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VADOVO ŽODIS 

 

Jonavos politechnikos mokykla yra vienintelė profesinio mokymo įstaiga Jonavos 

rajone, tačiau esame šalia Kauno, Ukmergės, Kėdainių, o šie miestai turi puikias ir patrauklias 

profesinio mokymo įstaigas. Tad ir mes konkurencijos neišvengiame. Be to neturime bendrabučio, 

todėl tenka orientuotis į Jonavos rajono gyventojus.  

Jonavos politechnikos mokyklos (toliau – Mokykla) 2021-2025-ųjų metų strateginio 

plano tikslai – Užtikrinti ugdymo kokybę ir jos veiksmingumą, tobulinant ugdymo turinį, didinant 

mokymo(si) patrauklumą; Efektyvios pagalbos teikimas mokiniui; Užtikrinti mokyklos 

bendruomenės  kvalifikacijos tobulinimą(si) ir aktyvumą, didinti motyvaciją; Kurti patrauklią, jaukią, 

saugią mokymosi aplinką; Kelti mokyklos patrauklumą, gerinti jos įvaizdį. 

Analizuojant šiuolaikinę darbo rinkos situaciją ir siekiant gerinti profesinio mokymo 

kokybę bei veiksmingumą, profesinio rengimo patrauklumą, organizuotos išvykstamosios pamokos 

socialinių partnerių įmonėse, sektoriniuose centruose. Skatinamas mokytojų bendradarbiavimas, 

tarpusavio pagalba bei lyderystė – įvairūs pranešimai mokytojų bendruomenei, geroji nuotolinio 

mokymo patirtis.   

Mokytojai tikslingai, kūrybingai ir lanksčiai organizavo ugdymo/mokymo procesą, 

taikė inovatyvius, savalaikius mokymo(si) metodus pamokose ir praktinio mokymo užsiėmimuose. 

Administracijos bei mokytojų lankstus požiūris į nuolatinius pokyčius bei besikeičiančias situacijas 

leido sėkmingai įgyvendinti nuotolinio ugdymo/mokymo(si) iššūkius. Sėkmingai įgyvendinus visus 

reikalavimus, gautas teigiamas ekspertinis įvertinimas dėl nuotolinio ugdymo/mokymo 

organizavimo. Siekiant pagerinti darbo ir mokymosi sąlygas, kompiuterinės technikos įsigijimui ir 

atnaujinimui skirta  daugiau nei 58 tūkstančiai eurų.  

2021 m. sėkmingai įgyvendintas projektas Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0001 „JPM 

profesinio mokymo infrastruktūros veikla“. Šiuolaikiška ir nauja įranga aprūpintos virėjų, 

automobilių mechanikų ir apdailininkų mokymo bazės. Įsigyta mokymo(si) priemonių beveik už pusę 

milijono eurų; 

Vykdomas glaudus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, verslo įmonėmis, 

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Visuomenei nuolat skleidžiama teigiama informacija apie mokyklos veiklą, vykdomas 

profesinis orientavimas. Pasikeitus aplinkybėms teko keisti kasmet taikomus metodus, kuriais būtų 

pasiekiami mūsų potencialūs būsimieji mokiniai. Vietoj organizuojamų tiesioginių susitikimų su 

mokiniais mūsų ar bendrojo ugdymo mokyklose, perėjome prie savo mokyklos pri(si)statymo 

nuotoliniu būdu. Apie mokykloje vykdomas profesinio mokymo programas informacija platinama 

internetinėje svetainėje bei socialiniuose tinkluose, informacija talpinama miesto ir miestelių 

stenduose, rajono maršrutais važinėjančių autobusų interaktyviuose ekranuose. Priėmimo rezultatai 

leidžia teigti, kad mokyklos vykdytos viešinimo veiklos buvo savalaikės ir tikslingos.  

 

 

 

Pagarbiai, 

Jonavos politechnikos mokyklos direktorė Virginija Milinavičienė 
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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Konteksto (aplinkos) analizė 
 

Jonavos politechnikos mokykla yra viešoji profesinio mokymo įstaiga, įsteigta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 472 „Dėl profesinių 

mokyklų tinklo optimizavimo“ nuo 2000 m. liepos 1 d. reorganizavus Jonavos chemikų mokyklą ir 

Jonavos statybininkų mokyklą.  Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.  Įstaigos priklausomybė – 

valstybinė.  Įstaigos savininkas – Lietuvos Respublika. Įstaigos savininko turtines ir neturtines teises 

ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ŠMSM), 

kodas 188603091, adresas – A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius.  Įstaigos grupė – profesinio 

mokymo įstaiga.  Mokymo kalba – lietuvių.  

  Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos 

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

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, Įstatais, kurie 2021 m. 

birželio 22 d. naujai patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. 

V-1173.  

  Įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą, įstatymų nustatytą 

veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Įstaiga turi herbinį antspaudą su savo 

pavadinimu bei sąskaitas bankuose, turi savo simboliką, atitinkančią jos pagrindinę veiklos sritį. 

 Adresas: Kauno g. 75, LT – 55179 Jonava 

 Tel/faksas: (8 349) 52 968 

 El.paštas: jpm@jpm.lt, internetinė svetainė: www.jpm.lt  
 

Mokyklos vizija 

Atvira, lanksti, patraukli, nuolatos besimokanti ir auganti organizacija, puoselėjanti 

savitą kultūrą, pagrįstą pasitikėjimu ir atsakomybe, suteikianti galimybes kiekvieno nario saviraiškai. 

Mokyklos misija 

Ruošti kvalifikuotus, darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus, sudarant 

galimybes mokiniams kartu su profesine kvalifikacija įgyti vidurinį išsilavinimą, gebančius 

integruotis į šalies ir Europos šiuolaikinę darbo rinką. Kurti aplinką, kurioje formuotųsi nebijanti 

pokyčių, laisva ir atsakinga asmenybė, suvokianti mokymosi visą gyvenimą svarbą. 

Mokykloje 2021 m. spalio 1 d. mokėsi 561 mokinys, buvo įgyvendinamos 25 profesinio 

mokymo programos pagal 5 švietimo sritis bei suformuotos 9-ta ir dvi 10-tos klasės (viso 75 

mokiniai). 2021-2022 m. m. į profesinio mokymo programas priimta mokytis 210 mokinių.  

Profesinis mokymas vykdomas inžinerijos ir inžinerinių profesijų, paslaugų asmenims, architektūros 

ir statybos, gamybos ir perdirbimo, menų srityse. Mokymo/si procesas planuojamas ir įgyvendinamas 

pagal modulines profesinio mokymo programas. 

Įgyvendinant 2021 metų veiklos planą buvo siekiama mokyklos strateginių tikslų – 

Užtikrinti ugdymo kokybę ir jos veiksmingumą, tobulinant ugdymo turinį, didinant mokymo(si) 

patrauklumą; Efektyvios pagalbos teikimas mokiniui; Užtikrinti mokyklos bendruomenės  

kvalifikacijos tobulinimąsi ir aktyvumą, didinti motyvaciją; Kurti patrauklią, jaukią, saugią 

mokymosi aplinką; Kelti mokyklos patrauklumą, gerinti jos įvaizdį. 

Mokyklos tikslų bei uždavinių įgyvendinimui sutelkta visa bendruomenė, žinanti savo 

veiklos sritis, atskaitomybes ir veikianti pagal patvirtintus pareigybių aprašymus.  
 

