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VŠĮ VILNIAUS STATYBININKŲ 

RENGIMO CENTRAS 

2019 M. – 2020 M. ĮSTAIGOS TARYBOS 

(KOLEGIALAUS VALDYMO ORGANO) 

VEIKLOS ATASKAITA 

ĮSTAIGOS TARYBOS (KOLEGIALAUS VALDYMO ORGANO) SUDĖTIS 

Tarybos kadencija – 5 metai (nuo 2019-04-25 iki 2024-04-24) 

 
Įstaigos tarybos sudėtis nuo 2019 m. birželio 19 d. iki 2020 m. balandžio 22 d. 

1. Robertas Encius, Lietuvos statybininkų asociacijos kompetencijų vertinimo skyriaus 

vadovas, Lietuvos statybininkų asociacijos atstovas. 

2. Romualda Kavaliauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Vyresnioji specialistė. 

3. Aidas Vaičiulis, Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos direktorius, Lietuvos darbdavių 

konfederacijos atstovas. 

4. Arūnas Šlenys, UAB „Naresta“ generalinis direktorius, Lietuvos statybininkų asociacijos 

atstovas. 

5. Evaldas Damauskas, Vilniaus regiono plėtros tarybos atstovas. 

6. Rima Valiukevičienė, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kompetencijų plėtros 

skyriaus vadovės, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovė. 

7. Erika Pauliukevičienė, Vilniaus statybininkų rengimo centro, Vyriausioji finansininkė. 

8. Alesia Ilgevičienė, Vilniaus statybininkų rengimo centro, mokytoja. 

9. Laura Mikolajūnienė, Vilniaus statybininkų rengimo centro, DŽF 18-6 T grupės mokinė. 

Įstaigos tarybos sudėtis nuo 2020 m. balandžio 22 d. iki dabar. 

1. Aidas Vaičiulis, Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos direktorius, Lietuvos darbdavių 

konfederacijos atstovas. 

2. Arūnas Šlenys, UAB „Naresta“ generalinis direktorius, Lietuvos statybininkų asociacijos 

atstovas. 

3. Evaldas Damauskas, Vilniaus regiono plėtros tarybos atstovas. 

4. Andrius Rasčius, Lietuvos statybininkų asociacijos juristas, Lietuvos statybininkų 

asociacijos atstovas. 

5. Romualda Kavaliauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Vyresnioji specialistė. 

6. Rima Valiukevičienė, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kompetencijų plėtros 

skyriaus vadovės, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovė. 

7. Erika Pauliukevičienė, Vilniaus statybininkų rengimo centro, Vyriausioji finansininkė. 

8. Alesia Ilgevičienė, Vilniaus statybininkų rengimo centro, mokytoja. 

9. Lukas Žaliauskas, Vilniaus statybininkų rengimo centro, SNF 20 - 7 grupės mokinys. 



 

 

ĮSTAIGOS TARYBOS (KOLEGIALAUS VALDYMO ORGANO) FUNKCIJOS 

Vadovaujantis Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro Įstaigos tarybos 

(kolegialaus valdymo organo) reglamentu, patvirtintu 2019 m. birželio 19 d. posėdžio nutarimu 

protokolas Nr.1, Įstaigos taryba (kolegialaus valdymo organas) atlieka šias funkcijas: 

➢ koordinuoja vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinamą; 

➢ svarsto Įstaigos direktoriaus teikiamus įstaigos struktūros pertvarkos planus ir teikia siūlymus 

profesinio mokymo Įstaigos savininkui (dalininkų susirinkimui); 

➢ nustato Įstaigos darbuotojų (išskyrus direktorių) atrankos ir metinės veiklos vertinimo 

principus; 

➢ nustato bendrą mokymosi vietų skaičių, atsižvelgdamas į galimybes užtikrinti profesinio 

mokymo kokybę, ir apie tai informuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją; 

➢ svarsto Įstaigos direktoriaus pateiktą Įstaigos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios 

sąmatos įvykdymo ataskaitą; 

➢ iki kiekvienų metų kovo 1 dienos įvertina ir teikia siūlymus Įstaigos visuotiniam dalininkų 

susirinkimui dėl Įstaigos direktoriaus pateiktos Įstaigos metinės veiklos ataskaitos; 

➢ savo sprendimus skelbia viešai Įstaigos interneto svetainėje ir apie savo sprendimus 

informuoja visuotinį dalininkų susirinkimą; 

➢ atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir Įstatuose. 

