
 

IŠ KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO ISTORIJOS… 
 

IKI KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO ĮKŪRIMO  

2011-07-01: 

 

Kauno maisto pramonės mokyklos reorganizacijos: 

 

1. Kauno  miesto 48-ji profesinė technikos mokykla savo veiklą pradėjo 1973 m. rugsėjo 1 d.  

2. Kauno miesto 48-oji vidurinė profesinė technikos mokykla– nuo 1974 m. rugsėjo 1 d.  

3.  Kauno  miesto 48 vidurinei  profesinei technikos mokyklai buvo suteiktas  Rapolo Čarno 

vardas - Kauno Rapolo Čarno vidurinė miesto profesinė technikos mokykla.   Pagrindas:  

Lietuvos TSR valstybinio profesinio techninio komiteto 1977 m. sausio 7 d. įsakymas  Nr. 8 ;    

4. Rapolo Čarno vidurinė miesto profesinė technikos mokykla pertvarkyta į Kauno maisto 

pramonės mokyklą.  Pagrindas: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1989-11-15 

įsk.Nr. 36. 

5. LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-1011  Kauno maisto 

pramonės mokykla ir Kauno prekybos ir verslo mokykla reorganizuotos į Kauno maisto 

pramonės ir prekybos mokymo centrą.  

6. 2011-07-01 LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-1011  Kauno 

maisto pramonės mokykla ir Kauno prekybos ir verslo mokykla reorganizuotos į Kauno maisto 

pramonės ir prekybos mokymo centrą. 

 

Kauno prekybos ir verslo mokyklos reorganizacijos: 

 Adresu   Vilniaus g. 42, Kaune   1990-08-31  -  1995-12-31  laikotarpiu  veikė  Kauno 

prekybininkų mokykla. 

1996-01-01 reorganizavus Kauno prekybininkų mokyklą ir Kauno radijo ir 

televizijos  mechanikų mokyklą  savo veiklą pradėjo Kauno prekybos ir verslo mokykla (LR 

Švietimo ir mokslo ministro 1995-11-23 įsk. Nr. 1327). 

 2011-07-01 LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-1011  

Kauno maisto pramonės mokykla ir Kauno prekybos ir verslo mokykla reorganizuotos į Kauno 

maisto pramonės ir prekybos mokymo centrą. 
 

 

Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centro prijungimas nuo 2012-09-01 

LR Vyriausybės 2012 m. balandžio 25 d.  nutarimu Nr. 464 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją 

įstaigą Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centrą”  (Valst. žinios, 2012-04-28 Nr. 50; 2471) nuo 

2012 m. rugsėjo 1 d. prijungtas prie Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro. 

 

2013 m. birželio 10 d.  įstaigoje dirba   -  174 darbuotojai 

Iš jų –  87  - pedagogai 

 

 
Maisto technologijų skyrius,  Taikos pr. 133 (istorija) 

Maisto technologijų skyrius – tai buvusi Kauno maisto pramonės mokykla 

Mokykla savo veiklą pradėjo 1973 metų rugsėjo 1 d., vadinosi Kauno miesto 48-ji profesinė technikos 

mokykla. Jos steigėjas – tuometinis Lietuvos TSR valstybinio profesinio techninio mokymo komitetas. 

Teritoriniu atžvilgiu ji yra buvusio Pažaislio valsčiaus Girstupio kaimo teritorijoje. 

Mokykla įkurta tuometinės Lietuvos maisto pramonės ministerijos iniciatyva, kuri rūpinosi didžiaisiais 

Respublikos, ypač Kauno miesto maisto pramonės gigantais: duonos, pieno, mėsos kombinatais, 

konditerijos, konservų fabrikais, alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų gamybos įmonėmis. Mokykla tapo 

stambių gamyklų ir įmonių darbininkų rezervo šaltiniu. Pagrindine bazine įmone buvo Kauno duonos 

gamybinis susivienijimas, kuris inicijavo mokyklos bendrabučio V.Krėvės pr. 98 statybą. Mokyklos  

bendrabutis buvo pastatytas anksčiau nei mokykla – 1972 m. 
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Visiškas  mokyklos pastato statybinių darbų užbaigimas ir perdavimas įvyko 1974 metų vasario 16-ją dieną. 

Šią dieną statybininkai perdavė tuometinei mokyklos direktorei Janinai Šileikienei simbolinį mokyklos raktą. 

Nuo 1974 m. rugsėjo 1 d. mokykla pradėjo ruošti darbininkus teikdama jiems ir vidurinį išsilavinimą ir  todėl 

pervadinta į  Kauno miesto 48-ąją vidurinę profesinę technikos mokyklą. 