 

 

 

 

 

mailto:jpm@jpm.lt
http://www.jpm.lt/
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Strateginių tikslų įgyvendinimas 

 

1 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės 

biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų 

panaudojimas 

Programos 

kodas 

Programos 

pavadinimas 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur) 

Asignavimų 

planas 

Asignavimų 

planas*, 

įskaitant 

patikslinimus 

ataskaitiniam 

laikotarpiui 

Panaudota 

asignavim

ų 

Panaudota 

asignavimų nuo 

asignavimų, 

nurodytų 

asignavimų 

plane, įskaitant 

patikslinimus 

ataskaitiniam 

laikotarpiui, 

dalis (proc.)** 

1 2 3 4 5 6 

11 001 

Valstybės švietimo 

strategijos 

įgyvendinimas 

0.9 0.9 0.9 100 

11 002 
Švietimo ir mokslo 

administravimas 
1518,6 1518,6 1518,6 100 

11 002 
Švietimo ir mokslo 

administravimas 
10,3 10,3 10,3 100 

* Jeigu asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, asignavimai didėja ar mažėja daugiau nei 5 proc. 

lyginant su asignavimais, nurodytais asignavimų plane, to priežastys trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl 

patikslintų asignavimų programos lygiu. 

** Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys trumpai paaiškinami po lentele. 

 

 

MOKYMO ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI 

 

Mokyklos vadovai 

 

Direktorė – Virginija Milinavičienė (dirba nuo 2008-09-04) 

Išsilavinimas ir kvalifikacija: 

1. Pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Šiaulių 

K. Preikšo pedagoginis institutas. 

2. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, Vytauto Didžiojo universitetas. 

3. Vadybinė kategorija – pirma. 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Kristina Paulauskienė (dirba nuo 2017 m.) 

Išsilavinimas ir kvalifikacija: 

1. Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Lietuvos kūno kultūros akademija. 

2. Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, Vilniaus universitetas. 

 

Direktorės pavaduotoja infrastruktūrai – Ilona Liaukšaitė (dirba nuo 2013 m.) 

Išsilavinimas ir kvalifikacija: 

1. Pramonės inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Kauno technologijos 

universitetas. 

2. Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis, Vilniaus 

Gedimino technikos universitetas. 

 

Vyriausioji buhalterė – Regina Strakalaitienė (dirba nuo 1999 m.) 
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Išsilavinimas 

1. Ekonomisto bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Vilniaus valstybinis V. Kapsuko 

universitetas.  

 

Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus* 

 
Eur, ct 

Eil. 

Nr. 

Pareigų 

(pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginimas  

Priemokos Priedai Premijos Kitos 

išmokos** 

Iš viso 

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

1. Direktorė 30429,31 - - 2106,30 - 32535,61 

2. Direktorės 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

26072,67 

- -  

842,90 

 

- 

 

26915,57 

3. Direktorės 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

 

26114,93 

- -  

1634,42 

 

2456,03 

 

30205,38 

4. Vyr. buhalterė 24163,43 - - 1634,42 736,81 26534,66 

* Neatskaičius mokesčių. 

** Jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinama, kokio pobūdžio (už ką) išmokos buvo išmokėtos. 

Kitos išmokos – išmokėtas nedarbingumas už 2 d.d ir DU už darbą projekte. 

 

 

Mokymo įstaigos darbuotojai 

 

Bendras Jonavos politechnikos mokyklos darbuotojų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d. 

– 74 (įskaitant direktorę).  

Iš jų: 

profesijos mokytojų – 21 

bendrojo ugdymo mokytojų – 18 

socialinių pedagogų – 1 

specialiųjų pedagogų – 0  

psichologų – 0     

 

 

Kvalifikacijos tobulinimas 

 

 

 

Kvalifikacija 

Proc. nuo bendro 

profesijos mokytojų 

skaičiaus 

 

Pokytis 

lyginant su 

2020 metais 

(+ / -) 

Proc. nuo bendro 

bendrojo ugdymo 

mokytojų skaičiaus 

Pokytis 

lyginant su 

2020 metais 

(+ / -) 

2021 m.  2020 m.   2021 m.  2020 m.   

Vyr. 

mokytojų 

28,6 35 -6,4 55,6 53,3 +2,3 

Mokyt. 

Metodininkų  

23,8 20 +3,8 35,3 46,7 -11,4 

Ekspertų 4,3 4,3 0 - - - 
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UGDYMO/MOKYMO ORGANIZAVIMAS 

 

Bendrojo ugdymo programų įgyvendinimas 

 

Mokinių pažangumas: 

 

Mokslo metai / 

Programa 

2020-2021 2019–2020 Pokytis lyginant su 

2019-2020 

(+ / -) 
Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo 

programa 

100 100 0 

Vidurinio  ugdymo programa 94,7 85,3 + 9,4 

 

Mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

  

Egzaminas 

2021 m. Išlaikė (proc.) 

2020 m. 

Pokytis lyginant 

su 2020 

(+ / -) 

Laikė 
Laikė Išlaikė 

 

Išlaikė 

(proc.) 

Technologijos  49 49 100 x x 

Menai 0 0 0 x x 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 
55 54 98,2 

x x 

Iš viso 104 103 99,1 95,0 + 4,1 

 

 

Valstybinių brandos egzaminų rezultatų:  

 

Egzaminas 

2021 m. Išlaikė 

(proc.) 

2020m. 

Pokytis 

lyginant su 

2020 

(+ / -) 

 

Laikė Išlaikė 

 

Išlaikė 

(proc.) 

Lietuvių k. ir lit. 3 1 33,3 x x 

Anglų kalba 3 3 100,0 x x 

Istorija  1 1 100,0 x x 

Geografija  2 2 100,0 x x 

Fizika 2 2 100,0 x x 

Matematika 2 1 50,0 x x 

         Iš viso 13 10 76,9 78,6 -1,7 

 

 

Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas: 

 
Dvyliktokų  

skaičius 
2020-2021 

m. m. 

pabaigoje 

Brandos 

atestatus 
gavusių 

mokinių 

skaičius   
2021 m. 

Brandos 

atestatus 
gavusių 

mokinių 

dalis 
(proc.) 

2021 m.  

Brandos 

atestatus 
gavusių 

mokinių 

dalis 
(proc.) 

2020 m. 

Pokytis 

lyginant 
su 

2020m. 

(+ / -) 

Dešimtokų   

skaičius 
2020-

2021m. m. 

pabaigoje 

Pagrindinio  

išsilavinimo    
pažymėjimus 

gavusių 

mokinių 
skaičius   

2021 m.  

Pagrindinio  

išsilavinimo    
pažymėjimus 

gavusių 

mokinių dalis 
(proc.)  

2021 m. 

Pagrindinio  

išsilavinimo    
pažymėjimus 

gavusių 

mokinių dalis 
(proc.)  

2020 m. 

Pokytis 

lyginant 
su 

2020m. 

(+ / -) 

56 51 91,1 90,3 + 0.8 21 21 100 100 0 
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Profesinio mokymo programų įgyvendinimas 

 

2021–2022 m. m. vykdomos modulinės pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programos  

 

Programos pavadinimas Valstybinis 

kodas 

Mokinių skaičius 2021.01.01 

 

Įmonės, kurioje 

vykdoma 

pameistrių 

praktinio mokymo 

dalis, jei vykdoma 

pameistrystė, 

pavadinimas 

Iš 

viso  

Iš jų 

pameistrių  

 Iš jų 

turinių 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

Automobilių mechaniko 

modulinė profesinio 

mokymo programa  

M43071604 

 
68 - - - 

Automobilių mechaniko 

modulinė profesinio 

mokymo programa  

M44071601 

T43071605 

34 - - - 

Elektriko modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

M44071304 

T43071304 

29 - - - 

Floristo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

M44021402 

P43021403 

T43021405 

19 - - - 

Padavėjo barmeno 

modulinė profesinio 

mokymo programa 

M43101303 

P42101302 
25 - - - 

Suvirintojo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

M43071501 

P42071501 
56 - - - 

Suvirintojo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

P43071501 

T43071503 
47 - - - 

Apdailininko modulinė 

tęstinė mokymo programa 

P32073213 

T32073213 
32 - - - 

Virėjo modulinė profesinio 

mokymo programa 

M43101302 

P42101303 
25 - - - 

Kirpėjo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

P43101202 

T43101203 

15 - - - 

Siuvėjo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

P43072303 

T43072301 
24 - - - 

Kosmetiko modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

P43101201 

T43101202 
44 - - - 
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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 2021-01-01 iki 2021-12-31  

 

 

Iš viso 

 

pagal formaliojo profesinio 

mokymo programas 

pagal neformaliojo profesinio mokymo programas 

Siuvėjo modulinę tęstinio 

profesinio mokymo 

programą 

- 6 

Elektriko modulinė tęstinio 

profesinio mokymo 

programa 

- 9 

Virėjo modulinė tęstinio 

profesinio mokymo 

programa 

- 14 

Floristo modulinė tęstinio 

profesinio mokymo 

programa 

- 5 

Kirpėjo modulinė profesinio 

mokymo programa 

- 3 

 37 

 

Kompetencijų vertinimas 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokymo 

programos 

pavadinimas ir 

valstybinis kodas 

(2021 m.) 

