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I SKYRIUS
.STRATEGINIO PLAIIO IR METINIO VEIKLOS PLAI\O IGYVENDINIMAS
VSf Tel5iq regioninio profesinio mokymo centro bendruomend 2020 metais veikl4 vykde
siekdama ugdymo/si efektlvumo, t.y.: prieinamumo uZtikrinimo ugdymo ir socialines
infrastruktiiros gerinimo, lanksdiq moliymo formq ir metodq ivairinimo, pagalbos mokiniui

didinimo.

Pagrindiniai2019-2020 metq ugdymo veiklos bei kitq veiklq rezultatai;
2020 m. priimta 16%o daugiau fiokiniq nei 2019 m. (priemimo planas igyvendintas 97
proc.); bendras mokiniq skaidius 23o/o didesnis nei 2019 m.; suformuota dviem grupemis daugiau
mokiniq. I pagrindinio ugdymo program? priimta 50 mokiniq (5 mokiniais daugiau nei 2019 m.).
Nuo 2020 m. rugsejo 1 d. isteigtas,Suaugusiqjq skyrius, kuriame pradejo mokytis 55
mokiniai
Pradeta naudotis profesinio mokymo istaigoms sukurta Profesinio mokymo informacine
sistema (PMIS) su integruotomis sistemomis (el dienynu Mano dienynas, moodle platforma).
Pasirengta mokyti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo b[du: parenglas tvarkos
apraSas, naudojama virtuali profesinio mokymo(si) aplinka moodle.
Valstybiniq brandos egzamim4 i5laikymo vidurkis siekia 54o/o, jis 23Yo Lemesnis uZ Salies
profesiniq mokyklq atitinkam4 rodikli; l3Yo Lemesnis uZ 2019 m. bendr4 Centro VBE i5laikymo
procent4. Lyginant su ankstesniais metais pagerejo anglq kalbos (15%), istorijos (20%); pablogejo
lietuviq kalbos ir literatlros (-28%o), matematikos (-27%) valstybiniq brandos egzamint4 i5laikymo
santykis. Technologijq mokyklin! brandos egzarninqmokiniai i5laike L}}%paZangumu, i5 jq puikiai
ir labai gerai iSlaike39% (pemai 42%)mokiniq. Lyginant su praejusiq metq rezultatais,paLangumas
o/o maliau nei pernai mokiniq gavo labai gerus ir puikius
%o iSlieka toks pat. 3
ivertinimus.PaLymio
vidurkis padidejo 0,1 balo, lyginant su praejusiais metais (7,9/7,8). Lietuviq kalbos (gimtosios)
mokyklini brandos egzarrinq mokiniai i5laike 97Yo palangumu. Lyginant su praejusiq metq
rezultatais, paLangumas padidejo 2% (97195%). PaZymio vidurkis geresnis 1,1 balo (5,914,8).
Vidurini i3silavinim4 lgijo 63 mokiniai, kas sudaro 83% nuo baigusiq vidurinio ugdymo programq
mokiniq skaidiaus. Vidurini i5silavinim4 igijusill mokiniq dalis 2020 m. sumaZej o 4Yo, tai itakojo
nuotolinio mokymosi sunkumai. Pagrindini i5silavinim4 igijo a2 mokiniai (100%) 2o/o daugiau
r
lyginant su 2019 m. (98 %).
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2019
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pasiekti i prevencini darb4 itraukiant mokiniui pagalbos specialistus, grupiq vadovus, mokytojus,
tevus. Daugiausia mokymo sutardiq nutrauke'mokiniai, besimokantys profesinio mokymo
programose su viduriniu i5silavinimu del: iSvykimo ! uZsien!, isidarbinimo, nenoro mokytis.
VSI Tel5iu RPMC buvo i

2l

pirminio profesinio mokymo programa, 11 tgstinio profesinio mokymo programq.
Sudarytos s4lygos mokytis specialiqjq poreikiq mokiniams pagal jq gebejimus (32 mokiniai).
Organizuotas profesinis mokymas asmenims pagal ULimtumo tarnybos skirt4 finansavimq - 46
asmenys. I5plesta pirminio, tgstinio ir neformalaus'mokymo programq pasi0la. Centro licencija
papildyta naujomis profesinio mokymo programomis -27 (II, III, IV lygiq programos).
Kvalifikacije igrjo 125 mokiniai (nuo lstojusiqjq skaidiaus 75,5 proc.) 2019 m. 66,3 proc.
Vykdyta

Bendras mokymosi paLangumasyra9S%o, (0,5%) prastesnis nei 2018-2019 m.m. 98,5yo.