Pirmaisiais mokslo metais mokykloje būsimieji maistininkai mokėsi tik teorijos dalykų. Tai lėmė 

materialinės bazės struktūra ir erdvės. Mokomąją ir gamybinę praktiką mokiniai atlikdavo bazinėse įmonėse. 

1977 m. mokyklai suteiktas Rapolo Čarno vardas, ji pavadinta  Kauno Rapolo Čarno vidurine miesto 

profesine technikos mokykla. 

1987 m. mokyklos steigėjo teises perėmė Lietuvos valstybinis agropramoninis komitetas, vėliau – Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerija, dar vėliau – Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerija, nuo 

1997 m. -  vėl  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.  2000 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu mokyklos steigėjo funkcijos perduotos LR švietimo ir mokslo ministerijai. Mokykla 

pavaldi jai iki dabar. 

1989 m. Kauno Rapolo Čarno vidurinė miesto profesinė technikos mokykla tuometinės Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerijos 1989-11-15 įsakymu Nr. 36 pertvarkyta į  Kauno maisto pramonės 

mokyklą.  Likviduotas mokykloje veikęs Rapolo Čarno muziejus, jo eksponatai perduoti Kauno Vytauto 

Didžiojo Karo muziejui. 

1996 m. pasirašyta pirmoji bendradarbiavimo sutartis su Norvegijos Sandefjord‘o  miesto Videregående 

profesine mokykla. Vėliau užmegzti tarptautiniai ryšiai su Vokietijos Lipės apskrities Felix-Fechenbach 

profesine kolegija, Suomijos Kuopio Pohjois-savo vocational institute tourism and catering, Čekijos 

Ostravos miesto  SOU společného stravování a OU,  Rygos BO Valsts SIA ,,Rigas pārtikas ražotāju 

vidusskola” ir kitais. 

Tik 9-ojo dešimtmečio pabaigoje mokykla pradėjo iš esmės keistis: vieną po kitos įkurtos maisto ruošimo, 

duonos kepimo-konditerijos, mėsos perdirbimo laboratorijos, mokomoji kavinė, informacijos technologijų 

kabinetai, biblioteka-informacijos centras, atnaujinti teorijos kabinetai, bendrabutis. 

Nuo  2001 m. mokykla yra Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė, nuo 2004 m. – Lietuvos  

inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos narė. 

Nuo 2001 m.   mokykloje  organizuojamas suaugusiųjų profesinis mokymas. 

2002 m. pradėti rengti gyvenimui ir darbui specialiųjų poreikių mokinius. 

2004 m. pirmą kartą mokyklos istorijoje  profesijos mokytoja ekspertė Marytė Petkevičienė tapo Lietuvos 

Respublikos  Metų  Mokytoja. 

2007 m. akredituota vidurinio ugdymo programa ir mokykloje įsteigtas gimnazijos skyrius. 

2011 m. prie Kauno maisto pramonės mokyklos prijungta Kauno prekybos ir verslo mokykla. Įsteigtas 

KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRAS. 

2012 m. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras tapo viešąja įstaiga. 

2012 m. prie Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro prijungtas VšĮ Dainavos darbo rinkos 

mokymo centras. 

Buvusios Kauno maisto pramonės mokyklos  vadovai: 

 Janina Šileikienė  – 1973-1978 m.; 

 Mykolas Račkauskas – 1978-1993 m.; 

 Alvydas Pranas Grevas – nuo 1993 m. rugsėjo 1 d.  
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Viešbučių, prekybos ir paslaugų verslo skyriaus, Vilniaus g. 42 (istorija) 

Viešbučių, prekybos ir paslaugų verslo skyrius – tai buvusi Kauno prekybos ir verslo mokykla, 

kuri  1996 metai susiliejo iš kitų dviejų savo sena istorija besididžiuojančių mokyklų: 

 Kauno prekybininkų mokykla (senasis adresas Donelaičio g. 58) 

 Kauno radijo ir televizijos mechanikų mokykla (Vilniaus g. 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Živilė
Sticky Note
nuo 2011-07-01 Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras



 4 

      

      
     Išrašas iš Strateginio plano, 

patvirtinto  2012 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-225 

 

 

II. CENTRO PRISTATYMAS 

 

MAISTO TECHNOLOGIJŲ SEKTORIUS  
(BUVUSI KAUNO MAISTO PRAMONĖS MOKYKLA 1973-09-01  – 2011-06-30) 

 
Kauno maisto pramonės mokykla įkurta 1973 m. rugsėjo 1 d.  ir vadinosi Kauno 48-oji profesinė technikos 

mokykla. Nuo 1974-ųjų mokykloje pradėti rengti maisto pramonės specialistai jau su viduriniu išsilavinimu, vadinosi 

