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I. KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO TARYBA 

(KOLEGIALUS VALDYMO ORGANAS) 

 

Klaipėdos technologijų mokymo centro taryba (kolegialus valdymo organas) yra 

sudaryta LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-247 ir veikia 

pagal Klaipėdos technologijų mokymo centro tarybos darbo reglamentą, patvirtintą 2019 m. 

balandžio 25 d. posėdžio nutarimu (protokolas Nr. C1-1). 

Klaipėdos technologijų mokymo centro tarybos pirmininkė – Živilė Kristutienė, UAB 

„Frezijų puokštė“ direktorė. 

Klaipėdos technologijų mokymo centro tarybos nariai:  

Ona Gedrimienė, Klaipėdos technologijų mokymo centro profesijos mokytoja;  

Ines Hamila, Klaipėdos technologijų mokymo centro mokinė;  

Linas Lasiauskas, UAB „Lengvosios pramonės centras“ generalinis direktorius;  

Aras Mileška, Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas;  

Žaneta Rebrovaitė, Klaipėdos technologijų mokymo centro projektų vadovė;  

Danutė Sinkevičienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė;  

Ingrida Stripinienė, MB „Gremis“ vadovė;  

Inesa Turovič, UAB „Stenda“ direktorė.  

Klaipėdos technologijų mokymo centro tarybos posėdžių sekretorė – Zita Solovjova, 

Klaipėdos technologijų mokymo centro sekretorė.  

 

II. KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO TARYBOS 

(KOLEGIALUS VALDYMO ORGANO) 2020 M. VEIKLA 

 

Klaipėdos technologijų mokymo centro tarybos (kolegialaus valdymo organo) 

sprendimai skelbiami viešai Klaipėdos technologijų mokymo centro svetainėje: 

https://ktmc.lt/struktura/centro-taryba-kvo.html. 

2020 m. vyko trys Klaipėdos technologijų mokymo centro tarybos (kolegialaus valdymo 

organo) posėdžiai.  

 

Priimti šie sprendimai:  

2020-02-28 posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. C1-1: 

1. Pritarti Klaipėdos technologijų mokymo centro 2019 m. veiklos ataskaitai.  

2. Pritarti siūlomam Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bendram 340 mokinių 

priėmimo skaičiui į valstybės finansuojamas vietas. 

3. Kreiptis į KPMPC dėl galimybės rengti stilisto modulinę profesinio mokymo 

programą. 

4. Kreiptis į KPMPC dėl galimybės rengti pasirenkamųjų modulių programas, kurios 

būtų sudėtinė floristo modulinės profesinio mokymo programos dalis. 

5. Kreiptis į KPMPC dėl galimybės padidinti sukirpėjo-konstruktoriaus modulinės 

profesinio mokymo programos kreditų skaičių. 

 

2020-04-30 posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. C1-2: 

https://ktmc.lt/struktura/centro-taryba-kvo.html


1. Pritarti 2019 m. Klaipėdos technologijų mokymo centro metinės pajamų ir išlaidų 

ataskaitai. 

2. Pritarti 2020 m. Klaipėdos technologijų mokymo centro metinės pajamų ir išlaidų 

sąmatai. 

3. Pritarti 2019 m. Klaipėdos technologijų mokymo centro finansinių ataskaitų audito 

išvadoms ir teikti audito ataskaitą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. 

2020-10-30 posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. C1-3: 

1. Pritarti Klaipėdos technologijų mokymo centro struktūros pakeitimams. 

2. Pritarti Centro parengtam dokumentui „Klaipėdos technologijų mokymo centro 

stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos teikimo mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio 

mokymo programas, siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją tvarkos aprašas“. 

3. Pritarti Centro parengtam dokumentui „Klaipėdos technologijų mokymo centro 

mokinių pagamintos produkcijos, atliktų darbų bei paslaugų, teikiamų vykdomų mokymo programų 

praktinio mokymo metu, kainodaros įforminimo tvarkos aprašas“.  

4. Spręsti klausimą dėl mokinių pagamintos produkcijos prekybos, pasitelkiant 

elektronines platformas. 

5. Pritarti bendram mokymosi vietų skaičius 2021 m. – 300. 

 

 

Klaipėdos technologijų mokymo centro tarybos  

(kolegialaus valdymo organo) pirmininkė   Živilė Kristutienė 

 

 