Metiniq mokymosi pasiekimq ivertinimq vidurkis siekia 7,0, jis padidejo 0,5. Mokslo metus be
Se5etq baige 85 mokinai, kas sudaro 20%. Ugdymo rezultatai pasiekti teikiant Svietimo pagalbq
mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais bei tevais.
Siekiant aukStesnes mokymo kokybes, visi pedagogai tobulino kvalifikacij4; vienas
profesijos mokytojas igijo mokytojo metodininko kvalifikacing kategorij4 Q0l9 m. nei vienas).
Tenkinant TelSiq darbo rinkos ir mokiniq poreikius, pletota profesinio mokymo
organizavimo forma - pameistryste., Pameistrystes mokymosi forma mokosi 15% prolesinio
mokymo programq mokiniq (vidutiniSkai per metus). Pagal igyt4 kvalifikacrj4 isidarbino 55,2 proc.
nuo baigusiqjq,lyginant su 2019 m. lsidarbinimas sumaZejoZI,5Yo.
UZtikrintas statybos sektorinio praktinio mokymo centro iveiklinimas - uZimtumas per
dien4 9 val. Suorganizuota 12 praktinio mokymo uZsiemimq SPMC kitq profesinio mokymo istaigq
mokiniams (dalyvavo 189 mokiniai), 5 uZsiemimai bendrojo ugdymo mokyklq mokiniams
(dalyvavo 133 mokiniai), kvalifikacrj4 tebulino imoniq darbuotojai (dalyvavo 34 asmenys).
VSf Tel5iq RPMC bendradarbi.auja su gimnazijomis, bendrojo ugdymo mokyklomis,
kolegijomis, UZimtumo tamyba, verslo atstovais. Pletojama socialine partneryste: Centras
statybininkq asociacijos, Baltijos Saliq pastoliq, Siauliq prekybos, pramones ir amatq riimq narys.
Sudarytos 3 naujos sutartys su socialipiais partneriais. 2020-02-20 organizuota apskrito stalo
diskusija ,, Darbuotojq kvalifikacijos tobulinim'as/perkvalifikavimaS; v€rslo bendradarbiavimas pameistryste-uZimtumo tarnybos teikiamos priemones verslui" (dalyvavo 21 imones atstovai,
UZimtumo tarnyba). Bendradarbiaujant su Tel5iq r. sav. visuomenes sveikatos biuru vykdyta
neformaliojo suaugusiqjq Svietimo mokymosi programa ,,Sveiko maisto gaminimo programa"
(dalyvavo 10 asmenq). Pasira5ytos naujos bendradarbiavimo sutartys su: Silales PPT, Tel5iq
apylinkes teismu ir Plunges apylinkes teismu.
V5{ Tel5iq regioninis profesinio mokymo centras aktyviai bendradarbiauja su uZsienio
Svietimo istaigomis: Estijos Respublikos Olustveres aptarnavimo ir Zemes iikio ekonomikos
mokykla ir Vilijandes profesinio mokymo centru, Latvijos Respublikos Kuldygos technologijq ir
turizmo technikuriiu.
V5{ Tel5iq regioninio profesinio mokymo centro veikla glaudLiai susijusi su darbo rinka
ir socialiniais partneriais. Partnerystes veiklos sritys: socialiniai partneriai dalyvauja centro veikloje
ir valdyme, konsultuoja atnaujinant mokymo programas, dalyvauja organizuojant mokymo proces4
(praktinimokym4, praktik4 imoneje), rengiant ir vykdant vietinius ir tarptautinius projektus, keliant
mokytojq kvalifikacij4. Socialiniai partneriai yra ivairiq veiklq vertintojai, padeda integruoti
mokinius !darbo rink4, teikia materialing param1
Pasira5ytos bendradarbiavimo sutartys su 25 imonemis ir istaigomis. Taip pat centras
glaudLiai bendradarbiauja su 16 imoniq, kuriose vyksta mokiniq praktinis mokymas, dirbama kartu
su Lietuvos profesinio mokymo istaigq asociacija.
VSl Tel5iq regioninis profesinio mokymo centras glaudLiai bendradarbiauja su UAEi,,Telao',
UAB ,,Justlina", ,,KV GROUP" servisu, UAB',,Virbaitao', UAB ,,AkzoNobel'0. lmonese staZuojasi
profesijos mokytojai, mokiniai atlieka praktik4. {mones prisideda prie mokymo programq
sui medZiasomis. wkdant
atnaui inimo. teikia konsultacii as. apr[pina reikalineomis mok

