
 

JONAVOS POLITEKNIKOS  MOKYKLOJE PROJEKTŲ BUMAS 

Jonavos politechnikos mokykla jau keletą metų aktyviai dalyvauja įvairiose projektinėse 

veiklose. Jų dėka gerėja ugdymo procesas. Per 500 įstaigoje besimokančių mokinių turi 

galimybę susipažinti su įvairia mokymo įranga ir ją išbandyti. Vienas iš tokių projektų – 

„Suvirintojų ir elektros įrenginių elektromechanikų rengimui ir veiklai skirtos infrastruktūros 

kūrimas bei atnaujinimas“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-004. 

 

Projekto „Suvirintojų ir elektros įrenginių 

elektromechanikų rengimui ir veiklai skirtos 

infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas“  Nr. VP3-

2.2-ŠMM-13-V-04-004 vertė – 600 tūkst. litų. Tai 

sudaro 510 tūkst. litų, gautų iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų, ir 90 tūkst. litų – iš Valstybės 

biudžeto. Įgyvendindama projektą, Jonavos 

politechnikos mokykla taip pat panaudojo ir savų 

lėšų. 

Už projektui skirtas lėšas atliktas elektromechanikos ir suvirinimo praktinio mokymo patalpų 

remontas. Jį atliekant, panaudotos ir mokyklos lėšos. Taip pat iš projekto lėšų įsigyta spintelių, 

skirtų persirengimo patalpai.  „Būtina paminėti, kad įsigyta reikiama elektromechanikos ir 

suvirinimo bei šioms specialybėms priskiriamo instruktažų kabineto praktinio mokymo įranga. 

Tai yra daugiausiai materialinių išteklių 

pareikalavusi minėto projekto dalis“, - sakė 

Jonavos politechnikos mokyklos Profesinio 

mokymo skyriaus vedėja, projekto vadovė Vilma 

Telišauskienė. 

Projektas „Suvirintojų ir elektros įrenginių 

elektromechanikų rengimui ir veiklai skirtos 

infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas“ Nr. VP3-



2.2-ŠMM-13-V-04-004 yra labai reikalingas ir naudingas. Jį įgyvendinant, pagal suvirintojo 

profesinio mokymo programą ir elektros įrenginių elektromechanikų profesinio mokymo 

programą besimokantys mokiniai turi galimybę mokytis ir dirbti su naujausia šių specialybių 

praktinio mokymo įranga. 

„Tai investicija keliolikai metų į priekį. Tai nauda ir pedagogams. Suvirintojo profesinio mokymo 

programos ir elektros įrenginių elektromechanikų profesinio mokymo programos mokytojai jau 

tobulino žinias ir kėlė kvalifikaciją“, - paaiškino mokyklos direktorė Virginija Milinavičienė.  

Įstaiga glaudžiai bendradarbiauja su rajono 

darbdaviais, kurie, be abejo, pasinaudos šio 

projekto dėka gautais rezultatais. Mat į jų įmones, 

bendroves ateis dirbti aukštesnės kvalifikacijos 

absolventai. 

Pasak Jonavos politechnikos mokyklos direktorės 

ir projekto koordinatorės Virginijos Milinavičienės, 

pastaruoju metu padidėjo skaičius mokinių, 

norinčių mokytis pagal minėtas profesinio 

mokymo programas. Mokyklos bendruomenė įgijo noro ir iniciatyvos aktyviau dalyvauti 

kituose projektuose. Be to, vis gerėja įstaigos įvaizdis rajone ir mieste. 


