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I. BENDRIEJI DUOMENYS 
 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla (VAVM, toliau – Mokykla) įregistruota Juridinių 

asmenų registre, juridinio asmens kodas 190971271. Mokyklos buveinės adresas – Geleţinio Vilko g. 

16, LT-03163, Vilnius. Mokykla turi padalinį – Bukiškio skyrių, įsteigtą 2015 metais, buveinės 

adresas – Mokyklos g 1, Bukiškio k., Aviţienių sen., Vilniaus r. 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla veiklą pradėjo 1965 metais. Įstaigos teisinė forma 

– viešoji įstaiga, priklausomybė – valstybinė. Įstaigos savininkės teises ir pareigas įgyvendina 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.  

Mokykla savo veiklą grindţia 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 įstatais. 

Mokyklos veikla organizuojama pagal direktoriaus parengtą ir Mokyklos tarybos (kolegialaus 

valdymo organo) patvirtintą strateginį veiklos planą; direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos 

planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba (savivaldos institucija); direktoriaus patvirtintą 

Mokyklos vykdomų programų įgyvendinimo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba (savivaldos 

institucija) ir visuotinis dalininkų susirinkimas (savininkas). Mokykla turi aukščiausią organą — 

visuotinį dalininkų  susirinkimą, kolegialų valdymo organą — Mokyklos tarybą ir vienasmenį valdymo 

organą — Mokyklos direktorių. 

Mokyklos veiklos tikslas — tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo ir profesinio 

mokymo veiklą, padėti asmeniui įgyti pagrindnį, vidurinį išsilavinimą, kvalifikaciją ir (ar) 

kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, 

padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje. 

2012 metais akredituota vidurinio ugdymo programa, įsteigtas gimnazijos skyrius.  

2015 metais reorganizuota Bukiškių ţemės ūkio mokykla prijungiant prie Vilniaus 

automechanikos ir verslo mokyklos. 

2015 metais įkurtas variklinių transporto priemonių techninės prieţiūros ir remonto sektorinis 

praktinio mokymo centras. 

2015 metais įkurtas modernus autodromas, skirtas tobulinti praktinius vairavimo įgūdţius. 

Mokykla turi licenciją įgyvendinti 38  pirminio profesinio mokymo programas. 

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokykloje įgyvendinama 12 profesinio mokymo programų, kurių 

trukmė nuo 5 mėnesių iki 3 metų. Vykdoma 10 (iš jų 5 tęstinės) modulinių profesinio mokymo 

programų: automobilių mechaniko (M43071604, M44071601, automobilių elektros įrenginių 

remontininko (M43071601, M44071603, T43071603), automobilių kėbulo remontininko 

(M44071604, T43071604) motorinių transporto priemonių kroviniams veţti vairuotojo (T32104101), 

siuvėjo (T43072301), sukirpėjo konstruktoriaus (T43072302). 

Tęsiamas mokymas vykdant 2 dalykines profesinio mokymo programas: automobilių 

mechaniko (330071606), automobilių elektromechaniko (330071605). Šių programų vykdymas bus 

baigtas 2021 m.  
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Ţemės ūkio specialistai uţ asmenų lėšas rengiami pagal 5 formaliojo mokymo programas: 

ūkininkavimo pradmenų, TR1 kategorijos traktorių vairuotojų , TR2 kategorijos traktorių vairuotojų, 

SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo, SZ kategorijos savaeigių ţemės ūkio mašinų vairuotojo 

mokymo programas.  

Mokyklos veiklos pradţioje daugiausiai buvo rengiama gamybos srities specialistų – siuvėjų. 

Mokykla stengėsi išsaugoti tradicijas, tenkinti darbo rinkos poreikius, tačiau, keičiantis socialinei, 

ekonominei situacijai šalyje, atsiţvelgiant į emigraciją ir šios srities specialistų atlyginimus, norinčių 

mokytis šios specialybės skaičius maţėjo. Atnaujinus programas, sutrumpinus mokymosi trukmę iki 1 

metų, įdiegus modulines programas, situacija pasikeitė. 2017-2018 m.m. siuvėjo specialybės mokėsi 

56 asmenys. 2018 metais pradėta vykdyti modulinė sukirpėjo konstruktoriaus programa. 

Pageidaujančių mokytis šios programos asmenų yra, tačiau dėl reikalavimo turėti siuvėjo 

kvalifikaciją, dauguma stojančiųjų (įgijusių du išsilavinimus valstybės finansuojamose vietose) gali 

stoti tik į valstybės nefinansuojamą vietą, o tai ne kiekvienas gali sau leisti. Programoms įgyvendinti 

mokykla turi tinkamus ţmogiškuosius išteklius – kvalifikuotus profesijos mokytojus, turinčius 

aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą. 

Populiariausia šiuo metu yra automobilių elektros įrengimų remontininko specialybė. 

Mokykloje ir moderniame sektoriniame praktinio mokymo centre pagal automobilių elektros 

įrengimų remontininko pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas mokosi 387 mokiniai. 

2019 m. priėmimo metu per LAMA BPO priimti 457 mokiniai mokytis pagal pirminio 

profesinio mokymo programas. Mokiniai atvyksta iš visos Lietuvos rajonų ir miestų. Yra mokinių, 

grįţusių iš uţsienio valstybių. 

2019 m. spalio 1 d. duomenimis mokykloje mokėsi 836 mokiniai.  

Mokinių skaičiaus vidurkis grupėje – 21 mokinys.  

 

II.  IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

Politiniai veiksniai 

Profesinis mokymas pastaruoju metu yra vienas iš švietimo kaitos prioritetų. ES profesinio 

rengimo ir mokymo 2020 m. vizijoje bei Briugės komunikate 2011 – 2020 metams teigiama, kad 

profesinis mokymas yra vienas iš svarbiausių mokymosi visą gyvenimą sistemų elementų. Jis suteikia 

galimybę įgyti ţinių, įgūdţių ir gebėjimų, kurių reikia darbo rinkoje. Profesinis mokymas yra svarbus 

veiksmingos uţimtumo ir socialinės politikos elementas. Komunikate numatoma sudaryti tinkamas 

sąlygas mokytojų profesiniam tobulėjimui, skatinti įvairiomis formomis vykdomą mokymąsi darbo 

vietoje, itin daug dėmesio skiriant pameistrystei, įtraukiant socialinius partnerius, plėtoti profesinio 

mokymo kokybės uţtikrinimo mechanizmus, stiprinti bendruosius gebėjimus ir suteikti 

veiksmingesnių galimybių įgyti šių gebėjimų ar juos tobulinti pirminio ir tęstinio profesinio mokymo 

programose; didinti profesinio mokymo prieinamumą visoms gyventojų grupėms, sukuriant 

lankstesnes sistemas, siūlant veiksmingų konsultavimo paslaugų ir uţtikrinant neformaliojo 

mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimą. Strateginiame švietimo dokumente – Valstybinėje 

švietimo 2013-2022 m. strategijoje –profesinis orientavimas  įtvirtinamas kaip pagrindinė priemonė, 

siekiant garantuoti švietimo sistemos veiksmingumą, sukurti sąlygas mokytis visą gyvenimą sistemą.  

Valstybės vizija, raidos prioritetai apibrėţti Lietuvos paţangos strategijoje „Lietuva 2030‖. 
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Dokumente išskiriamos trys esminės paţangos sritys, kuriose siekiama atskleisti paţangos vertybes: 

Sumani visuomenė – tai laiminga visuomenė, kuri yra kiekvieno piliečio idėjoms [kūrybingumas], 

naujovėms ir iššūkiams atvira, solidari, savivaldi ir politiškai brandi. Sumani ekonomika – tai lanksti 

ir gebanti konkuruoti pasaulyje, aukštą pridėtinę vertę kurianti ekonomika, grindţiama ţiniomis, 

inovacijomis, verslumu [kūrybingumas] ir socialiniu atsakingumu. Sumanus valdymas – tai atviras ir 

skatinantis dalyvauti, rezultatyvus, kūrybiškas, atitinkantis visuomenės poreikius ir uţtikrinantis geros 

kokybės paslaugas valdymas.  

Remiantis bendraisiais nacionaliniais švietimo tikslais suformuluotais Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme, Lietuvos paţangos strategijoje „Lietuva 2030―, EBPO „Inovacijų strategija― ir „ES 

2020―, mokykla, įgyvendindama uţsibrėţtas vertybes, siekia ugdyti atvirą, kūrybingą, veiklų ir 

atsakingą asmenį, nuolat investuoja į darbuotojų tobulėjimą, o tai sudaro galimybę keisti mokymo 

metodus ir formas. Įvairių suinteresuotų šalių siekis mokymąsi priartinti prie darbo rinkos poreikių 

verčia keisti programas, diegti pameistrystę, lanksčias mokymo formas. Nuo 2018 m. mokykloje 

įgyvendinamas mokymas(is) pameistrystės forma palengvina asmens perėjimą iš mokymo įstaigos į 

darbo rinką, nes įgyti įgūdţiai ir patirtis labiau atitinka darbdavio lūkesčius, leidţia asmeniui lengviau 

įsitvirtinti darbo vietoje.  

 

Ekonominiai veiksniai 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-305 

„Dėl valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina 

savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018-2020 m. bendrojo plano patvirtinimo― 

punkte 2.2.1. Vilniaus regiono uţimtųjų paskirstymo analizė (per pastaruosius penkis metus) rodo, jog 

uţimtųjų skaičius nuosekliai auga. Trys ketvirtadaliai jų dirba paslaugas teikiančiose įmonėse arba yra 

susikūrę darbo vietas, kuriose dominuojančios veiklos yra priskirtos paslaugų sektoriui. Didţiausias 

santykinis augimas per analizuojamą laikotarpį buvo būdingas ţemės ūkio sektoriui, tačiau šis 

sektorius maţai reikšmingas, vertinant bendrus regiono uţimtųjų rodiklius – ţemės ūkio sektoriaus 

uţimtieji sudaro vos 2,5 proc. visų uţimtųjų. Automobilių remonto paslaugų poreikį rodo vis augantis 

pirmą kartą Lietuvoje įregistruotų transporto priemonių skaičius. 2017m. įregistruoti – 48345; 2018m. 

– 60179; 2019 m. – 63052 automobiliai. Nuolatinis automobilių parko augimas leidţia daryti 

prielaidą, kad augs ir automobilių remonto paslaugų poreikis.  

Statistinių duomenų analizė rodo, kad Vilniaus regione buvo apie 515 tūkst. darbingo amţiaus 

asmenų, iš jų penktadalis šiame regione gyvenančių nedirba arba jų pajamų šaltinis yra trumpalaikiai 

įvairaus pobūdţio darbai. Tai gali reikšti, kad šie asmenys yra rinkoje nepaklausios kvalifikacijos arba 

nekvalifikuoti. 

Vidutiniškai Vilniaus regione pagal įgytą kvalifikaciją įsidarbina 63,4 proc. įgijusių 

kvalifikaciją absolventų. Didţiausią įsidarbinamumą pagal įgytą specialybę teikia profesinio mokymo 

įstaigos, kuriose veikia sektoriniai praktinio mokymo centrai. 2017 metais 78,2 proc. Vilniaus 

automechanikos ir verslo mokyklos absolventų įsidarbino pagal įgytą kvalifikaciją. 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2018-2019 metais stebimas pastovus 

ekonomikos augimas nuo 3,8 iki 4 procentų. Įmonių skaičius Lietuvoje nuosekliai didėja. Vilniaus 

miestas ir rajonas yra patrauklūs ir perspektyvūs investavimui į inţinerinės srities paslaugų vystymą. 
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„Įsidarbinimo galimybių barometras 2018― rodo darbo rinkoje jaučiamą kvalifikuotos darbo jėgos 

trūkumą. Lietuvos darbo birţos duomenys rodo, kad inţinerinių profesijų srities absolventai turi 

dideles įsidarbinimo galimybes. Lietuvos prognozavimo modelio (šaltinis – oficialus Lietuvos 

Respublikos ūkio ministerijos administruojamos darbuotojų poreikio prognozavimo ir kvalifikacijų 

atitikimo darbo vietai stebėsenos sistemos tinklalapis www.zips.lt) rezultatai rodo, kad 

prognozuojamas mechanikų, variklinių transporto priemonių remonto darbininkų uţimtumo augimas: 

prognozuojama paklausa 2018–2022 m. – 6,15 proc., pakeitimo paklausa – 22,96 proc. (kai dėl 

sąlyginai didesnio amţiaus vidurkio per artimiausius keletą metų pasitrauks didesnė darbo jėgos 

dalis). 

Ši situacija rinkoje turėtų padidinti mokyklos absolventų įsidarbinamumo galimybes. 

 

Socialiniai veiksniai 

Vilnius sparčiai plečiasi. Šiuo metu Vilniuje savo gyvenamąją vietą yra deklaravę daugiau 

kaip 574 tūkst. gyventojų. Tai reiškia, kad Vilniaus miesto savivaldybė turi plėtotis pagal naujai 

atsiradusį poreikį ir galimybes. Vilniaus miestas suteikė galimybių plėstis įvairioms augančioms 

bendrovėms, vis daugiau įmonių siekia įsteigti savo įmonę mieste. Tai generuoja teigiamą Vilniaus 

miesto augimą. Vilniaus darbo rinka yra patraukli, traukianti ţmones ir įmones iš įvairių pasaulio 

šalių. Todėl Vilniuje turi vystytis švietimo paslaugos, kurtis darbo vietos. Vilnius turi išlikti 

kultūriškai klestintis miestas su įvairiais kultūros, sporto ir kitų pramogų renginiais. Lietuvos 

Respublikos Partnerystės sutartyje numatytas vienas iš prioritetų: „investicijos į švietimą, įgūdţius ir 

mokymąsi visą gyvenimą―.  

Visame Vilniaus regione 2017 m. gyveno 7107 dvylikamečiai, 6853 trylikamečiai, 6681 

keturiolikmetis, 6989 penkiolikmečiai. Galima daryti prielaidą, kad tolimesnį mokymąsi profesinio 

mokymo įstaigose 2018-2020 m. pasirinks maţiausia 1000 asmenų kasmet, neatmetant tikimybės, kad 

įgyvendinant aktyvias profesinio mokymo populiarinimo priemones, šį skaičių galima padidinti iki 

1775 asmenų kasmet. 

Uţimtumo tarnybai išanalizavus visų profesijų grupių padėtį šalyje, pastebima, kad 

paklausiausi 2019 metais yra inţinerijos srities specialistai: IT, mechanikos, elektronikos, elektros, 

statybos inţinieriai. Galima daryti prielaidą , kad tendencijos išliks. Tenka pripaţinti, kad darbo jėgos 

paklausa yra labai netolygi tiek kvalifikacijos, tiek teritoriniu poţiūriu. Palankiausioje padėtyje 

atsidūrė kvalifikuoti paklausių profesijų atstovai didmiesčiuose. Jau kurį laiką dėl darbuotojų trūkumo 

Lietuvoje darbo uţmokestis auga gerokai sparčiau nei darbo našumas. Tokia padėtis nėra tvari, nes 

verslas privalo išlaikyti konkurencingumą. Nuo 2018 m. mokykloje pradėtos vykdyti tęstinės 

modulinės programos, kurių turinys yra išgrynintas, atsisakyta bendrųjų dalykų, nes besimokantieji 

jau yra įgiję išsilavinimą.Tai sudaro galimybę greičiau persikvalifikuoti ir įgyti šiuo metu paklausią 

specialybę. 

Lietuvos sumanios specializacijos strategijoje –viena iš inovacijų raidos krypčių yra „Įtrauki ir 

kūrybinga visuomenė―, kurios prioritetas: „modernios ugdymosi technologijos ir procesai―. Sumanios 

specializacijos kryptys – transportas, logistika, įtrauki ir kūrybinga visuomenė. Mokykla įgyvendinusi 

ES finansuojamus projektus, pastatė ir įrengė du sektorinius praktinio mokymo centrus, kuriuose ir 

vykdomas modernus mokymas, grindţiamas ţiniomis, rengiami atsakingi, kūrybingi specialistai. 

Įvairių demografinių procesų pokyčiai Lietuvoje pastaruosius kelerius metus yra gana 
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prieštaringi. Vieni jų suteikia viltį, kad šalies demografinė padėtis ims gerėti, o kiti signalizuoja apie 

dar didesnes grėsmes. Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2018 m.), vienas iš pozityvių 

pokyčių yra Lietuvos gimstamumo rodikliai. Nors jie yra pernelyg ţemi, kad uţtikrintų kartų kaitą, 

vis dėlto jie yra didesni nei Europos Sąjungos šalių vidurkis. Mirtingumo lygis mūsų šalyje taip pat 

jau keletą metų juda pozityvių pokyčių linkme. 

Du dešimtmečius Lietuvai būdingi intensyvūs emigracijos srautai ir šiuo metu pozityvių 

pokyčių nedaug. Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2018 m.), nuo 2000 m. kasmet iš 

šalies emigravo vidutiniškai 38 tūkst., 2016 m. – beveik 51 tūkst. gyventojų, 2017 m. – 47,9 tūkst. 

gyventojų. Ypač pastaraisiais metais padidėjo vyrų emigracija (10 proc. daugiau nei moterų), 

daugiausiai išvyksta jauni, 20–29 metų vyrai, t.y. potencialūs VAVM mokiniai. Mokykla jaučia 

grėsmę dėl sumaţėjusio gyventojų skaičiaus, kuris turi įtakos mokinių skaičiaus maţėjimui. 

Remiantis visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės intertyrimais (2018 m.) gausėja 

stokojančių atsakomybės, pedagogiškai apleistų, nemotyvuotų mokytis ir pasirengti darbinei veiklai 

mokinių, kurie daţnai turi specialiųjų ugdymosi poreikių, emocijų ir elgesio problemų, reikalauja 

ypatingo dėmesio. 