praktini mokymq realiomis darbo s4lygomis. Bendradarbiauja su Latvijos Respublikos imonemis:
SIA ,,Autoballe", SIA ,,Merano", SIA,,M.D.T.Transports", SIr{,,Gros Auto".
Dalyvavimas projektuose: 2020 metais buvg igyvendinami 2 tarytautiniai projektai:-,,[
profesini meistri5kum4 per tarptautini mobilum4 ir kompetencijq tobulinim4o' Nr. 2019-1-LTO1KAl02-060389 projekto igyvendinimo metu 18 mokiniq dalyvavo staZuotese (2019 metais- 16
mokiniq). ,,Tarptauti5kumas ir profesine patirtis su,,Erasmus *" Nr. 2020-l-LT01- KAl02-077712
projekto mobilumo staZuotes del Covid 19 perkeltos i2021metus.
Kiti projektai: pateikta parai5ka ir pasira5yta finansavimo sutartis ESFA projektui ,,Praktiniq
lgUdZiq lgijimas VSf Tel5iq regioninio profesinio mokymo centro statybos sektoriniame praktinio
mokymo centre" Nr. 09.4. I -ESFA-T-73 6-02-0029.
2020 m. vasario 6 d. VSI TelSiq regioninis profesinio mokymo centras dalyvavo parodoje
,,studijos 2020*t. Karjeros planavimo muges ,,Renkuosi profesij4" 4 sales ekspozicijoje pristatytos
kompiuterinio projektavimo operatoriaus, dailiqjq tekstiles dirbiniq gamintojo, virejo bei padayejo
ir barmeno mokymo programos. Paro{oje dalyvavo l0 mokiniq ir 7 profesijos mokytojai. Kasmet
organizuojamas renginys ,,Profesijq dienos - 2020* Siais metais del karantino neivyko. Mokiniai
apie profesinio mokymo programas suZinojo i5 spaudoje pateiktos informacijos, i5 Centro
tinklalapyje, socialiniuose tinkluose, plakatuose talpintos informacijos, i5 nuotoliniq susitikimq su
mokyklq bendruomenes nariais.
Riipintasi mokiniq socialine gerove: mokiniq paveZejimui skirta- (2019 m.) 2106,75 eurq;
(2020 m.) 1873,45 eurq (mokyklos le5os); (2019 m.) 1351,56 eurq; (2020 m.) 1168,37 eurq
(savivaldybes le5os). Mokiniq skaidius va{iuojandiq i mokyklq/namo iki 40 km kiekvien4 dien4 (2019 m.) 85 mokiniai; (2020 m.) 97 mokiniai. Mokiniq skaidius vaZiuojandiq i mokykl{namo
savaitgaliais - (2019 m.) 34 mokiniai; (2020 m.) 27 mokiniai.
Neformaliojo Svietimo valandos.mokykloje buvo skiriamos mokiniq pasirinktoms 1l
savirai5kos programoms. Veikoje dalyvavo 25o/ovist4 besimokandiqjq centre. Panaudotos visos
skirtos valandos (1360 val.).
TarptautiniameULgaveniq kaukiq konkurse laimetos 2 prizines vietos. Aktyviai vykdyta
sportine veikla. I5kovotos 6 prizines vietos respublikinese ir 7 zoninese varZybose.
ISpletota vidine b,ei i5orine komunikacija. Para5yti straipsniai ! respublikinius bei rajono
laikra5dius, informacija talpinta socialiniuose tinkluose, centro svetaineje. Dalyvauta Litexpo
parodoje ,,studijos 2020*. Bendradarbiauta su Tel5iq apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu,
Tel5iq pedagogine-psichologine tarnyba, Tel5iq krlzirl centru, Varniq seniiinijos kult[ros centru,
Tel5iq sporto ir rekreacijos centru, Tel5iq apskrities Zemaitijos Sauliq 8-4ja rinktine, Varniq pirmines
sveikatos prieZiDros centru, Tel5iq jaunimo centru, Tel5iq Svietimo centru, Tel5iq visuomenes
sveikatos biuro specialistais, Valstybiniq mi5kq uredijos Tel5iq skyriumi, Varniq ,,Senoliq"
bendruomene, Tel5iq Karolinos Praniauskaites vie5osios bibliotekos Vamiq miesto filialu, Varniq
jaunimo centru, Kra5to apsaugos savanoriq pajegq bei Karo prievoles ir komplektavimo tarnybos
kariSkiais.