Baigiamojo 

kurso 

mokinių 

skaičius 

(2021m.) 

Iš jų dalyvavo kompetencijų 

vertinime ir įgijo kvalifikaciją 

(2021 m.) 

 
Įgijo 

kvalifikac

iją (2020 

m.) 

 

Pokytis 

lyginant 

su 2020 

m. 

(+ / -) 

Mokinių 

skaičius 

 

Proc. Kvalifikaci

jos 

įvertinimo 

vidurkis 

1. Automobilių 

mechaniko modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

(M43071604) 

17 17 100,0 7,5 x x 

2.  Automobilių 

mechaniko modulinė 

tęstinio profesinio 

mokymo programa 

(T43071605) 

10 10 100,0 8,5 x x 

3. Elektriko modulinė 

profesinio mokymo 

programa  

(M44071304) 

14 13 92,6 8,8 x x 

4. Elektriko modulinė 

tęstinio profesinio 

mokymo programa  

(T43071304) 

14 14 100,0 8,2   

5. Suvirintojo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

(M43071501) 

17 13 76,5 6,5 x x 
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6. Suvirintojo modulinė 

tęstinio profesinio 

mokymo programa 

(T430715503) 

27 27 100,0 7,1 x x 

7. Virėjo modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

(M43101302) 

19 17 89,5 8,5 x x 

8. Kirpėjų modulinė 

tęstinio profesinio 

mokymo programa 

(T73101203) 

9 9 100,0 7,6 x x 

9. Higieninės 

kosmetikos 

kosmetiko modulinė 

profesinio mokymo 

programa 

(M44101202) 

20 19 95,0 9,8 x x 

Iš viso 147 139 94,8 8,1 148 -9 

 

 

 

Mokinių įsidarbinimas (2021 m. lapkričio 1 d.) ir palyginimas su (2020 m. lapkričio 1 d.) 

 
 

 

 

 

 

Programos 

pavadinimas 

(valstybinis 

kodas) 

B
ai

g
u

si
ų

jų
 p

ro
g

ra
m

ą 
 

2
0

2
1

 m
. 

sk
ai

či
u

s 

Iš baigusiųjų 2021m. 

B
u

v
u

si
 s

it
u

ac
ij

a 

2
0

2
0

.1
1

.0
1

 

Dirba Mokosi kitoje 

programoje 
Iš

v
y

k
o

 į
 u

žs
ie

n
į 

N
ed

ir
b

a 
ir

 n
es

im
o
k

o
 

K
it

a 

D
ir

b
an

či
ų

jų
 s

k
ai

či
u

s 

Iš
 j

ų
 p

ag
al

 į
g
y

tą
 k

v
al

if
ik

ac
ij

ą 

iš
 j

ų
 p

ro
c.

 

Iš
 v

is
o

 

Iš
 j

ų
 p

ro
fe

si
n

io
 m

o
k
y

m
o

 

įs
ta

ig
o

se
 

Iš
 j

ų
 a

u
k

št
o

si
o

se
 m

o
k

y
k

lo
se

 

D
ir

b
o

 p
ag

al
 į

g
y

tą
 

k
v

al
if

ik
ac

ij
ą 

(p
ro

c.
) 

n
u

o
 

b
en

d
ro

 į
si

d
ar

b
in

u
si

ų
 

sk
ai

či
au

s 

Automobilių 

mechaniko 

modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa 

(M43071604) 

17 11 6 54,5 4 - 4 1 1 - x 

Suvirintojo 

modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa 

(M43071501) 

13 8 6 75,0 1 - 1 3 - - x 
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Automobilių 

mechaniko 

modulinė 

tęstinio 

profesinio 

mokymo 

programa 

(T43071605) 

10 6 3 50,0 - - - - - 4 x 

Elektriko 

modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa  

(M44071304) 

13 6 2 33,0 1 - 1 2 - 4 x 

Elektriko 

modulinė 

tęstinio 

profesinio 

mokymo 

programa  

(T43071304) 

14 10 3 30,0 - - - - 2 2 x 

Suvirintojo 

modulinė 

tęstinio 

profesinio 

mokymo 

programa 

(T430715503) 

27 21 10 47,6 - - - 2 4 - x 

Virėjo modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa 

(M43101302) 

17 11 6 54,5 2 - 2 1 1 2 x 

Kirpėjų 

modulinė 

tęstinio 

profesinio 

mokymo 

programa 

(T73101203) 

9 8 5 62,5 - - - - - 1 x 

Higieninės 

kosmetikos 

kosmetiko 

modulinė 

profesinio 

mokymo 

programa 

(M44101202) 

19 9 5 55,6 5 1 4 2 - 3 x 

Iš viso 139 90 46 51,1 13 1 12 11 8 16 42,7 
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Dalyvavimas sektoriniuose praktinio mokymo centruose 2021 metais ir lyginimas su 2020 metais 
 

PMĮ, į kurią 

nukreipiami mokiniai,  

pavadinimas 

Pirminio, tęstinio profesinio 

mokymo programos 

pavadinimas (valstybinis 

kodas)  

Mokinių 

skaičius 

2021 metais 

Mokinių 

skaičius 

2020 metais 

Mokinių 

pokytis 

lyginant su 

2020 m. 

(+ / -) 

Valandų 

skaičius 

vienam 

mokiniui 

2021 metais 

Karaliaus 

Mindaugo 

sektorinis centras 

Floristo modulinė 

profesinio mokymo 

programa (T43021402, 

T43021402). 

5 x x 40 

Karaliaus 

Mindaugo 

sektorinis centras 

Kirpėjo modulinė 

profesinio mokymo 

programa (T43101203) 

5 x x 40 

Karaliaus 

Mindaugo 

sektorinis centras 

Kosmetiko modulinė 

profesinio mokymo 

programa (P43101201, 

T43101202) 

5 x x 40 

Karaliaus 

Mindaugo 

sektorinis centras 

Siuvėjo modulinė 

profesinio mokymo 

programa (T32072302) 

5 x x 40 

Vilniaus 

technologijų 

mokymo centras 

Automobilių 

mechaniko modulinė 

profesinio mokymo 

programa (M43071604) 

15 x x 40 

VšĮ Elektrėnų 

profesinio mokymo 

centras 

Elektriko modulinė 

profesinio mokymo 

programa (M44071304, 

T43071304) 

17 x x 40 

Kauno statybos ir 

paslaugų mokymo 

centras 

Apdailininko modulinė 

profesinio mokymo 

programa (P32073213, 

T32073213) 

15 x x 16 

Iš viso 67 51 +16 37 

 

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 

 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

 

 

Data 

 

 

Priimančioji 

šalis 

Dalyvių 

skaičius 

2021 

metais 

Dalyvių 

skaičius 

2020 

metais 

Dalyvių 

pokytis 

lyginant 

su 2020 

metais  

(+  / - ) 