Pastaraisiais metais Lietuvoje mokytojų bendruomenė netolygiai pasiskirsčiusi ir neatitinka 

realių poreikių. Lietuvoje yra nemaţai ieškančių darbo arba dirbančių ne pagal įgytą kvalifikaciją 

mokytojų, tačiau dalyje Lietuvos mokyklų kai kurių dalykų mokytojų trūksta. VAVM trūksta 

kvalifikuotų profesijos mokytojų, galinčių mokyti pagal inţinerinės srities programas. Problema 

sprendţiama priimant nemaţai jaunų mokytojų, baigusių aukštąsias mokyklas buvusių mokinių, bet 

grėsmė išlieka, nes greitu laiku gali pasitraukti vyresnio amţiaus mokytojai.  

 

Technologiniai veiksniai 

Įmonių įgyvendinamos skaitmeninių technologijų integracijos srityje Lietuva gerokai viršija 

ES vidurkį – uţimame 9 vietą iš 28 ES valstybių narių, o šalies rezultatai šioje srityje tolygiai ir nuolat 

gerėja (2018 m. duomenys). Pramonininkai vis didesnes investicijas skiria paţangioms skaitmeninėms 

technologijoms diegti automatizuojant gamybos valdymo, darbo procesų planavimo sistemas 

leidţiančias konkuruoti paslaugų, produktų gamybos rinkoje. Informacinės ir komunikacinės 

technologijos vis labiau veikia ugdymo ir ugdymosi metodus, daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir 

visam ugdymo procesui. Įvairiose srityse sparčiai diegiamos naujosios technologijos, teikiama vis 

daugiau elektroninių paslaugų. 

VAVM sektorinis praktinio mokymo centras (SPMC) įsikūręs Vilniuje, kur labiausiai 

sukoncentruota transporto priemonių (toliau – TP) pardavimo ir remonto įmonių. Didėjant ir TP 

valdytojų, ir TP skaičiui auga reikiamybė kvalifikuotų specialistų, gebančių papildyti įmonių 

darbuotojų gretas. Taip pat svarbiausias SPMC iššūkis – paruošti tokius specialistus, kurie ne tik 

išmano savo profesiją ir geba profesionaliai atlikti techniškai sudėtingesnius TP techninės prieţiūros 

ir remonto darbus, bet ir moka sumaniai ir kūrybingai, greitai orientuotis techninės informacijos 

srautuose, tinkamai bendrauti su klientais, rūpintis kliento nuosavybe, priţiūrėti TP interjerą ir 

eksterjerą, darbus atlikti laikantis darbo saugos ir kultūros reikalavimų, atkreipti ypatingą dėmesį į 

atliekų rūšiavimą ir gamtos apsaugą. Siekiant tobulinti specialistų paruošimą, mokykla nuolat 

bendradarbiauja su verslo įmonių atstovais tikslu periodiškai atnaujinti profesinio mokymo programų 
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turinį. Todėl kiekvienais metais mokyklos mokymo bazė yra atnaujinama, pritraukiant mokymo 

procesą prie realių darbo salygų. Tai sąlygoja ir nuolatinį profesijos mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimą, jaunų mokytojų kryptingą integraciją į mokymo/si procesą, naujų mokymo metodų 

taikymą pamokoje. Profesijos mokytojai turi galimybę nuolat mokytis dirbti su naujausia įranga ir 

priemonėmis.  

Mokykla be pirminio mokymo vykdo kvalifikacijų tobulinimo ir naujų kompetencijų įgijimo 

mokymus visos šalies profesinio mokymo įstaigų mokiniams ir mokytojams, aukštųjų mokyklų 

studentams, įmonių darbuotojams, kitų šalių profesinio mokymo įstaigų mokiniams ir mokytojams. 

Taip pat vykdomi paţintiniai uţsiėmimai bendrojo ugdymo įstaigų mokiniams. 

Mokykla didelį dėmesį skiria mokymui pameistrystės būdu. Tai sudaro lankstesnes galimybes 

mokiniams išmokti amato ir integruotis į darbo rinką ir tuo pačiu darbdaviams išsiugdyti darbuotoją, 

ţinantį įmonės darbo specifiką ir gebantį įmonės lygmenyje greitai ir profesionaliai aptarnauti klientą. 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo skiriamos lėšos sudaro 

galimybes atnaujinti mokymo infrastruktūrą, įsigyti naujų technologijų.  

 

III. 2017-2019 METŲ STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO 

ĮGYVENDINIMO ĮSIVERTINIMAS 

Mokinių priėmimas 

Per trejus metus priimti 1343 mokiniai, planuota priimti – 1520 mokinių, bendras mokinių 

priėmimo planas įvykdytas 88,4 proc. Nuo 2017 metų priėmimas vykdomas centralizuotai per LAMA 

BPO sistemą. 

2019 metais priėmimo planas į valstybės finansuojamas vietas (VF) įvykdytas 85 proc. 

2019 metai – pirmi metai, kai pradėta priimti mokinius į valstybės nefinansuojamas vietas 

(VNF). Iš viso į VNF vietas buvo priimta 10 mokinių (2 – automobilių elektros įrengimų 

remontininko specialybės, 2 – automobilių kėbulų remontininko specialybės, 1 – automobilių 

mechaniko specialybės, 1 – motorinių transporto priemonių kroviniams veţti vairuotojo specialybės ir 

4 – sukirpėjo konstruktoriaus specialybės). 

Mokinių priėmimo procentas svyruoja, tačiau priimamų mokinių skaičiai didėja. 

Mokslo metai Priėmimo planas 

Priimta (iki ŠMM 

nustatytos bendrojo 

priėmimo galutinės datos) 

Priėmimo plano 

įgyvendinimas 

procentais 

2017–2018 440 378 85 

2018–2019 540 508 94 

2019–2020 540 457 86 

Priėmimo planas 100 proc. neįvykdomas dėl pasikeitusios naujos priėmimo tvarkos, 

didėjančio besimokančiųjų išvykimo į uţsienį bei demografinių pokyčių šalyje. 

Išsamesni duomenys pateikiami 1 priede. 

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas 

53 proc. mokyklos mokinių mokosi profesinio mokymo programos kartu su vidurinio ugdymo 

programa. Per pastaruosius trejus metus 493 mokiniai sėkmingai baigė vidurinio ugdymo programą ir 
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462 gavo brandos atestatus (94 proc.). 2019 m. mokiniai sėkmingai išlaikė valstybinius uţsienio 

kalbų, biologijos, fizikos ir geografijos brandos egzaminus (100 proc.) Bendras išlaikytų brandos 

egzaminų rezultatas – 94 proc., valstybinių – 86 proc. Gerėjo dalykų įvertinimai. Uţsienio (rusų) 

kalbos valstybinio egzamino gautas 100 balų įvertinimas. Aukšti uţsienio (anglų) kalbos valstybinio 

egzamino balai – 96 balai (2017 m.) ir 94 balai (2018 m., 2019 m.). Pagal pasirinkimą populiariausias 

technologijų mokyklinis brandos egzaminas. Jį laiko apie 75 proc. abiturientų. 

2018 – 2019 mokslo metais bendrojo ugdymo dalykų mokytojai pravedė 9 integruotas ir 31 

netradicines pamokas įvairiose edukacinėse erdvėse: miesto bibliotekose, muziejuose, teatruose, 

įmonėse. 

 

Profesinio mokymo programų įgyvendinimas 

Pagal 2019 m. pateiktus prašymus laikyti asmens įgytas kompetencijas laikė 321 mokinys ir 

sėkmingai išlaikė 321 mokinys t.y. 100 proc. 321 mokinys teikė prašymus kompetencijoms vertinti, iš 

jų 88  automobilių mechaniko programos mokiniai, 67 automobilių elektromechaniko programos 

mokiniai, 105  tęstinių elektros įrengimų remontininkų, automobilių kėbulų remontininko, siuvėjo ir 

sukirpėjo konstruktoriaus programų mokiniai ir 61 automobilių mechaniko ir elektros įrengimų 

remontininko modulinių programų mokiniai. 2019 m. Bukiškių skyriuje baigė 39 motorinių transporto 

priemonių kroviniams veţti vairuotojo specialybės mokiniai, tai sudaro 98 proc. visų pateikusių 

prašymus kompetencijoms vertinti.  Iš jų 37 mokiniams buvo sudaryta galimybė įgyti kvalifikaciją 

pagal Motorinių transporto priemonių kroviniams veţti vairuotojų mokymo programą pradinei 

profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (95 kodas).  

Pagal 2018 m. pateiktus prašymus laikyti asmens įgytas kompetencijas laikė 264 mokiniai ir 

sėkmingai išlaikė 264 mokiniai, t.y. 100 proc. 264 mokiniai teikė prašymus kompetencijoms vertinti, 

iš jų 124 automobilių mechaniko programos mokiniai, 87 automobilių elektromechaniko programos 

mokiniai ir 53 automobilių kėbulų remontininko, siuvėjo programų mokiniai. 2018 m. Bukiškių 

skyriuje baigė 29 mokiniai. Pagal pasirinktas programas įgijo kvalifikaciją: technikos prieţiūros 

verslo darbuotojo – 11 mokinių, motorinių transporto priemonių kroviniams veţti vairuotojo – 18 

mokinių. Tai sudaro 91 proc. visų pateikusių prašymus kompetencijoms vertinti. 2018 m. mokykla 

sudarė galimybę 12-ai mokinių įgyti kvalifikaciją pagal Motorinių transporto priemonių kroviniams 

veţti vairuotojų mokymo programą pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (95 kodas). 

Pagal 2017 m. pateiktus prašymus laikyti asmens įgytas kompetencijas laikė 283 mokiniai ir 

sėkmingai išlaikė 282 mokiniai, t.y. 99,7 proc. 283 mokiniai teikė prašymus kompetencijoms vertinti, 

iš jų 128 automobilių mechaniko programos mokiniai, 85 automobilių elektromechaniko programos 

mokiniai ir 70 automobilių kėbulų daţytojų remontininko, siuvėjo ir sukirpėjo konstruktoriaus 

programų mokiniai. 2017 m. Bukiškių skyriuje baigė 60 mokinių. Tai sudaro 100 proc. visų 

pateikusių prašymus kompetencijoms vertinti. Pagal pasirinktas programas įgijo kvalifikaciją: 

automobilių mechaniko – 23 mokiniai, technikos prieţiūros verslo darbuotojo – 24 mokiniai, 

motorinių transporto priemonių kroviniams veţti vairuotojo – 13 mokinių. 

Profesinio mokymo diplomai su pagyrimu išduoti: 

2019 m. 27 mokiniams; 

2018 m. 6 mokiniams; 
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2017 m. 5 mokiniams. 

Profesinis mokymas VAVM pameistrystės forma pradėtas įgyvendinti 2017-2018 m. m. 

Mokykla 34 mokiniams organizavo mokymą pameistrystės forma. Tai sudaro apie 7 proc. nuo 

baigiamųjų kursų mokinių, besimokančiųjų pagal profesinio mokymo programas, skaičiaus. 

2018-2019 m. m. profesinis mokymas pameistrystės forma buvo organizuojamas 43 

mokiniams. Tai sudaro apie 9 proc. baigiamųjų kursų mokinių, besimokančiųjų pagal inţinerinės 

srities profesinio mokymo programas. 

 

Pagalba mokiniams 

Mokiniams teikiama psichologinė ir socialinė pagalba. Psichologai per trejus metus vykdė 458 

individualias psichologines konsultacijas: 20 našlaičių, 78 gyvenantiems bendrabutyje, 118 nepilnų 

šeimų mokiniams, 12 specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.Vykdomi pokalbiai apie 

mokinių adaptaciją mokykloje, psichologinę savijautą, nuotaiką, mokymosi motyvaciją, karjerą, 

ateities viziją, konfliktus ir galimus jų sprendimo būdus.Vykdomas individualus tėvų (globėjų, 

rūpintojų) konsultavimas dėl mokinio elgesio, mokymosi motyvacijos, bendravimo problemų (36 

konsultacijos). Mokytojų konsultavimas mokinių psichologinių, asmenybės, ugdymo (si) problemų 

sprendimo klausimais (176 konsultacijos). Mokinių tėvams organizuotas psichologo seminaras. 

Kartu su socialiniu pedagogu inicijuojamas mokyklos bendruomenės švietimas. 

Mokyklos bendruomenė siekia mokinių ugdymą grįsti socialinio emocinio ugdymo principais. 

Ugdymo procese įgyvendina socialinių – emocinių, psichoaktyviųjų medţiagų vartojimo prevencijos 

programą „Savu keliu―. Per šį laikotarpį mokykloje didėjo specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

skaičius. Jiems teikiama reikalinga švietimo pagalba. 

Siekiant teikti kokybišką pagalbą mokiniams, kasmet atliekami tyrimai, kurie padeda 

identifikuoti mokinių poreikius, savijautą mokykloje, iškilusius sunkumus: „Mikroklimato tyrimas―, 

„Saugumo mokykloje tyrimas―, „I kurso mokinių adaptacija mokykloje―, „Psichosocialinės rizikos 

vertinimas―.  

Bendriesiems gebėjimams, kūrybiškumui ugdyti bei asmenybės poreikiams tenkinti 

sudaromos mokymosi modulių pasirinkimo galimybės, plėtojama neformalaus švietimo veikla.  

Iš valstybės biudţeto gautų lėšų mokiniams skiriamos stipendijos, socialiai remtiniems – 

pašalpos.Vienkartinės materialinės pašalpos buvo skiriamos 14 mokinių, atleisti nuo mokesčio uţ 

gyvenimą bendrabutyje – 48 mokiniai, mokinių, gyvenančių kaimo vietovėje iki  40 km, pavėţėjimui 

buvo skirta 2924,44 eurai. 

 

Įsidarbinimas 

Analizuojant mokinių įsidarbinimo duomenis, pastebimas gerėjantis mokinių įsidarbinimo 

procentas. Mokyklos ir socialinių partnerių glaudus bendradarbiavimas, investuojant į profesinio 

mokymo paslaugų kokybės tobulinimą ir prieinamumo didinimą, mokymo formų , tokių kaip 

pameistrystė , įgyvendinimas, tęstinių modulinių programų diegimas leido pasiekti didesnį baigusių 

mokinių įsidarbinimo procentą: 2016–2017 m. m. įsidarbino – 69,3 proc. baigusiųjų, o 2017–2018 m. 

m. baigusių mokinių įsidarbinimas siekia 78,2 proc. 2018-2019 m. m. įsidarbinimo situacija pagerėjo 

– 84 proc. 
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Metodinė veikla 

Metodinę veikla mokykloje organizuoja bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojų metodinės 

grupės. Metodinėse grupėse aptariama mokymuose ir praktinėje veikloje įgyta patirtis, analizuojami 

mokinių pasiekimai, svarstomos ir atnaujinamos ugdymą reglamentuojančios tvarkos, ilgalaikiai 

planai. Mokytojai dalyvauja konferencijose, vykdo edukacines veiklas Mokyklos ir kitų mokyklų 

mokiniams, mokytojams ir kitiems asmenims (2 priedas). 

 

Dalyvavimas renginiuose, konkursuose 

Per praėjusį laikotarpį mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo įvairiuose, Vilniaus miesto, 

respublikos, mokyklos renginiuose, minėjo Lietuvos 100-tį, organizuodami įvairias pilietines akcijas, 

edukacines veiklas. Mokykloje organizuojamos ir vykdomos respublikinės profesinio mokymo įstaigų 

tinklinio varţybos, mokyklos mokiniai dalyvavo respublikiniame uţsienio kalbų konkurse, Vilniaus 

miesto rusų kalbos olimpiadoje.  

Profesijos mokytojai ir jų ugdytiniai dalyvavo LITEXPO parodose  „Studijos―, tarptautinėje 

specializuotoje aprangos, textilės ir inovacijų parodoje „Baltic fashion -textile― 2017m., 2018m., 

tarptautinėje gamybos, inovacijų ir inţinerinių sprendimų parodoje „Balttechnika―. Parodoje 

inicijuojamas glaudesnis profesinių mokyklų verslo bendruomenės sąryšis. 

Kiekvienais metais mokiniai gausiai dalyvauja nacionaliniuose profesinio meistriškumo 

konkursuose ir laimi prizines vietas: „Jaunojo automechaniko― konkurse Vilniuje, „Automobilių 

kėbulų remontininko“ Klaipėdoje, „Jaunasis žemės ūkio technikos specialisto 2018“ Alantoje, 

„Vairuotojas – saugaus eismo dalyvis 2018“ Ukmergėje, „Mano banguojanti jūra― Klaipėdoje. 

Pasiektų aukštų rezultatų nacionaliniuose profesinio meistriškumo konkursuose dėka, 

mokyklos mokiniai turi išskirtinę galimybę dalyvauti Europos profesinio meistriškumo konkurse 

„EuroSkills“. Profesinio meistriškumo konkurse „EuroSkills 2018“ mokyklos mokinys uţėmė 5 

vietą. Mokyklos profesijos mokytojas ekspertas V. Kabelis yra sertifikuotas „EuroSkills― konkurso 

ekspertų komisijos narys.  

Uţėmusieji prizines vietas per nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą mokiniai vyksta į 

tarptautinį „Jaunojo automechaniko― konkursą, kuriame nuolat laimi prizines vietas. 

Išsamesnė informacija pateikiama 3 priede. 

 

Bendradarbiavimas 

Siekdama sustiprinti socialinę partnerystę, mokykla bendradarbiauja su kitomis mokymo 

įstaigomis, verslo įmonėmis, viešosiomis įstaigomis, valstybės institucijomis ir uţsienio partneriais. 

Partneriai pasitelkiami vykdant įvairias veiklas, planuojant mokyklos prioritetus ir kaitą.  

Su bendrojo ugdymo įstaigomis bendradarbiaujama profesinio informavimo, orientavimo ir 

konsultavimo klausimais. Kasmet mokykloje organizuojamos atvirų durų dienos, atviros profesinio 

veiklinimo pamokos. 

Su aukštojo moklo institucijomis bendradarbiaujama suderinant baigusių mokinių, įstojusių į 

tos pačios srities specialybę, kreditų uţskaitymą. Aukštųjų mokyklų studentams organizuojami 
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praktiniai technologinės įrangos valdymo mokymai. 