 

ĮSTAIGOS TARYBOS (KOLEGIALAUS VALDYMO ORGANO) VEIKLA  

(POSĖDŽIAI IR NUTARIMAI) 

Įstaigos taryba (kolegialaus valdymo organas) nuo 2019 m. iki 2021 metų surengė 4 posėdžius. 

Įstaigos taryboje posėdžiuose pirmininkauja Robertas Encius, sekretorė  Alesia Ilgevičienė nuo 2019 

m. lapkričio 27 d. iki 2020 m. balandžio 22 d., o nuo 2020 m. balandžio 22 d. iki dabar posėdžiuose 

pirmininkauja Aidas Vaičiulis, nes Robertas Encius atsistatydino. 

2019 m. birželio 19 d. įvyko pirmasis Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) posėdis, kurio 

metu: 

1. L. e. direktoriaus pareigas Daina Kiršanskienė supažindino įstaigos tarybos narius su VšĮ 

Vilniaus statybininkų rengimo centro veikla; 

2. Išrinktas Įstaigos tarybos pirmininkas ir sekretorė;  

3. Aptarti Įstaigos tarybos veiklą reglamentuojantys teisės aktai; 

4. Patvirtintas darbo reglamentas bei veiklos funkcijos;  

5. Nutarta pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pasiūlymą dėl stipendijų peržiūrėjimo 

ir didinimo; 

6. Nutarė susipažinti su VšĮ VSRC veikla plačiau ir individualiai;  

7. Svarstė, kaip didinti profesinio mokymo prestižą. 



2019 m. lapkričio  27 d. Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) nariai posėdžio metu aptarė 

ir nutarė: 

1. Kreiptis į LAMA BPO ir aptarti priėmimo problemas; 

2. Į pameistrystės mokymo modelį įtraukti daugiau įmonių, kad darbdaviai galėtų geriau 

susipažinti su mokymo organizavimo pameistrystės forma ir nauda darbdaviams bei dirbantiems 

asmenims. 

3. Teikti pasiūlymą Mokinių tarybai ir perskaičiuoti stipendijas, atsižvelgiant į BSI pasikeitimą; 

4. Dėl profesinio prestižo didinimo nutarta:  

4.1. kreiptis į Lietuvos statybininkų asociaciją dėl statybininko kortelės „Statreg“ pripažinimo ar 

įteisinimo ir absolventams išdavimo; 

4.2. kreiptis į LSA, kad įmonės skirtų stipendijas gerai besimokantiems mokiniams; 

4.3. skirti Įstaigai didesnį dėmesį sklaidai apie profesinį mokymą.  

2020 m. balandžio 21 d. Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) nariai posėdžio metu: 

1. Susipažino ir patvirtino VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro 2019 m. veiklos ataskaitą 

ir 2019 m. metinę pajamų ir išlaidų sąmatą; 

2. Svarstė 2020 m. bendrojo mokymosi vietų skaičių pagal švietimo posričius ir  nutarė kreiptis 

į ministeriją, kad su Įstaigos tarybos nariais tvirtintų bendrą mokymosi vietų skaičių; 

3. Aptarė Įstaigos tarybos pirmininko Roberto Enciaus atsistatydinimo prašymą  ir nutarė 

patvirtinti bei paskirti Aidą Vaičiulį į Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) 

pirmininko pareigas; 

4. Nutarė informuoti R. Encių delegavusį asmenį (instituciją) dėl naujo tarybos nario 

delegavimo; 

5. Nutarė informuoti Registrų centrą, dėl tarybos nario atsistatydinimo; 

6. Nutarė informuoti VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro dalininkus, kad atsistatydino 

tarybos narys.  

