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2022 metais Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro ( toliau Įstaigos) veikla buvo vykdoma pagal Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) posėdžio 

2021 m. sausio 20 d. protokolo nutarimu Nr. V31-1 patvirtintą VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro strateginį veiklos planą 2021-2023 metams ir 2022-02-09 d. 

direktorės įsakymu Nr. V1-12  patvirtintą  VŠĮ VSRC strateginio plano įgyvendinimo 2022 m. veiklos planą.   

2022 buvo siekiama  šių strateginių tikslų: teikti kokybiškas profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo paslaugas atitinkančias Lietuvos ir ES šalių darbo rinkos poreikius, 

sukurti paskatų mokytis visą gyvenimą sąlygas, grįstas socialine partneryste ir tarptautiniu judumu, kurti saugią, patrauklią ir skatinančią mokytis mokymosi aplinką. 

 

Pirmajam tikslui (teikti kokybiškas profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo paslaugas atitinkančias Lietuvos ir ES šalių darbo rinkos poreikius) pasirinktos veiklos ir 

priemonės pasiektos.  2022 metais gautos licencijos 10 naujų programų vykdymui : dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (valstybinis 

kodas P21073280); mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (valstybinis kodas P21073284); plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė 

profesinio mokymo programa (valstybinis kodas P21073285); dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (valstybiniai kodai 

P21081101, P21081102, P21081103, P21081181, T21081101), aplinkotvarkininko modulinė profesinio mokymo programa (valstybiniai kodai P32073221, T32073224). 

2022 m. rugsėjo 1 d.  už LR biudžeto lėšas mokėsi 1005 mokinių: 

Pagrindinis 

ugdymas 

 I ir II gimnazijos 

klasės 

Pirminis profesinis 

mokymas su pagrindinio 

ugdymo programa 

Pirminis profesinis 

mokymas su 

vidurinio ugdymo 

programa 

Pirminis 

profesinis 

mokymas 

Tęstinis 

profesinis 

mokymas 

Profesinio mokymo 

moduliai (bendrojo 

ugdymo mokyklų 

mokiniams) 

Profesinio mokymo 

moduliai (VSRC 

mokiniams) 

Iš viso 

99 25 306 278 187 110 88 1005 

115 asmenų mokėsi pagal įvairias profesinio mokymo programas, finansuojamas Užimtumo tarnybos, įmonių ar nuosavomis lėšomis. 2022 m. pradėjo mokytis  

pabėgėlių iš Ukrainos vaikai. 14 vaikinų  siekia šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo montuotojo kvalifikacijos. Mokymosi sunkumus patyrusiems mokiniams pagal 

parengtus grafikus buvo vedamos konsultacijos, abiturientams papildomos konsultacijos pasiruošti brandos egzaminams. Organizavome praktiką statybos sektoriniame 

praktinio mokymo  centre profesinio mokymo įstaigų  mokiniams, pagal projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas statybos SPMC“ Nr.09.4.1-ESFA-T-736-02-0014: Vilniaus 

komunalinių paslaugų mokyklai, Švenčionių profesinio rengimo centrui, Utenos regioninio profesinio rengimo centrui, Zarasų profesinei mokyklai, Vilniaus 

komunalinių paslaugų mokyklai (Kaišiadorių skyriui), Biržų technologijų ir verslo mokymo centrui, Radviliškių technologijų ir verslo mokymo centrui. Organizavome 

Įstaigos mokinių praktiką kituose sektoriniuose praktinio mokymo centruose: Vilniaus technologijų mokymo ir  Kauno technikos profesinio mokymo centruose. 



Organizavome šių Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklos mokinių mokymą pagal profesinio mokymo  modulius: Ateities mokykla, Žemynos, Jono Basanavičiaus, Ozo, 

Palaiminto Teofilijaus Matulionio, Antakalnio, Laisvės, Šv. Jono Pauliaus II gimnazijos. Organizavome bendrojo ugdymo įstaigų mokiniams profesinio orientavimo, 

karjeros planavimo renginius. Mokiniai, kurie siekia kvalifikacijos kartus su bendrojo ugdymo programa,  aktyviai dalyvavo konkursuose OLYMPIS 2022.  Atliktas 

kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015 priežiūros auditas.  Vykdyta teorijos ir praktinio mokymo pamokų stebėsena pagal parengtą planą. Analizuoti 2020 m. vykdyti 

mažos vertės pirkimai, paruošta ,,Korupcijos pasireiškimo tikimybės mažos vertės viešųjų pirkimo srityje 2020 metų motyvuota išvada“, parengtas korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas. 2022 m. buvo vykdomas nacionalinis ES projektas ,,Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų 

vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“: rengiamos  teorijos ir  praktinio darbo vertinimo užduotys statybos sektoriaus programų kvalifikacijų vertinimui:  III 

