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STATYBOS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO VŠĮ VILNIAUS  

STATYBININKŲ  RENGIMO CENTRO BAZĖJE 

VEIKLOS  

I. BENDROJI DALIS  

Statybos sektorinio praktinio mokymo centro VšĮ Vilniaus statybininkų  rengimo centro bazėje 

( toliau SSPMC) apraše pateikiama SSPMC veiklos valdymo sistema, mokymo paslaugų teikimo 

planavimas ir organizavimas, reikalavimai teikiamoms paslaugoms, veiklos priežiūra ir kokybės 

užtikrinimas. 

SSPMC yra VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro( toliau VSRC)  padalinys ir savo 

veikloje vadovaujasi VSRC bendraisiais ir SSPMC veiklą nustatančiais dokumentais.  

II.  SSPMC PRISTATYMAS 

Statybos sektorinio praktinio mokymo centro VšĮ Vilniaus statybininkų  rengimo 

centro bazėje ( toliau SPMC) atidarytas 2015-02-26. Šio centro materialinės bazės formavimas 

finansuotas  projekto ,,Statybos sektoriaus praktinio mokymo centro kūrimas VšĮ „Vilniaus 

statybininkų rengimo centras“ bazėje“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V -03-004 lėšomis(10608110 Lt). 

Projekto metu pastatytas papildomas aukštas ant esamo pastato Fabijoniškių skyriuje, kurio 

patalpose įrengtos santechnikų ir elektromontuotojų praktinio mokymo dirbtuvės (1000 m2), 

įrengta geoterminio šildymo sistema, sutvarkyta aplinka, Viršuliškių skyriuje  pastatytos 80 m2 

praktinio mokymo patalpos, įrengta stoginė, atlikta vandentiekio ir  šildymo sistemos renovacija ,  

apšiltintas pastato stogas, sutvarkyta aplinka. Įsigyta  apdailos, stalių, aplinkotvarkos, 

elektromontuotojų , santechnikų praktinio mokymo įranga. Atnaujinti mokykliniai baldai, 

valgyklos įranga. Nupirktas 20 vietų autobusas mokinių vežimui. Projekto partneris VšĮ Vilniaus 

Jeruzalės darbo rinkos mokymo centas suremontavimo kėlimo ir darbų saugos mokymo patalpas, 

įsigijo  kranų simuliatorius,  krovinių kėlimo ir darbų saugos mokymo įrangą. 

SPMC VIZIJA - tapti  patraukliu, pažangiu praktinio profesinio mokymo centru, kuris teikia  

lankstų , tvarų, kokybišką profesinį mokymą , atitinkantį   dabartinius ir būsimus įvairių 

visuomenės grupių poreikius.  

SPMC MISIJA - teikti 

 patrauklų ir įtraukų profesinį mokymą, kuriame dalyvautų aukštą kvalifikaciją turintys 

bendrųjų dalykų ir profesijos mokytojai, būtų taikomi pažangūs mokymosi metodai, 
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naudojama aukštos kokybės infrastruktūra bei patalpos, kuris būtų gerai pritaikytas prie 

darbo rinkos poreikių ir kuriuo būtų užtikrintos tolesnio švietimo ir mokymo galimybės;  

 aukštos kokybės pirminį profesini mokymą, kurį besimokantieji, jų tėvai ir plačioji 

visuomenė galėtų laikyti patrauklia galimybe, turinčia tokią pačią vertę, kaip ir bendrasis 

lavinimas. Pirminis profesinis rengimas bei mokymas turėtų padėti išugdyti ir bendrųjų, ir 

specialių profesinių gebėjimų; 

 lengvai prieinamą ir į karjerą orientuotą tęstinį profesinį rengimą ir mokymą, skirtą 

darbuotojams, darbdaviams, savarankiškai dirbantiems asmenimis ir bedarbiams, kuris 

sudarytų palankesnes sąlygas kompetencijai didinti ir karjeros pokyčiams;  

 lankstų profesinį mokymą , pagrįstą mokymosi rezultatais grindžiamu metodu, pagal kurį 

būtų remiami lankstūs mokymosi būdai, sudaromos sąlygos judėti tarp skirtingų švietimo 

grandžių (mokyklinis ugdymas, profesinis rengimas ir mokymas, aukštasis mokslas, 

suaugusiųjų švietimas) ir būtų užtikrintas neformaliojo mokymosi bei savišvietos rezultatų, 

įskaitant darbo vietoje įgytą kompetenciją, patvirtinimas.
1
 

PLĖTROS TIKSLAI - padidinti aukščiausios kokybės profesinio praktinio mokymo paslaugų 

prieinamumą besimokantiems Vilniaus regiono ir kitų Lietuvos profesinio mokymo įstaigose, 

kolegijose, universitetuose, bendrojo ugdymo mokyklose. Taip pat sudaryti sąlygas realizuoti 

naujas pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas kuo platesniam paslaugų gavėjų ratui.  