Kauno 48-oji vidurinė profesinė technikos mokykla; nuo 1977 m. – R.Čarno VMPTM; nuo 1989-ųjų  –  Kauno maisto 

pramonės mokykla. Mokyklos pirmoji direktorė –  Janina Šileikienė, nuo 1978 metų – Mykolas Račkauskas. Dabartinis 

direktorius Alvydas Pranas Grevas, dirbęs mokykloje nuo pirmųjų šios ugdymo įstaigos įsikūrimo metų gamybinio 

mokymo meistru, vyresniuoju meistru, direktoriaus pavaduotoju gamybiniam mokymui, mokyklai vadovauja nuo 1993 

metų.  

Mokyklą įkūrė tuometinė Lietuvos maisto pramonės ministerija, kuri rūpinosi didžiaisiais Respublikos, ypač 

Kauno maisto pramonės gigantais: duonos, pieno, mėsos kombinatais, konditerijos, konservų fabrikais, alkoholinių ir 

nealkoholinių gėrimų gamybos įmonėmis. 

Pagrindine bazine įmone tapo Kauno duonos gamybinis susivienijimas, kuris iš esmės inicijavo mokyklos 

bendrabučio (V.Krėvės pr. 98) statybą. 

Deja, mokykloje būsimieji maistininkai mokėsi tik teorijos dalykų (tai lėmė materialinės bazės struktūrą ir 

erdves), o mokomąją ir gamybinę praktiką atlikdavo bazinėse įmonėse. 

Tik 20-ojo šimtmečio 9-ojo dešimtmečio pabaigoje mokykla pradėjo iš esmės keistis: vieną po kitos kūrėme 

maisto ruošimo, duonos kepimo-konditerijos, mėsos perdirbimo laboratorijas, mokomąją kavinę ir degustacijos 

kabinetą, informacijos technologijų kabinetus, biblioteką – informacijos centrą, atnaujinome teorijos kabinetus, 

bendrabutį, sukūrėme vidaus informacijos sistemą. 1996-aisiais užmezgėme tvirtus ryšius su Norvegijos Vestfoldo 

grafystės Sandefjordo vidurine maistininkų mokykla. 

Kasmet plėtėsi ir plečiasi  tarptautiniai ryšiai: Norvegija, Vokietija, Suomija, Čekija, Latvija, Anglija, Danija, 

Olandija. Laimėti tarptautiniai Leonardo da Vinčio, Socrates Comenius projektai atvėrė mokyklos bendruomenės 

vadovams, mokytojams ir  mokiniams galimybes  stažuotis, kelti vadybinę ir dalykinę kvalifikaciją, mokiniams atlikti 

gamybinę praktiką užsienio partnerių šalių mokyklose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse. 

2006-2011 m. mokykla gavo ženklią ES struktūrinių fondų paramą  įgyvendinti milijonų vertės projektus. 

ugdymo kokybei gerinti bei modernizuoti, renovuoti mokyklos materialinę bazę. Svarbiausi - du investiciniai projektai 

sektoriniams praktinio mokymo centrams. 

Esame tarptautinių projektų partneriai su Kauno kolegija, Lietuvos maisto institutu, Kauno prekybos ir verslo 

mokykla, Utenos regioniniu profesinio rengimo centru. 

2007 m. mokykloje akredituota vidurinio ugdymo programa. 

Dalis mūsų mokyklos absolventų studijuoja Kauno kolegijoje maisto pramonės technologijas, vadybą, kiti 

pasirenka studijas aukštosiose mokyklose – VDU, KTU, KKA, KVA ir kt. Žinoma, daugiausia dirba Respublikos 

maisto pramonės bei viešojo maitinimo įmonėse, kai kurie išvyksta dirbti į užsienį su profesinio mokymo diplomu.  

Į mokyklos bendruomenę sėkmingai integruojasi specialiųjų poreikių mokiniai, kurie  mokosi  pagal 

specialiųjų ugdymosi poreikių  profesinio mokymo programas. 

Mokykla yra Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos narė. 

1973 – 2011 metais mokyklą baigė  7009 mokiniai. 

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. sektoriuje mokosi 494 mokiniai 

 

Sektoriuje dirba 43 pedagogai; iš jų – 3 ekspertai, 12 mokytojų metodininkų, kiti – vyr. mokytojai ir 

mokytojai, specialioji pedagogė, socialinis pedagogas, bendrabučio auklėtoja. Mokytojai nuosekliai kelia dalykinę 

kvalifikaciją Respublikos, Kauno ir Kauno rajono PKKC,  užsienio stažuotėse, aukštosiose mokyklose. 