LTKS lygio – aplinkotvarkininko, vamzdynų montuotojo, V LTKS lygio  - apdailos montuotojo meistro, fasadų šiltintojo meistro , mūrininko meistro,  stogdengio 

meistro. Nuo 2021 m. Įstaiga vykdo ir 2022 m. tęsė Statybos sektoriaus kompetencijų vertinimo pasitelkto teikėjo funkcijas. Vykdytos neformalios profesinio mokymo 

programos suaugusiems: statybos proceso skaitmeninimo ir statinio informacinio modeliavimo (BIM), betonuotojų neformaliojo suaugusiųjų, statinių dekoratyvinio 

dažymo, dekoratyvinių augalų auginimo ir želdynų įrengimo bei priežiūros neformaliojo profesinio mokymo programą (N32081201), medienos apdirbimo staklėmis, 

įrenginiais ir 3 ašių CNC medienos apdirbimo centrais neformaliojo profesinio mokymo programa (N32072204), paviršiaus apdailos plytelėmis neformaliojo profesinio 

mokymo programa (N32073202), pastato santechninių sistemų montavimo neformaliojo profesinio mokymo programą (N32073203).Taikyti aktyvūs mokymo metodai 

netradicinėse erdvėse: VU Gyvybės mokslų centre, Sigutės Trimakaitės koncertas-muzikos pamoka, „Erasmus+“ miško sodinimas, pilietinio ugdymo pamoka „Saugoti 

ir ginti tai, kas brangu“, kurioje  dalyvavo Lietuvos kariuomenės atstovai, LITEXPO parodų centre vykstančiame renginyje – tarptautinėje specializuotoje technologijų, 

inovacijų ir inžinerinių sprendimų parodoje BALTTECHNIKA 2022, vykdytos biologijos ir chemijos integruotos pamokos „Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir jų įtaka 

aplinkai“, interaktyvios veiklos, kūrybinės dirbtuvės kartu su riedlenčių perdirbimo dirbtuvėmis „Commune DIY“ ir „Kita forma“, pažintis su VILNIUS TECH Aplinkos 

inžinerijos fakulteto veikla,  edukacija „Mokausi iš kino“ Skalvijos kino centre. Visi 100 proc.profesijos mokytojai tobulino kompetencijas. Sudaryta bendradarbiavimo 

sutartis su Nacionaline pasyvaus namo asociacija dėl demonstracinio ateities namo projektavimo, statybos sektoriaus inovacijų sklaidos, profesinio mokymo viešinimo, 

prestižo didinimo. Parengtas ateities pastato priešprojektinės užduoties ir  inovacijų diegimo veiklų projektas. Vyko įmonių atstovų praktiniai seminarai mokytojams ir 

mokiniams : UAB „VBH-TBM“ „Nuo teptuko iki purkštuvo“,  KAN-therm seminaras apie santechninę  daugiafunkcinę sistemą, seminaras apie automatinį ir grindinį 

šildymą, mokymai dirbti su lazerinio 3D skenerio – Trimble® X7 ir RealWorks programine įranga,  KNAUF ir PFT  praktinis – teorinis seminaras ,,Mechanizuotas ir 

rankinis paviršių glaistymas“,  AnM BIM consultants direktorius, inžinierius Arnas Martinkus pasidalino patirtimi BIM projekto dokumentacijos rengime, Vyganto 

Purvinio seminaras,, Skysto metalo technologijos“ ir kiti. Mokytojai dalyvavo ,,K12 Forumas“ skirtame švietimo įstaigoms. 2022 m. Įstaiga  dalyvavo nacionalinio 

konkurso „Metų pameistrys 2022“ organizavime, teikė paraišką konkursui. 

 

Antrajam  tikslui (sukurti paskatų mokytis visą gyvenimą sąlygas, grįstas socialine partneryste ir tarptautiniu judumu) pasirinktos veiklos ir priemonės pasiektos. 2022 

m. buvo įgyvendinami  tarptautiniai projektai: . „ES šalių patirtis“, Nr.2019-1-LT01-KA116-060215,  „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas perimant ES šalių 

patirtį“,  Nr. 2020-1-LT01-KA116-077581, ERASMUS+ programos 1-o pagrindinio veiksmo – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais, sutarties Nr. 2022-1-LT01-

KA121-VET-000052111, „Šiuolaikinis požiūris į erdvinio supratimo plėtojimo galimybes, naudojant papildytąją realybę" , SPACAR Nr. 2019-1-LT01-KA202-060471, 

