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1. Vilniaus technologijų mokymo centro (VTMC) misija: 

 VTMC misija - tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo ir profesinio mokymo veiklą: 

• teikti vidurinį, formalų pirminį ir tęstinį, neformalųjį profesinį mokymą; 

• sudaryti sąlygas kvalifikacijai tobulinti ir persikvalifikuoti; 

• tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius; 

• sudaryti sąlygas mokiniams išsiugdyti bendrąsias ir kvalifikacijų kompetencijas; 

• plėtoti bendradarbiavimą su darbdaviais ir socialiniais partneriais. 

 

2. VTMC vizija: 
VTMC vizija - tapti profesionalus ugdančia IRT ir inžinerijos srities profesinio mokymo įstaiga – regiono kompetencijų centru. 
 

3. Strateginis tikslas ir programos: 

Strateginis tikslas Programos 

(01) Sustiprinti IRT ir inžinerijos 
sektorių profesinį rengimą 

 

(01 01) Atitikties rinkos poreikiams užtikrinimas 

(01 02) Kvalifikuotų darbuotojų IRT ir inžinerijos sričiai 
rengimas 

(01 03) Informavimas ir patirties sklaida 

 
 

4. Tikslai (T), uždaviniai (U), vertinimo rodikliai 2022 m. (R) ir jų reikšmės: 



PROGRAMOS Įgyvendinimo priemonės Vertinimo rodikliai 

Tikslai (T) 
Priemonės pavadinimas 

Už priemonės 
įgyvendinimą 

atsakingi 
asmenys 

 
Rodiklio Nr., pavadinimas ir 

matavimo vnt. 

Metinės 
rodiklių 

reikšmės 

Už rodiklį 
atsakingi 
asmenys 

Uždaviniai (U) 2022  

PROGRAMA 01-01 
ATITIKTIES RINKOS POREIKIAMS UŽTIKRINIMAS 

01-01-T1 Įdiegti partneryste grįstą profesinio mokymo formavimo kultūrą 

01-01-U1-1 
Formuoti profesinio mokymo  
raidos kryptis ir idėjas, kurių 
įgyvendinimas garantuotų 
specialistų rengimo atitiktį 
rinkos poreikiams 

Kompetencijų poreikio tendencijų 
pristatymų organizavimas 
bendruomenei (STRATA, įmonių 
poreikių ir kt.) 

Plėtros skyriaus 
vedėjas 
 
 

R1 
Specialistų poreikio pristatymai 
bendruomenei, (vnt.) 

1 IT 
1 INŽ 

Plėtros 
skyriaus 
vedėjas 

Rinkos poreikių analizė ir grįžtamojo 
ryšio formavimas 

Plėtros skyriaus 
vedėjas 

01-01-U1-2 
Įtraukti asociacijas, įmones - 
partnerius į specialistų 
poreikio planavimo procesą 

Socialinių partnerių specialistų 
poreikio  
apklausų vykdymas 

Ugdymo skyriaus 
vedėjas 
 

R2 
VTMC taryboje aprobuotas 
priėmimo planas 

suderinta Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Metinio mokinių priėmimo plano 
formavimas 
 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

01-01-T2 Užtikrinti IRT ir inžinerijos sektorių ruošiamų specialistų kompetencijų ir kvalifikacijų atitiktį rinkos poreikiams 

01-01-U2-1 
Atsižvelgiant į besikeičiančias 
technologijas atnaujinti 
modulinių mokymo 
programų turinį 

IRT ir INŽ mokymo programų turinio 
aptarimas su įmonių praktikais 

Ugdymo skyriaus 
vedėjas 

R3 
Peržiūrėtų įgyvendinamų IRT ir 
INŽ mokymo programų, (proc.)  

100 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui Mokymo programų turinio 

atnaujinimas 
Metodinės 
grupės vadovas 

01-01-U2-2 
Vykdyti formaliojo ir 
neformaliojo mokymo 
programų plėtrą naujoms 
atitinkamame profesiniame 
standarte atsiradusioms 
kvalifikacijoms ar 

Naujų (atnaujintų) modulinių 
formaliojo profesinio mokymo 
programų rengimas ir įgyvendinimas 

Ugdymo skyriaus 
vedėjas 
 

R4 
Licencija papildyta naujomis 
formaliojo mokymo modulinėmis 
programomis pagal atitinkamame 
profesiniame standarte 
esančias/atsiradusias naujas 
kvalifikacijas, (vnt.) 