Partnerystė su verslu sudaro sąlygas teikti kokybiškas švietimo paslaugas (tobulinamas 

programų turinys, vedamos pamokos), padeda kokybiškai vykdyti profesinių kompetencijų vertinimą, 

įsigyti įrangos ir priemonių, organizuoti profesinio meistriškumo konkursus. Praktinis mokymas 

mokykloje yra pagrįstas bendradarbiavimu su socialiniais partneriais. Plėtojant bendradarbiavimą su 

įmonėmis, vykdomi abipusiai naudingi sutartiniai įsipareigojimai: mokiniai turi galimybę atlikti 

praktiką įmonėse, taikančiose paţangias technologijas; profesijos mokytojai mokykloje moko įmonių 

darbuotojus, tobulinama jų profesinė kvalifikacija. 

Pagal ES paramos projektus ERASMUS+ mokiniai vyksta į uţsienio šalis, kuriose atlieka 

praktiką nuo 14 dienų iki 1 mėn., vykdomas profesinių gebėjimų vertinimas ir perkėlimas pagal 

ECVET. Mokyla priklauso 10 Europos profesinio mokymo institucijų tinklui, organizuojančiam 

Europos Jaunojo automechaniko konkursą. Jau 2 kartus (2009 m. ir 2018 m.) konkursas organizuotas 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. 

Mokykla bendradarbiaudama su Lietuvos ir uţsienio šalių profesinio rengimo įstaigomis 

dalyvauja įvairiuose konkursuose, renginiuose, parodose, seminaruose, konferencijose ir kt. Taip 

tobulinamos mokytojų ir mokinių profesinės, technologinės, dalykinės, kalbinės, bendrakultūrinės 

kompetencijos. 

Mokykla labai vertina glaudų ir prasmingą, grįstą abipusiu pasitikėjimu ir parama socialinį 

dialogą su  partneriais, padedantį vykdyti profesinį informavimą, kelti mokinių motyvaciją, pasirengti 

įsidarbinimo procesui, profesijos mokytojams tobulinti kompetencijas. 

Išsamensė informacija pateikiama 4 priede. 

 

Kvalifikacijos kėlimas 

Per trejų metų laikotarpį mokyklos pedagogai dalyvavo 542 kartus kvalifikacijos kėlimo 

kursuose ir naujovių klausėsi 5334 valandas. Kvalifikacijos kėlimas intensyvus, mokytojai pastoviai 

tobulinasi: vienas asmuo vidutiniškai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose 7,5 d. per metus. 

Pedagogai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami verslo partnerių organizuotuose naujos įrangos, įrankių, 

prietaisų pristatymuose, konferencijose, seminaruose, tarptautiniuose projektuose bei tiksliniuose 

projektuose profesijos mokytojams, tobulino IKT gebėjimus (5 priedas). 

 

Kokybės valdymo sistema 

Kokybės valdymo sistema padeda Mokyklos veiklą vykdyti efektyviai, kokybiškai, teisėtai, 

ekonomiškai naudingai, racionaliai, įgyvendinant planus, apsaugant turtą, patikimai atsiskaitant, 

laikantis įsipareigojimų, valdant su tuo susijusius rizikos veiksnius. Atliekamas vidaus auditas, kurio 

tikslas įvertinti Mokyklos veiklą, pastebėti paţangą, atskleisti trūkumus, numatyti gerinimo, plėtros 

perspektyvą bei uţtikrinti kokybę. Mokykloje finansinių išteklių naudojimo kontrolė vykdoma 

vadovaujantis finansų kontrolės taisyklėmis ir kitais LR teisės aktais. Vykdant finansų apskaitą ir jos 

kontrolę vadovaujamasi LR buhalterinės apskaitos įstatymu, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

patvirtintu buhalterinės apskaitos vadovu, Mokyklos buhalterinės apskaitos vadovu, yra paskirti  

asmenys atsakingi uţ finansų kontrolės vykdymą. Finansinę veiklą kontroliuoja Valstybės kontrolė, 

steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Mokyklos direktorius. Veiklos 



14  

kokybės tobulinimas vykdomas taikant įsivertinimo, dar vadinamo savianalize, metodologiją. 

Atliekant mokyklos ugdomosios veiklos kokybės įsivertinimą, yra naudojamasi bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis, atlikti įsivertinimai: Ugdymasis ir mokinių 

patirtys, Mokymo(si) rezultatai, Ugdymo(si) aplinkos, Lyderystė ir vadyba, Gimnazijos ir 

automechanikos skyrių mokymosi pasiekimų rezultatai. Naudojant  www.iqesonline.lt pasiūlytais 

klausimynais, mokykloje atlikti vidaus veiklos kokybės įsivertinimai, sritys: Klasės valdymas, Etosas, 

Ugdymo aplinkos. Kiekvienais metais vykdomas mokinių asmeninės paţangos stebėjimas. Mokytojai 

kasmet atlieka savo veiklos savianalizę. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas yra sistemingas 

veiklos ir rezultatų tyrimas, padedantis nustatyti, kaip pasiekiami mokyklos strateginio švietimo 

plano, strateginio švietimo plano įgyvendinimo metų veiklos programos tikslai ir kokius tikslus 

mokykla gali kelti ateičiai, padedantis kurti mokyklą kaip besimokančią organizaciją. Įsivertinimas 

mokykloje yra planinga veikla, kurioje dalyvauja visa mokyklos bendruomenė.  

 

IV. PROJEKTINĖ VEIKLA 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla 2017 – 2019 metais sėkmingai vykdė Erasmus+ 

programos projektus ir įgyvendino Europinės tarptautiškumo strategijos pagrindinį tikslą – stiprino 

tarptautinį bendradarbiavimą per tarpvalstybinį profesinio mokymo mobilumą (besimokančiųjų ir 

darbuotojų), siekiant uţtikrinti profesinio rengimo kokybę ir atitiktį darbo rinkos poreikiams. 

Rengiant Erasmus+ mobilumų projektus atsiţvelgiama į mokyklos siekius ir darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikius. Atsakingai parenkami uţsienio šalių partneriai projektų veikloms įgyvendinti. 

Be mobilumų projektų, yra vykdomi ir Erasmus+ Strateginių partnerysčių Inovatyviems 

intelektiniams produktams kurti skirti projektai bei Nordplus – Šiaurės ir Baltijos šalių 

bendradarbiavimui skatinti skirti projektai. 2017-2019 metų laikotarpiu praplėstas partnerystės tinklas 

su dar 4 uţsienio organizacijomis pagerino visų tarptautinių veiklų kokybę. Tai lėmė Mokyklos 

darbuotojų kompetencijų augimą, paskatino inovacijų diegimą į Mokyklos profesinio mokymo 

organizavimą taikant uţsienyje įgytą patirtį. Vykdant mokinių staţuotes, pradėta taikyti ECVET 

metodika mokymosi pasiekimams vertinti grįţus iš staţuotės, suderintos atvykstančiųjų praktikos 

programos.  

2017 – 2019 metais projektų veiklose uţsienyje dalyvavo 42 darbuotojai, praktinėse staţuotėse 

– 32 mokiniai ir 10 juos lydinčių darbuotojų.  

Per 3 metus įvyko 21 įvairių projektų mobilumo vizitai į partnerines organizacijas uţsienio 

šalyse: Ispanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Estijoje, Islandijoje, Švedijoje, Italijoje, 

Kroatijoje. 

Projekto numeris, pavadinimas Finansavimas Statusas Dalyviai 

„E-tool for assessing the professional 

competences of Car Mechanics in the 

context of EU experience―    Nr. 2018-

1-LT01-KA202-047069 

100% Vykdomas 
Profesijos mokytojai, IT 

personalas 

Good Practice on the Move    Nr. 

2018-1-DE02-KA202-005079 
100% Vykdomas Pedagoginis personalas 

http://www.iqesonline.lt/
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PROFI  VNFIL    Nr. 2018-1-LT01-KA202-

047020 
100% Vykdomas Pedagoginis personalas 

ERASMUS+ PROGRAMOS KA 1 

PROJEKTAS „ĮGUDĘ IR MOBILŪS 

EUROPOS AUTOMECHANIKAI― 

PROJEKTO Nr. 2019-1-LT01-KA102-

060341 

100% Vykdomas 
Mokiniai ir profesijos mokytojai, 

pedagoginis personalas 

„Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas 

profesiniame mokyme ir profesijos meistrų 

rengimas mokyti darbo vietoje― Nr. 582951-

EPP-12016-2-LV-EPPKA3-PI-POLICY 

100% Vykdomas Pedagoginis personalas 

„Peculiarities of teaching women typical 
male professions― Nr. NPAD-2018/10044 

100% Įvykdytas Pedagoginis personalas 

„Kvalifikacijos tobulinimas su Erasmus+―, 
Nr. 2017-1-LT01-KA102-035112. 

100% Įvykdytas 
Mokiniai ir profesijos mokytojai, 

pedagoginis personalas 

 

Mokykla aktyviai dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos komisijos 

finansuojamuose projektuose, kurių metu yra plečiama ir gerinama mokyklos praktinio mokymo bazė, 

dalinamasi gerąja patirtimi, susipaţįstama su inovatyviais mokymo metodais ir modeliais, plečiamos 

„minkštosios ― kompetencijos.  

Mokykla yra kitų institucijų kuruojamų projektų partnerė. 

Partnerių iš Vokietijos koordinuojamo „Erasmus+― KA 2 projekto „Geroji patirtis, susijusi su 

naujų technologijų įdiegimu automobiliu pramonėje― metu, mokyklos specialistai turi galimybę 

dalintis gerąja mokymo turinio pateikimo praktika, tikrinti jos tvarumą ir pritaikomumą perkėlimui ir 

instituciniam įtvirtinimui įvairiose šalyse. Identifikuoti perspektyvūs kitų partnerių naudojami 

sprendimai bus pritaikomi Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos mokymo proceso 

organizavime ir padės spręsti skaitmeninimo ir technologijų naujovių mokymo srityje iššūkius. 

Partnerių iš Lietuvos koordinuojamo „Erasmus+― KA 2 projekto „Profesionalumo ir 

efektyvumo uţtikrinimas neformalaus ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo bei 

pripaţinimo srityje― metu mokyklos specialistams suteikiama galimybė įgyti ţinių apie šiuolaikišką, 

aukštos kokybės neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripaţinimo sistemos 

funkcionavimą ir joje dirbančių specialistų profesinių kompetencijų stiprinimą.  

Partnerių iš Lietuvos koordinuojamo ESFA administruojamo projekto „Įvairiais būdais įgytų 

kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripaţinimo sistemos tobulinimas― metu, mokyklos 

specialistai prisidės prie įrankių asmenims, siekiantiems įgyti pasirinktą kvalifikaciją ar įsivertinti 

turimas kompetencijas, kompetencijoms vertinti sukūrimo, dalyvaus kompetencijoms vertinti 

naudojamų uţduočių bankų, kompetencijų vertinimo metodikų, metodinių priemonių su 

pavyzdinėmis kompetencijų vertinimo uţduotimis kūrime. Ţinios apie asmens įgytų kompetencijų 

vertinimo ir pripaţinimo stebėsenos ir informavimo priemones padės Vilniaus automechanikos ir 

verslo mokyklai plėsti mokymo paslaugų prieinamumą įvairioms amţiaus grupėms. 

Partnerių iš Latvijos koordinuojamo „Erasmus+― KA 3 projekto „Naujų praktinio mokymo 

būdų išbandymas profesiniame mokyme ir profesijos meistrų rengimas mokyti darbo vietoje― metu, 

mokyklos specialistai prisideda prie profesio mokymo vykdymo pameistrystės būdu modelio diegimo. 
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Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla įgyvendindama Centrinės projektų valdymo 

agentūros administruojamą projektą „Transporto sektorinio praktinio mokymo centro plėtra“ taps 

pajėgi pagerinti praktinio mokymo sąlygas bei mokymo paslaugų prieinamumą jaunimui ir 

suaugusiems. Išvysčius vientisą transporto sektorinį praktinio mokymo centrą, teikiantį lengvųjų 

automobilių, krovininio transporto, ţemės ūkio technikos, nekėbulinių transporto priemonių 

aptarnavimo ir remonto, visų kategorijų vairuotojų mokymo programų vykdymo paslaugas, mokykla 

uţtikrins aukštesnės kokybės praktinį mokymą, mokymosi visą gyvenimą galimybes. Mokyklos 

veikla bus orientuota į visų amţiaus grupių mokymą, pritraukiant mokinius, studentus, bedarbius, 

darbo rinkos ir verslo atstovus. Į VAVM galės atvykti mokytis panašias programas teikiančių 

profesinio mokymo įstaigų mokiniai bei mokytojai. Įgyvendinus projektą, jo rezultatai pirmiausia bus 

skirti pirminiam profesiniam mokymui, tačiau rezultatais naudosis ir kiti tikslinių grupių atstovai. 

 

V. VEIKLOS EFEKTYVUMAS, EKONOMINIS IR SOCIALINIS 

POVEIKIS 

Mokyklos indėlis į Vilniaus miesto biudţetą pakankamai svarus. Per trejus metus gautas 

6396196 eurų finansavimas Darbo uţmokesčiui skirta 2512000 eurų, stipendijoms – 441.000 eurų. 

Mokyklos pastatų ir patalpų remontui skirta 474150 eurų. 2017-2019 metais mokykloje dirbo nuo 157 

iki 160 darbuotojų. Mokyklos darbuotojams ir visiems Vilniaus gyventojams aktualu, kad būtų 

mokami oficialūs ir normalaus dydţio atlyginimai, nes miestas per mokesčius turi didesnes galimybes 

ţmogui sukurti didesnį komfortą: tvarkyti infrastruktūrą, organizuoti renginius, tvarkyti gatves, kurti 

vaikų darţelius, ir kitus miestiečiams svarbius darbus bei projektus. Be to, nuo ţmonių pasitenkinimo 

darbu, savo vartojimo galimybėmis, priklauso ir bendra socialinė atmosfera mokykloje, noras imtis 

asmeninės iniciatyvos. 

Mokyklos sektoriniame praktiniame mokymo centre  teikiamos mokymosi visą gyvenimą 

paslaugos įvairių socialinių grupių asmenims, įmonių darbuotojams, aukštųjų mokyklų studentams. 

Atitinkamai įvertinus įmonių poreikius, parengiamos neformaliojo švietimo programos, pagal kurias 

įmonių darbuotojai kelia kvalifikaciją, įgyja kompetencijų dirbti su moderniomis technologijomis. 

Įgyti kompetencijų dirbti su su moderniomis technologijomis atvyksta automobilių mechaniko, 

automobilių elektros įrengimų remontininko specialybių mokiniai iš visos Lietuvos profesinio 

mokymo įstaigų. 

Mokykloje, mokinių patogumui ir motyvacijai didinti,  vykdomos vairavimo mokyklos 

paslaugos. Visų inţinerinių programų mokiniai, sulaukę 18 metų mokykloje gali mokytis kelių eismo 

taisyklių teorijos ir atlikti praktinį vairavimą, siekdami įgyti „B― kategorijos transporto priemonių 

vairuotojo paţymėjimą. 

Šiems mokymams vykdyti sukurtos puikios sąlygos: vairuoti mokoma naujais automobiliais, 

mokymai vyksta naujai įrengtame autodrome Bukiškio k., sudarant galimybę vairuoti automobilį 

slidţios dangos paviršiumi, tobulinti gebėjimus valdyti transporto priemonę esant ekstremalioms 

situacijoms. Kelių eismo taisyklių mokymui atnaujinta kompiuterinė klasė su naujausia kompiuterine 

Kelių eismo taisyklių mokymo programa. Turtinga mokymo materialinė bazė, kurioje daug vaizdinių 

priemonių, maketų, stendų bei plakatų. Mokymus vykdo profesionalūs, atestuoti profesijos mokytojai 

ir praktinio vairavimo instruktoriai. 

Mokyklos Bukiškių skyriuje teikiamos mokymosi visą gyvenimą paslaugos įvairių socialinių 
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grupių asmenims, rengiami ţemės ūkio srities specialistai. 

Parengtų asmenų skaičius pagal ţemės ūkio programas: 

 

Eil. 

Nr. 
Mokymo programos pavadinimas 

Metai 

2017 2018 2019 

1. Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa, 

v. k. 261081106 
133 111 129 

2. TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) 

mokymo programa, v. k. 262104105 
16 7 6 

3. TR2 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) 

mokymo programa, v. k. 262104115 
160 168 96 

4. SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo 

(traktorininko) mokymo programa, v. k. 262104107 
227 205 118 

5. SZ kategorijos savaeigių ţemės ūkio mašinų 

vairuotojo (traktorininko) mokymo programa,                   

v. k. 262104108 

- 15 6 

6. Iš viso parengta specialistų 536 506 355 

 

Ivairių socialinių grupių asmenys keičia ar baigę mokymo programą gauna traktorininko 

paţymėjimą:  

 

Metai 
Išduota 

pažymėjimų 

Pakeista 

pažymėjimų 
Viso 

2017 282 301 583 

2018 244 265 509 

2019 134 438 572 

Šiomis veiklomis mokykla  įgyvendina mokymosi visą gyvenimą galimybes, prisideda prie 

nedarbo maţinimo, sudaro sąlygas įgyti naujų kompetencijų, moko dirbti naudojant naujausias 

technologijas.  

 

VI. ŢMONIŲ IŠTEKLIAI 

Mokykloje vadovaujamasi darbo tvarkos taisyklėmis, pedagoginių darbuotojų etikos kodeksu, 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašu. 

Mokytojams organizuojami kvalifikacijos tobulinimo seminarai, mokymai, skatinantys 

komandiškumą, bendrą sprendimų priėmimą ir nuolatinį bendradarbiavimą. 2019 m. gruodţio 31 d. 

duomenimis mokykloje dirba 136 darbuotojai. Darbuotojų išsilavinimas: 74 turi aukštąjį išsilavinimą, 

iš kurių: 1 – mokslų daktaro laipsnį, 13 – magistro kvalifikacinį laipsnį, 54 – aukštąjį universitetinį 

išsilavinimą arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 6 – profesijos bakalauro laipsnį, 20 – spec. vidurinį 

arba aukštesnįjį išsilavinimą, 42 – vidurinį su profesine kvalifikacija arba vidurinį išsilavinimą. 