Dalyvauta Tel5iq miesto Sventeje, Sausio 13-osios paminejime, Varniq kermo5iuje, egludiq
puo5imo Sventeje, vyko sportines varZybos, prevenciniai, paLintiniai, pramoginiai renginiai. Del
karantino neivyko planuota Kaziuko muge, paZintines ekskurgijos.
Centre daug demesio skiriama mokiniq socialines parambs teikimui. Vienkartines pa5alpos,
5140,84 Eur, i$moketos 44 mokiniams. Teikta psichologo, socialinio pedagogo, visuomenes
sveikatos prieZi[ros specialisto pagalba.
Fagerintd ugdy-o bei socialine infrastruktiirb: sumaZintos iSlaidos Sildymui: pakeisti seni
radiatoriai mokiniq bendrabutyje, sporto saleje, naujais efektyviau atiduodandiais Silumos energij4.
Pagerinta mokymosi infrastruktlra, pagal poreiki atliktas kabinetq bei praktinio mokymo
laboratorii u kosmetinis remontas.

2020 m. VSl Tel3iq RPMC dirbo 22 bendrojo ugdymo ir 27 profesijos mokytojai (tame
tarpe 1 ekspertas, 7 metodininkai,34 vyresnieji mokytojai).
Centras turi bendrabuti, kuriame2020 m. p-aslaugomis naudojosi 84 mokiniai.
Mokiniq stipendijoms panaudota 55 259,16 eurq, materialinei paramai panaudota
5 140,84 eurai(44 mokiniai).

Profesinio mokymo programoms finansuoti, kompetencijq vertinimui, kitq leSq ugdymui
2020 m. buvo skirta - I 058 214,03 eurai (61,4 proc. skino biudZeto).
Ukio leSoms2020 m. buvo skirta - 623 385,97 eurai (36,2 proc. skirto biudZeto).
Bendrabudio iSlaikymo 2020 m.le5os - 4 815,28 eury (0,2 proc. skirto biudZeto).
I5 Europos Sqjungos fondo gauta Erasmus+ projektui - Nr. 2020-l-LT01-KA102-077712
,,Tarptauti5kumas ir profesine patirtis su ,,Erasmus*" - 46 464,80 eurai.
[gyvendinant valstybing Svietimo strategij4, Svietimo, mokslo ir sporto ministerija skyre
80 000,00 Eur. bendrabudio patalpq remontui. Atliktas virtuves, kabineto, kambariq remontas,
sutvarkltos I auk5to sienos, durys paleistos plastiko durimis, sutvarkytos laiptines sienos, lubos,
pakeisti radiatoriai.
fgyvendinant valstybing Svietimo strategij4, Svietimo, mokslo ir sporto ministerija skyre
skaitmeniniams mokymo(si) i5tekliams, priemondms, informaciniq ir komunikaciniq technologijq
irangai isigyti 3 000,00 Eur., uL, kuriuos, buvo isigyta EDUKA klases licencijos nuotoliniam
mokymui - mokytojui 6 vnt., mokiniui - 20 vnt.,
planSetinis, ne5iojamasis, stacionarus kompiuteris, USB WEB kamera, belaidLio tinklo adapteris,
daugiafunkcinis spausdintuvas, barkodq,skeneris (plan5etinis kompiuteris skirtas nuotoliniam
mokinimuisi mokiniams i5 namq uZduotims atlikti, prisijungti prie VMA; USB Web kamera skina
nuotoliniam mokinimuisi mokiniams i5 namq, kurie turi tik stacionarius kompiuterius,
sinchroninems pamokoms per ZOOM- ar Google Meet.; belaidZio tinklo adapteris skirtas
nuotoliniam mokinimuisi mokiniams i5 namq, kurie turi tik stacionarius kompiuterius, be laidinio
intemeto; daugiafunkcinis spausdintuvas skirtas mokytojui pamokoms pasiruo5ti, dokumentq
skanavimui, skaitmeninio turinio kDrimui; stacionarus kompiuteris skirtas bibliotekai elektronines
bibliotekos sudarymui, darbui su knygq ivedimu, registravimu, kad mokiniai ir mokytojai galetq
matyti koks bibliotekos turinys nuotoliniu b[du; barkodq skeneris skirtas bibliotekai knygq
brtik5niniams kodams nuskaityti, reikalingas knygas registruojant i elektroning bibliotek4;
ne5iojamas kompiuteris skirtas nuotoliniam mokinimuisi mokiniams i5 namq uZduotims atlikti,