,,BIM skaitmeninių kompetencijų ugdymas aukštojo ir profesinio mokymo srityse kuriant ir valdant statybos projektus“ , Nr. 2020-1-ES01-KA203-083262 BIMVET3, 

,,Mokomoji platforma su atvirais ištekliais, skirtais mokymuisi internetu ir techninio brėžinio vertinimui“,  Nr. 2021-1-ES01-KA220-VET-000034745, „Veiksmų planas 

statybų pramonei reikalingų naujų kompetencijų rengimui“ Nr. 600885-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-SSA-B, ,, Žiedinės ekonomikos principų taikymas vandens, 

nuotekų, atliekų tvarkyme“, Nr. 600835-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-SSA. Vykdomas mokytojų ir mokinių mobilumas: 2022 m. vyko į stažuotes užsienyje 50 mokytojų 

ir 75 mokiniai. 2022 m. 74 pameistriams buvo organizuojamas profesinis mokymas pameistrystės mokymo forma. Parengtos naujos neformalios tęstinio suaugusiųjų 

mokymo(si)  programos: statybos proceso skaitmeninimo ir statinio informacinio modeliavimo (BIM), betonuotojų neformaliojo suaugusiųjų, statinių dekoratyvinio 

dažymo. Organizavome nacionalinį mokinių profesinio meistriškumo konkursą ,,Apdailos montuotojas 2022“,  tarptautinį ,,Plytelių klojėjas 2022“. Įstaigos mokiniai 

dalyvavo nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse “Apdailininkas 2022”, kuris vyko VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre. Įstaigos mokytojai, 

mokiniai dalyvavo įvairiuose renginiuose: Vilniaus mokytojų namuose vykusiame renginyje protmūšyje „Vilnius – kietas riešutėlis“, skirtame  artėjančiam Vilniaus 700-

mečiui, jame dalyvavo gimnazistai iš įvairių mokyklų. Mūsų mokiniai tapo nugalėtojais. Protų mūšyje, skirto Vasario 16 paminėti, kuris vyko Vilniaus automechanikos 

https://vsrc.lt/wp-content/uploads/2021/10/Motyvuota-isvada_internetui.pdf
https://vsrc.lt/wp-content/uploads/2021/10/Motyvuota-isvada_internetui.pdf
https://vsrc.lt/wp-content/uploads/2021/10/Motyvuota-isvada_internetui.pdf
https://vsrc.lt/wp-content/uploads/2021/10/Motyvuota-isvada_internetui.pdf
https://vsrc.lt/wp-content/uploads/2021/10/Motyvuota-isvada_internetui.pdf


ir verslo mokykloje, dalyvavo dvi Įstaigos komandos,  mūsų mokiniai užėmė I ir III vietas. Mokiniai dalyvavo nacionaliniame  konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“,  

„Atliekų kultūros“ egzaminas 2022.  Literatūros protų kovoje ,,Jei nori surasti gyvenimo kelią, ieškok jo taurių knygų puslapiuose”  Įstaigos mokiniai užėmė III vietą. 

Ernestas Arcikauskas (A20-2 V gr., Viršuliškių sk.) respublikiniame konkurse „Žemės pasakojimai 2022“, skirtame Pasaulinei Žemės dienai užėmė I vietą. Taip pat 

dalyvavome renginiuose : ,,Moksleivių kūrybiškumo ir ekologinių inovacijų kūrimo dirbtuvės „Eco-inkubatorius“, Vilniaus miesto profesinio mokymo įstaigų 

edukaciniame renginyje  „Europa – mūsų namai“, skirtame Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienai, Europos egzamine 2022, konkurse „Žalioji odisėja“. 

Organizavome tolerancijos dieną, Lietuvos laivės gynėjų dieną, Vasario-16 minėjimo dieną, renginį tėvams ir mokiniams ,,Mokyklos garbė 2022“, Europos kalbos dieną 

ir kitus tradicinius renginius. Dalyvavome tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje ,,Karjera & studijos 2022“, inovacijų parodoje ,,Super namai 