Mokykloje dirba 53 pedagogai: 18 bendrojo ugdymo, 35 profesijos mokytojai. Iš visų 

pedagogų aukštąjį išsilavinimą turi: 1 – mokslų daktaro laipsnį, 6 – magistro laipsnį, 34 – aukštąjį 

universitetinį išsilavinimą, 5 – aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, 7 – spec. vidurinį (aukštesnįjį) 

arba vid. su profesine kvalifikacija. Pedagogų kvalifikacijos: 3 profesijos mokytojai ekspertai ir 2 

mokytojai ekspertai, 5 mokytojai metodininkai, 21 vyresnieji mokytojai ir vyresnieji profesijos 
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mokytojai, 22 mokytojai ir profesijos mokytojai. 

Mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos pagalbos mokiniui specialistai: socialinis pedagogas – 

aukštasis išsilavinimas, magistro laipsnis ir turima socialinio pedagogo metodininko kvalifikacija, 

psichologas – aukštasis išsilavinimas, psichologijos magistro laipsnis. 

Naudodamiesi Profesinio mokymo būklės apžvalgos 2018, duomenimis galime konstatuoti, 

kad mokykloje dirbančių aukštos kvalifikacijos pedagogų procentas (33,3 proc.), ţymiai viršija 

respublikos rodiklius (18,8 proc.). 

 

Mokytojų kvalifikacijos 
Respublikos profesinio 

mokymo įstaigose yra (proc.) 

Mokykloje 

(proc.) 

Pokytis 

(skirtumas proc.) 

neatestuotų mokytojų 29,64             -            - 

prilyginta mokytojo - 39,6 +39,6 

atestuotų mokytojų 12,96              -            - 

vyresniųjų mokytojų 41,59 41,6        +0,01 

mokytojų metodininkų 14,49 9,4        -5,09 

mokytojų ekspertų 1,32            9,4         5,09 

 

Mokykloje dirba ir puikiai bendradarbiauja įvairių kartų mokytojai ir profesijos mokytojai: 

1) 14 nuo 60 iki 68 metų amţiaus  (6 – bendrojo lavinimo ir 8 – profesijos); 

2) 11 nuo 50 iki 59 metų amţiaus  (4 – bendrojo lavinimo ir 7 – profesijos); 

3) 11 nuo 40 iki 49 metų amţiaus  (5 – bendrojo lavinimo ir 6 – profesijos); 

4) 11 nuo 31 iki 39 metų amţiaus  (4– bendrojo lavinimo ir 7 – profesijos); 

5) 6 nuo  24 iki 29 metų amţiaus   (0 – bendrojo lavinimo ir 6 – profesijos). 

Profesinio mokymo būklės apžvalgos 2018 duomenimis, profesijos mokytojų amţius 

respublikoje – 50 metų, daugiausia dirba profesijos mokytojai, turintys 50 metų ir daugiau. 

Vidutinis mokyklos mokytojų amţius: profesijos mokytojų amţius – 46,5 metai (su vadovais – 

46,9 m.), bendrojo ugdymo mokytojų amţius – 50,8 metai (su vadovais – 50,9 m.), pagalbos 

mokytojų specialistų – 48 metai, visų mokyklos pedagogų amţius – 48 metai (su vadovais – 48,2 

metai), vadovų amţius – 51 metai. 

 

VII. MATERIALINĖ BAZĖ 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1033 

„Dėl biudţetinių profesinio mokymo įstaigų pertvarkymo į viešąsias įstaigas ir turto investavimo― ir 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodţio 7 d.  įsakymu Nr. V-1015 „Dėl 

biudţetinės įstaigos Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos pertvarkymo― nuo 2019 m. sausio 1 

d. mokykla pertvarkyta į viešąją įstaigą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birţelio 26 d. Nr. 

611 nutarimu nutarta perduoti Mokyklai, kaip viešąjai įstaigai, valstybei nuosavybės teise priklausantį 

nekilnojamąjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal valstybės turto patikėjimo 

sutartį 20-ies metų laikotarpiui. Iki pertvarkymo veikusios biudţetinės įstaigos Vilniaus 

automechanikos ir verslo mokyklos valdyto patikėjimo teise ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus ir 

nematerialaus turto bendra rinkos vertė – 2 032 391 euras.  

2013 m. atliktas mokyklos pagrindinės buveinės pastato atnaujinimas (modernizavimas): 
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apšiltintos sienos, pakeisti langai, sutvarkytas stogas, pakeista elektros instaliacija, vamzdynai, 

atnaujintas šilumos punktas, išduotas naujas pastato energinio naudingumo sertifikatas, nustatyta 

pastato energinio naudingumo klasė „B―. 

2018 m. atliktas bendrabučio pastato, esanačio Geleţinio Vilko g. 14, išorės paprastasis 

remontas. Atnaujintas bendrabučio fasadas, pakeisti langai, apšiltintas cokolis, sutvarkytas stogo 

parapetas, įėjimo laiptai ir stogeliai, sutvarkyta bendrabučio išorės aplinka. 2019 m. atnaujinta 

bendrabučio vidaus laiptinė: pakeisti turėklai, pakeistos elektros skydinės, gaisriniai čiaupai, laiptų 

pakopos padengtos naujomis akmens masės plytelės. 

Bendrabutyje, esančiame adresu Geleţinio Vilko 14, Vilnius  gali būti apgyvendinti 189 

asmenys. 

2017 m. apgyvendinti 133 mokiniai, 2018 m. – 114 mokinių, 2019 m. – 147 mokiniai. 

Siekiant pagerinti mokinių gyvenimo sąlygas bendrabutyje 2017-2019 metais buvo atliktas 19 

kambarių remontas, pakeisti kambarių šviestuvai, nupirkta 18 vnt. lovų, 31 pastatoma spintelė, 

nupirkti nauji stalai, kėdės. 

Bendrabutis, esantis adresu Mokyklos 6, Bukiškio k., Vilniaus r., 2019 m. perduotas VĮ Turto 

bankui. 

Visa mokyklos pagrindinės buveinės ir bendrabučio vidaus ir išorės teritorija stebima vaizdo 

kameromis. 

Mokykloje per trejus metus atliktas 4 mokomųjų kabinetų (lietuvių kalbos, geografijos, kelių 

eismo taisyklių, profesinio mokymo ) remontas. Suremontuoti 6 administracijos darbuotojų kabinetai. 

Europos struktūrinių fondų pagalba mokykloje įkurti du Sektoriniai praktinio mokymo centrai: 

1) „Modernaus variklių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto“; 

2) „Transporto praktinio mokymo“, kuriame įrengtas ES reikalavimus atitinkantis 

autodromas. 

Siekiant uţtikrinti kokybišką modulinių profesinio mokymo programų įgyvendinimą, sukurta 

interaktyvi e-mokymo(si) medţiaga, sudaranti galimybę mokiniams tobulinti teorines ţinias 

virtualioje mokymosi aplinkoje. 

Mokykloje sudarytos puikios sąlygos rengti aukštos kvalifikacijos specialistus. Materialinė 

bazė tenkina verslo įmonių reikalavimus ir lūkesčius. Investuojant skatinamas Lietuvos ekonomikos 

augimas, stiprinamas ekonominis savarankiškumas ir (ar) tarptautinis konkurencingumas. Įvertinus 

mokyklos turimą inţinerinės srities praktinio mokymo techninę įrangą ir mokymui(si) skirtas 

patalpas, galima teigti, kad esama mokyklos infrastruktūra atitinka profesinio mokymo programų 

reikalavimus ir tenkina darbo rinkos poreikius. Siekiant gerinti profesinio mokymo(si) kokybę, būtina 

nuolat atnaujinti praktinio mokymo bazę, įsigyjant šiuolaikinių praktinio mokymo priemonių.  

ES investicija į VAVM profesinio mokymo bazę yra tikslinė ir sukuria pridėtinę vertę.  

 

VIII. RYŠIŲ SISTEMA 

Mokykla turi 237 kompiuterius, kompiuterizuotos administracijos ir mokytojų darbo bei 

ugdymui organizuoti vietos.  

100 mokinių tenka 12 kompiuterių, kompiuteriai sujungti į saugų vidinį tinklą ir prijungti prie 

internetinio ryšio. 

Mokykloje veikia telefono ryšio darbo stotis, padaliniai, specialistai turi telefono numerius, 
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yra fakso aparatas, kopijavimo aparatai, spausdintuvai ir kita organizacinė technika. 

Mokykla turi domeną ir elektroninį paštą @vavm.lt, visi darbuotojai turi darbinius el. paštus 

su nuotolinio disko talpykla, leidţiančia saugoti ir dalintis informacija. 

Naudojamasi elektroninio pašto , e-pristatymas, DMS, EDRANA, FVA, TVIPS, CPVIS bei 

CPO paslaugomis, mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis, NEC sistema KELTAS, švietimo valdymo 

informacine sistema ŠVIS, naudojamasi el. dienyno „Tamo― paslaugomis, kurių dėka bendraujama ir 

su mokiniais, ir su jų tėvais. Mokiniams, jų tėvams, klientams informacija apie Mokyklos veiklą 

skelbiama ţiniasklaidoje, interneto tinklapyje https://vavm.lt, socialiniame Facebook tinkle 

https://www.facebook.com/VsiVilniausAutomechanikosIrVersloMokykla/ „Facebook― paskyra turi 

apie 1100 sekėjų. 

Mokykloje įrengtos bevielio interneto (Wi-Fi) ryšio zonos. Bibliotekos skaitykloje įrengtos 6 

kompiuterizuotos darbo vietos mokiniams ir mokytojams. Bibliotekininkės darbo vieta 

kompiuterizuota, įdiegta leidinių elektroninė registravimo sistema MOBIS. 

Mokykla turi 8 interaktyvias lentas, interaktyvių ekranų, visuose kabinetuose yra vaizdo 

projektoriai, padedantys modernizuoti mokymą.  

Mokyklai reprezentuoti rengiami ir atnaujinami lankstinukai, skirtukai, reklaminiai filmai ir 

kt. 

 

IX. APSKAITA 

Mokyklos apskaita tvarkoma taikant kaupimo principą. Sąskaitų planas sudarytas atsiţvelgiant 

į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jai pavaldţių institucijų rekomenduotą sąskaitų planą. 

Mokykla apskaitą tvarko pagal: VSAFAS, LR buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus 

reglamentuojančius teisės aktus. Mokykloje naudojamos apskaitos programos: centralizuota finansų 

valdymo ir apskaitos informacinė sistema, Valstybės biudţeto apskaitos ir mokėjimo sistema 

VBAMS, darbo uţmokesčio programa „EDRANA―. 

Finansinių išteklių kontrolė vykdoma pagal patvirtintas finansų kontrolės taisykles ir atitinka 

įstatymų reikalavimus. Vyriausias mokyklos buhalteris stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai 

planuojamos ir naudojamos lėšos. 

Biudţeto lėšų, skirtų mokyklai ugdymo reikmėms ir aplinkai, pakanka būtiniausioms 

išlaidoms finansuoti. Papildomas lėšas sudaro ES struktūrinių projektų lėšos, pajamos uţ paslaugas, 

pajamos uţ suaugusiųjų mokymą, patalpų nuomą, rėmėjų lėšos ir 2 procentų GPM sumos. 

Mokyklos metinis biudţetas (2019 m. duomenys) – 2293,00 tūkst. Eur. Darbo uţmokesčiui 

skirta 1801,00 tūkst. Eur., socialiniam draudimui – 27,00 tūkst. Eur., mokinių stipendijoms skirta 

172,00 tūkst. Eur. Mokytojų kvalifikacijai skirta 5,00 tūkst. Eur. Likusi biudţeto dalis 288,00 tūkst. 

Eur. skirta prekėms, paslaugoms. 

Mokykla turi paramos gavėjo statusą. Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą gyventojų 

paramos 2019 m. gauta 968 Eur. 

Pajamos uţ teikiamas paslaugas gaunamos uţ patalpų nuomą, maitinimo paslaugas mokyklos 

valgyklose, mokinių bendrabučių nuomos, mokinių praktinio vairavimo mokymų, ūkininkavimo 

pradmenų mokymo kursų, TR ir SM kategorijų traktorininkų kursų ir  autodromo veiklos. 2019 

metais gautos pajamos – 160,00 tūkst. Eur.  

 

https://vavm.lt/
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2020-2022 m. numatomas programų asignavimai 
(tūkst.. Eur.) 

Programos 

pavadinimas 

2020 m. asignavimai 2021 m. asignavimai 2022 m. asignavimai 

Iš viso Iš jų: 

Iš 

viso 

Iš jų: 

Iš 

viso 

Iš jų: 

 DU Kvali

fikaci

jos 

kėlim

as 

Kito

s 

išlai

dos 

DU Kvalifi

kacijos 

kėlimu

i 

Kito

s 

išlai

dos 

DU Kvalifi

kacijos 

kėlima

s 

Kito

s 

išlai

dos 

Švietimo ir 

mokslo 

administravimas 

2350 1860 6 484 2500 1920 8 572 2660 2000 10 650 

 

X. SSGG ANALIZĖ 

Stiprybės 

1. Patikima, išsaugojusi gerą vardą ir solidţią istoriją mokykla.  

2. Vienintelė šalies profesinė mokykla, besispecializuojanti į automobilių remonto paslaugų 

specialistų rengimą. 

3. Įkurti du darbo rinkos poreikius tenkinantys sektoriniai praktinio mokymo centrai. 

4. Geri ryšiai su variklinių transporto priemonių techninės prieţiūros ir remonto sektoriaus 

įmonių darbdaviais. 

5. Atnaujintas mokymo turinys įdiegiant modulines programas. 

6. Sukurtos geros sąlygos asmenybės socialinei raidai. 

7. Dirba aukštos kvalifikacijos ir išsilavinimo specialistai, turintys ilgametę patirtį.  

8. Teikiama visapusiška pagalba mokiniams.  

9. Aktyvus mokinių ir mokytojų dalyvavimas ES finansuojamuose projektuose. 

10. Edukacinių aplinkų atnaujinimas ir mokymo infrastruktūros pritaikymas ugdymo 

procesui. 

 

Silpnybės 

1. Nepakankami darbuotojų uţsienio kalbos, dokumentų valdymo ir informacinių technologijų 

ţinios ir praktiniai įgūdţiai. 

2. Jaunimo motyvacijos mokytis, įgyti profesiją stoka. 

3. Kvalifikuotų profesijos mokytojų trūkumas. 

4. Neišnaudotos darbo su uţimtumo tarnyba galimybės. 

5. Nepakankamas virtualios mokymosi aplinkos naudojimas mokymo procese. 

 

Galimybės 

1. ES struktūrinės paramos panaudojimas sektorinio praktinio mokymo centro  plėtrai.  

2. Virtualios mokymo (si) aplinkos įsisavinimas. 
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3. Nuotolinio mokymo sistemos diegimas. 

4. Kompetencijų  vertinimo centro kūrimas. 

5. Mokymo pameistrystės forma plėtra. 

6. Aktyvesnis bendravimas su suinteresuotomis šalimis. 

7. Gabių mokinių ugdymas. 

8. Naujų ir esamų profesinio mokymo programų rengimas ir tobulinimas. 

9. Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra.  

 

Grėsmės 

1. Besimokančių mokykloje mokinių  skaičiaus maţėjimas dėl demografinės situacijos šalyje. 

2. Mokinių saugumo uţtikrinimas dėl aplinkos rizikos veiksnių. 

3. Jaunimo nenoras mokytis teikiant prioritetą nekvalifikuotam darbui. 

 

Mokyklos išskirtiniai poţymiai 

Siekiant įsitikinti, ar kokybiškai rengiami darbo rinkai mokiniai, mokykla kiekvienais metais 

dalyvauja UAB „Inter Cars Lietuva― organizuojamuose nacionaliniuose automechanikų profesinio 

meistriškumo konkursuose „Geriausias jaunasis automechanikas―. Finale daţniausiai varţosi apie 10 

geriausių profesinių mokyklų auklėtinių. Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos mokiniai labai 

gausiai dalyvauja pirmajame atrankos etape. Apie 150 mokinių, norinčių pasitikrinti įgytas 

kompetencijas, kiekvienais metais registrujasi į pirmą etapą. VAVM mokiniai visada patenka į trečią, 

finalinį, etapą ir iškovoja prizines vietas: 2019 m. – I vieta; 2018 m. – III vieta; 2017 m. – I vieta. 

Mokykla dalyvauja ir kitų profesinių mokyklų organizuojamuose nacionaliniuose ar 

tarptautiniuose konkursuose. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vykusiame nacionaliniame 

profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo konkurse „Vairuotojas – saugaus eismo 

dalyvis 2018‖, mūsų komandos mokiniai iškovojo II vietą. Automobilių kėbulų 

remontininko  profesinio meistriškumo konkurse  „Automobilių kėbulų remontininkas 2019― iškovota 

- III vieta. Ţemės ūkio technikos prieţiūros specialistų profesinio meistriškumo konkurse „Jaunasis 

ţemės ūkio technikos specialistas 2018― iškovota II vieta. 

2004 m. mokykla pradėjo dalyvauti 9 šalių profesinio mokymo institucijų Tarptautiniame 

„Jaunojo automechaniko― profesinio meistriškumo konkurse. Konkursas kasmet organizuojamas 

kitoje Europos šalyje. Konkurso kalba – anglų. Mokiniai atlieka testą ir praktines uţduotis. 

Dalyvaudami konkurse mokiniai turi puikią galimybę ne tik pademonstruoti turimus praktinius 

įgūdţius, gauti išsamius įgytų kompetencijų vertinimus, bet ir savo pasiekimus palyginti su kitų šalių 

mokinių pasiekimais. Mokykla sėkmingai konkuruoja su kitomis Europos profesinėmis mokyklomis, 

pastoviai laimimos prizinės vietos – tai rodiklis, įrodantis, kad mokinių profesinis parengimas atitinka 

ir net viršija kitų Europos šalių lygį. VAVM pasiekimai: tarptautinis automechanikų profesinio 

meistriškumo konkursas „Young Car Mechanic― – 2017 – I vieta, 2018 m. – II vieta, 2019 m. – I 

vieta. 