II SKYRIUS
METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
ndiniai
Metq uZduotys
(toliau uZduotys)
1.1. Kokybes"
vadybos sistemos

palaikymas.

veiklos rezultatzi
Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
Siektini
vadovaujantis
rezultatai
vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivvkdvtos)
Vertinimo sritis
Palaikoma
Ugdymo/si aplinkos.
kokybes
'vadybos
Radiniq deklaravimas,
analize..Korekciniq ir
sistema.
prevenciniq veiksmq
atlikimas.

Pasiekti rezultatai fu jr4

rodikliai
2020 m. spalio men.
atliktas Centro vidaus'
kokybes isivertinimas

,,Ugdymo(si) aplinkos
turimq materialiniq
i5tekliu tinkamumas.

4

pakankamumas

ir

panaudojimo
racionalumaso'.

Deklaruoti radiniai,
vertinimo balas 8,8.
Ataskaita pristatyta Centro
tarybai (kolegialaus
valdvmo organui).
1.2. Naujq
moduliniq
profesinio mokymo

programq pasiiilos
didinimas
specialiqjq poreikiq
mokiniams.

r.3.
Mokymo
pameistryste
s forma
pletojimas.

Parengta igyvendinimui
ir2020-2021 metais

igyvendinama Virejo
moduline profesinio
mokymo programa
(kodas P2l 101308).

Pateikta parai5ka
pro gramos licencij avimui,

programa licencijuota.

Virejo modulinei
profesinio mokymo
programai (kodas
P21 101308).

Daugiau

didejantis
mokiniq,
besimokandiq
pameistrystes
forma, skaidius.

Suaugusiqlq

Suaugusiqjq
skyriaus

skyriq.

isteigimas.

1.4. fsteigti

)

Licencija
papildyta2
naujomis
programomis.

Mokymas pamei5trystes
"forma I5Yo nuo bendro
mokiniq skaidiaus.

fsteiSas Suaugusiqjq
skyrius. Suaugusiqjq
mokymas VSf Tel5iq
RPMC.

atliktas tikslinis prof.
orientavimas.
2020.09.01priimta
mokvtis l l mokiniu.
{vertintos imones del
pameistrio darbo s4lygq
(20 imoniq).
Sudarytos sutartys su
imonemis.
2020 metais pameistrystes
mokymosi forma mokesi 70 mokiniq (20,4o/onuo
bendro mokiniq skaidiaus
profesinio mokymo
oroeramose 343)
Inicijuotas Centro istatq
keitimas. Suaugusiqj t1
priemimo organizavimas,
sutardiq sudarymas (spalio
I d. mokesi 55 mokiniai).
Mokymosi formtl
pritaikymas i5tyrus
suaugusiqiq mokymosi
poreikius.

UZduotvs. neiwkdytos ar iwkdytos i5 dal ies d6l numatvtu riziku (iei tokiu buvo
PrieZastvs. rizikos
UZduotvs
2.1

2.2.