2022“. Paskutinę Advento savaitę  Įstaigoje vyko kalėdiniai renginiai: kūrybinės dirbtuvės, muzikinės–pramoginės ir kitos  netradicinės pamokos. Mokiniai gamino 

kalėdinius žaisliukus, atvirukus, bendruomenę vienijo, linksmino ir užbūrė Afrikietiški būgnai, vyko kalėdinė viktorina „Metų protas 2022“ .Vykdytos ,,Kultūros paso“ 

veiklos. 15-ą kartą suorganizuota labdaros mugė „Kalėdų žiburiukas. Surinktos lėšos skirtos Ukrainos vaikams paremti. Tai labai svarbus tradicinis renginys , skatinantis 

bendruomeniškumą , atjautą bei vienybę. Renginyje dalyvavo Įstaigos mokytojai, mokiniai, mokinių tėveliai, policijos kapelionas Algirdas Toliatas, Vilniaus bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniai, Karoliniškių muzikos mokyklos mokiniai, SOS kaimo bendruomenės atstovai, pabėgėlių iš Ukrainos šeimos su vaikais, Vilniaus miesto 

gyventojai.  2022 m. mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiose sporto varžybose namuose ir išvykose. Vykdytas asmenų, įgijusių kompetencijas neformaliuoju būdu, 

formalus kompetencijų ir kvalifikacijos pripažinimas.  

 

Trečiajam tikslui (kurti saugią, patrauklią ir skatinančią mokytis mokymosi aplinką) pasirinktos veiklos ir priemonės taip pat pasiektos. Įstaiga 2022 metais kartu su VšĮ 

,,Fitonika“ įgyvendino sveikatos stiprinimo prevencinį projektą ,,Asmenybės psichologinis, emocinis ir socialinis atsparumas: iššūkiai ir sprendimai“. Vyko teoriniai ir 

praktiniai nuotoliniai mokymai mokiniams, mokinių tėvams ir pedagogams. Ir toliau buvo įgyvendinama Socialinio emocinio ugdymo programa ,,Raktai į sėkmę“. Spalio 

– lapkričio mėn. vyko susitikimai su Vilniaus m 5-ojo ir 6-ojo policijos komisariatų pareigūnais: vyko paskaitos, diskusijos temomis:  ,,Administraciniai ir baudžiamosios 

teisės pažeidimai“, ,,Prekyba žmonėmis“ ir kt. Siekiant užtikrinti saugią aplinką mokykloje policijos pareigūnai kartu su kinologais organizavo reidą po klases, dirbtuves. 

Mokiniai dalyvavo 5-ojo ir 6-ojo policijos komisariatų surengtuose teisinių  žinių  konkursuose ,,Temidė‘‘. Organizuoti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos 

mokymai mokiniams, pedagogams, tėvams. Gruodžio mėn. vyko dr., docento toksikologo  R. Badaro paskaita ,,Elektroninės cigaretės – mitai ir faktai“. Buvo vykdomos 

tiriamosios veiklos: mokiniams: buvo siekiama išsiaiškinti mokinių psichosocialinius veiksnius bei mokymosi motyvaciją, absolventams: apie santykius su mokytojais, 

bendradarbiavimą, ar mokykla pateisino jų lūkesčius, pirmakursių tėvai susirinkimo metu dalyvavo anketinėje apklausoje, kurios metu išreiškė nuomonę apie jų vaikų 

ugdymo aplinką bei mokinių, pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą. Visus metus buvo teikiamos psichologinės ir socialinės pedagoginės  konsultacijos. Pagal PPT 

rekomendacijas psichologė konsultavo 32 mokinius, socialinės pedagogės-40 mokinių. Mokiniams buvo organizuojami edukaciniai renginiai pagal Kultūros paso veiklas: 

,,Priklausomybių veidai“; ,,Kas aš esu?“, filmo ,,Vesper“ peržiūra ir kt. Vyko pramoginiai, teminiai renginiai. Mokiniai dalyvavo nuotolinėje konferencijoje ,,Atrask 

negalioje – galią“. Buvo tobulinamos mokymosi ir darbo erdvės. Buvo tęsiamas ES projektas: „Vilniaus statybos sektoriaus praktinio mokymo centro plėtra“, projekto Nr. 

09.1.2-CPVA-V-721-01-0002,  įsigyta įrangos viso už 192290,02 Eur: IT tinklo įrangos atnaujinimas , programinė įranga kompiuterinių staklių mokymui , vežimėliai 

aptarnavimui, rankiniai įrankiai, santechnikų mokymo dirbtuvių įranga, staklės ir staklių priedai, elektromontuotojų mokymo dirbtuvių įranga, 3D lazerinis skeneris, 

aplinkotvarkos mokymo dirbtuvių įranga,  kėdės aktų salei. Už nuosavas lėšas nupirktos 6 išmaniosios lentos,  kompiuteriai, spausdintuvai, sporto inventorius, medienos 

apdirbimo įrankiai. Suremontuotos abiejų skyrių valgyklų patalpos, nupirkti nauji baldai, dalis įrangos, indai. Suremontuotos medienos apdirbimo, apdailos  dirbtuvės 

Viršuliškių skyriuje, nupirkti medžiagų, įrankių laikymo stelažai. Atnaujinta Laisvės pr.53 fasadų dalis, prasidėjus karui Ukrainoje, abiejų skyrių pastatų rūsiuose įrengtos 

žmonių slėptuvės nuo bombų. Paruošti kambariai bendrabutyje pabėgėlių iš Ukrainos šeimoms. 