Pasiektų aukštų rezultatų nacionaliniuose profesinio meistriškumo konkursuose dėka, 

mokyklos mokiniai turi išskirtinę galimybę dalyvauti Europos profesinio meistriškumo konkurse 

„EuroSkills“. Profesinio meistriškumo konkurse „EuroSkills 2018“ mokyklos mokinys uţėmė 5 
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vietą. Mokyklos profesijos mokytojas ekspertas V. Kabelis yra sertifikuotas „EuroSkills― konkurso 

ekspertų komisijos narys.  

Mokykla sėkmingai konkuruoja ne tik tarp profesinio mokymo įstaigų, bet bendrojo ugdymo 

mokyklų. Mokykloje veikia gimnazijos skyrius. Norinčių įgyti vidurinį išsilavinimą ir kartu mokytis 

profesijos skaičius auga, nors šiuo metu šalyje demografinė duobė.Į gimnazijos skyrių įstojusių 

statistika: 2017 m. – 165, 2018 m. – 160, 2019 m. – 175 mokiniai. 

Valstybinių brandos egzaminų išlaikymas 86 proc. bei aukšta mokytojų kvalifikacija rodo, kad 

mokykloje dirba profesionalūs pedagogai ir kompetentingi vadovai, gebantys teikti kokybiškas 

bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo paslaugas. 

Mokykla bendradarbiauja su Vilniaus miesto J. Basanavičiaus gimnazija. Nuo 2010 m. bendru 

susitarimu mūsų mokykloje vykdomos technologijų pamokos gimnazijos mokiniams, pasirinkusiems 

„Automobilizmą―. Per šiuos uţsiėmimus ne tik įgyja automechaniko kompetencijų, bet išmoksta 

ugdytis karjeros valdymo kompetencijas. Artimas bendradarbiavimas skatina pedagogus aktyviai 

partnerystei ir kūrybiškoms inovacijoms. 

 

XI. MOKYKLOS KRYPTYS, SRITYS 

Mokyklos vizija 

Atvira naujovėms, nuolatinei kaitai, orientuota į šalies ekonomikos poreikius profesinė 

mokykla, rengianti savarankiškus aukštos kvalifikacijos inţinerinės, transporto, gamybos ir 

perdirbimo sričių specialistus, gebančius prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių. 

 

Mokyklos misija 

Būti bendruomeniška mokykla, plėtojančia partnerystę, kuriančia Lietuvos ateitį teikiant 

kokybiškas inţinerinės, transporto, gamybos ir perdirbimo sričių specialistų rengimo ir bendrojo 

ugdymo paslaugas. 

 

Mokyklos vertybės 

Abipuse pagarba grįstas bendravimas. 

Atsakingumas uţ savo veiklos rezultatus. 

Visų bendruomenės narių partnerystė. 

 

Mūsų filosofija 

Be sąmonės pokyčio nėra judėjimo. Kitaip mąstysiu – kitokį gyvenimą kursiu. Keisti mąstymą 

labai sunku, bet nuo to priklauso gyvenimo progresas. 

 

Strateginiai tikslai 

I. Tikslas 

Uţtikrinti kokybiškas vidurinio išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar jos dalies įgijimo  

paslaugas. 
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1. Tikslo rodiklis. Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, proc. nuo baigiusiųjų VUP. 

2. Tikslo rodiklis. Mokinių, įgijusių profesinę kvalifikaciją, proc. nuo baigusių pr. mok. 

programą. 

II.Tikslas 

Uţtikrinti mokykloje vykdomų procesų kokybę, tenkinančią suinteresuotų šalių poreikius. 

1. Tikslo rodiklis. Valdymo, planavimo ir veiklos procesų organizavimo sistemos 

tobulinimas. 

2. Tikslo rodiklis. Kryptingas  vadovų ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. 

3. Vidinės ir išorinės komunikacijos plėtojimas. 

III. Tikslas 

Uţtikrinti edukacinių erdvių/aplinkų modernizavimą, plėtrą, efektyvią veiklą, papildomų  

pajamų gavimą. 

1.   Tikslo rodiklis. Modernizuoti profesinio mokymo materialinę bazę ir siekti papildomų 

pajamų gavimo. 
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XII. VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOS 2020-2022 METŲ STRATEGINIS 

PRIEMONIŲ PLANAS 
 

Tikslas Uždavinys Priemonės Atsakingas Rodiklis 2020 2021 2022 

I. Uţtikrinti 

kokybiškas vidurinio 

išsilavinimo, 

profesinės 

kvalifikacijos ar jos 

dalies įgijimo 

paslaugas. 

1. Tikslo rodiklis. Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, proc. nuo baigiusiųjų VUP    

2. Tikslo rodiklis. Mokinių, įgijusių profesinę kvalifikaciją, proc. nuo baigusių profesinio mokymo programą    

1.1. Uţdavinio rodiklis. Teigiamo  mokyklos mikroklimato, socializacijos palaikymas, kūrimas, (pasitenkinimo lygis).    

1.2.Uţdavinio rodiklis. Mokymo turinio atnaujinimas,  pateikimo efektyvinimas , inovatyvių technologijų įsisavinimas 

mokyme ( pasitenkinimo lygis). 
   

1.1.1. Uţtikrinti 

emociškai saugią, 

tolerantišką, 

mokymosi aplinką 

1.1.1.1. Vykdyti 

prevencines 

veiklas, 

uţtikrinanačias  

emociškai saugią, 

tolerantišką 

mokymosi aplinką.   

Socialinis 

pedagogas, 

psichologas 

1.1.1.1.1. Parengta  ir įgyvendinta prevencinių 

projektų, priemonių, programų, vnt. 
4 5 5 

1.1.1.1.2. Parengta šviečiamųjų pranešimų 

tėvams, pedagogams, mokiniams, vnt. 
4 6 7 

1.1.1.1.3. Teikti pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams siekiant maţinti iškritimą iš 

mokyklos, vnt. 

38 40 42 

1.1.1.1.4. Mokyklos mikroklimato veiksnių 

įvertinimas vykdant edukacinio klimato tyrimą. vnt. 
1 1 1 

1.1.1.1.5.Parengta mokinių „nubyrėjimo― maţinimo 

programa 
- 1 - 

1.1.1.1.6. Tiriamųjų veiklų vykdymas siekiant maţinti 

iškritimą iš mokyklos, vnt. 
3 3 4 

1.2.1. Uţtikrinti 

įtraukų, lankstų, 

kūrybingumą 

skatinantį mokymą 

1.2.1.1. Vykdyti 

mokymąsi 

netradicinėse ir 

virtualioje 

ugdymosi 

aplinkose 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

skyrių vedėjai 

1.2.1.1.1. Vedamos pamokos netradicinėse 

aplinkose, vnt. 
33 36 38 

1.2.1.1.2. Vedamos integruotos pamokos , vnt. 10 12 14 

1.2.1.1.3. Mokomoji medţiaga parengta ir 

patalpinta Moodle aplinkoje, turinio sk., proc. 
10 20 35 

1.2.1.2. Mokymo 

turinio atnaujinimas, 

pateikimo 

efektyvinimas, 

inovatyvių 

technologijų 

įsisavinimas 

mokyme 

 

1.2.1.2.1 Atnaujintas mokymo turinys įsisavinant 

inovatyvias technologijas, pristatyta metodinė 

medţiaga, pagal atnaujintas BU programas vnt. 

2 15 50 
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 1.2.2. Padidinti 

mokymo turinio 

atitiktį darbo 

rinkos poreikiams 

1.2.2.1 Atnaujinti 

inţinerinės srities 

profesinio 

mokymo 

programas, rengti 

naujas 

programas, 

modulius 

Skyrių 

vedėjai, 

praktinio 

mokymo 

vadovas 

1.2.2.1.1 Atnaujinta kiekvienos modulinės programos 

mokomoji medţiaga orientuojantis į įgyjamas 

kompetencijas, mod. vnt. 

3 3 4 

1.2.2.1.2. Parengta medţiaga/sistema mokyti pagal 

konkrečius modulius įgyvendinant ne visą programą, 

vnt. 

3 3 4 

1.2.2.1.3. Parengta nauja inţinerinės srities modulinė 

profesinio mokymo programa, vnt. 
1 1 1 

1.2.2.2.. Taikyti 

prieinamumą ir 

lanksčias ugdymo 

organizavimo 

formas 

profesiniame 

mokyme sudarant 

sąlygas mokytis 

suaugusiems 

Skyrių vedėjai, 

sektoriaus 

vadovas 

1.2.2.2.1. Dalyvavusių mokymuose kitų 

profesinių mokyklų sektoriniuose praktinio 

mokymo centruose mokinių, vnt. 

20 20 25 

1.2.2.2.2. Pameistrystės forma mokosi mokinių, vnt. 43 55 70 

1.2.2.2.3. Sudarytų bendradarbiavimo sutarčių su 

darbdaviais siekiant gerinti mokymo turinio kokybę, vnt. 
3 3 4 

1.2.2.2.4. Parengta ugdymo proceso pritaikymo 

dirbančiam ţmogui, siekiančiam mokymosi visoje 

programoje ar perkvalifikavimo, tvarka, vnt. 

1 - - 

1.2.2.2.5. Parengtas įvairiais būdais įgytų 

kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas, vnt. 
1 - - 

1.2.2.3. Įtraukti 

mokinius dalyvauti 

profesinio 

meistriškumo 

konkursuose, 

staţuotėse  

Praktinio 

mokymo 

vadovas, 

automechanikų 

skyriaus vedėjas 

1.2.2.3.1. Baigiamųjų grupių mokinių, 

dalyvaujančių mokyklos profesinio meistriškumo 

konkursuose, vnt. 

40 45 50 

1.2.2.3.2. Mokiniai dalyvauja nacionaliniuose 

profesinio meistriškumo konkursuose, vnt. 
110 115 120 

1.2.2.3.3. Mokiniai dalyvauja tarptautiniuose 

profesinio meistriškumo konkursuose, vnt. 
3 3 3 

1.2.2.3.4. Mokiniai dalyvauja mobilumo 

projektuose- staţuotėse uţsienyje, vnt. 
32 35 38 

1.2.2.3.5. Mokytojai veda bendrųjų gebėjimų ir 

profesijos 
integruotas pamokas, vnt. 

3 5 6 

1.2.2.4 Aktyvinti 

tęstinį formalųjį ir 

neformalųjį profesinį 

mokymą per naujų 

programų rengimą, 

atnaujinimą, naujų 

mokinių pritraukimą 

Skyrių 

vedėjai, 

praktinio 

mokymo 

vadovas 

1.2.2.4.1. Gauta licencija naujai ţemės ūkio srities 

tęstinio mokymo programai įgyvendinti 
1 1 1 

1.2.2.4.2. Atnaujntos/rengiamos naujos 

inţinerinės, gamybos ir perdirbimo sričių 

neformaliojo mokymo programos 

       1 2 2 

1.2.2.4.3. Mokiniai, baigę profesinio mokymo 

programas, įsidarbina pagal specialybę, proc. 
72 75 80 

1.3. Uţdavinio rodiklis. Mokinių aukštesnių pasiekimų, kūrybingumo, vertybinių nuostatų ir kritinio mąstymo ugdymas     

1.3.1. Sustiprinti 1.3.1.1.Mokymo 

turinio 

Gimnazijos 1.3.1.1.1.Mokiniai renkasi VBE proc. 
60 62 65 
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 gimnazijos skyriaus 

veiklą  
diferencijavimas, gabių 

mokinių poreikius 

atitinkantis ugdymas 

skyriaus vedėjas 1.3.1.1.2.Mokiniai atlieka kiekvieno 

dalyko projektinius, tiriamuosius darbus, 

proc. 

10 15 20 

1.3.1.1.3.Mokinių, dalyvaujančių miesto bei 

profesinių mokyklų  olimpiadose, konkursuose 

skaičius,vnt. 

8 10 12 

1.3.1.2.Mokymo turinio 

projektavimas siekiant 

kūrybiškumo ir 

vertybinių nuostatų, 

kritinio mąstymo ir 

aukštesnių pasiekimų. 

  Gimnazijos skyriaus 

vedėjas 
1.3.1.1.4. Mokinių paţangos ir pasiekimų stebėsenos 

analizė, vnt. 
3 5 5 

1.3.1.1.5.Atnaujintas mokinių paţangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašas, vnt.  
- 1 1 

1.3.1.1.6.Parengta pagal atnaujintas ugdymo 

programas mokymo medţiagos/temai , vnt. 
10 15 18 

1.3.1.1.7.Įgyvendintas priėmimo planas, proc. 90 95 100 

1.4.Uţdavinio rodiklis. Padidinti naujų neformaliojo švietimo programų skaičių    

1.5.Uţdavinio rodiklis. Vykdyti kokybišką profesinį informavimą. Pritraukti mokinių    

1.4.1.Uţtikrinti, 

mokinių uţimtumą ir 

saviraiškos ugdymą 

siekiant mokinių 

nubyrėjimo 

maţinimo 

1.4.1.1. Sudaryti 

sąlygas mokinių 

saviraiškos 

realizavimui per 

neformalųjį 

ugdymą 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1.4.1.1.1.Atnaujinta neformaliojo vaikų 

švietimo techninės-inţinerinės pakraipos 

programų pasiūla, vnt. 

1 1 1 

1.4.1.1.2.Suorganizuota per neformaliojo švietimo 

programas įgyvendinamų  veiklų sklaidos mugė, 

vnt.  

1 1 1 

1.5.1. Uţtikrinti 

kokybišką profesinį 

informavimą 

1.5.1.1. Vykdyti 

kryptingą mokinių 

ugdymą karjerai, 

profesinį 

informavimą, 

konsultavimą 

Ugdymo 

karjerai darbo 

grupė 

1.5.1.1.1. Parengtas ir įgyvendintas profesinio 

informavimo ir konsultavimo planas, vnt. 
1 1 1 

1.5.1.1.2. Aplankyta miesto ir regiono 

mokymo įstaigų, vnt. 
15 20 23 

1.5.1.1.3.Suorganizuota kitų mokyklų mokiniams 

veiklinimo pamokų, vnt. 
3 5 7 

1.6. Uţdavinio rodiklis. Vykdyti mokymus SPMC asmenims iš kitų mokymo įstaigų ar įmonių    

1.6.1. Uţtikrinti 

mokymąsi visą 

gyvenimą įvairiems 

asmenims ar asmenų 

grupėms 

 

1.6.1.1. Vykdyti 

praktinį mokymą 

šalies kitų profesinio 

mokymo įstaigų 

mokiniams, 

mokytojams 

 

Praktinio mokymo 

vadovas 

 

1.6.1.1.1. Kasmet apmokomi kitų PMĮ mokiniai, asm. 

sk. 
106 120 130 

1.6.1.1.2. Kasmet apmokomi kitų PMĮ mokytojai, asm. 

sk. 
40 45 50 

1.6.1.1.3. Kasmet apmokomi kitų BUĮ mokiniai, asm. 

sk. 
190 200 210 

1.6.1.1.4. Kasmet apmokomi kitų aukštųjų mokyklų 

studentai, asm. sk. 
10 15 30 

1.6.1.2. Vykdyti 

praktinį mokymą 

šalies įmonių 

Praktinio mokymo 

vadovas 

 

1.6.1.2.1 Kasmet apmokomi šalies įmonių darbuotojai, 

asm. sk. 
231 250 270 
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darbuotojams 

1.6.1.3. Vykdyti 

praktinį mokymą kitų 

šalių mokymo įstaigų 

mokiniams, 

mokytojams 

Praktinio mokymo 

vadovas 

Projektų vadovė 

 

1.6.1.3.1. Kasmet apmokomi kitų šalių mokymo įstaigų 

mokiniai, asm. sk. 
26 28 30 

1.6.1.3.2. Kasmet apmokomi kitų šalių mokymo įstaigų 

mokytojai, asm. sk. 
11 14 16 

II. Uţtikrinti 

mokykloje 

vykdomų procesų 

kokybę, tenkinančią 

suinteresuotų šalių 

poreikius. 

1. Tikslo rodiklis. Valdymo, planavimo ir veiklos procesų organizavimo sistemos tobulinimas    

2. Tikslo rodiklis.  Kryptingas vadovų ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimas    

3. Tikslo rodiklis. Vidinės ir išorinės komunikacijos plėtojimas    

1.1 Uţdavinio rodiklis. Sustiprinti vidaus stebėseną ir atnaujinti KVS procesų aprašus    

2.1 Uţdavinio rodiklis. Uţtikrinti palankų mikroklimatą ir galimybes kiekvienam darbuotojui tobulintis ir kelti kvalifikaciją, 

proc.  
   

1.1.1. Atnaujinti KVS 

procesus, kurie 

efektyviai, 

maţiausiomis 

sąnaudomis sukuria 

paslaugas, atitinkančias 

suinteresuotų šalių 

keliamus reikalavimus, 

stebėti ir vertinti 

atitiktis 

 1.1.1.1. Atnaujinti 

pagrindinės buveinės 

KVS procesus  

Auditorius, 

 darbo grupė 
1.1.1.1.1. Įsisavinti standarto ISO 9001:2015 

reikalavimus procesams aprašyti, seminarai 
1 1 - 

1.1.1.1.2. Atnaujinti KVS procesų aprašai atsiţvelgiant į 

modulines pirminio ir tęstinio mokymo programas, 

virtualios mokymo aplinkos įdiegimą, vnt. 

3 5 4 

1.1.1.1.3. Įdiegti ir sertifikuoti kokybės vadybos sistemą, 

atitinkančią tarptautinio standarto ISO 9001:2015 

reikalavimus, vnt. 

- 1 - 

1.1.1.2. Papildyti  KVS 

procesų aprašus SPMC 

ir Bukiškio skyriaus 

procesais 

 Auditorius, darbo 

grupė 
1.1.1.2.1. Parengti KVS procesų papildymai 

atsiţvelgiant į modulines pirminio ir tęstinio mokymo 

programas, virtualios mokymo aplinkos įdiegimą, vnt. 