:

3. UZduotys ar vdikloso kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet lvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos veiklos rezultatams)

Poveikis Svietimo istaisos veiklai
{staigos veikla organizuojama ir
vykdoma vadovaujantis parengtais
tvarkq apra5ais. Parengti nauji tvarkos

UZduotvs / veiklos

apra5ai:
1. VSI Tel5iq RPMC Ugdymo veiklos
kokybes uZtikrinimo apra5as.
2. VSI Tel5iq RPMC Nuotolinio mokymo
or ganizav imo tvarko s apra5as.
3. Vq Tel5iq regioninio profesinio
mokymo centro darbuotojq darbo karantino
del COVID-l9 ligos (koronavisuso
infekcijos) laikotarpiu tvarkos apra5as.
4. Vq Tel5iq RPMC darbuotojq veiklot'
vertinimo tvarkos apra5as.
5. VSI Tel5iq RPMC darbuotojq atrankos
tvarkos apra5as.
6. VSI TelSiq RPMC ugdymo proceso
vykdymo nuo 2020-09-01 COVID-I 9 ligos
(koronaviruso infekcij a) laikotarpiu tvarkos

n

3. 1. lstaigos vidaus

veiklas reglamentuojandiq
se s aktais, ren gimas.

dokumentq, vadovauj anti s tei

apraSas.

7. VSI Tel5iq RPMC moksleiviq
apgyvendinimo bendrabutyj e nuo 2020-09 01 COVID-l9 ligos (koronaviruso
infekcij a) laikotarpiu tvarka.
8. Vq Tel5iq RPMC saugos ir higienos
laikymosi mokiniams karantino metu
vie5osiose patalpose tvarkos apra5as.
9. VSI Tel5iq RPMC Ugdymo proceso
organizavimo neakivaizdiniu bDdu
Suaugusiqjq skyriuj e tvarkos apraias.

Karantino metu sudaryta galimybe
naudotis PMIS idiegta virtualia
mokymosi aplinka moodle ir ugdymo
proceso apskaitai vykdyti idiegtu el.
dienvnu Mano dienvnas.
Parengtas tvarkos apra5as del nuotolinio
mokymo; naudoj ama virtuali profesinio
mokymo(si) aplinka moodle, parengti
skaitmeniniai nuotolinio mokymo(si)
iStekliai.
l5plestas Svietimo paslaugq spektras.

3.2. Profesinio mokymo informacines sistemos
(PMIS) su integruotomis sistemomis naudojimas.

3.3. Pasirengimas mokyti nuotoliniu ugdymo
proceso or ganizav imo bldu.

3.4. Naujq Svietimo sridiq: Socialines geroves

ir

Sveikatos prieZiDros igyvendinimas Centre.

Socialinio darbuotojo padejejo ir Slaugytojo
padejejo profesinio mokymo moduliniq programq

licenciiavimas.
3.5.' Parengtas Statybos sektorinio praktinio
mokymo centro iveiklinimo 2020 -2021metais
oriemoniu olanas.

I
.

[staigos veikla organizuojama ir
vykdoma vadovaujantis parengtais
apra5ais (planais).

3.6. Pasira5yta Finansavimo sutartis (2020 -12-20)
su ESFA projektui:
Praktiniq igudZiq igijimas VSf Tel5iq regioninio ;'
profe sinio mokymo centro statybo s sektoriniame
praktinio mokymo centre, Nr. 09.4. I -ESFA-T-73 602-0029. Y ertd 35 .7 96.55 EUR

usiu metu veiklos uZdu

4.

3

UZduotys

Siektini rezultatai

ei tokiu buvo) ir rezull :ata
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai
vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

,
4.1

4.2.

Projektu bus prisidedama prie
profesinio mokymo kokybes gerinimo
partneriq profesinio mokymo istaigose,
neturindiose sektoriniq statybos
praktinio mokymo centrq su naujausia
iranga. Apmokant Siq mokyklq
mokinius, bus formuojami tinkamljq
darbo igudZiai taip sukuriant geresnes
prielaidas bfisimiems absolventams
isidarbinti darbo rinkoje ir patenkinti
Lemaitijos, o taip pat ir visos Lietuvos
darbo rinkos poreikius kvalifikuotiems
darbuotojams. Numatomi mokymai. =
pagal 2 statybininko (apdailininko)
mokymo programos modulius:
Mechanizuotas tinkavimas ir Fasadq
apSiltinimas termoizoliacinemis
ok5temis.