SSPMC VEIKLŲ SRITYS: 

 Formalusis pirminis profesinis mokymas. 

 Formalusis tęstinis profesinis mokymas. 

 Neformalusis profesinis mokymas. 

 Kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas. 

 Kvalifikacijos ir kompetencijų  vertinimas. 

 Profesinis informavimas. 

 Profesinio mokymo programų, priemonių rengimas, tobulinimas. 

 Naujų technologijų, medžiagų , įrangos pristatymas . 

 Konsultavimas statybos technologijų klausimais. 

 Technologų ekspertų paslaugos. 

 

 

                                                           
1
 Pagal Briugės komunikatą dėl glaudesnio Europos bendradarbiavimo profesinio mokymo srityje 2011–2020 m.  
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SSPMC PASLAUGŲ GAVĖJŲ GRUPĖS: 

 VSRC pirminio profesinio mokymo mokiniai. 

 Bendrojo lavinimo mokyklos mokiniai. 

 Statybos įmonių darbininkai. 

 Architektai, projektuotojai, projektų vadovai ir kt. statybos įmonių darbuotojai. 

 Aukštųjų mokyklų studentai. 

 Kitų profesinio mokymo įstaigų mokiniai. 

 Profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojai. 

 Darbo biržos klientai- bedarbiai. 

 Imigrantai, pabėgėliai.  

 Kiti asmenys, pageidaujantys, įgyti statybos srities kvalifikacijas ar kompetencijas.  

VYKDOMOS PROGRAMOS ir turima licencija jų vykdymui: 

M43073202 Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa 

M44073204 Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa 

440073215 Apdailininko (statybininko) mokymo programa 

210073201 Apdailininko (statybininko) mokymo programa 

211073201 Apdailininko (statybininko) mokymo programa 

320073201 Apdailininko (statybininko) mokymo programa 

330073202 Apdailininko (statybininko) mokymo programa 

262073202 Apdailininko mokymo programa 

330081206 Aplinkotvarkos darbuotojo mokymo programa 

440081209 Aplinkotvarkos darbuotojo mokymo programa 

262072201 Baldžiaus mokymo programa 
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330072201 Baldžiaus mokymo programa 

440072201 Baldžiaus mokymo programa 

261073201 Betonuotojo mokymo programa 

262073220 Betonuotojo mokymo programa 

162073205 Betonuotojo mokymo programa 

260102202 Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus, mokymo programa 

162073201 Dažytojo mokymo programa 

262073203 Dažytojo mokymo programa 

161073201 Dažytojo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa 

330081207 Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo mokymo programa 

440081210 Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo mokymo programa 

440071305 Elektromontuotojo mokymo programa 

330071302 Elektromontuotojo mokymo programa 

362021401 Floristo-gėlių pardavėjo mokymo programa 

262073215 Gipskartonio montuotojo mokymo programa 

162073204 Gipso kartono atitvarų montuotojo mokymo programa 

262073219 Gipso kartono atitvarų montuotojo-apdailininko mokymo programa 

262073222 Interjero dažytojo mokymo programa 

262073204 Krosnininko mokymo programa 
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260073205 Krovinių kabinėtojo mokymo programa 

162072202 Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa 

262072204 Medienos apdirbimo staklininko mokymo programa 

161072203 Medienos dirbinių paruošėjo apdailai mokymo programa 

440073204 Mūrininko betonuotojo mokymo programa 

320073204 Mūrininko betonuotojo mokymo programa 

211073203 Mūrininko betonuotojo mokymo programa 

330073206 Mūrininko betonuotojo mokymo programa 

M44073203 Mūrininko modulinė profesinio mokymo programa 

M43073204 Mūrininko modulinė profesinio mokymo programa 

262073206 Mūrininko mokymo programa 

161073202 Mūrininko pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa 

440041605 Nekilnojamojo turto agento mokymo programa 

330041605 Nekilnojamojo turto agento mokymo programa 

262073207 Pastatų apšiltintojo mokymo programa 

330073203 Pastatų restauratoriaus mokymo programa 

162073202 Plytelių klojėjo mokymo programa 

262073208 Plytelių klojėjo mokymo programa 

161073203 Plytelių klojėjo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa 
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262073209 Santechniko mokymo programa 