3 4 - 

1.1.1.3. Nuolatiniam 

procesų gerinimui ir 

optimizavimui, veiklų 

planavimui ir 

stebėsenai parengti 

vidaus  stebėsenos 

grafikus 

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1.1.1.3.1. Parengtas vidaus veiklos stebėsenos grafikas 1 1 1 

1.1.1.3.2. Vykdyti mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimą IQES online instrumentu, vnt. 
1 1 1 
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 2.1.1. Uţtikrinti 

kryptingą kiekvieno 

darbuotojo saugią, 

pozityvią emocinę 

aplinką ir galimybes 

tobulintis, saviraišką 

ir kvalifikacijos 

kėlimą 

2.1.1.1.Uţtikrinti 

kasmetinį kiekvieno 

mokytojo 

kvalifikacijos kėlimą  

Personalo 

specialistas,

Projektų 

vadovas 

Skyrių 

vedėjai, 

Darbų ir 

civilinės 

saugos 

inţinierius 

2.1.1.1.1.Mokytojai tobulina kvalifikaciją kasmet 

ne maţiau kaip 5 dienas, proc. 
96 97 98 

2.1.1.1.2. Mokytojai dalyvauja ERASMUS + 

mobilumo projektuose, staţuotėse, vnt. 
17 20 22 

2.1.1.1.3. Apmokyta mokytis virtualioje aplinkoje 

vartotojų 
15 25 40 

2.1.1.1.4.Mokytojų, parengusių savianalizes, proc. 100 100 100 

2.1.1.1.5.Mokytojai dalinasi gerąja darbo patirtimi 

konferencijose, seminaruose, metodinėse grupėse, 

pranešimai, vnt 

13 19 24 

2.1.1.1.6. Atlikti darbuotojo rizikos veiksnių 

įsivertinimą siekiant saugios, pozityvios emocinės 

aplinkos 

1 1 1 

2.1.1.1.7. Mokinių įsivertinimui mokytojai naudoja 

IQES online įrankį, proc. 
15 25 35 

2.1.1.1.8. Atestuota mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų, vnt. 
4 3 2 

3.1.Uţdavinio rodiklis. Padidinti pasiekiamumą per socialinius tinklus, sekėjų skaičių    

3.2. Uţdavinio rodiklis. Atnaujinti svetainės struktūrą ir informaciją, plečiant veiklų viešinimą    

3.1.1.Tobulinti vidinę 

ir išorinę 

komunikaciją 

3.1.1.1. Aktyvinti 

darbuotojų, mokinių 

komunikaciją per  

socialinius tinklus, 

savalaikį 

informavimą, 

IT specialistas, 

atsakingas 

asmuo 

3.1.1.1.1. Įsisavinta  e. tvarkaraščio rengimo programa, 

vnt. 
1 - - 

3.1.1.1.2. Atnaujinamas mokyklos svetainės dizainas  1 - - 

3.1.1.1.3. Vykdoma sklaida socialiniuose 

tinkluose, sekėjų skaičius 
800 1500 2500 

3.1.1.1.4. Vykdomas bendruomenės 

informavimas publikuojant renginius svetainėje 

vnt/mėn. 

1/mėn. 1/mėn. 1/mėn. 

3.1.1.2. Organizuoti ir 

dalyvauti mokyklą 

reprezentuojančiuose 

renginiuose 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

 

3.1.1.2.1. Dalyvauta mokyklą 
reprezentuojančiuose renginiuose, vnt. 

4 4 5 

3.1.1.2.2. Bendradarbiauta  su socialiniais 

partneriais plėtojant edukacinę profesinę 

veiklą, įgyvendinant bendrus renginius, vnt. 

2 3 4 

3.1.1.2.3. Bendradarbiauti  su darbdaviais plėtojant 

mokytojų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo programas 

 

3 4 5 
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III. Uţtikrinti 

edukacinių 

erdvių/aplinkų 

modernizavimą, 

plėtrą, efektyvią 

veiklą, papildomų  

pajamų gavimą 

1. Tikslo rodiklis. Modernizuoti profesinio mokymo materialinę bazę ir siekti papildomų pajamų gavimo    

1.1.Uţdavinio rodiklis. Laimėti ir įgyvendinti ES paramos projektai    

1.2. Uţdavinio rodiklis. Įsigyti mokymo įrangos ir atnaujinti patalpas    

1.3. Uţdavinio rodiklis.Didinti papildomų pajamų šaltinius    

1.1.1. Laimėti ir 

įgyvendinti ES 

paramos 

projektai.  

1.1.1.1. Įgyvendintas 

projektas  „Transporto 

sektorinio praktinio 

mokymo centro plėtra― 

Direktorius, 

projektų 

vadovas 

1.1.1.1.1.Parengtas techninis projektas (vnt.) 1 - - 

1.1.1.1.2.Garaţo paskirties pastatų rekonstrukcijos 

darbai (kv.m) 
- 2000 2500 

1.1.1.1.3.Įsigyta praktinio mokymo įranga, baldai 

(tūkst.Eur) 
- 500 800 

1.2.1. Atnaujinti 

mokymo bazę 

panaudojant ES ir 

biudţeto lėšas bei 

kurti saugią, 
modernią mokyklos 

(fizinę)aplinką 

1.2.1.1.Parengti darbui 

virtualią mokymosi 
aplinką  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai, 

 IT specialistas 

 

1.2.1.1.1. Įsigyta skaitmeninių mokymo priemonių, 

vnt. 
5 7 10 

1.2.1.1.2. Įsigyta elektroninių mokymo programų, vnt. 1 1 1 

1.2.1.1.3. Įsigyta kompiuterinės technikos, vnt.  10 7 5 

1.2.1.2. Sukurtos 

saugios mokymosi, 

poilsio ir kūrybos  
zonos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

 1.2.1.2.1. Elektroninio skambučio įrengimas, vnt. 1 - - 

 1.2.1.2.2. Edukacinių erdvių kūrimas, vnt. 1 1 - 

 1.2.1.2.3. Vidinių patalpų atnaujinimas, vnt 5 10 10 

 1.2.1.2.4. Išorinės aplinkos ir gerbūvio kūrimas, vnt. 1 1 1 

 1.2.1.2.5. Efektyvus turimų patalpų panaudojimas, vnt. - 1 - 

1.3.1. Sukurti 

stabilių papildomų 

pajamų/šaltinių bei 

efektyviai išnaudoti 

esamus resursus 

1.3.1.1. Vykdyti 

papildomas veiklas 

Bukiškių 

skyriaus 

vedėjas 

 1.3.1.1.1. Pakeisti traktorininko paţymėjimų, vnt. 590 600 620 

1.3.1.1.2. Parengti asmenų pagal ūkininkavimo 

mokymo programą 
90 100 110 

1.3.1.1.3. Parengti asmenų pagal traktorininkų 

mokymo programas (TR1, TR2, SZ, SM) 
180 200 220 

1.3.1.2. Ieškoti 

būdų uţtikrinti 

įvairesnius ir 

papildomus 

pajamų srautus  

Skyrių 

vedėjai, 

praktinio 

mokymo 

vadovas 

1.3.1.2.1. Parengti mokamų paslaugų paketą 

visuomenei (perkvalifikavimo paslaugos, mokymai, 

seminarai, neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

uţskaitymas, kt.). 

1 - - 

 

 



 

XIII. PRIEDAI 
 

1 priedas  Mokinių skaičius  

2 priedas  Metodinė veikla 

3 priedas  Mokyklos pasiekimai  

4 priedas  Bendradarbiavimas 

5 priedas  Kvalifikacijos kėlimas  

6 priedas  Valdymo struktūra 

  



 

 Strateginio veiklos plano 2020-2022 m.  

1 priedas 

 

Mokinių skaičius (2019 m. spalio 1 d. duomenimis) 
 

Specialybė 
Mokinių 
skaičius 

Transporto paslaugos 

Motorinių transporto priemonių kroviniams 
veţti vairuotojo modulinė profesinio mokymo 
programa 

38 

Iš viso: 38 

Inţinerija ir inţinerinės profesijos 

Automobilių mechanikas 326 

Automobilių elektros įrengimų remontininkas 378 

Automobilių kėbulų remontininkas 60 

Iš viso:: 764 

Gamyba ir perdirbimas 

Siuvėjas 21 

Sukirpėjas konstruktorius 13 

Iš viso: 34 

 

Iš viso mokykloje 2019 m.  spalio 1 d. duomenimis mokosi 836 mokiniai. 

Iš jų 316 mokinių mokosi pirminio profesinio mokymo programose kartu su viduriniu 

išsilavinimu. 

 

Gimnazijos skyriaus III, IV klasės: 

11 klasė 175 

12 klasė 141 

Iš viso: 316 

 

Per trejus metus priimta mokinių: 

Mokslo metai Priėmimo planas 

Priimta (iki ŠMM 

nustatytos bendrojo 

priėmimo galutinės 

datos) 

Priėmimo plano 

įgyvendinimas 

procentais 

2017–2018 440 378 85 

2018–2019 540 508 94 

2019–2020 540 457 86 

 

  



 

 Strateginio veiklos plano 2020-2022 m.  

2 priedas 

 

Metodinė veikla 

Metodinę veiklą organizuoja metodinės grupės: bendrojo ugdymo mokytojų ir profesijos 

mokytojų. 

Metodinėse grupėse aptariama mokymuose ir praktinėje veikloje įgyta patirtis, dalijamasi gerąją 

patirtimi. Nagrinėjamos dalykų ugdymo programos, rengiami ilgalaikiai mokomųjų dalykų  planai. 

Analizuojami mokinių pasiekimai, svarstoma individuali mokinių paţanga, susitariama dėl mokinių 

pasiekimų vertinimo būdų. Mokytojai tobulina kvalifikaciją, dalyvauja konferencijose, skaito 

pranešimus metodinėse grupėse, ruošia mokinius, vykdo edukacines veiklas mokykloje ir uţ jos ribų. 

METODINĖ VEIKLA 

Pranešimai 

Vilniaus miesto profesinių 

mokyklų lietuvių kalbos 

mokytojų praktiniame seminare 

„Pasimatuok lietuvių kalbos 

egzaminą 2019―, 2019-01-09 

Renata Schmid 
Pranešimas „Pastraipos rašymas: 

mokausi pagal pavyzdţius― 

Mokinių ruošimas (pranešimams, konkursams) 

Respublikinis rašinių konkursas 

„Kaip supranti ţodţius .Kalba 

yra kultūros pagrindas‖,  

2017-04-06 

Aldona Paţusienė Mokinių ruošimas konkursui 

Aplinkosauginis respublikinis 

konkursas „Kita forma―,  

2017 -11-24 

Jurgita  Bartaševičienė Aprašyti darbai konkursui 

Profesinių mokyklų istorijos – 

geografijos konkursas  „Protų 

kovos―. Tema „Ţmogaus teisės ir 

demokratija ES―, 2017-12-07 

Gintaras Brazauskas 

Mokinių ruošimas respublikiniam 

tarpmokykliniam inovatyviam 

konkursui, kuris vyko Europos 

namuose 

Vilniaus miesto profesinio 

mokymo įstaigų uţsienio kalbos 

(rusų) projektas „Mano miestas, 

mano kaimas― skirtas Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui 

paminėti, 2018-02-06 

Zofija Filipčik Konkurso organizavimas 

Respublikinis profesinio mokymo 

įstaigų mokinių uţsienio (rusų) k. 

konkursas, 2019-03-06 

Zofija Filipčik Mokinių ruošimas konkursui 

Respublikinis mokinių konkursas 

„Konstitucinis teismas svarbus 

Lietuvai ir jos ţmonėms, nes...―, 

2018-09-11 

Aldona Paţusienė Mokinių ruošimas konkursui 

Vilniaus miesto profesinių 

mokyklų viktorina „Lietuva – tai 

aš, mes tai Lietuva―, 2019-03-13 

Jurgita Bartaševičienė 
Mokinių ruošimas konkursui, 

vertinimo komisijos narė 

Vilniaus miesto profesinių Renata Schmid Mokinių ruošimas konkursui 



 

mokyklų bendrojo ugdymo skyrių 

protų kovos, skirtos Juozo Tumo 

– Vaiţganto 150-osioms gimimo 

metinėms „Jei nori surasti 

gyvenimo kelią, ieškok jo taurių 

knygų puslapiuose―, 2019-04-17 

Edukacinių veiklų organizavimas kitų mokyklų, įstaigų asmenims 

Litexpo paroda „Studijos 2017― 

2017-02-08 – 10 d. 

Apolinaras 

Bruţas, Vaidotas 

Siminauskis, 

Vitalij Kabelis, 

Nerijus 

Sladkevičius, 

Tadas Klevas 

Paroda „Studijos 2017― mokyklos 

pristatymas 

Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšomis finansuojamo 

projekto Nr. 582951-EPP-

12016-2-LV-EPPKA3-PI-

POLICY „Naujų praktinio 

mokymo būdų išbandymas 

profesiniame mokyme ir 

meistrų rengimas mokyti darbo 

vietoje―, Vilnius 2017-2018m. 

Mantas Smolnikovas 
Pameistrystės diegimas 

profesiniame mokyme 

UAB „Transporto studijos― 

mokymai 2017 – 2019m. 

Giedrius Vaitkevičius, 

Vitalij Kabelis 

„Reikalavimai suskystintų naftos 

dujų (SND) ir suslėgtų gamtinių 

dujų (SGD) įrangos montavimui į 

motorines transporto priemones― 

„Motorinių transporto priemonių, 

kuriose įrengta SND arba SGD, 

techninės būklės tikrinimo ir 

įvertinimo privalomosios techninės 

apţiūros metu praktiniai aspektai― 

Apolinaras Bruţas 

„Transporto priemonių vidinė 

diagnostikos sistema (OBD) ir šios 

sistemos veikimo principai― 

„Išmetamųjų dujų atitikties 

nustatytiems reikalavimams 

kontrolės, taikant OBD sistemos 

veikimo ir rodmenų įvertinimą, 

gairės― 

„Transporto priemonių padangų 

oro slėgio stebėjimo sistemos, jų 

veikimo principai ir veikimo 

patikrinimas― 

„Transporto priemonių 

elektroninės stabilumo kontrolės 

sistemos (ESC, ESP ...), jų 

veikimo principai ir veikimo 

patikrinimas― 

„Elektromechaniniai, 

elektrohidrauliniai vairo 

mechanizmai, jų veikimo principai 

ir techninės būklės įvertinimas― 



 

„Lengvųjų automobilių stabdţių 

sistemos konstrukcija, techninė 

būklė ir jos kontrolė―.  

„Pagrindinės ţinios apie stabdţių 

skysčius, jų savybes bei savybių 

kitimą eksploatacijos metu. 

Stabdţių skysčio tinkamumo 

naudoti įvertinimo būdai. Stabdţių 

skysčių pakeičiamumas―. 

„Stabdţių antiblokavimo sistema 

(ABS), elektroninė stabilumo 

kontrolės sistema (ESC/ESP), 

elektromechaniniai stovėjimo 

stabdţiai, jų veikimo principai, 

veikimo triktys ir jų įvertinimo 

būdai.― 

„Dyzelinių variklių ir jų sistemų 

konstrukcija, techninė būklė ir jos 

kontrolė.― 

Tadas Klevas 

„Automobilių transmisijų 

konstrukcija, techninė būklė ir jos 

kontrolė. Transporto priemonių su 

skirtingomis transmisijomis 

techninės būklės įvertinimo 

ypatumai (pvz., stabdţių patikra 

naudojant būgninį (ritininį) 

stabdţių bandymo stendą)―. 

Darius Petrauskas 

„Automobilių vairavimo sistemų 

(įskaitant elektromechaninius ir 

elektrohidraulinius vairo 

stiprintuvus) ir pakabos 

(mechaninės, pneumatinės 

kombinuotas ir kt.) konstrukcija, 

techninė būklė ir jos kontrolė― 

Virgilijus Bukauskas 

„Automobilių kėbulų, rėmų ir jų 

elementų konstrukcija, techninė 

būklė ir jos kontrolė‖. 

„Automobilių kėbulų ir rėmų 

remonto technologijos, remonto 

technologijos parinkimas ir remonto 

kokybės įvertinimo principai‖. 

Vitalij Kabelis 

„Priverstinio uţdegimo 

(kibirkštinių) variklių ir jų sistemų 

konstrukcija, techninė būklė ir jos 

kontrolė―. 

„Transporto priemonių vidinė 

diagnostikos sistema (OBD), 

pagrindiniai komponentai, veikimo 

principai ir pritaikymas techninės 

būklės kontrolės atlikimui―. 

„Šiuolaikinių transporto priemonių 

aktyviosios (padangų slėgio 

stebėjimo sistemos, nukrypimo 

nuo kelio juostos ir kitos sistemos) 



 

ir pasyviosios saugos (saugos oro 

pagalvės, saugos dirţų įtempikliai 

ir kt.) sistemų konstrukcijos, 

techninė būklė ir jos įvertinimo 

būdai― 

Vilniaus regiono profesinių 

mokyklų vaikinų tinklinio 

varţybos, 2017-02 

Sigitas Liepinaitis Varţybų organizavimas 

Vilniaus regiono profesinių 

mokyklų  merginų tinklinio 

varţybos, 2017-02 

Sigitas Liepinaitis Varţybų organizavimas 

Lietuvos profesinių mokyklų 

mokinių finalinės tinklinio 

varţybos, 2017-03 

Sigitas Liepinaitis Varţybų organizavimas 

Integruota lenkų- rusų pamoka 

netradicinėje aplinkoje 

(M.Maţvydo biblioteka),  

2017-02-03 

Z. Filipčik 

Č. Klim 
„Kelionė po knygų pasaulį― 

Erasmus + programos mobilumo 

projektas Prancūzijos mokyklos 

„Garac Ecole Nationale Des 

Professions de  L‗Automobile― 

mokinių vizitas. 

 2017-03-12 – 25 d. 

Vitalij Kabelis, 

Kęstutis Ţostautas 

Praktinių uţduočių rengimas ir 

vykdymas mokiniams 

Įmonės UAB „R2L― darbuotojų 

mokymai. 2017-04-13, 20, 27 d. 
Vitalij Kabelis 

„Automobilių elektroninių 

valdymo sistemų jutiklių ir 

valdymo diagnostika― 

Vilniaus miesto profesinio 

mokymo įstaigų uţsienio kalbos 

(rusų) konkursas, 2017-05-17 

Zofija Filipčik Konkurso organizavimas 

Integruota pamoka-ekskursija, 

2017-05-31 

V. Bagdonienė 

G. Brazauskas 

UNESCO globojami pasaulio 

paveldo (Struvės geodezinis 

lankas), istoriniai objektai ir 

kultūrų įvairovė Vilniaus regione 

Įmonės UAB „Inter Cars 

Lietuva― darbuotojų mokymai. 

