 2020-1-LT01-KA116-077617 finansavimas; 
16 457,60 Eur - gautas projekto Nr. 2020-1-LT01-KA101-077695 finansavimas; 
14 535,20 Eur – gautas projekto Nr. 2020-1-EE01-KA229-077923_3 finansavimas;  
1 500,00 Eur – gautas projekto Nr. 2020-1-LV01-KA202-077577 finansavimas. 

 
PMĮ finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas 

 
Metai Visos pajamos, 

tūkst. eurų 
Gauta pajamų, tūkst. eurų 

Už suteiktas mokymo 
priemones ir paslaugas 

Už kitas priemones ir 
teiktas paslaugas 

2020 158,9 38,1 120,8 
2019 312,9 41,3 271,6 

Pokytis lyginant su 
2019 metais (+ / -)  

-154 -3,2 -150,8 
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Socialinė parama mokiniams ir pavežėjimas 
 

Eil. 
Nr. 

Socialinės paramos teikimo būdai Mokinių 
skaičius 

Dalis (proc.) nuo 
visų mokinių 

Parama 
pinigais 

1. Parama maistu 4 0,9 1 440,20 
2. Vienkartinės pašalpos 20 4,3 1 128,00 
3. Sumažintas bendrabučio mokestis 50% 15 3,2 814,00 
4. Mokinių pavėžėjimas 48 10,3 5 117,35 

 
Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo iki 40 km kiekvieną dieną – 28 mokiniai. 
Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo savaitgaliais - 186 mokiniai. 

 
Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus* 

                                                                                            
Eil. 
Nr. 

Pareigų 
(pareigybės) 
pavadinimas 

Bazinis 
atlyginimas  

Priemokos Priedai Premijos Kitos 
išmokos 

Iš viso (Eur) 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 
1. Direktorius  27 064,20 7 829,78  1 108,80  36 002,78 
2. Direktoriaus 

pavaduotojas 
ugdymui 

 
24 796,37 

 
2 049,16 

  
997,92 

  
27 843,45 

3. 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
infrastruktūrai 

21 789,17 1 959,61 
 
 

1 599,84  25 348,62 

* Neatskaičius mokesčių 

Reikšmingi sandoriai 

Eil. 
Nr. 

Sandorio šalis Sandorio 
objektas 

Suma, 
Eur***** Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** 

1. UAB „Vakarų 
Megrame“ 

141525732 Duomenys 
kaupiami ir 
saugomi JAR 

Rūtų g. 13-1, 
Klaipėda 

Plastikiniai 
langai su 
montavimu 

5 785,12 

2. UAB 
„Uostamiesčio 
langai“ 

142162294 Duomenys 
kaupiami ir 
saugomi JAR 

Danės g. 9, 
Klaipėda 

PVC durys ir 
jų 
montavimo 
darbai 

4 391,10 

3. UAB 
„Nomikus“ 

159964434 Duomenys 
kaupiami ir 
saugomi JAR 

Vasario 16-
osios g. 11E-
2, Garliava 

Čiužiniai  5 261,80 

4. UAB 
„Kandelas“ 

302609558 Duomenys 
kaupiami ir 
saugomi JAR 

Liepų g. 54, 
Klaipėda 

Šviestuvai 
sporto salei 
bei jų 
montavimo 
darbai 

3 550,98 

5. IĮ „Aptuma“ 301558648 Duomenys 
kaupiami ir 
saugomi JAR 

Skalvių g. 11, 
Tauragė 

Kėdės  2 776,86 

6. UAB 
„Palangos 
baldai“ 

304157190 Duomenys 
kaupiami ir 
saugomi JAR 

Vėjo g. 12-2, 
Ginduliai, 
Klaipėdos r. 

Baldai 
bendrabučiui 

8 018,17 
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7.  A. Vygonto 
ind. veikla 

3840829066
8 

Duomenys 
kaupiami ir 
saugomi JAR 

Trakinių g. 10, 
Mazūriškių 
km. 

Bendrabučio 
vidaus 
remonto 
darbai 

9 990,00 

8.  UAB 
„Grinteka“ 

303230931 Duomenys 
kaupiami ir 
saugomi JAR 

Smilties 
Pylimo g. 6-2, 
Klaipėda 

Mokyklos 
grindų 
remontas 

4 448,35 

     Iš viso 44222,38 
 
* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir 
pavardė. 
** Nurodomas juridinio asmens kodas. 
*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys. 
**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas 
korespondencijai. 
***** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo 
be PVM, o viešoji įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM. 
 

V. MOKYKLOS VEIKLOS NAUDINGUMAS / POVEIKIS 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

2020 m. toliau įgyvendinome vieną iš strateginio plano tikslų - stiprinti ryšius su 
socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje.  