1. “Erasmus+”projektas 

“Profesijos mokymo 

metodų 

modernizavimas, 

remiantis ES patirtimi” 

Nr. 2019-1-LT01-

KA102-060167  

(mokytojai) 

 

2021-(11-22 

– 12-03) 

 

Ispanija  

 

2 

 

 

 

 

x 

 

 x 
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2. "Europinė patirtis yra 

tavo ateitis" Nr. 2020-

1-LT01-KA102-

077529 

(mokiniai) 
 

2021-(05-08 

- 06-08) 

 

2021-(06-05 

- 07-06 ) ir  

2021-(11-14 

12-15) 

Austrija  

 

 

 

Lenkija 

10 

 

 

 

10 

x x 

3. "Europinė patirtis yra 

tavo ateitis" Nr. 2020-

1-LT01-KA102-

077529  

(mokytojai) 

2021-06-(27 

07-06) 

 

2021-11-(14-

25) 

Austrija  

 

 

Lenkija 

3 

 

 

3 

x x 

4. "Erasmus keliai veda į 

sėkmę" Nr. 2020-1-

LT01-KA102-077528  

(mokytojai) 

2021-06-(27- 

07-06) 

 

2021-11-(14-

25) 

Austrija 

 

 

Lenkija  

6 

 

6 

x x 

                                                                             Iš viso 40 36 +4 

 

 

Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose  

 

Įsakymu ar potvarkiu 

(Nr.) patvirtinto konkurso 

pavadinimas 

Dalyvavusių 

profesijos 

mokytojų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių  

skaičius 

Konkurso vieta Laimėtos 

vietos 

2021-01-27, „Geriausias 

jaunasis automechanikas – 

2021“ I etapas 

3 15 Jonavos 

politechnikos 

mokykla, konkurso 

I etapas vyko 

nuotoliniu būdu 

_ 

2021-05-26, Nr. M1-91 

„Kaunas Beauty 2021“ 

1 2 Kaunas, 

Raudondvario pl. 

162 

4 ir 7 

vietos 

2021-12-08, Nr. M1-233 

Virėjas 2021 „Saldi 

fantazija“ 

1 1 Jonavos 

politechnikos 

mokykla, 

konkursas vyko 

nuotoliniu būdu 

 4 vieta 

 

 

Atvirų durų dienų organizavimas 

 

 2021 metais karjeros dienos vyko nuotoliniu būdu per Google meet programą. Buvo 

sudaryta galimybė registruoti ir dalyvauti tiesiogiai bei peržiūrėti vaizdo įrašą Youtube kanale. 

Nuotolinė karjeros diena buvo suorganizuota ir Jonavos ,,Neries“ pagrindinės mokyklos 9-10 klasių 

ugdytiniams. 

Visa aktuali informacija apie mokykloje vykdomas profesijas, mokymosi sąlygas buvo 

pateikta Jonavos rajono ugdymo įstaigoms, prašant informacija pasidalinti su jų mokiniais.  

Jonavos rajono gyventojai mūsų siūlomas profesinio mokymo programas matė miesto 

stenduose bei rajono maršrutais važinėjančių autobusų interaktyviuose ekranuose. Informacija buvo 

skleidžiama pasitelkiant socialinius tinklus ir Jonavos rajono žiniasklaidą.  
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  Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais  

 

Jonavos politechnikos mokyklos pagrindiniai socialiai partneriai yra: AB „Achema“, 

UAB „Iremas“, Jonavos rajono savivaldybės administracija, rajono verslo įmonės, bendrojo ugdymo 

įstaigos, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas, Didžiojo kunigaikščio 

Algirdo mechanizuotas pėstininkų batalionas, Respublikos profesinio mokymo įstaigos, Jonavos 

krašto muziejus, Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia, Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras ir 

kiti.  

2021 m. birželio 21 d. pasirašyta nauja bendradarbiavimo sutartis su UAB „Peikko 

Lietuva“, kuri siūlo didelį gelžbetonio jungčių asortimentą ir plataus panaudojimo statybines 

kompozitines konstrukcijas, skirtas tiek surenkamajam, tiek monolitiniam gelžbetoniui. Peikko 

inovatyvūs sprendimai skirti palengvinti, pagreitinti ir padaryti efektyvesniais statybos procesus. 

Bendradarbiavimo sutartyje įmonė įsipareigoja pagal galimybes priimti mokinius praktiniam 

mokymui, dalyvauti renginiuose ir projektuose, dalyvauti planuojant profesinio mokymo programas 

ir mokinių priėmimą, sudaryti lengvatines sąlygas įsigyti nekondicines žaliavas ar jų atliekas, 

tinkančias profesiniam mokymui, pagal galimybes teikti materialinę paramą LR įstatymų nustatyta 

tvarka ir kt. 

Kadangi mokykla yra vienintelė profesinio mokymo įstaiga rajone, todėl partnerių 

vaidmuo nuolat jaučiamas. Jonavos rajono savivaldybės administracija prisiėmusi ir vykdo 

įsipareigojimą: visiems iš rajono kaimų į Jonavos politechnikos mokyklą 100 procentų 

važinėjantiems mokiniams apmokamos kelionės išlaidos. AB „Achema“, labai gerai besimokantiems 

pagal elektriko modulinę profesinio mokymo programą  mokiniams, skiria papildomą 100 Eur 

stipendiją. Dėl švietimo pagalbos teikimo mokiniams bendradarbiaujame su Jonavos socialinių 

paslaugų teikimo centru, Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyba ir kt.  

Rajono verslo įmonės sudaro sąlygas mokiniams atlikti mokomąją praktiką bei baigus 

mokyklą įsidarbinti.  

Tęsiame glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo departamento Jonavos ir Kauno miesto 

skyriais bei  Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Kėdainių skyriumi organizuojant suaugusiųjų 

profesinį mokymą. 

 

Eil. 

Nr. 
Partneris Bendradarbiavimo kryptis 

1.  AB „Achema“ 
Strateginių tikslų numatymas, jų 

įgyvendinimo galimybių pasiūla. 

Bendradarbiavimas įvairiais 

klausimais bei mokinių praktinių 

įgūdžių tobulinimas verslo 

įmonėse. 

2.  UAB „Iremas“ 

3.  UAB „Investinciniai projektai“ 

4.  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Jonavos 

filialas 

5.  Profesinio mokymo įstaigos Bendradarbiavimas įgyvendinant 

Profesinio mokymo įstatymo 

nuostatas bei mokinių praktinių 

įgūdžių tobulinimas. 

6.  Rajono bendrojo ugdymo įstaigos Mokinių profesinis orientavimas 

ir veiklinimas bei 

bendradarbiavimas įvairių 

renginių, projektų metų. 

7.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos užimtumo tarnybos Kauno klientų 

aptarnavimo departamento Jonavos ir Kauno miesto 

Bendradarbiavimas asmenų 

perkvalifikavimo, profesinio 

mokymo klausimais. 
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skyriais bei  Šiaulių klientų aptarnavimo departamento 

Kėdainių skyriumi 

8.  Jonavos globos namai Bendradarbiavimas įvairiais 

klausimais bei renginių, projektų 

metų. 
9.  Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras 

10.  Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnyba Bendradarbiavimas mokinių 

socialiniais, švietimo pagalbos 

klausimais. 
11.  Jonavos socialinių paslaugų teikimo centru 

12.  Jonavos rajono savivaldybės administracija 

Bendradarbiavimas įvairiais 

klausimais. 

13.  Jonavos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia 

14.  Jonavos krašto muziejus 

15.  Lietuvos šaulių sąjunga 

16.  UAB „Peikko Lietuva“ 

Bendradarbiavimas bei mokinių 

praktinių įgūdžių tobulinimas  

verslo įmonėse. 