2017-06-07 – 8 d. 

Vitalij Kabelis 

„Automobilių elektroninių 

valdymo sistemų jutiklių ir 

valdymo diagnostika― 

Birţų technologijų ir verslo 

mokymo centro mokinių 

praktiniai mokymai, 

2018-03-05 – 9 d. 

Giedrius Vaitkevičius 

„Elektroniškai valdomų sistemų 

diagnostinės įrangos naudojimo 

galimybės‖. 

„Dyzelinių variklių valdymo 

sistemos.― 

Darius Petrauskas 

„Ratų montavimas, balansavimas―. 

„Ratų geometrijos patikra ir 

reguliavimas‖. 

Valdas Jurevičius 
„Benzininių variklių valdymo 

sistemos― 



 

Švenčionių profesinio rengimo 

centro mokinių praktinis 

mokymas pagal automobilių 

kėbulų remontininko (valstybinis 

kodas 330071607) profesinio 

mokymo programą.  

2018-05-10,  2019-03-20  

Virgilijus Bukauskas 

„Kėbulo geometrijos atstatymas, 

detalių remontas stendo ir kitų spec. 

įrankių pagalba―. 

Viešosios įstaigos Kuršėnų 

politechnikos mokyklos mokinių 

praktinis mokymas pagal 

automobilių mechaniko 

(valstybinis kodas 330071606) 

profesinio mokymo programą. 

2018-11- 26 – 27 d. 

Apolinaras Bruţas 
„Dyzelinio variklio degimo kampo 

nustatymas― 

Martynas Skulskis 
„Automobilių elektros ir 

elektronikos diagnostika― 

Virgilijus Bukauskas 
„Kėbulo geometrijos atstatymas 

stendo pagalba― 

Vitalijus Kabelis „Generatorių ir starterių remontas― 

Birţų technologijų ir verslo 

mokymo centro mokiniams, 

besimokantiems pagal 

automobilių mechaniko 

modulinę profesinio mokymo 

programą praktiniai mokymai. 

2018-12-03 – 7 d. 

Giedrius Vaitkevičius 

„Elektroniškai valdomų sistemų 

diagnostika. Automobilių su dujine 

įranga (SND ir SGD) konstrukcija, 

techninė būklė ir jos kontrolė― 

Aurimas Bilevičius 
„Automobilių stabdţių sistemos. 

Stabdymo efektyvumo nustatymas― 

Valdas Jurevičius 
„Otto― variklių maitinimo ir 

uţdegimo sistemos. 

Antanas Gelaţauskas 

„Ratų montavimas, balansavimas―. 

„Ratų geometrijos patikra ir 

reguliavimas―. 

Martynas Skulskis 

„Elektroniškai valdomų sistemų 

diagnostika―.  

„Otto― ir dyzelinių variklių 

maitinimo sistemos‖. 

Kėdainių profesinio rengimo 

centro mokiniams, 

besimokantiems pagal 

automobilių mechaniko mokymo 

programą praktiniai mokymai. 

2018-12-05 – 6 d. 

Vitalijus Kabelis 
„Elektroniškai valdomų sistemų 

diagnostika― 

Martynas Skulskis 
„Otto― ir dyzelinių variklių 

maitinimo sistemų diagnostika.‖ 

Vilniaus technologijų, verslo ir 

ţemės ūkio mokyklos 

mokiniams, besimokantiems 

pagal technikos prieţiūros verslo 

darbuotojo mokymo programą 

praktiniai mokymai.  

2018-12-10 – 12 d. 

Giedrius Vaitkevičius 

„Elektroniškai valdomų sistemų 

diagnostika. Automobilių su dujine 

įranga (SND ir SGD) konstrukcija, 

techninė būklė ir jos kontrolė― 

Aurimas Bilevičius 
„Automobilių stabdţių sistemos. 

Stabdymo efektyvumo nustatymas― 

Martynas Skulskis 

„Elektroniškai valdomų sistemų 

diagnostika―.  

„Otto― ir dyzelinių variklių 



 

maitinimo sistemos. 

Estijos mokymo įstaigos Valga 

Country Vocational Training 

Center mokytojams ir 

mokiniams mokymai 

2019-02-04 – 8 d. 

Vitalij Kabelis 

„Automobilių elektroninių valdymo 

sistemų konstrukcijos ir elektrinių 

signalų tipai― 

„Automobilio aktyvių saugumo 

sistemų ir variklio valdymo sistemų 

diagnostika―. 

Valdas Jurevičius 

„Stabdţių sistemos techninės būklės 

patikra ir remontas― 

„Stabdymo efektyvumo ir 

amortizatorių techninės būklės 

nustatymas―. 

Aurimas Bilevičius 

„Ratų pakaba, ratų montavimas ir 

balansavimas― 

„Ratų geometrijos patikra ir 

reguliavimas― 

Kęstutis Ţostautas 

„Kas yra tranzistorius? Kaip veikia 

tranzistorius? Tranzistorius 

valdymo grandinėse―. 

Vilniaus regiono profesinių 

mokyklų vaikinų tinklinio 

varţybos, 2019-02 

Sigitas Liepinaitis Varţybų organizavimas 

Vilniaus regiono profesinių 

mokyklų  merginų tinklinio 

varţybos, 2019-02 

Sigitas 

Liepinaitis 
Varţybų organizavimas 

Lietuvos profesinių mokyklų 

mokinių finalinės tinklinio 

varţybos, 2019-03 

Sigitas 

Liepinaitis 
Varţybų organizavimas 

Paţintinė ekskursija po Vilniaus 

senamiestį Nordplus Adult 

projekto dalyviams, 2019-05 

Vaiva Bagdonienė Nordplus Adult projekto vykdymas 

Edukacinė išvyka Buivydiškių 

pagrindinės mokyklos 

mokiniams į Vilniaus 

automechanikos ir verslo 

mokyklą, 2019 

Rūta Kervienė 

Pristatyta mokyklos veikla, 

galimybės mokytis pagal parengtas 

VAVM programas 

Mokyklos pristatymai 11 

mokyklų: Šalčininkų r. sav., 

Jašiūnų M. Balinskio, „Aušros―, 

J. Snadeckio, „Santarvės―, 

gimnazijose, Šalčininkėlių 

pagrindinėje mokykloje ir kt., 

2019 

Česlava Klim 

Pristatyta mokyklos veikla, 

galimybės mokytis pagal parengtas 

VAVM programas 

Įmonės UAB „Melga― 

darbuotojų mokymai 2019-08-28 

– 29 d. 

Vitalij Kabelis 

Elektrotechnikos pagrindai. 

Elektrinių schemų tipai, jų 

skaitymas. 

Elektroniniai signalai, jų 

matavimas. 

Technologinės įrangos valdymas. 

Jutiklių tipai, sandara, veikimas. 



 

Jutiklių diagnostika. 

Valdiklių tipai, sandara, veikimas. 

Valdiklių diagnostika. 

Elektroninių signalų emuliavimas. 

Jutiklių ir valdiklių adaptacija 

Kupiškio technologijos ir verslo  

mokyklos mokiniams 

besimokantiems pagal technikos 

prieţiūros verslo darbuotojo 

modulinę profesinio mokymo 

programą praktiniai mokymai. 

2019-10-02 

Aurimas Bilevičius 

„Automobilių variklių maitinimo 

sistemų techninė prieţiūra ir 

remontas― 

Viešosios įstaigos Kuršėnų 

politechnikos mokyklos 

mokyklos mokinių praktinis 

mokymas pagal automobilių 

mechaniko (valstybinis kodas 

330071606) profesinio mokymo 

programą. 2019-12-02 – 6 d. 

Aurimas Bilevičius 

„Dyzelinio ir benzininio variklio 

degimo kampo nustatymas (variklio 

dujų skirstymo mechanizmo 

pavaros ţymų nustatymas)― 

Antanas Gelaţauskas 

„Automobilio ratų geometrijos 

reguliavimas (išvirtimas, suvedimas 

ir kasterio kampo reguliavimas)― 

Aurimas Spiridonovas „Generatorių ir starterių remontas― 

Giedrius Vaitkevičius 

„Automobilių elektros ir 

elektronikos diagnostika― 

„Automobilių elektros ir 

elektronikos gedimai, jų šalinimas― 

Kupiškio technologijos ir verslo  

mokyklos mokiniams 

besimokantiems pagal technikos 

prieţiūros verslo darbuotojo 

modulinę profesinio mokymo 

programą praktiniai mokymai. 

2019-11-13, 20 d. 

Aurimas Bilevičius 
„Automobilių kuro purkštuvų 

tikrinimas ir reguliavimas― 

Aurimas Spiridonovas 
„Automobilių kuro purkštuvų 

tikrinimas ir reguliavimas― 

Profesinio meistriškumo konkursai 

Europos profesinių gebėjimų 

savaitei „Atrask savo talentą―, 

2017-11-21 

Jolanta 

Gaiţutienė, Ana 

Černiavskaja, Lina 

Maţvilaitė, 

Jolanta Bikantė-

Sapsai, Vidutė 

Mikailionienė, 

Graţina 

Kriaunevičienė, 

Dalia Šiušienė 

Siuvėjų ir sukirpėjų konstruktorių 

sukurtos kolekcijos parengimas ir 

pristatymas 

Profesinio meistriškumo 

konkursas „Jaunasis 

automechanikas 2017― Slovėnija, 

2017-05-30 – 06-02 d. 

Apolinaras Bruţas 
Tarptautinis automechanikų 

profesinio meistriškumo konkursas. 

Mokyklinis siuvėjų profesinio 

meistriškumo konkursas 2017-04-

17 

Jolanta Gaiţutienė Konkurso vykdymas ir prieţiūra. 



 

Profesinio meistriškumo 

konkursas „Mano banguojanti 

jūra 2017― 2017-05-02 – 4 d. 

Jolanta Gaiţutienė 

Tarptautinis siuvėjų, sukirpėjo-

konstruktoriaus ir dailiųjų tekstilės 

dirbinių gamintojo profesinio 

profesinio meistriškumo konkursas 

Profesinio meistriškumo 

konkursas „Automobilių kėbulų 

remontininkas 2018― Klaipėda, 

2018-03-02 

Virgilijus 

Bukauskas 

Nacionalinis automobilių kėbulų 

remontininko profesinio 

meistriškumo konkursas 

Mokyklinis profesinio 

meistriškumo konkursas 

„Jaunasis automechanikas 2018―, 

2018-04-12 

Visi profesijos 

mokytojai 
Konkurso vykdymas ir prieţiūra. 

Profesinio meistriškumo 

konkursas „Jaunasis ţemės ūkio 

technikos specialistas 2018― 

Alanta, 

 2018-05-15 

Pavel Kuncevič 
Respublikinis profesinio 

meistriškumo konkursas 

Profesinio meistriškumo 

konkursas „Vairuotojas – saugaus 

eismo dalyvis 2018― Ukmergė, 

2018-06-07 

Romualdas 

Gţybovskis 

Nacionalinis profesinio meistriškumo 

konkursas 

Europos profesinių gebėjimų 

savaitei „Atrask savo talentą― 2018-

11-05 –  9 d. 

Tadas Ragauskas, 
Ţygimantas Lapienis, 
Remigijus Janecka 
 

Konkurso medţiagos ruošimas ir 

vykdymas 

Jolanta Gaiţutienė, 
Ana Černiavskaja, Lina 
Maţvilaitė, Jolanta 
Bikantė-Sapsai, Vidutį 
Mikailionienė, Graţina 
Kriaunevičienė, Dalia 
Šiušienė 

Siuvėjų ir sukirpėjų-konstruktorių 

sukurtos kolekcijos parengimas ir 

pristatymas 

Profesinio meistriškumo konkursas 
„Automobilių kėbulų 
remontininkas 2019― Klaipėda, 
2019-02-22. 

Stasys Navikas 
Nacionalinis automobilių kėbulų 

remontininko profesinio 

meistriškumo konkursas 

68 Jaunųjų fizikų olimpiada,  
2019-04-04 

Vytautas Lapeika Parengtos uţduotys, ištaisyti darbai 

Profesinio meistriškumo konkursas 
„Mano banguojanti jūra 2017―, 
 2017-05-02 – 4 d. 

Jolanta Gaiţutienė, 
Lina Maţvilaitė 

Tarptautinis siuvėjų, sukirpėjo-

konstruktoriaus ir dailiūjų tekstilės 

dirbinių gamintojo profesinio 

profesinio meistriškumo konkursas 
Tarptautinis automechanikų 
profesinio meistriškumo konkursas 
„Young Car Mechnic― Lenkija 
2019-05-24 – 26 d. 

Vitalij Kabelis 
Mokinio paruošimas konkurso 

superfinalui. 

Profesinio meistriškumo konkursas 
„Jaunasis Europos automechanikas 
2019― Lenkija 2019-05-27 – 29 d. 

Vitalij Kabelis, 
Apolinaras Bruţas 

Tarptautinis automechanikų 

profesinio meistriškumo konkursas. 

Europos profesinių gebėjimų 
„Atrask savo talentą 2019―,  2019-
11-08 

Mantas Smolnikovas, 
Tadas klevas, Rimas 
Aviţinis, Rytis 
Rutkauskas, Ana 
Balabanova 

Renginys „Metų automobilis― 

Mokymai mokyklos darbuotojams  

Profesijos mokytojų mokymai. 

 2018-04-04 – 5 d. 
Vitalij kabelis 

„Automobilių dujų maitinimo 

sistemų diagnostika― 

„Automobilių elektroninių 

valdymo sistemų gedimų 



 

 

 

nustatymas‖ 

Darius Petrauskas 

„Automobilių vaţiuoklės sistemų 

techninės būklės patikros 

technologijos‖ 

Apolinaras Bruţas 

„Lengvųjų automobilių dyzelinių 

variklių elektroninės valdymo 

sistemos (EDC) ir jų diagnostika‖ 

Profesijos mokytojų mokymai. 

 2019-04-25 – 26 d. 

Vitalij kabelis 

„Automobilių dujų maitinimo 

sistemų pritaikymas OBD 

reikalavimams― 

Apolinaras Bruţas 

„Automobilių variklių paskirstymo 
dirţų keitimo technologijos 
Informacinės duomenų bazės 
naudojimas praktinėje veikloje‖ 

Martynas Skulskis 

„Oscilografo naudojimas 
automobilių variklių valdymo 
sistemų ir tarptinklinių ryšių 
diagnostikoje ‖ 

Pranešimas mokyklos 

mokytojams,  

2019-10-28  

Inga Ţydelienė 
Mokyklos pedagogų etikos kodekso 
nuostatai 



 

 

 Strateginio veiklos plano 2020-2022 m.  

3 priedas 

 

Mokyklos pasiekimai 2017-2019 metais 

 Vilniaus miesto profesinių mokyklų viktorina „Lietuva – tai aš, Mes – tai Lietuva―, 2019 

m. II vieta; 

 Vilniaus miesto profesinių mokyklų viktorina „Ţemė – meilės planeta―, 2019 m., padėka; 

 K.Sabaliauskaitės ir leidyklos „Baltos lankos― organizuotas trumpojo rašinio konkursas 

„Mano demonai―, 2019 m., padėka E.Šlakaitytei; 

 Vilniaus miesto profesinių mokyklų mokinių lietuvių kalbos diktanto, skirto Juozo Tumo – 

Vaiţganto 150 – osioms gimimo metinėms ir Kovo 11-ajai paminėti, 2019 m. I ir III vietos, padėkos 

mokiniams ir mokytojai; 

 Komiksų konkursas „Vinco Mykolaičio – Putino diena―, 2019 m., padėka D.Uljanovaitei; 

 Vilniaus miesto 26-oji Lietuvos mokinių rusų (uţsienio) kalbos olimpiada, 2019 m., 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padėka mokiniui Dariui Kevšinui ir mokytojai Zofijai 

Filipčik; 

 Respublikinis profesinio mokymo įstaigų mokinių uţsienio (anglų, vokiečių, rusų) kalbų 

konkursas, 2019 m., padėka mokytojai Zofijai Filipčik; 

 Tarpmokyklinis kaligrafijos konkursas „Kalėdos mano širdy―, 2018 m., I ir III vietų 

diplomai mokiniui A.Pavlovskiui, padėka mokytojai ir mokyklai; 

 Respublikinis rašinių konkursas „Konstitucinis Teismas svarbus Lietuvai ir jos ţmonėms, 

nes...―, 2018 m., padėka mokinei Erikai Kraulaidytei; 

 Vilniaus miesto profesinių mokyklų protų kovos „Jei nori surasti gyvenimo kelią, ieškok jo 

taurių knygų puslapiuose―, 2018 m., II vieta; 

 Vilniaus miesto profesinių mokyklų lietuvių kalbos diktanto, skirto Vaiţganto 150 gimimo 

metinėms, konkursas, 2018 m., I ir III vieta; 

 Vilniaus miesto profesinių mokyklų Nacionalinis diktantas, 2018 m. – I ir III vietos; 

 Edukacinis anglų kalbos konkursas ,,Olympis", 2018 m., šešios  I vietos; 

 Statybininkų rengimo centras (Viršuliškių sk.): viktorina „Lietuviais esame mes gimę...― , 

2018 m., III vieta; 

 Vilniaus turizmo ir paslaugų verslo mokykla:  Visuomenės aplinkosauginio švietimo 

projekto "Ţvilgsnis į mus supantį pasaulį" interaktyvios protų kovos, 2018 m.  II vieta; 

 Vilniaus gelaţinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla: tarpmokyklinis kaligrafijos 

konkursas „ Kalėdos mano širdy―, 2018 m.  I ir III vietos; 

 Vilniaus miesto profesinio mokymo įstaigų uţsienio (rusų)  kalbos konkursas, 2018 m.,  I 

vieta;  

 Vilniaus regiono profesinių mokyklų istorijos-geografijos „Protų mūšis―, 2018 m.,  III 

vieta; 

 Vilniaus miesto profesinio mokymo įstaigų uţsienio (rusų)  kalbos konkursas, 2017 m.,  I 

vieta; 



 

 Vilniaus regiono profesinių mokyklų istorijos-geografijos „Protų mūšis―, 2017 m.,  III 

vieta; 

 Respublikinis K.Sabaliauskaitės  rašinių konkursas ―Mano odisėja‖, 2017 m.  Padėkos 

raštas; 

 Aplinkosauginis respublikinis konkursas „Kita forma studentas―  Mokinių darbai įtraukti į 

2017 m. katalogą; 

 Respublikinė paroda „Kita forma perdirbinys―  Mokinių darbai įtraukti į 2017 m. katalogą; 

 Konkursas „Kita forma―, 2017 m.,  -  Tadas Krilavičius  I vieta; 

 Konkursas „Kita forma―, 2017 m.  -  Daumantas Dambrauskas II vieta; 

 2017m. Lietuvos mokinių rusų (uţsienio) kalbos olimpiados II etapas Meninio skaitymo 

konkursas, 2017 m. – Audrius Nazarovas II vieta, Stanislovas Mikulionis II laipsnio diplomas. 