Mokiniams buvo sudarytos sąlygos atlikti praktinį mokymą bei praktiką socialinių 
partnerių įmonėse, socialinių partnerių atstovai dalyvavo asmens įgytų kompetencijų vertinime, 
aktyviai bendradarbiauta pasirengiant naujų Sporto organizacijų veiklos administratoriaus ir 
Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus programų įgyvendinimui. Tai UAB „Inkomsta and 
Co“, Kretingalės kooperatinė žemės ūkio bendrovė, UAB „Burpis“, Visuomeninė organizacija 
sporto klubas „Šansas“, UAB „Tubinas International“, UAB „Reklamos gama“, VšĮ „Klaipėdos 
krepšinio mokykla“, Kelionių agentūra „Kelionės ir poilsis“, „Amberton Hotel Klaipeda“, UAB 
„Palink“ ir  kitų įmonių darbuotojai. Mokykloje vyko susitikimai su socialinių partnerių atstovais, 
šie skaitė pranešimus, vedė pamokas – seminarus. Tęsėsi bendradarbiavimas su UAB ,,Minordija“ 
skiriant paramą gabiausiems, labiausiai motyvuotiems mokiniams. 2020-09-01 parama skirta K19 
grupės mokinėms Eglei Sutkutei bei  Erikai Talmontaitei. 
 

Dalyvavimas renginiuose 

2020 m. sausio 10 d. mokyklos mokytojų ir mokinių komanda pristatė vykdomas 
pirminio profesinio programas  aukštųjų ir profesinių mokyklų studijų ir karjeros mugėje „Studijų 
regata 2020“ Klaipėdos „Švyturio“ arenoje. 

2020 m. sausio 14 d. mokykloje vyko kvalifikacijos kėlimo mokymai DFDS Seaways 
įmonės darbuotojams tema- „Zero waste – aplinkai draugiška ir saugi virtuvė“. 

2020 m. sausio 15 d vyko UAB ,,Minordijos“ seminaras – praktikumas, virėjo 
specialybės mokiniams ir studentams iš KVK. Seminaro lektorius LRVVKA prezidentas  
Jaroslavas Orševskis.  

2020 m. vasario 6-7 d. mokykla koordinavo visų Lietuvos mokyklų maisto sektoriaus 
profesinio mokymo programų pristatymą Tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo 
parodoje „Studijos 2020“. 

2020 m. vasario 3-7 ir vasario 17-18 d.  organizavome praktinį mokymą  VšĮ Kretingos 
technologijos ir verslo mokyklos mokiniams.  

2020 m. vasario 10 d. organizavome seminarą - praktikumą virėjų specialybės 
mokiniams ir mokytojams ,,Grill patiekalų paruošimo subtilybės“. Seminarą vedė „Momo grill“ 
šefas V. Anusevičius.  
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2020 vasario 10-26 d. vyko trumpalaikiai neformalūs suaugusiųjų švietimo kursai 
„Užkandžių gaminimas“. 

2020 vasario 20 d. mokytojai vyko į UAB „Minordija” studiją, kur turėjo galimybę 
mokytis veganiškų konditerijos subtilybių iš Rūtos Šiušienės. 

2020 vasario 21 d. mokykloje svečiavosi Alytaus profesinio rengimo centro padavėjų 
ir barmenų profesijos mokiniai. Jiems vyko jungtinė netradicinė pamoka ,,Gėrimų parinkimas ir 
patiekimas“ su PB17 grupės mokiniais. 

2020 m. kovo 3 d. organizavome  seminarą – praktikumą „Konditerija be glitimo“, 
kuriame dalyvavo technologijų mokytojai iš Klaipėdos bendrojo ugdymo mokyklų. 

2020 m. rugsėjo 30 d. - spalio 15 d. vykdyti KPMPC projekto „Profesinio mokymo ir 
mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“ renginiai „Jaunimo pažintinis mokomasis 
renginys profesinio mokymo įstaigoje“ Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. 

2020 m. spalio 8 d. paruoštas vaizdo įrašas seminarui ,,Šiuolaikiniai Kalėdiniai 
desertai" kuris naudojamas nuotoliniams kursams ir mokymams. 

 
VI. BAIGIAMOJI DALIS 

 
2020 m. kokybiškai įgyvendintos Virėjo, Konditerio, Padavėjo ir barmeno, Finansinių 

paslaugų teikėjo, Apskaitininko modulinės pirminio bei tęstinio profesinio mokymo programos, 
Poilsio paslaugų agento, Sporto klubo veiklos organizatoriaus nemodulinės mokymo programos. 

Pirmą kartą suformuota mokinių grupė, besimokančių pagal Kaimo turizmo 
organizatoriaus mokymo programą bei pirmą kartą priimti mokiniai mokytis pagal Duonos ir pyrago 
gaminių kepėjo modulinės profesinio mokymo programos modulį „Maisto produktų ir žaliavų 
parinkimas ir paruošimas". 

Didžiąją dalį metų laiko mokymas buvo organizuojamas nuotoliniu būdu. Mokykla 
nebuvo taikiusi tokio mokymo būdo anksčiau, tad šis pokytis atvėrė galimybes mokytojams įgyti 
naujų kompetencijų, išbandyti naują mokymo organizavimo praktiką. Teko pasirūpinti techninių ir 
technologinių sąlygų sukūrimu organizuoti mokymą ir mokytis. Didelis iššūkis tebėra užtikrinti 
praktinio mokymo kokybę, atskirais atvejais lieka akademinės etikos ir skaitmeninio etiketo 
problemų, teikiamo grįžtamojo ryšio trūkumas ir pan. Visa tai mažino mokinių motyvaciją 
mokytis.  
 
 
 
PRITARTA 
Klaipėdos turizmo mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) 
2021-02-26 posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. 1 
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