17.  LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba 

18.  Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis 

pulkas 

19.  Lietuvos karių ir veteranų asociacijos, AB „Achema“ ir 

Jonavos PM 

20.  Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotas 

pėstininkų batalionas 

21.  Neįgaliųjų veiklos centro valgykla 

22.  VšĮ „Jonavos ligoninė“ 

23.  UAB „Gaschema“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių praktinių įgūdžių 

tobulinimas verslo įmonėse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  AB „Lifosa“ 

25.  UAB „Pocynė“ 

26.  UAB „Jonavos svaja“ 

27.  UAB „Ermitažas“ 

28.  UAB „Elektrovara“ 

29.  UAB „Spyglys“ 

30.  UAB „Vikservisas“ 

31.  UAB „Sedina“ 

32.  UAB „Ekopraktika“ 

33.  UAB „Autokausta“ 

34.  UAB „Redeka“ 

35.  UAB „Vekrena“ 

36.  MB „Autokasja“ 
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37.  UAB „Ignalinos melioracija“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių praktinių įgūdžių 

tobulinimas verslo įmonėse. 

38.  UAB „Iremas“ filialas „Letenerga“ 

39.  UAB „Adolonija“ 

40.  UAB „Hollister“ 

41.  UAB „Investicijų sprendimas“ 

42.  UAB „Elparnas“ 

43.  UAB „SRS Servisas“ 

44.  UAB „Wilbergs Group“ 

45.  UAB „Aluflam“ 

46.  UAB „Jonavos autobusai“ 

47.  AB „Baltijas pyragas“ 

48.  UAB „Turgaus kepyklėlė“ 

49.  UAB „Jovinė“ 

50.  UAB „Bruneros“ 

51.  UAB „Užesys“ 

52.  UAB „Palink“ 

53.  UAB „Regvita Picerija“ Bene Pica 

54.  UAB „Jukata“ 

55.  UAB „Edega“ 

56.  „Grožio menė“ 

57.  „Šeimos kirpykla“ 

58.  Grožio salonas „EVA“ 

59.  Grožio studija „Austėja“ 

60.  Grožio namai „Elija“ 
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FINANSINIAI RODIKLIAI 

 

Socialinė parama mokiniams ir mokinių pavėžėjimas 

 

 

Eil. 

Nr. 

Socialinės paramos teikimo 

būdai (pvz.) 

Mokinių 

skaičius 

Dalis (proc.) nuo 

visų mokinių 

Parama pinigais 

1. Parama  drabužiais - - - 

2. Parama avalyne - - - 

3. Parama maistu - - - 

4. Vienkartinės pašalpos 5 0,9 520 Eur 

5. Sumažintas bendrabučio 

mokestis 50% 

- - - 

6. Sumažintas  bendrabučio 

mokestis 100% 

- - - 

 

Mokinių pavėžėjimui skirta – 34384 eurų.  

Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo iki 40 km kiekvieną dieną – 112 

mokinys. 

Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo savaitgaliais – 0 mokinių. 

Mokinių nemokamą maitinimą gavo 28 mokinių, skirta 4618,48 Eur. 
 

 

Biudžeto lėšų panaudojimas 2021 metais  

 

2021 m. buvo skirta lėšų profesinio mokymo programoms finansuoti, kompetencijų 

vertinimui, kitoms ugdymo lėšoms – 971904 Eur (64,00 proc. skirto biudžeto). 

2021 m. buvo skirta ūkio lėšų  – 546696 Eur (36,00 proc. skirto biudžeto). 

2021 m. gauta lėšų bendrabučių išlaikymui – 0,00 (0 proc. skirto biudžeto). 

2021 m. PMĮ sutaupė lėšų – 0,0 Eur. 

Dalininkų kapitalas - 118025,96 Eur 

 

Biudžeto lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius: 

 

Kodas Sąmatos straipsnio pavadinimas Suma Eur 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 1199300,00 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 21400,00 

2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 1200,00 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas 6000,00 

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 0,00 

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 50000,00 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 4000,00 

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 52000,00 

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekės ir paslaugos 17000,00 
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2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 63000,00 

2.7.2.1.1.02 Socialinė parama natūra 4000,00 

2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 7000,00 

2.8.1.1.1.01 Stipendijos 62000,00 

3.1.1.3.1.04 
Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įsigijimo 

išlaidos 
31700.00 

  Iš viso 1518600,00 

 

 

Gautos Europos Sąjungos lėšos  

  

2021 m. iš Švietimo mainų paramos fondo gavome pirmą dalinį 80% finansavimą 

51652,80 Eur (visa suma – 64566,00 Eur) projektui Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005548 

pagal „Erasmus+“ akreditacijos programą, 1 pagrindinį veiksmą – bendrojo ugdymo, profesinio 

mokymo ir suaugusiųjų švietimo sektorių projektų finansavimui. 

Iš Centrinės projektų valdymo agentūros pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų bendrai finansuojamo projekto „VŠĮ Jonavos politechnikos mokyklos profesinio mokymo(si) 

infrastruktūros plėtra“ sutartį gavome 245181,22 Eur finansavimą įrangai įsigyti. 

Viso per 2021 metus gavome  296834,02 eurų ES lėšų. 

 

 

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 

2021 95,9 79,0 16,9 

2020 55,9 35,9 20,0 

Pokytis lyginant 

su 2020 metais 

(+ / -)  

 

+40,0 

 

x 

 

x 

Paslaugų aprašymas: 

Kitos teiktos paslaugos yra mokyklos valgykloje pagamintos produkcijos pardavimas. 

 

 

Reikšmingi sandoriai 2021 m. 
 

Eil. 

Nr. 

Sandorio šalis Sandorio 

objektas 

Suma, 

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

1. UAB „BET 

LT“ 

302856576 Juridinių 

asmenų 

registras 

Žygio g. 93, 

Vilnius 

Statybininkų 

mokomoji 

įranga 

10508,85 

2. UAB „Dinora“ 302793866 Juridinių 

asmenų 

registras 

Ežero g. 4-2, 

Antežeriai, 

Vilniaus raj. 

Metaliniai 

dirbtuvių baldai 

11857,40 

3. UAB „Dinora“ 302793866 Juridinių 

asmenų 

registras 

Ežero g. 4-2, 

Antežeriai, 

Vilniaus raj. 

Valgyklos 

baldai 

12175,65 

4. UAB „IT 

Group“ 

302653070 Juridinių 

asmenų 

registras 

Kauno g. 4-5, 

Jonava 

Gaisrinės 

signalizacijos 

įrengimas 

11996,48 
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5. UAB „Social 

solutions“ 

302558601 Juridinių 

asmenų 

registras 

Europos per. 

122, Kaunas 

Laiptinių, 

koridorių, 

patalpų remonto 

darbai 

59927,48 

6. MB „PJ 

Plumbing“ 

305189134 Juridinių 

asmenų 

registras 

J. Ralio g. 5-

22, Jonava 

Kondicionavimo 

sistemos 

įrengimas 

11997,08 

7. UAB 

„Nuklonas“ 

303143615 Juridinių 

asmenų 

registras 

Savanorių per. 

19, Vilnius 

Kompiuterinė 

įranga 

52872,16 

     Iš viso 171335,10 
* 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. 

 

 

SVARBIAUSI ĮSTAIGOS PASIEKIMAI IR PROBLEMOS 

 

Pasiekimai 

 

- Gautas teigiamas ekspertinis įvertinimas dėl nuotolinio ugdymo/mokymo 

organizavimo. 

- Visi mokiniai turi jiems suteiktą mokyklinį elektroninį paštą ir prieigą prie pasirinktos 

mokymo programos virtualioje mokymo(si) aplinkoje. 

- Per 2021 m. į Lietuvos sektorinius centrus išvyko 67 mokiniai; 

- Bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos apmokyti 37 asmenys pagal 5 profesinio mokymo programas. Visi mokiniai sėkmingai 

įgijo kvalifikaciją bei gavo profesinio mokymo diplomus. 

- 20 mokinių dalyvavo mobilumo projektuose užsienyje. 