2020 m. lapkričio 3 d. Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) nariai posėdžio metu: 

1. Susipažino ir aptarė Centro vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistema ISO 

9001:2015; 

2. Aptarė Įstaigos pasiūlytą 2021-2022 m.m. mokinių priėmimo planą ir bendro mokymosi vietų 

skaičiaus nustatymą į konkrečias mokymo programas ir nutarė koreguoti planą. Sumažinti 

Nekilnojamo turto brokerio modulinėje mokymo programoje besimokančių mokinių skaičių 

iki 20 asmenų ir papildyti 2021m. priėmimo planą - Patalpų administratoriaus moduline 

mokymo programa, nustatant besimokančių mokinių skaičių iki 20 asmenų. (Pridedami 

priedai: Įstaigos pasiūlytas planas Nr.1, Įstaigos tarybos patvirtintas planas Nr. 2) 

 

 

Įstaigos tarybos pirmininkas                                                                                       Aidas Vaičiulis 

                                                                             (Parašas) 



 

 

PRIEDAS Nr.1 

(Įstaigos siūlomas planas) 

 

VŠĮ VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRO  

MOKINIŲ PRIĖMIMO PLANAS  

2021-2022 M.M.  

 

 

 

Eil. Nr.  

 

 

 

Profesinio mokymo programa 

 

 

Priimta 

2020 

 

 

Planuojama 

priimti  

2021-2022 m.m. 

Vilniaus m. sav. Vilniaus statybininkų rengimo centro Viršuliškių skyrius  

Švietimo sritis: Verslas ir administravimas 

1 Nekilnojamojo turto brokeris 28 30 

Švietimo sritis: Informacijos ir ryšio technologijos 

1 Kompiuterinio projektavimo operatorius 23 40 

Švietimo sritis: Architektūra ir statyba 

1 Stalius-dailidė 36 40 

2 Dažytojas, tinkuotojas, plytelių klojėjas 75 80 

3 Plytelių klojėjo padėjėjas, tinkuotojo padėjėjas 21 25 

  Iš viso skyriuje   215 

Vilniaus m. sav. Vilniaus statybininkų rengimo centro Fabijoniškių skyrius 

Švietimo sritis: Inžinerija ir inžinerinės profesijos 

1 Elektrikas 45 45 

Švietimo sritis: Architektūra ir statyba 

1 Stalius, dailidė  14 15 

2 Dažytojas, tinkuotojas, plytelių klojėjas 80 80 

3 Mūrininkas, krosnininko padėjėjas  14 15 

4 Santechnikas 28 30 

5 Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų 

montuotojas 

36 35 

6 Dažytojo padėjėjas, tinkuotojas, plytelių klojėjas 0 15 

Švietimo sritis: Žemės ūkis 

1 Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo 

darbuotojas 

35 35 

  Iš viso skyriuje   270 

  Viso Centre    485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIEDAS Nr.2 

(Įstaigos Tarybos narių patvirtintas planas) 

 

VŠĮ VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO CENTRO  

MOKINIŲ PRIĖMIMO PLANAS  

2021-2022 M.M.  

 

 

 

Eil. Nr.  

 

 

 

Profesinio mokymo programa 

 

 

Priimta 

2020 

 

 

Planuojama 

priimti  

2021-2022 m.m. 

Vilniaus m. sav. Vilniaus statybininkų rengimo centro Viršuliškių skyrius  

Švietimo sritis: Verslas ir administravimas 

1 Nekilnojamojo turto brokeris 28 20 

2 Patalpų administratorius - 20 

Švietimo sritis: Informacijos ir ryšio technologijos 

1 Kompiuterinio projektavimo operatorius 23 40 

Švietimo sritis: Architektūra ir statyba 

1 Stalius-dailidė 36 40 

2 Dažytojas, tinkuotojas, plytelių klojėjas 75 80 

3 Plytelių klojėjo padėjėjas, tinkuotojo padėjėjas 21 25 

  Iš viso skyriuje   225 

Vilniaus m. sav. Vilniaus statybininkų rengimo centro Fabijoniškių skyrius 

Švietimo sritis: Inžinerija ir inžinerinės profesijos 

1 Elektrikas 45 45 

Švietimo sritis: Architektūra ir statyba 

1 Stalius, dailidė  14 15 

2 Dažytojas, tinkuotojas, plytelių klojėjas 80 80 

3 Mūrininkas, krosnininko padėjėjas  14 15 

4 Santechnikas 28 30 

5 Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų 

montuotojas 

36 35 

6 Dažytojo padėjėjas, tinkuotojas, plytelių klojėjas 0 15 

Švietimo sritis: Žemės ūkis 

1 Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo 

darbuotojas 

35 35 

  Iš viso skyriuje   270 

  Viso Centre    495 

 

 

 

 

 