Mokykloje įrengtos modernios praktinio mokymo laboratorijos, biblioteka – informacijos centras, sporto salė, 

gimnastikos salė, valgykla, kavinė, etnokultūros kampelis, 17 teorijos kabinetų, bendrabutis (gyvena 120 mokinių). 

Sukurta vidaus informacinė sistema, bendrabutyje ir kiekviename kabinete yra kompiuteriai ir internetas, reikiamos 

techninės ir vaizdinės priemonės, 3 interaktyviosios lentos, 8 multimedijos komplektai.    

2008 metais akredituotas mokyklos profesinio informavimo tašas (PIT) – dabar – Centro karjeros planavimo  

centras. 

Bendruomenės veikla grindžiama demokratinio valdymo principais; didelę įtaką ugdymo proceso 

organizavimui, kaitai turi savivalda: centro taryba (pirmininkė R.V.Venterienė), mokinių taryba  (pirmininkė 

D.Vasiliauskaitė), mokytojų taryba, tėvų komitetas, bendrabučio taryba, vaiko gerovės komisija.  

Atsižvelgiant į mokinių  poreikius, organizuojamas intensyvus neformalusis  ugdymas: veikia 7 meninės 

raiškos, verslumo ugdymo,  4 sporto būreliai, ritminga kultūrinių projektų ir sportinė veikla. Kuriamos  integruotos 



 5 

meninės programos mokiniams ir tėvams, kitoms mokykloms, vaikų namams. Suburtos sporto šakų (lengvosios 

atletikos, kvadrato, krepšinio, stalo teniso, svarsčių kilnojimo) komandos kasmet iškovoja prizines vietas tarp šalies bei 

Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų.  

2009 m. mokyklos sportininkai tapo Respublikos profesinio mokymo įstaigų mokinių finalinių žaidynių II 

vietos laimėtoja, 2010 m. mokyklos vaikinų   komanda užėmė bendrakomandinę II vietą, merginų- I vietą  Kauno 

regiono profesinio mokymo įstaigų mokinių žaidynėse. Mokyklos dalykiniai būreliai kasmet rengia vidaus olimpiadas, 

popietes, konkursus, prevencinio darbo ir socialinės paramos mokiniams projektus, akcijas. 

 Mokyklos, dabar- Centro  bendruomenė visada buvo ir yra atvira švietimo politikos iššūkiams, geba 

įsivertinti bendruomenės veiklas, numatyti perspektyvą.   

 

 

VIEŠBUČIŲ, PREKYBOS IR PASLAUGŲ VERSLO SEKTORIUS  

(BUVUSI KAUNO PREKYBOS IR VERSLO MOKYKLA 1938-09-01  - 2011-06-30) 

 

 Kauno senamiestyje jau prieškario metais buvo įkurta amatų mokykla, kuri peraugo į Kauno prekybos 

ir verslo mokyklą, o nuo 2011m. liepos 1 d. sujungus Kauno prekybos ir verslo mokyklą su Kauno maisto pramonės 

mokykla tapo Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro Viešbučių, prekybos ir paslaugų verslo sektoriumi.  

 Per savo gyvavimo laikotarpį mokykla išleido virš 39000 specialistų. 

 Šiuo metu sektoriuje mokosi apie 700 mokinių, dirba 45 nuolat savo kvalifikaciją keliantys pedagogai. 

Savo žinias ir patyrimą mokiniams perteikia ekspertai,  metodininkai, vyresnieji bendrojo ugdymo dalykų ir profesijos 

mokytojai. 

 Sektorius pasirengęs ugdyti specialistą, gebantį rinkos sąlygomis savarankiškai konkuruoti prekyboje ir 

versle. Sektorius tobulina mokymo programas, suteikia naujausias žinias, diegia gerus profesinius įgūdžius, reikalingus 

absolventų sėkmingam darbui bei savo verslo organizavimui. 

Pirminius praktinius įgūdžius mokiniai įgyja laboratorijose, tobulina juos geriausiose miesto prekybos, maitinimo 

įmonėse bei viešbučiuose. Sektoriuje veikianti praktinio mokymo firma „Austė“ imituoja tikros bendrovės veiklą, 

prekiauja su kitomis praktinio mokymo firmomis ir vykdo kitus tikroje bendrovėje vykstančius procesus. 

 Mokiniai gali dvasiškai ir fiziškai tobulėti. Sudarytos visos sąlygos sportui ir kultūrai vystyti.  

Rengiamos įvairių sporto šakų varžybos, vyksta vakaronės, renginiai, skirti specialybių pristatymui ir propagavimui, 

išvykos į istorines ir kultūrines krašto vietas. 


