
      

      
 

 

 

VŠĮ VILNIAUS STATYBININKŲ RENGIMO 

CENTRAS 

     2022 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 2020 m. balandžio 22 d. iki 2022 m. gruodžio 20 d. 

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 sudėtis nuo 2022 m. gruodžio 21 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. Arnas Vitkauskas, Vilniaus statybininkų rengimo centro, A 21 - 2 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) 2022 metais surengė 2 posėdžius. Įstaigos taryboje 

posėdžiuose pirmininkauja Aidas Vaičiulis, sekretorė  Alesia Ilgevičienė. 

2022 m. balandžio 1 d. Nr. V31-1, Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) nariai posėdžio 

metu aptarė ir nutarė: 

1. Pritarė Įstaigos 2021 m.  veiklos ataskaitai ir pasiūlyta teikti dalininkų susirinkimui. 

2. Patvirtinti VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro metinę pajamų ir išlaidų sąmatos 

įvykdymo ataskaitą. 

3. Pritarė Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organas) 2021 m. metinės veiklos ataskaitai. 

4. Pritarė elektromobilio pirkimui už Įstaigos nuosavas lėšas. 

 



2022 m. spalio 26 d. Nr. V31-2,  Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) nariai posėdžio metu 

aptarė ir nutarė: 

1. Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) nariai posėdžio metu patvirtino VšĮ Vilniaus 

statybininkų rengimo centro 2023 m. mokinių priėmimo planą (Priedas Nr.1). 

 

 

Įstaigos tarybos pirmininkas                                                                                          Aidas Vaičiulis 

                                                                             (Parašas) 
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