330073208 Santechniko mokymo programa 

320073207 Santechniko mokymo programa 

440073208 Santechniko mokymo programa 

265073201 Sienų dažytojo-dekoratoriaus mokymo programa 

362041704 Smulkaus verslo paslaugų teikėjo mokymo programa 

210073208 Staliaus mokymo programa 

211073206 Staliaus mokymo programa 

262072205 Staliaus mokymo programa 

320073208 Staliaus mokymo programa 

330073209 Staliaus mokymo programa 

440073206 Staliaus mokymo programa 

161072202 Staliaus pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa 

440073205 Statybininko mokymo programa 

330073207 Statybininko mokymo programa 

320073206 Statybininko mokymo programa 

210073206 Statybininko mokymo programa 

330041602 Statybinių medžiagų pardavėjo konsultanto mokymo programa 

440041604 Statybinių medžiagų pardavėjo konsultanto mokymo programa 
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330041711 Statybos verslo paslaugų teikėjo mokymo programa 

440041713 Statybos verslo paslaugų teikėjo mokymo programa 

440073210 Stogdengio mokymo programa 

330073212 Stogdengio mokymo programa 

262073211 Stogdengio mokymo programa 

325073201 Stogdengio mokymo programa 

261071501 Suvirintojo dujomis mokymo programa 

262073213 Tinkuotojo mokymo programa 

162073203 Tinkuotojo mokymo programa 

161073204 Tinkuotojo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa 

 

Formaliųjų profesinio mokymo programų sąrašas ir gaunamos licencijos papildomos pagal darbo 

rinkos poreikius.  

ATEITIES PLANAI - sudaryti galimybes perkelti ir kaupti mokymosi rezultatus, taip pat 

pripažinti kvalifikaciją bei kompetenciją, kuriomis būtų palengvinamas tarpvalstybinis judumas.  

SPMC BUVEINĖ YRA  TRIMIS ADRESAIS:  

Laisvės pr. 53, Vilnius, 

Ateities g. 28, Vilnius,  

Jeruzalės g. 53, Vilnius.  

 

III. SSPMC VEIKLOS  

 VEIKLOS: 

 Vykdyti statybos sektoriaus modulines programas, kaupti šios veiklos patirtį šalyje 

ir užsienyje ir vykdyti jos sklaidą.  
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 Plėsti statybos sektoriaus kvalifikacijų įsigijimą pameistrystės būdu, panaudojant 

sektorinio centro bazę funkcijoms, kurias atlieka Vokietijos gamybinio mokymo 

centrai vykdyti. 

 Sudaryti galimybę kitų profesinio mokymo institucijų mokiniams centre mokytis jų 

pasirinktus statybos sektoriaus programų modulius. 

 Skatinti bendrojo lavinimo mokyklas technologijų pamokas vykdyti centro 

dirbtuvėse mokantis pagal pasirinktus profesinio mokymo programų modulių 

programas. 

 Vykdyti profesinio informavimo ir karjeros planavimo renginius, skirtus bendrojo 

lavinimo mokyklų mokiniams supažindinti su statybos sektoriaus profesijomis, 

šiuolaikiniais įrankiais, medžiagomis ir technologijomis. 

 Teikti tęstinio profesinio mokymo paslaugas statybos įmonių darbuotojams, 

individualiai besikreipiantiems asmenims, darbo biržų klientams. 

 Suteikti galimybę VSRC praktinio mokymo bazėje atlikti praktiką statybos ar 

architektūros krypties aukštųjų mokyklų studentams. 

 Įkurti statybos sektoriaus profesijos mokytojų, darbininkų ir kitų specialistų 

profesinių kompetencijų tobulinimo centrą, kuriame pakviesti aukštos 

kvalifikacijos technologai, ekspertai centro bazėje supažindintų su statybinių 

medžiagų, mechanizmų, technologijų  naujovėmis. 