 

  



 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai 2022 metų veiklos rezultatai 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai  

(kuriais vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1. Skatinti pameistrystę 

ir gerinti jos kokybę. 

1.1. Lyginant su 2021 

m., x proc. padidėjo 

pameistrių dalis. 

Įvykdyta 100 proc. 

 

2022 m. pameistrių padidėjo 46 proc. lyginant su 2021 m. 

2021-2022 m.m. pameistrių buvo 52. 

2022-2023 m.m. pameistrių buvo 76. 

1.2. Lyginant su 2021 

m., x proc. padidėjo  

įmonių meistrų 

vykdomų praktinių 

užsiėmimų profesinio 

mokymo įstaigoje 

kiekis. 

Įvykdyta 100 proc. 

 

2022 m. padidėjo 50 proc.  įmonių meistrų vykdomų praktinių užsiėmimų 

profesinio mokymo įstaigoje. 

2021m. Įstaigoje praktinius mokymus vykdė įmonių specialistai:  

1.Vidas Staveckas, UAB ,,Fasadų apšiltinimo sistemos‘( fasadų apšiltinimo, 

apdailos ir pastolių montavimo programa) . 

2.Ramūnas Maciulevičius, UAB,,Architectonice et designatio“  

( mūrininko - betonuotojo programa). 

3. Viačeslav Mikelionis, NT brokeris, Capital smart ( nekilnojamojo turto 

brokerio programa). 

4. Sandra Gataveckienė, VU botanikos sodas, ( dekoratyvinio želdinimo ir 

aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo programa). 

5.Inga Antanaitienė, NT agentūra,,Capital“ ( nekilnojamojo turto brokerio 

programa). 

2022 m. praktinius mokymus vykdė įmonių specialistai: 

1.Vidas Staveckas, UAB ,,Fasadų apšiltinimo sistemos‘( fasadų apšiltinimo, 

apdailos ir pastolių montavimo programa). 

2.Ramūnas Maciulevičius, UAB,,Architectonice et designatio“ ( mūrininko-

betonuotojo programa). 

3.Audrius Dobravolskis, UAB Stremita ( apdailininko programa).  

4.Artūras Daubaras, Lietuvos nekilnojamojo turto brokerių asociacija ( 

nekilnojamojo turto brokerio programa). 

5.Viačeslav Mikelionis, NT brokeris, Capital smart ( nekilnojamojo turto 

brokerio programa). 

6. Ivan Andrijevskij, UAB „VBH-TBM“ ( apdailininko programa). 

7. Saulius Pyragas,  KAN-therm, (santechniko programa) 

8. Arnas Martinkus,  AnM BIM consultants, (kompiuterinio projektavimo 

operatoriaus programa) 

9. Valdas Mozūras, UAB,,Knauf“ ( apdailininko programa). 

10. Žilvinas Kuzmickas, UAB,,Knauf“ ( apdailininko programa). 



11.Vygantas Purvinis, UAB ,,Domus Solution“ ( apdailininko programa). 

1.3. Didinamas 

įstaigos iniciatyvų, 

skatinančių 

pameistrystės plėtrą, 

skaičius. 

Įgyvendintos daugiau kaip 3 įstaigos 

iniciatyvos. 

1. 2022-06-01 direktorės įsakymu Nr. V1-60 patvirtinta darbo grupė, kuri 

nuolat seka darbo rinkos situaciją, komunikuoja su verslo įmonių atstovais, 

atlieka teikiamų mokymo paslaugų tikslinį viešinimą bei pardavimą 

įvairiomis priemonėmis: spaudoje, TV laidose, socialiniuose tinkluose, 

Įstaigos interneto svetainėje, susitikimuose, konferencijose, parodose ir kt. 

renginiuose.  Darbo grupei vadovauja  Alesia Ilgevičienė, sektorinio praktinio 

mokymo centro vadovė. 