- 12 mokytojų dalyvavo „Erasmus+“ mobilumo projektuose, stažuotėse. 

- Mokykla sistemingai vykdo apklausas, analizuoja jų rezultatus ir apibendrina išvadas. 

- Atnaujintas mokyklos internetinis puslapis. 

- Organizuoti mokyklos meistriškumo konkursai pagal 9 profesinio mokymo 

programas ir dalyvauta trijose Nacionaliniuose meistriškumo konkursuose. 

- Dalyvauta mokyklą reprezentuojančiuose renginiuose. 

- Sėkmingai įgyvendinamos ir įsisavinamos Kultūros paso veiklos ir lėšos.  

- Skatinama pedagoginių darbuotojų lyderystė: dalyvauta Vilniaus Universiteto Šiaulių 

akademijos organizuotoje edukologijos instituto studentų mokslinių darbų konferencijoje ir skaitytas 

pranešimas tema „Vaikų iš socialinės rizikos šeimų socialinių gebėjimų ugdymo ypatumai“; 

dalyvauta Tarptautinėje konferencijoje „Ar tikrai renkiesi pats? Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencijos tendencijos, pokyčiai ir galimybės“ ir skaitytas pranešimas tema „Socialinio pedagogo 

patirtis vedant programos „Savu keliu“ užsiėmimus nuotoliniu būdu profesinėje mokykloje“; 

skaitytas pranešimai Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinės mokyklos ir mūsų 

mokyklos mokytojų bendruomenei „Vertinimo įrankių taikymas nuotoliniame mokyme; Keli 

mokytojai dalyvavo „Lyderių laiko 3“ kūrybinės komandos veikloje. 

- Sėkmingai įsisavintos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirtos lėšos mokinių 

mokymosi praradimams kompensuoti dėl COVID-119 pandemijos. 

- Sėkmingai įgyvendintas projektas Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0001 „JPM profesinio 

mokymo infrastruktūros veikla“. Šiuolaikiška ir nauja įranga aprūpintos virėjų, automobilių 

mechanikų ir apdailininkų mokymo bazės. Įsigyta mokymo(si) priemonių už 489748,07 Eur. 
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- Kompiuterinės technikos įsigijimui/atnaujinimui buvo skirta 58573,63 Eur mokyklos 

disponuojamų lėšų. 

- Kuriant geresnes darbo ir mokymosi sąlygas, mokykloje atlikta remonto darbų ir 

įsigyta įrangos bei baldų už 130073,61 Eur. 

 

Problemos 

 

- Mažėjantis mokinių skaičius rajone kelia didelę grėsmę mokyklai. 

- Dalis mokinių įstoja su neiš(si)ugdyta nuostata mokytis ir motyvacijos mokytis 

trūkumu.  

- Esant blogai ekonominei situacijai šeimoje, mokiniai sulaukę pilnametystės eina dirbti 

arba išvažiuoja į užsienį, todėl nebaigia pradėtos profesinio mokymo programos. 

- Naujų socialinių problemų atsiradimas dėl tėvų nedarbo, emigracijos. 

- Daugėja mokinių reemigravusių iš užsienio šalių, kurie nėra mokęsi pagal pradinio, 

pagrindinio ugdymo programas Lietuvoje. 

- Mokykloje trūksta švietimo pagalbos specialistų. 

 

 

VEIKLOS EKONOMINIS IR SOCIALINIS NAUDINGUMAS/POVEIKIS IR 

PERSPEKTYVOS 

 

Ekonominis naudingumas/poveikis 

 

- Mokyklos uždirbtos lėšos – 95883,76 Eur; 

- Ūkio išlaikymui (be darbo užmokesčio) iš VB tenkanti dalis – 19 proc. skirtų 

finansavimo lėšų. 

- Įrangos įsigyta – 424526,04 Eur (377421,40 – ilgalaikio turto; 47104,64 – 

trumpalaikio turto) 

- Lėšos patalpų remontui – 76343,00 Eur (valstybės biudžeto (VB) lėšos – 50000,00 

eurų, įstaigos uždirbtų lėšų – 26343,00 eurų). 

- Kompiuterinės įrangos įsigyta – 56672,36 Eur (40566,41 – ilgalaikis turtas; 16105,95 

– trumpalaikis turtas). 

- Pagerinta infrastruktūra 35 proc. iš įstaigos uždirbtų lėšų, 65 proc. iš VB lėšų. 

 

Socialinis naudingumas/poveikis 

 

- Profesinis mokymas skirtas įvairių poreikių, amžiaus, išsilavinimo ir socialinio statuso 

žmonėms. Jonavos politechnikos mokykla sudaro galimybę įgyti pagrindinį ir/ar vidurinį 

išsilavinimą, kvalifikaciją kartu su viduriniu išslavinimu, tik kvalifikaciją ar persikvalifikavimą. 2021 

m. metais pagrindinį išsilavinimą įgijo 21 mokinys, vidurinį išsilavinimą – 51 mokinys, pirminio 

profesinio mokymo kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu įgijo – 47 mokiniai,  pirminio 

profesinio mokymo kvalifikaciją gavo 32 asmenys ir tęstinio profesinio mokymo kvalifikaciją – 97 

asmenys. Iš viso 248 asmenys gavo išsilavinimo dokumentus. 

- Pirminio ir tęstinio profesinio mokymo asmenų įsidarbinimo rodiklis – 72,2 proc. 

- Mokykloje atliktų tyrimų duomenimis: 

✓ 90 proc. baigiamųjų grupių mokinių yra patenkinti įgyta kvalifikacija; 

✓ 88 proc. respondentų teigia, kad didžiausią įtaką profesijos pasirinkimui turi darbo 

rinkos poreikis ir susidomėjimas tam tikra profesija; 

✓ 68 proc. 9-12 kl. mokinių mokykloje jaučiasi saugūs, jiems patinka joje mokytis; 

✓ 94,8 proc. mokyklos darbuotojų psichologinė atmosfera darbe yra gera ir darbuotojai 

jaučiasi saugūs; 

✓ 91,3 proc. mokyklos darbuotojų nepatiria įtampos. 



19 
 

 

- Suteiktas pavėžėjimas 112 mokinių, pavėžėjimui per 2021 m. skirta 34384 Eur. 

- Nemokamą maitinimą gavo 28 mokiniai, skirta 4618,48 Eur. 

 
 

Mokymo įstaigos perspektyvos 

 

- Didinti profesinio mokymo kokybę ir prestižą teikiant profesinio mokymo paslaugas 

pirminiame, tęstiniame ir mokinių, besimokančių pagal Užimtumo tarnybos, Neįgalumo ir 

darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM siuntimus ir kitų institucijų skirtą finansavimą ar savo 

pačių lėšomis mokymuose, prisitaikant prie darbo rinkos poreikių.  

- Plėtoti efektyvius valdymo bei veiklos organizavimo būdus. 

- Sudaryti sąlygas įstaigos mokiniams, mokytojams gerinti praktinius įgūdžius 

sektoriniuose praktinio mokymo centruose, verslo įmonėse. 

- Plėtoti bendradarbiavimą su bendrojo ugdymo įstaigomis vykdant rajono mokinių 

veiklinimą jų mokyklose ir Jonavos politechnikos mokykloje bei sudaryti rajono gimnazijų 11-12 kl. 

mokiniams galimybę mokytis atskirų pirminio profesinio mokymo programų modulių. 

- Viešinti mokyklą rajone, Respublikoje, Europos Sąjungoje (įvairių projektų pagalba). 
 