 Sukurti energiškai efektyvių pastatų statybos informacinį centrą kartu su 

Nacionaline pasyvaus namo ir Lietuvos statybininkų asociacijomis VSRC 

teritorijoje pastatant tokio pastato modelį ir jame gyvai demonstruoti naujausias 

technologijas, medžiagas, konsultuoti apie A ir aukštesnės klasės pastatų statybos 

praktinius aspektus statybos sektoriaus specialistus, profesijos mokytojus, 

mokinius, gyventojus.  

 Sukurti statybos sektoriaus kompetencijos vertinimo centrą ir instrumentus jo 

veiklai.  

 Sukurti statybos sektoriaus darbininkų atestavimo centrą ir instrumentus  jo veiklai: 

mokymo ir testavimo platformas, praktinių įgūdžių vertinimo bazę.    

 Įkurti statybos srities modulinių profesinio mokymo programų rengimo ir 

įgyvendinimo 

 : mokykline ir pameistrystės forma šalies ir tarptautinės patirties sklaidos centrą. 
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IV. SSPMC VYKDOMŲ FORMALIOJO PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO 

PROGRAMŲ LĖŠŲ, TENKANČIŲ VIENAM MOKINIUI  VIENAI VALANDAI, 

SKAIČIAVIMAS 

 

     Eil. 

Nr. 
Rodikliai 

Matavimo 

vienetas 

Kai 

akademinėje 

grupėje 25 

mokiniai  

 

 1 2 3 4 

 

1 

Mokytojo darbo laikas skirtas, pamokų vedimui,  pasirengimui 

pamokoms 

 val. 1,2222 
 

2 

Mokytojo darbo užmokestis  

 Eur/val. 0,3375 
 

3 

Mokytojo atostoginiai 

 Eur/val. 0,0675 
 

4 

Mokytojo, išvykusio kelti kvalifikacijos, pavadavimas 

 Eur/val. 0,0078 
 

5 

2,3,4 rodiklių suma  

 Eur/val. 0,4128 
 

6 

Kitų darbuotojų , susijusių su su mokymu,    darbo užmokestis ( be ūkio 

dalies) 

 Eur/val. 0,0607 
 

7 

Visų darbuotojų, susijusių su mokymu, darbo užmokestis   

 Eur/val. 0,4735 
 

8 

Įnašai socialiniam draudimui ( 31 proc. nuo priskaityto atlyginimo) 

 Eur/val. 0,1468 
 

9 

Įmokos į garantinį fondą 

 Eur/val. 0,0095 
 

10 

Darbo užmokesčio  ir įnašų socialiniam draudimui, garantiniam fondui 

suma 

 Eur/val. 0,6298 
 

11 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo lėšos  

 Eur/val. 0,0038 
 

12 

Mokinio mokymo kaina, kai  programos imlumo koeficientas 1 

 Eur/val. 0,6336 
 

13 

Komunalinio ūkio išlaidos ( energijos ištekliai, ūkio dalies DU) ( 10 

porc.)  

 Eur/val. 0,06336 
 

14 
12,13 rodiklių suma   

 Eur/val. 0,69692 
 

15 

Praktinio mokymo medžiagų ir įrangos amortizacijos kaina 

skaičiuojama pagal faktinį sunaudojimą ( pagal programos 

sudėtingumą)  

 Eur/val.   
 

16 
Mokinio mokymo kaina , iš viso ( 14+15 eilutės)  

 Eur/val    
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Mokinių skaičiaus grupėje koeficientas 

 

 

Mokinių skaičius grupėje  Mokinio 1 val. mokymo kaina , eur 

  

 

1 15,8400 
  

 

2 7,9200 
 

 

 

3 5,2800 
 

 

 

4 3,9600 
 

 

 

5 3,1680 
 

 

 

6 2,6400 
 

 

 

7 2,2629 
 

 

 

8 1,9800 
 

 

 

9 1,7600 
 

 

 

10 1,5840 
 

 

 

11 1,4400 
 

 

 

12 1,3200 
 

 

 

13 1,2185 
 

 

 

14 1,1314 
 

 

 

15 1,0560 
 

 

 

16 0,9900 
 

 

 

17 0,9318 
 

 

 

18 0,8800 
 

 

 

19 0,8337 
 

 

 

20 0,7920 
 

 

 

21 0,7543 
 

 

 

22 0,7200 
 

 

 

23 0,6887 
 

 

 

24 0,6600 
 

 

 

25 0,6336 
 

  

 