2. 2022 m. pasirašytos sutartys su darbdaviais ir vyko mokymai pameistrystės 

organizavimo būdu su įmonėmis: UAB„Santechnikos ranga“, UAB„Emiga“ 

,UAB„Stremita“, UAB„Kašiva“ UAB„Civinity solutions“ ,UAB„Trys 

kontūrai“ ,MB„Fastata“, UAB„Indruva“, UAB„Grinda“, UAB„Elmova“, 

UAB„Bestlita“,UAB„Stagneda“, UAB„Cityservice energineering“, 

UAB,,Savetim“, UAB„Jogmina“, MB,,Modernizacijos projektai“, 

UAB„Domasta“, UAB„SVS Technika“, UAB A,,Energija Baltic“, 

UAB„Nerdosa“, MB„Elektromiksas“, UAB„Fasadų apšiltinimo sistemos“, 

UAB"Davijura", UAB" HCTC", MB ,,Build More", UAB„Botlan“, 

UAB,,Baltic ranga", AB„Panevėžio statybos trestas“, MB,,Srautaservis" , 

UAB „Lumvita“ ir kitomis. 

3. 2022 m. Įstaiga  dalyvavo nacionalinio konkurso „Metų pameistrys 

2022“ organizavime, teikė paraišką konkursui.   

4. Užsakytas reportažas Įstaigos lėšomis apie pameistrystę TV3 laidoje  

,,Statybų gidas“ : https://www.youtube.com/watch?v=LymX6QVPKtA  

5.Įstaigoje nufilmuota ,,Lietuvos ryto“ televizijos laida „Kuriantys Lietuvą. 

Pameistrystė“, kuriame patraukliai apie pameistrystę kalbėjo Įstaigos 

direktorė, darbdaviai, mokiniai, profesijos mokytojai. 

2. Plėtoti 

bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais. 

2.1.Didinamas 

bendradarbiaujančių 

regiono darbdavių 

(nuolat ir reguliariai 

bendraujančių su 

švietimo įstaiga) 

procentas. 

 

Įstaiga vykdė veiklas su regiono 

darbdaviais ar darbdavių 

asociacijomis: apklausė, įtraukė į 

įstaigos veiklą bei kompetencijų 

vertinimą, teikė pameistrius, kvietėsi 

į kvalifikacijos tobulinimą, siuntė 

mokinius praktiniam mokymui, 

vykdė bendrus projektus. 

1. Įstaiga pasirašė sutartis ir vykdė veiklas: 

1.1. Su Lietuvos statybininkų asociacija dėl Įstaigos mokinių ir asmenų, 

pageidaujančių įsivertinti kompetencijas, vertinimo ir statybininko  kortelių 

išdavimo. 

1.2. Su Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų rūmais dėl Įstaigos mokinių ir 

asmenų, pageidaujančių įsivertinti kompetencijas, vertinimo. 

1.3. Su UAB,,Super namai“ vykdo bendras veiklas:  mokomosios praktinės 

literatūros, vadovėlių rengimą „Statybų vadovas. STOGAI. 2-as papildytas 

leidimas“, "Statybų vadovas. Mediniai namai" / I-a dalis“, „Statybų vadovas. 

Vidaus apdaila“, ,,Išmaniųjų namų vadovas“.  

2. Pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys organizuojant formaliojo ir 

neformaliojo profesinio mokymo programų praktinio mokymo įgyvendinimą 

https://www.youtube.com/watch?v=LymX6QVPKtA


mokykline ir pameistrystės mokymosi forma bei profesijos mokytojų 

technologinių kompetencijų tobulinimą su įmonėmis: 

2.1.UAB “Eikos statyba“,  

2.2.UAB Makveža,  

2.3. UAB „ANMBIM consultans“,  

2.4. UAB „Fasado apšiltinimo sistemos“,  

2.5. MB „Garansta“,  

2.6. UAB „Peri“. 

3.Vyko kompetencijų tobulinimo seminarai, kuriuos vedė UAB„VBH-TBM“, 

„KAN-therm“, Knauf, Domus Solution, Jung Vilnius. 

4.Suorganizuoti susitikimai mokiniams su potencialiais  

darbdaviais: UAB „KG Service“, Makveža, AnM BIM consultants. 

5. Visi Įstaigos absolventai atliko praktiką verslo įmonėse. Kartu su įstaiga 

daugiau kaip 30 įmonių vykdė profesinį mokymą pameistrystės organizavimo 

būdu. 

2.2. Didinamas 

regiono tinklaveikos* 

renginių skaičius.  

 

*Tinklaveika, kai savo 

jėgas sujungia dvi ar 

daugiau šalių, 

siekdamos sukurti 

kažką visiškai nauja  

ar patobulinti veikimo 

būdą. 