 

 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

 Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 
 

Metų užduotys (toliau 

– užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Mokyklos 

veiklos kokybės 

vadybos sistemos 

veikimo 

tobulinimas 

Atnaujinti ir 

palaikyti 

mokyklos 

veiklos kokybės 

vadybos sistemą 

Atnaujintas pasirinktos 

kokybės vadybos 

sistemos  aprašymas;  

 

Atliktas kokybės 

vadybos sistemos 

auditas patvirtina 

atitikimą kokybės 

vadybos reikalavimams 

ar standartui;  

 

Parengti ir atnaujinti 

mokyklos vidaus veiklą 

reglamentuojantys 

dokumentai, pasidalinta 

funkcijomis; 

 

Atlikta mokyklos 

veiklos savianalizė, 

darbas su deklaruotais 

situacijos tyrimo 

„radiniais“ 

Jonavos politechnikos 

mokyklos kokybės vadybos 

sistemos sertifikavimo 

priežiūros metu, kuris vyko 

2021 m. birželio 3 d., 

auditorius atliko Jonavos 

politechnikos mokyklos 

kokybės vadybos sistemos 

procesinio valdymo požiūriu 

pagrįstą auditą, sutelkdama 

dėmesį į reikšmingus vadybos 

sistemos aspektus, rizikas ir 

tikslus. Auditorius nustatė, 

kad Jonavos politechnikos 

mokykla įdiegė, prižiūri ir 

nuolat tobulina kokybės 

vadybos sistemos, 

tenkinančios standarto ISO 

9001:2015 reikalavimus, 

veikimą. Atsižvelgiant į 

minėto audito rezultatus ir 

išvadas, neatitikčių 

nenustatyta ir Jonavos 

politechnikos mokyklos 
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kokybės vadybos sistemos 

sertifikavimas lieka galioti. 

 

Per 2021 m. parengti 7 nauji  

ir atnaujinti 11 mokyklos 

vidaus veiklą 

reglamentuojantys 

dokumentai. 

Nauji: 

1. 2021-09-01 Nr. V1-55 

„Jonavos politechnikos 

mokyklos vykdomų 

programų įgyvendinimo 

planas 2021-2022, 2022-

2023 mokslo metams“. 

2. 2021-08-31 Nr. V1-47 

“Darbuotojų psichologinio 

saugumo užtikrinimo 

Jonavos politechnikos 

mokykloje politikos 

įgyvendinimo tvarkos 

aprašas“. 

3. 2021-05-17 Nr. V1-33 

„Jonavos politechnikos 

mokyklos vaiko gerovės 

komisijos darbo 

reglamentas“. 

4. 2021-05-14 Nr. V1-30 

„Jonavos politechnikos 

mokyklos savarankiško 

mokymo (-si) pavienio 

mokymo (-si)formos tvarkos 

aprašas“. 

5. 2021-04-02 Nr. V1-24 

„Jonavos politechnikos 

mokyklos 2021-2023 metų 

korupcijos prevencijos 

programa“ 

6. 2021-04-02 Nr. V1-24 

„Jonavos politechnikos 

mokyklos vidaus kontrolės 

politika“. 

7. 2021-01-08 Nr. V1-2 

„Jonavos politechnikos 

mokyklos 2021-2025 metų 

strateginis planas“. 

Atnaujinti: 

1. 2021-12-31 Nr. V1-105 

„Jonavos politechnikos 

mokyklos etikos kodeksas“. 

2. 2021-12-22 Nr. V1-102 

„Jonavos politechnikos 
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mokyklos viešųjų pirkimų 

komisijos darbo reglamentas“ 

3. 2021-12-22 Nr. V1-101 

„Jonavos politechnikos 

mokyklos sutarčių rengimo, 

pasirašymo, keitimo ir 

registravimo tvarkos aprašas“. 

4. 2021-06-14 Nr. V1-42 

“Jonavos politechnikos 

mokyklos mokymo nuotoliniu 

ugdymo proceso 

organizavimo būdu tvarkos 

aprašas”. 

5. 2021-05-19 Nr. V1-36 

“Jonavos politechnikos 

mokyklos stipendijų 

mokėjimo ir materialinės 

paramos skyrimo mokiniui, 

kuris mokosi pagal profesinio 

mokymo programas 

siekdamas įgyti pirmąją 

kvalifikaciją, tvarkos 

aprašas”. 

6. 2021-05-17 Nr. V1-32 

„Jonavos politechnikos 

mokyklos mokinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašas“. 

7. 2021-05-14 Nr. V1-31 

„Jonavos politechnikos 

mokyklos vaiko gerovės 

komisijos darbo tvarkos 

aprašas“. 

8. 2021-05-06 Nr. V1-29 

„Jonavos politechnikos 

mokyklos mokinių skatinimo 

ir drausminimo tvarkos 

aprašas“. 

9. 2021-04-02 Nr. V1-24 

„Jonavos politechnikos 

mokyklos lygių galimybių 

politika“. 

10. 2021-04-02 Nr. V1-24 

„Jonavos politechnikos 

mokyklos naudojimosi 

biblioteka taisyklės“. 

11. 2021-01-08 Nr. V1-1 

„Jonavos politechnikos 

mokyklos mokinių nemokamo 

maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašas“. 
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1.2. Pasiūlos 

profesinio mokymo 

programų/modulių 

bendrojo ugdymo 

mokyklų 

mokiniams kūrimas 

ir įgyvendinimas 

11-12 kl. 

mokiniai mokosi 

pagal LTKS 3-4 

lygio profesinio 

mokymo 

programas 

Mokymąsi pagal 

programas/modulius 

tęsia priimti BU 

mokiniai; 

 

Sukomplektuotos 

naujai priimtų mokinių 

klasės;  

 

Sudaryta galimybė 

mokiniams atlikti 

praktiką ir realioje 

darbo vietoje;  

 

Įgyta patirtis, siekiant 

pagerinti teikiamų 

profesinio informavimo 

ir konsultavimo 

paslaugų kokybę. 

Mokykla bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniams 2021 m. 

siūlė rinktis 4 modulines 

profesinio mokymo 

programas (LTKS 4 lygio): 

automobilių mechaniko, 

suvirintojo, virėjo bei 

padavėjo ir barmeno. Taip pat 

4 modulius: miltinių 

konditerijos gaminių 

gaminimas, pasiruošimas 

aptarnauti svečius, važiuoklės 

techninė priežiūra ir remontas, 

statinių paviršių dekoravimas. 

2021-2022 m. m.  

sukomplektuotos trys 11-os 

profesinio mokymo klasės su 

vidurinio ugdymo programa.  

 

Visi mokiniai, kurie 2021 m. 

baigė pasirinktą profesinio 

mokymo programą, praktiką 

atliko realioje darbo vietoje. 

 

Mokykla 2021 m. susidūrusi 

su epidemiologine situacija ir 

siekdama toliau gerinti 

teikiamų profesinio 

informavimo ir konsultavimo 

paslaugų kokybę rinkosi 

naujus informavimo ir 

konsultavimo būdus, kurie 

leistų pasiekti nuotoliu būdu 

besimokančius mokinius bei 

kitus profesinio mokymo 

programomis besidominčius 

asmenis. Buvo suorganizuotas 

nuotolinis Karjeros renginys, 

kuris vyko  per youtube ir 

google meet  programas bei jo 

įrašas patalpintas socialiniame 

tinkle. Nuotoliniu būdu rajono 

bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams pateikta 

informacija apie įstaigoje 

vykdomas profesinio mokymo 

programas. Jonavos rajono 

gyventojai mūsų siūlomas 

profesinio mokymo 

programas matė miesto 

stenduose bei rajono 
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maršrutais važinėjančių 

autobusų interaktyviuose 

ekranuose. 

1.3. Užtikrinti, kad 

visi finansiniai 

ištekliai būtų 

planuojami ir 

valdomi remiantis 

įstatymais ir kitais 

teisės aktais 

Apskaitoje 

užregistruoti 

įrašus taip, kad 

nebūtų esminių 

neatitikimų 

Nepriklausomo ar kito 

audito išvados. 