 Nacionalinis automechanikų profesinio meistriškumo konkursas  „Geriausias jaunasis 

automechanikas― – 2019 m.  I vieta; 2018 m. -  III vieta; 2017 m. I vieta. 

 Nacionalinis vairuotojų  profesinio meistriškumo konkursas „Vairuotojas – saugaus eismo 

dalyvis 2018― –  II vieta. 

 Nacionalinis automobilių kėbulų remontininko  profesinio meistriškumo konkursas  

„Automobilių kėbulų remontininkas 2019― – 2019 m.  III vieta. 

 Respublikinis Ţemės ūkio technikos prieţiūros specialistų profesinio meistriškumo 

konkursas „Jaunasis ţemės ūkio technikos specialistas 2018― – 2018 m.  II vieta. 

 Tarptautinis Siuvėjų profesinio meistriškumo konkursas „Mano banguojanti jūra― – 2017 

m.  I ir II vietos, 2018 m.  II vieta. 

 Tarptautinis automechanikų profesinio meistriškumo  konkursas „Young Car Mechanic― –             

2019 m. I vieta, 2018 m. II vieta, 2017 m.  I vieta. 

 

Sportiniai apdovanojimai 

 Vilniaus regiono profesinių mokyklų vaikinų futbolo  varţybos, 2019 m. -  III vieta; 

 Vilniaus regiono profesinių mokyklų vaikinų tinklinio varţybos, 2019 m. - III vieta 

 Vilniaus regiono profesinių mokyklų moksleivių krepšinio varţybos, 2019 m. - II vieta; 

 Vilniaus regiono profesinių mokyklų mokinių kroso varţybos, 2018 m. - II vieta; 

 Vilniaus regiono profesinių mokyklų vaikinų stalo teniso varţybos, 2018 m. - II vieta; 

 Vilniaus regiono profesinių mokyklų vaikinų krepšinio varţybo, 2018 m. - III vieta; 

 Vilniaus regiono profesinių mokyklų vaikinų virvės traukimo  varţybos, 2018 m. -  III 

vieta; 

 Vilniaus regiono profesinių mokyklų vaikinų futbolo  varţybos, 2018 m. -  III vieta; 

 Vilniaus regiono profesinių mokyklų svarsčių kelimo varţybos, 2017 m. - I ir III vieta. 
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Bendradarbiavimas su įmonėmis 

Transporto techninės prieţiūros ir remonto įmonės: 

UAB „Inter Cars Lietuva― 

 UAB „R2L― 

UAB „Ausegra― 

UAB „Rimtoma― 

UAB „Transporto studijos― 

UAB „Nippon Auto― 

UAB „Inchape Motors― 

UAB „KEMI Service― 

UAB „Autobrava― 

UAB „Ţaibo ratas Vilnius― 

UAB „JMA― 

UAB „Tanagra― 

UAB „Tokvila― 

UAB „Moller Auto Vilnius― 

UAB „Lautra motors― 

 UAB „Altas― 

UAB „MELGA― 

UAB „VIDURYS― 

UAB „Avesko Lithuania― 

UAB „ABS AUTOSERVISAS― 

UAB „Amerikos automobilių parduotuvė― 

UAB „GTV Solutions― 

UAB „EV PROJECTS― 

 UAB „Stop-servis― 

UAB „STEBULĖ― 

UAB „Autoelektronika― 

UAB „Robert Bosch― 

UAB „Vilgirda― 

UAB „Uţdaras ratas― 

UAB „Amber group― 

UAB „DP servisas― 

UAB „Vaidota― 

UAB „Autokolektyvas― 

UAB „Aviţienių autoservisas― 

UAB „Autokora― 

UAB „Autorealybė― 

UAB „Autojonis― 



 

UAB „Volvo Lietuva― 

 

Siuvimo: 

UAB  Duovena 

UAB „Roţė― 

UAB „Bonitana― 

UAB „Mados aikštė― Ramunės Piekautaitės mados namai 

UAB „Fashion house Juozas Statkevičius― 

  

Uţsienio šalių partneriai: 

Slovakija – Secondary Vocational School Jesenskeho, Nove Zamky 

Slovėnija – Secondary Vocational and Technical School Bezigrad 

Čekija – Stredni Skola Automobilni a Informatik Praha 

Lenkija – Zespol Szkol Samochodowych im Inz Tadeusza Tanskiego, Poznanė 

Lenkija – Zespol Szkol , Centrum Kszalcenia Ustawicznego W Gronowie 

Lenkija – Zespol Szkol Mechanicznych, Bialystok 

Makedonija – ASUC Boro Petrushevski, Skopje 

Turkija – Sisli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Stambulas 

Vokietija – Berufskolleg Kempen 

Estija – Tartu Kutsehariduskeskus 

Estija – Industrial Education Centre of Tallinn 

Ispanija – Centro Integrado de Formación Profesional Someso – Someso High Vocational School 

Austrija – Vocational School for Car Mechanic and carbody worker in Lower Austria, Eggenburgas 

Prancūzija – GARAC, Ecole Nationale des Professions de l‘Automobile 

Baltarusija – Minsko VMTPT koledţas 

  

Profesinio mokymo įstaigos: 

Alytaus profesinio rengimo centras 

Panevėţio profesinio rengimo centras 

Šiaulių profesinio rengimo centras 

Utenos regioninis profesinio rengimo centras 

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla 

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla 

Alantos technologijos ir verslo mokykla 

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 

Jeruzalės rinkos mokymo centras 

Kuršėnų politechnikos mokykla 

Daugų technologijos ir verslo mokykla 

Varėnos technologijos ir verslo mokykla 

  

Aukštosios mokyklos: 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas 

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 



 

  

Bendrojo lavinimo mokyklos: 

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija 

Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija 

Vilniaus „Ryto― progimnazija 

Riešės gimnazija 
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Kvalifikacijos kėlimas 
 

Kvalifikacijos kėlimo programa PM BU AD SP Dienos Val. 
Val. 

saičius 

Seminaras „Geros mokyklos koncepcija: kūrimo problemos ir galimi jų sprendiniai―   2  1 6 12 

Seminaras „Brandos darbas: pagrindiniai metodologiniai principai, darbo rengimas, vertinimas, įgyvendinimas― 10 13 4  1 6 162 

Mokymai „Mokinių technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: technologijų brandos egzamino atvejo 

analizė― 

1    5 6 30 

Seminaras „Tinkamas (įsi)vertinimas – mokyklą tobulinantis veiksnys―  1   1 6 6 

Seminaras „Metinis vertinimo pokalbis: kompetencijų vertinimo ir tikslų nustatymo praktika―   1  2 6,5 13 

Seminaras „Z ir alfa kartų ypatumai ir ugdymas― 2    1 6 12 

Seminaras „Vidinės mokytojo parengties uţtikrinimas: esmė, prasmė ir iššūkiai―  1   1 6 6 

Seminaras ―Andragoginių ţinių įvadinis kursas‖ 2  1  2 8 48 

Seminaras „Iššūkiai šiuolaikinėje klasėje―  1   1 6 6 

Mokymai: "Ugdymo proceso kitose erdvėse įtaka mokinių paţangai"   1  1 6 6 

Seminaras ―Gera pamoka – geroje mokykloje‖  1   1 6 6 

Seminaras „Aktyvių ugdymo metodų taikymas pamokoje― 15 10 5  1 6 192 

Seminaras „Išmokimo stebėjimas―  1   1 6 6 

Metodinė diena „Skaitau, rašau, kalbu― 2 2  1 1 6 30 

Seminaras „Skaitymo strategijų taikymas įvairių mokomųjų dalykų pamokose―  3   2 6 36 

Seminaras „Baltų genčių apranga: nuo archeologinių radinių iki kostiumo rekonstrukcijos―  1   1 6 6 

Mokymai „Pamokos foto reportaţas― 6    1 6 36 

Lietuvos švietimo vadovų forumas (Ugdymo proceso valdymas)   1  2 9 18 

Mokymai: "Švietimo sektoriaus vadovų konferencija 2016. Kita patirtis"   1  1 8 8 

Konsultacija: "Pasiruošimas planuojamam etatinio darbo apmokėjimo įvedimui"   2  1 4 8 

Konsultacija: "Konsultacija dėl mokytojų etatinio darbo apmokėjimo"   1  1 4 4 

Mokymai: "Etatinis pedagogų (mokytojų) darbo uţmokestis nuo 2018 09 01"   1  1 5 5 

Diskusija: „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą― 9 9 12 2 1 2,5 80 

Mokymai: "Naujasis Darbo kodeksas: kaip pasirengti naujųjų nuostatų taikymui"   1  1 6 6 

Seminaras ―Ugdymas karjerai: kitoks poţiūris į pagalbą mokiniui― 1  1  1 6 12 

Seminaras „Mokinių karjeros planavimas― 1    1 6 6 

Mokymai „Tiriamoji kompetencija― 1 1   2 8 32 

Mokymai „Tiriamoji kompetencija―  1   1 8 16 

Seminaras „Europos profesinio mokymo kreditų sistemos ECVET elementų taikymas profesinio mokymo mobilume― 18  4  1 4 88 



 

Seminaras „Verslas, vadyba, maţmeninė prekyba pagal programą Technologinio ugdymo galimybės STEAM 

kontekste― 

2    1 8 16 

Mokymai ―ţmogaus saugos mokytojų įvadinio civilinės saugos mokymo programa‖   1  6 6 35 

Seminaras ―2017 m. finansinės atskaitomybės rengimas ir mokesčių bei apskaitos pakeitimai nuo 2018 m.‖ 2    1 6 12 

Seminaras: Krizių valdymas mokymo įstaigoje: kaip pasiruošti ir kaip elgtis įvykus"   1  1 5 5 

Seminaras „Prekybos ţmonėmis problema Šiaulių rajone: kaip su tuo kovoti    1 1 6 6 

Seminaras „Alkoholis, tabakas, narkotikai – šalia mūsų. Kaip atpaţinti?    1 1 6 6 

Seminaras „ Saugaus eismo tendencijos― 1    1 6 6 

Seminaras „Eismo saugumo problemos ir jų sprendimas―   1  1 6 6 

Seminaras „Vaikų lengvoji atletika kūno kultūros pamokose. Teisėjavimo metodika―  2   1 6 12 

Seminaras „Neformaliojo ugdymo metodai šiuolaikinėje kūno kultūros pamokoje―  1   2 8 16 

Mokymai ―Kaip sukurti futbolo klubo ţaidėjo ugdymo sistemą‖  1   1 6 6 

Seminaras „Šiuolaikiniai mokinių mankštos/sporto iššūkiai―  1   1 8 8 

Gerosios patirtis renginys „Mes –Europos dalis― 3 4   1 3 21 

Konferencija „Skaičiaus PI diena―  1   1 6 6 

Tarptautinė konferencija „Laisvės kelias istorijos tėkmėje―  1   1 4 4 

Tarptautinė konferencija „Moksleivių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai―  1   1 6 6 

Respublikinė konferencija „Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas matematikos ir 

informacinių technologijų pamokose: kaip sekasi kolegos?― 

 1   1 6 6 

Konferencija ―Ką turi ţinoti mokytojas apie mokinio ugdymą karjerai?‖ 1  1  1 6 6 

Tarptautinė konferencija „Moksleivių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai― 1 1   1 6 12 

Konferencija „Mokymosi motyvacijos stiprinimas bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo įstaigose. Problemos ir 

jų sprendimai― 

3    1 6 18 

Konferencija ―Profesinio mokymo plėtra: patirtis ir perspektyvos‖ 1  1  2 8 16 

Konferencija „Ateitis prasideda šiandien― 19 12 3 3 1 4 148 

Konferencija „Tarptautinės patirties integracija į ugdymo kaitą― 17 10 5 1 1 6 198 

Konferencija „Mes mokomės vieni iš kitų― 3    1 6 18 

Šiaulių raj. mokytojų metodinė diena „Idėjų mugė― 15 5  2 1 6 132 

Konferencija "Lietuvos miestuose ir miesteliuose gyvenusių ţydų istorijos"  1 1  1 6 12 

Edukacinė Išvyka ― Istorinės, kultūrinės atminties integravimas ugdymo procese‖ 11 2 3  1 6 96 

Edukacinė išvyka „ Klaipėdos kraštas istoriniu, geografiniu ir kultūriniu aspektu― 13 9 3 1 1 6 156 

Edukacinė išvyka „Trakai, Alytus, Dzūkijos kraštas istoriniu, geografiniu ir Lietuvos kultūrinio bei kulinarinio 

paveldo aspektu― 

14 5 5 1 1 12 300 

Turizmo vadovų kursai 3 6 6 1 1 8 136 

Turizmo vadovų kursai 17 3  1 1 8 168 



 

 

 
Privalomų higienos įgūdţių mokymo programa  2  1 1 6 18 

Privalomų higienos įgūdţių mokymo programa 1 1   1 6 12 

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programa 1 1   1 8 16 

Privalomų pirmosios pagalbos mokymo programa  2  1 1 24 24 

Projekto "Lyderių laikas 3" seminaras "Kūrybinio mąstymo vystymas mokytojo veikloje" 2 5 2  1 6 54 

KPMC Tęstinio profesinio mokymo programos „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdţio gerinimas― paţymėjimas 
 1   2 9 18 

KPMC Seminaras „Kontakto technika, aktyvus klausymas, konsultavimas ir bendravimas – pagrindiniai sėkmingo pedagoginio ir auklėjamojo 

darbo veiksniai― 

1 2 9 18 

KPMC Mokymai ―Ūkio subjektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programa‖   1  3 7 21 

KPMC Seminaras „Automobilių kėbulų daţymo medţiagos ir remonto technologijos― 4    1 8 32 

„Erasmus+ Profesinio mokymo įstaigų darbuotojų mokymo mobilumo projekto Mokymo programų atnaujinimas per 

tarptautinę praktiką― Nr.2018-1-LT01-KA116-046783 mokymosi vizitas 

3  2  5 8 200 

ERASMUS+ projektas „Tarptautinės patirties integracija į profesinio mokymo kaitą Paryţius 2  2  5 8 160 

ERASMUS+ projektas „Tarptautinės patirties integracija į profesinio mokymo kaitą Barselona 2  2  5 8 160 

ERASMUS+ projektas „Tarptautinės patirties integracija į profesinio mokymo kaitą Tenerifėje 2  2  5 8 160 

ERASMUS+ projektas „Profesinio mokymo metodikos ir praktikos pritaikymas ES šalyse skirtingų gebėjimų 

mokiniams― Paryţiuje 

2  1  5 8 120 

ERASMUS+ projektas „Profesinio mokymo metodikos ir praktikos pritaikymas ES šalyse skirtingų gebėjimų 

mokiniams― 

Tenerifėje 

2  1  5 8 120 

ERAZMUS+ projektas „Mokymo(si) dalyvių įgalinimas konstruktyviai veikti tarptautinėje plotmėje― Kipras 2 1 2  5 8 200 

Diplomas pagal Metalų suvirintojas bei pjaustytojas elektra ir dujomis 1      720 

Buhalterinės apskaitos kursai 1      72 

B1 lygio anglų kalbos kursai 4 1 3  20 8 160 

Neformalaus švietimo mokymo programa „Verslumo ugdymas sporto ir sveikatingumo sektoriuje Šiaulių regione― 
 1     80 

Mokymai „MICROSOFT POWER Point programos ir Smart interaktyvios lentos galimybės, kuriant inovatyvią 

teorinės medţiagos pristatymą― 

13   1 1 6 84 

Mokymai „Moodle paskyros sukūrimas ir vartojimas― 17    1 6 102 

Nuotoliniai mokymai „Sauguaus prisijungimo prie TAMO el.dienyno ir atnaujinto tvarkaraščio lango pristatymas―   1  1 2 2 

Seminaras „IKT ir IRT mokymui ir mokymuisi―    1 1 4 4 

Seminaras „IT projektų vadyba ir komandinis darbas―   1  1 4 4 

ABICOR BIZEL mokymai 2    1 6 18 

Carin Product Seminar 2    1 6 12 

Seminaras " PRACTICAL OYSTER― 1    1 8 8 



 

 

 
Seminaras „KNAUF― 1    1 2 2 

Seminaras „Paroc― sprendimai naujos kartos pastatams 1    1 3 3 

Seminaras „Meksikietiškos virtuvės ypatumai― 2    1 3 6 

Seminaras „Flambiravimas― 2    1 2 4 

Seminaras „Inkliuzinio ugdymo galimybės― 9 4 1  1 6 84 

Mokymai „Profesinio mokymo metodika― 1    2 8 16 

Seminaras „Šukuosenų tendencijos ir technika― 2    1 8 16 

Mokymai ― Intensyvūs techniniai koloristikos― kursai 1    1 8 8 

Seminaras „Ţaidimo rodiklių vertė―  1   1 8 8 

Edukacinis mokymas „Maţas menas― 5  2 1 1 3 24 

Mokymai „Paţinimo dţiaugsmas― 10 2 1 2 1 5 75 

Iš viso    292 134 93 23 164 616 5334 
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Valdymo struktūra 
 