Švietimo įstaiga organizavo, 

dalyvavo ar inicijavo renginius kartu 

su 30 proc. tinklaveikos narių: 

savivaldybe, darbdavių 

asociacijomis, jaunųjų verslininkų 

klubais, Lietuvos tėvų forumu, 

bendrojo ugdymo mokyklomis. 

1. Kartu su UAB,,Knauf“ ir Litexpo  organizavome respublikinį mokinių 

profesinio meistriškumo konkursą ,,Apdailos montuotojas 2022“.  

2. Kartu su  Henkel Balti OU, Expert –storch LV, Viskas plytelėms.lt ir 

Makitos kompanija organizavome tarptautinį mokinių profesinio 

meistriškumo konkursą ,,Plytelių klojėjas 2022“. 

3. Kartu su  SOS vaikų kaimo Lietuvoje draugija,  Karoliniškių muzikos 

mokykla  organizavome labdaros renginį ,,Kalėdų žiburiukas“, skirtą 

pabėgėlių iš Ukrainos vaikams paremti.  

4. Su Lietuvos statybininkų asociacija ir užsienio partneriais vykdome 

tarptautinį projektą ,,Veiksmų planas statybų pramonei reikalingų naujų 

kompetencijų rengimui“,  projekto Nr. 600885-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-

SSA-B. 

5. Su Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Vilniaus Gedimino 

technikos universitetu ir užsienio partneriais vykdėme projektą ,, Žiedinės 

ekonomikos principų taikymas vandens, nuotekų, atliekų tvarkyme“, sutarties 

Nr. 600835-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-SSA. 

6. Su Nacionaline pasyvaus namo asociacija rengėme ateities pastato 

priešprojektinės užduoties ir  statybų inovacijų diegimo veiklų projektą. 

7. Vykdėme  bendrojo ugdymo mokiniams mokymus 

pagal  profesinio mokymo modulius. Įstaigoje 2022 m. mokėsi 110 bendrojo 

ugdymo mokyklų mokinių. 

8. Vykdėme bendrojo ugdymo mokiniams profesinio orientavimo renginius, 

technologijų pamokas. Dalyvavo 530 mokinių. 



3. Plėtoti profesijos 

mokytojų 

kompetencijų 

tobulinimo galimybes. 

3.1. Sukurta galimybė 

profesijos mokytojams 

tobulinti turimas 

kompetencijas bei 

įgyti naujas. 

1. Atnaujinta įstaigos profesijos 

mokytojų profesinių kompetencijų 

tobulinimo, mentorystės 

pradedantiems profesijos 

mokytojams ir profesijos mokytojų 

pritraukimo į įstaigą programa -  1 

vnt. 

2. Atnaujinta profesijos mokytojų 

komanda - įstaigoje dirba 2022 m. 

priimtas profesijos mokytojas.  

3. Ne mažiau nei x proc. profesijos 

mokytojų 2022 m. tobulinosi 

kvalifikaciją atitinkamos srities 

įmonėje/organizacijoje/ 

ūkyje. 

1. Atnaujinti Kokybės vadovo ,,Įstaigos  personalo valdymo tvarkos aprašas“, 

patvirtintas 2021-12-31 įsakymu Nr. V1-98. 

ir  ,,Viešosios įstaigos Vilniaus statybininkų rengimo centro 

vadovo, pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos 

aprašas“.  

2.Profesijos mokytojo paieškos ir pakvietimo būdai: 

2.1. Ugdomi profesijos mokytojai iš buvusių įstaigos absolventų( 2022 m. 

priimti du  profesijos mokytojai)  

2.2.  Kviečiami dirbti Įstaigoje profesijos mokytojais darbuotojai iš darbdavių 

partnerių  įmonių( 2022 m. priimti trys profesijos mokytojai).  

2.3. Teikiami skelbimai įvairiuose darbuotojų paieškos portaluose, Užimtumo 

tarnybos ir Įstaigos interneto puslapiuose (2022 m.  priimtas vienas profesijos 

mokytojas).   

Iš viso 2022 m. priimta ir dirba 6 nauji profesijos mokytojai.  

3. Įstaigoje  susitarta dėl kvalifikacijos tobulinimo prioritetų, sudarytas 

kvalifikacijos tobulinimo renginių planas. Visi (100 proc.) profesijos 

mokytojai tobulino kompetencijas jų dėstomoje srityje, iš kurių 80 proc. 

tobulino kompetencijas  įmonėse.  

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Įstaiga dalyvavo Lietuvos socialinių inovacijų klasterio projektuose. Viena iš kertinių klasterio krypčių – auginti sumanius, atsakingus ir 

kuriančius lyderius visoje šalyje. Klasterio tikslas ugdyti minkštąsias 

kompetencijas ir auginti žmones, gebančius įkvėpti bei sutelkti 

bendruomenes kūrybai ir inovatyvių sprendimų paieškai savo aplinkoje. 