Nepriklausomo finansinio 

audito išvados už 2020 m. 

teigiamos ir kartu su įstaigos 

metiniu finansiniu ataskaitų 

rinkiniu 2021 m. gegužės 3 d. 

patvirtintos Švietimo, mokslo 

ir sporto ministro įsakymu Nr. 

V-703  

1.4. Antikorupcinės 

aplinkos ir 

atsparumo 

korupcijai 

mokykloje 

stiprinimas 

Kuriami 

antikorupcinė 

aplinka ir 

mikroklimatas 

Parengtas ir patvirtintas 

mokyklos korupcijos 

prevencijos veiksmų 

planas,  

į planą įtrauktos 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos 

2020–2023 metų 

korupcijos prevencijos 

programos 

įgyvendinimo 

priemonių plano 

priemonės, skirtos 

ministerijos 

pavaldžioms įstaigoms. 

Jonavos politechnikos 

mokyklos 2021 – 2023 metų 

korupcijos prevencijos 

programa su planu 

parengta ir patvirtinta 2021 m. 

balandžio 2 d. įsakymu 

Nr.V1-24. 

 

Vykdant korupcijos 

prevencijos plano 2021 m. 

išsikeltus tikslus, 

įgyvendintos šios priemonės: 

1. Patvirtinta korupcijos 

programa ir planas paskelbti 

mokyklos internetinėje 

svetainėje. 

2. II ketv. atliktas atsparumo 

korupcijai lygio nustatymas 

viešųjų pirkimų srityje. 

3. IV ketv. atnaujinti: Viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos 

aprašas, Viešųjų pirkimų 

komisijos darbo reglamentas, 

Sutarčių rengimo, pasirašymo, 

keitimo ir registravimo 

tvarkos aprašas. 

4. Identifikuota kokiose 

mokyklos veiklos srityse 

egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, 

parengtas sąrašas. 

5. Sudarytos galimybės 

asmenims, susidūrusiems su 

korupcija mokykloje, pranešti 

atsakingam už korupcijos 

prevenciją asmeniui šiuo el. 

paštu – korupcija@jpm.lt. 

mailto:korupcija@jpm.lt
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6. Kontroliuota ar laiku 

pateikiamos viešų privačių 

interesų deklaracijos. 

7. 5 darbuotojai dalyvavo 

mokymuose ir seminaruose 

korupcijos prevencijos ir 

antikorupcinio švietimo 

integravimo  klausimais. 

8. Po 1 antikorupcinio 

švietimo tema integruota į 

pilietinio ugdymo, istorijos, 

etikos mokomuosius dalykus. 

9. 2021 m. gruodžio mėn. 

paminėta Tarptautinė 

antikorupcijos diena. 

1.5. 

Bendradarbiavimo 

su darbdaviais ir 

verslo 

organizacijomis 

sistemos 

tobulinimas 

Kuriamas 

sistemingas, 

naudingas ir 

nuoseklus 

bendradarbia-

vimas 

Pritraukta nauja įmonė 

jos darbuotojų 

kvalifikacijai tobulinti;  

 

Organizuotos 

apskritojo stalo 

diskusijos, išvyka į 

įmonę;  

 

Surengtas  profesinio 

meistriškumo 

konkursas, kitas 

karjeros informacinis 

renginys;  

 

Stebėta, analizuota ir 

vertinta vykdomo 

bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

būklė,  

 

Organizuota veikla su  

užimtumo tarnyba; 

 

Tirta naujų mokymo 

programų kūrimo 

būtinybė.  

Pritraukta nauja įmonė UAB 

„Peikko Lietuva“, kuri siūlo 

didelį gelžbetonio jungčių 

asortimentą ir plataus 

panaudojimo statybines 

kompozitines konstrukcijas, 

skirtas tiek surenkamajam, 

tiek monolitiniam 

gelžbetoniui. Peikko 

inovatyvūs sprendimai skirti 

palengvinti, pagreitinti ir 

padaryti efektyvesniais 

statybos procesus. 

Bendradarbiavimo sutartis 

pasirašyta 2021 m. birželio 21 

d., kurioje įmonė įsipareigoja 

pagal galimybes priimti 

mokinius praktiniam 

mokymui, dalyvauti 

renginiuose ir projektuose, 

dalyvauti planuojant 

profesinio mokymo 

programas ir mokinių 

priėmimą, sudaryti 

lengvatines sąlygas įsigyti 

nekondicines žaliavas ar jų 

atliekas, tinkančias 

profesiniam mokymui, pagal 

galimybes teikti materialinę 

paramą LR įstatymų nustatyta 

tvarka ir kt. 

 

Su verslo įmonėmis ir 

socialiniais partneriais, 

kuriose mokiniai atlieka 

praktikas, buvo suorganizuoti 

du virtualūs susitikimai, kurių 
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pagrindinis tikslas – mokinių 

pasirengimas darbo rinkai 

(išleidžiant mokinius į 

praktiką) ir darbdavių 

lūkesčių atliepimas (po 

praktikos). 

 

Mokykloje surengti 9 

meistriškumo konkursai pagal 

šias profesinio mokymo 

programas: floristo, elektriko, 

siuvėjo, automobilių 

mechaniko, kosmetiko, 

kirpėjo, suvirintojo, padavėjo-

barmeno ir virėjo. Visi 

prizininkai buvo apdovanoti 

socialinių partnerių prizais bei 

direktoriaus padėkos raštais. 

Informacija apie vykusius 

konkursus buvo talpinama 

mokyklos internetinėje 

svetainėje bei socialiniuose 

tinkluose. 

 

Nepertraukiamai vyksta 

nuolatinis ir tikslingas 

bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

siekiant užtikrinti profesinio 

mokymo kokybę. 

 

Per 2021 m. vyko 

bendradarbiavimas su 

Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos užimtumo 

tarnybos Kauno klientų 

aptarnavimo departamento 

Jonavos ir Kauno miesto 

skyriais bei  Šiaulių klientų 

aptarnavimo departamento 

Kėdainių skyriumi. Viso buvo 

apmokyti ir kvalifikaciją įgijo 

37 asmenys pagal 5 profesinio 

mokymo programas.  

 

Analizuojant Kauno regiono 

ir Lietuvos darbo 

rinkos/įsidarbinimo galimybių 

barometro bei Profesijų 

žemėlapio 2021 metų 

pateiktus duomenis mokykla 
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išgrynino ir pakoregavo 

priėmimo 2022-2023 m. m. 

planą. Naujai įtraukta 

Kompiuterinių tinklų 

derintojų modulinė profesinio 

mokymo programa. 

Išanalizavus pateiktus 

duomenis pastebėjome, kad 

mokykloje ruošiamos darbo 

rinkoje paklausios 

(įsidarbinimo galimybės yra 

didesnės nei vidutinės) 

profesijos: elektriko, siuvėjo, 

apdailininko, suvirintojo, 

automobilių mechaniko, 

virėjo, padavėjo ir barmeno. 
 

 

 

Direktorė                        Virginija Milinavičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA 

Jonavos politechnikos mokyklos tarybos (kolegialaus valdymo organo) 

2022-03-09 posėdžio protokolo Nr. V10-1 nutarimu 

 



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

veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo  

priedas 
 
 

 

 

SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS  

 

 

* 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. 

***** Nurodomas susijusių šalių santykių pobūdis remiantis Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos 
ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 19.3 papunkčiu. 
****** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM. 

–––––––––––––––––––– 

 

Eil. 

Nr. 

Susijusi šalis 
Sandorio objektas 

Suma, 

Eur****** Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** Santykių pobūdis***** 

1. LR Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija 

188603091 Juridinių 

asmenų registras 

Volano g. 2, 

LT-01516 

Vilnius 

Juridinis asmuo, 

dalininkas 

Profesinio mokymo 

programoms 

vykdyti ir ūkio 

reikmėms 2021 m. 

 

 

1529818,50 

2.        

3.        

...        

      Iš viso 1529818,50 


