
VŠĮ VILNIAUS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKYKLOS 2021 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITOS PAPILDYMAS 

 

VEIKLOS EKONOMINIS IR SOCIALINIS POVEIKIS 

EKONOMINIS POVEIKIS 
 

 Mokyklos uždirbtos lėšos ‒ 109 226,00 Eur; 

 ūkio išlaikymui (be darbo užmokesčio) iš VB tenkanti dalis ‒ 13% skirtų 

finansavimo lėšų; 

 lėšos patalpų remontui ‒ 46 097,14 Eur (VB lėšos); 

 praktinio mokymo dirbtuvių atnaujinimui –16 120,00 Eur (VB lėšos); 

 įsigyta kompiuterinės įrangos ‒ 4651,25 Eur (VB lėšos); 

 mokyklos perteklinis turtas (bendrabutis) perduotas Kaišiadorių rajono 

savivaldybei (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybės nekilnojamo turto 

perdavimo Kaišiadorių rajono savivaldybei“ (2021-06-09 Nr. 440). Taupomos lėšos skirtos 

komunalinėms paslaugoms. Sudaryta savivaldybės turto panaudos sutartis 40 vietų mokinių 

apgyvendinimui (2021 m. rugpjūčio 30 d. iki 2026 m. rugpjūčio 30 d.) 2021-08-30 Nr. 353. 

Už komunalines paslaugas šildymo sezonu mokykla taupo vidutiniškai 8000 Eur į mėnesį; 

 atnaujinta praktinio mokymo bazė  ‒ 118 221,52  Eur (ES projekto lėšos). 

 

SOCIALINIS POVEIKIS 
 

Profesinis mokymas skirtas įvairių poreikių, amžiaus, išsilavinimo ir socialinio 

statuso žmonėms. Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla suteikia galimybę įgyti pagrindinį 

ir/ar vidurinį išsilavinimą, kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu, tik kvalifikaciją ar 

persikvalifikavimą. Mokyklos išskirtinumas, kad mokykla suteikia galimybę įgyti 

kvalifikaciją mokiniams, kuriems atimta ar apribota laisvė. 2021 metais pagrindinį 

išsilavinimą įgijo 13 mokinių, vidurinį išsilavinimą ‒ 32 mokiniai, profesinę kvalifikaciją 

kartu su viduriniu išsilavinimu ‒ 30 mokinių, pirmąją profesinę kvalifikaciją ‒ 155 mokiniai, 

ne pirmą kvalifikaciją ‒ 363 mokiniai. Viso atitinkamus išsilavinimo dokumentus gavo ‒ 593 

mokiniai. Profesinio mokymo diplomus ‒ 548. 

Bendras mokykloje surengtų suaugusiųjų mokymo valandų skaičius (Užimtumo 

tarnybos, įstaigų, įmonių, įstaigų, asmenų lėšomis) ‒ 55 580 val.. 

Mokinių įsidarbinimo po mokyklos baigimo rodiklis pagal įgytą kvalifikaciją ‒ 

75,5%. 

Išmokėta  materialinė parama mokiniams ‒ 960 Eur. 

Mokykloje atliktų tyrimų duomenimis: 



 100 proc.  respondentų (mokinių) nurodė, kad praktinio mokymo dirbtuvės yra 

modernios, atitinkančios šiuolaikinius profesinio mokymo poreikius; 

 92 proc. respondentų  praktinio mokymo žinias įgytas mokykloje vertino 

puikiai; 

 93 proc. mokinių mokykloje teikiamą socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams 

įvertino labai gerai; 

 97 proc. mokyklos darbuotojų nurodė, kad nesutiktų keisti savo dabartinės 

darbo vietos. 
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