Vadovaujantis klasterio idėjomis ir veiklomis  ugdomi mokiniai, 

tobulinamos pedagogų kompetencijos. 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 
Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

4.1.    

 

 



III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS 

 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 

(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4X 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4X 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4X 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant rezultatų 1□      2□       3□       4X 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4X 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Vadovo ir įstaigos įvaizdžio kūrimas 

7.2. Vadovo psichologinis atsparumas 

7.3. Pokyčių valdymas 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

8. Kitų (2023) metų užduotys  

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Eil. 

Nr. 
Metų užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

1.  Reaguoti į regiono darbo rinkos 

pokyčius, įgyvendinant profesinį 

1. Dalyvauti „Profesinio mokymo pameistrystės 

forma įgyvendinimas“ veikloje. 

Pateiktos paraiškos bent pagal dviejų veiklų kvietimus. 



mokymą (dalyvauti įgyvendinant 

Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos 

Švietimo plėtros programos pažangos 

priemonės Nr. 12-003-03-04-03 

„Sukurti rinkos poreikius atliepiančią 

profesinio ugdymo sistemą“ veiklas) 

2. Dalyvauti „Asmenų, besimokančių pagal 

formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis 

mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre“ 

veikloje. 

3. Dalyvauti „Galimybių mokytis profesinio mokymo 

programų modulius sudarymas“ veikloje. 

4. Dalyvauti „Eksperimentinių profesinio mokymo 

programų plėtojimas“ veikloje. 

 

2.  Nustatyti įstaigos atsparumo 

korupcijai (toliau – AKL) lygį  

1. Įvertinti įstaigos AKL. 

2. Pagal AKL įvertinimo rezultatus nustatyti 

tobulintinas sritis, siekiant padidinti atsparumą 

korupcijai įstaigoje. 

1. Įstaigos vadovo patvirtinta AKL nustatymo išvada iki 

2023-12-31 paviešinta įstaigos interneto svetainės skyriuje 

„Korupcijos prevencija“. 

2. Remiantis AKL vertinimo duomenimis, numatytos 

priemonės, skirtos gerinti AKL. 

3.  Plėsti įtraukiojo ugdymo ir profesinio 

mokymo prieinamumą 

1. Atlikti įstaigos pasirengimo įgyvendinti įtraukųjį 

ugdymą ir SUP turinčių mokinių profesinį mokymą 

įsivertinimą, nustatyti prioritetus. 

2. Nuolat planuoti švietimo pagalbos specialistų ir 

pagalbos mokiniui darbuotojų poreikį ir krūvį.  

3. Organizuoti mokymus švietimo pagalbos 

specialistams ir kitiems pedagoginiams 

darbuotojams, dirbantiems su SUP mokiniais. 

4. SUP turinčių mokinių tėvus (rūpintojus) įtraukti į 

įstaigos savivaldos Tarybą. 

5. Įgyvendinti memorandumą (pasirašytas 2020-01-

28 „Dėl švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų 

prieinamumo“). 

1. Įstaigos vadovo patvirtintas priemonių planas, įstaigos 

planavimo dokumentuose numatyti įstaigai reikalingi 

pokyčiai.  

Įstaigos interneto svetainės skiltyje „Įtraukiojo ugdymo ir 

profesinio mokymo prieinamumas“ paskelbta informacija 

apie vykdomas socialinių įgūdžių programas ir vykdomus 

projektus.  

2. Įstaigos planavimo dokumentuose numatyti švietimo 

pagalbos specialistų ir pagalbos mokiniui darbuotojų poreikis 

ir krūvis. 

3. Visi įstaigos švietimo pagalbos specialistai ir kiti 

pedagoginiai darbuotojai, dirbantys su SUP mokiniais, iki 

2023-12-31 dalyvavo bent vienuose mokymuose. 

4. SUP turinčių mokinių tėvų (rūpintojų) atstovas yra įstaigos 

savivaldos Tarybos narys. 

5. Įstaigos vadovo patvirtintas memorandumo įgyvendinimo 

planas paviešintas įstaigos interneto svetainės skyriuje 

„Įtraukiojo ugdymo ir profesinio mokymo prieinamumas“. 

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Sudėtinga tarptautinė padėtis ir darbo sąlygos, neleidžiančios įgyvendinti numatytas užduotis.  

9.2. Žmogiškieji faktoriai( liga ir pan.). 

9.3. Pasikeitę teisės aktai.  

 

 

 



 