2 IT 
2 INŽ 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 



PROGRAMOS Įgyvendinimo priemonės Vertinimo rodikliai 

Tikslai (T) 
Priemonės pavadinimas 

Už priemonės 
įgyvendinimą 

atsakingi 
asmenys 

 
Rodiklio Nr., pavadinimas ir 

matavimo vnt. 

Metinės 
rodiklių 

reikšmės 

Už rodiklį 
atsakingi 
asmenys 

Uždaviniai (U) 2022  

kompetencijoms, įgyjamoms 
neformaliojo švietimo būdu, 
įgyvendinti 

Naujų neformaliojo profesinio 
mokymo programų rengimas ir 
įgyvendinimas 

Ugdymo skyriaus 
vedėjas 
 

R5 
Parengtų naujų IT ir INŽ  
neformaliojo profesinio mokymo 
programų perkvalifikavimui ar 
kvalifikacijos tobulinimui  
skaičius, (vnt.) 

8 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

PROGRAMA 01-02 
KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ IRT IR INŽINERIJOS SRIČIAI RENGIMAS 

01-02-T1 Suformuoti profesionalią mokytojų bendruomenę 

01-02-U1-1 
Sudaryti galimybes profesijos 
mokytojams nuolat tobulėti 

Tikslinis kvalifikacijos tobulinimo 
lėšų skyrimas 

Vyr. buhalteris R6 
Mokytojų, kurie per pastaruosius 
metus mokėsi     savo dėstymo 
srityje (IT/INŽ) bent 2 kreditų 
apimtimi, dalis, (proc.) 

80  Metodininkas 

Mokytojų stažuočių įmonėse 
organizavimas/ dalyvavimas projekte 
su įmonių specialistais 

Metodinės gr. 
vadovas 

Nacionalinių ir tarptautinių projektų 
inicijavimas, dalyvavimas juose 

Plėtros skyriaus 
vedėjas 

IT ir INŽ mokytojų paieška Personalo 
specialistas 

R7 
Modulių (kompetencijų) ir juos 
galinčių dėstyti mokytojų, 
(santykis) 

1:2 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui Alumnų įtraukimas į pedagoginę 

veiklą 
Ugdymo skyriaus 
vedėjas 

Mokymų „mokytojas-mokytojui“ 
organizavimas 

Ugdymo skyriaus 
vedėjas 

Mokytojų perkvalifikavimas Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

01-02-U1-2 
Pajungti regiono verslo 
potencialą žinių ir patirties 
sklaidai 

Įmonių atstovų paskaitų, pristatymų 
mokiniams organizavimas 

Ugdymo skyriaus 
vedėjas 
 

R8 
Įmonių atstovų dėstoma 
programose dalies, (kreditų sk.) 

8 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui Įmonių darbuotojų įdarbinimas 

atskiriems mokymosi rezultatams/ 
kompetencijoms dėstyti 

01-02-T2 Įgalinti jaunimą ir suaugusiuosius sėkmingai profesinei veiklai 



PROGRAMOS Įgyvendinimo priemonės Vertinimo rodikliai 

Tikslai (T) 
Priemonės pavadinimas 

Už priemonės 
įgyvendinimą 

atsakingi 
asmenys 

 
Rodiklio Nr., pavadinimas ir 

matavimo vnt. 

Metinės 
rodiklių 

reikšmės 

Už rodiklį 
atsakingi 
asmenys 
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01-02-U2-1 
Teikti pagalbą asmenų 
mokymuisi ir karjeros 
valdymui 

Ryšių su esamais socialiniais 
partneriais palaikymas 
pameistrystės vykdymui 

Sektoriaus/ 
Praktinio 
mokymo vadovas 

R9 
IT ir INŽ mokinių, mokomų 
pameistrystės mokymo forma, 
dalis, (proc. nuo vid. šių sričių 
mokinių sk.) 

10 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Naujų potencialių socialinių 
partnerių paieška, įtraukimas į 
pameistrystės vystymą 

Ugdymo skyriaus 
vedėjas 
 

KVS Ugdymo proceso įgyvendinimo 
kokybinių reikalavimų vykdymas 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

R10 
Mokinių pasitenkinimas ugdymo 
kokybe, NPS 
 

55 Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

KVS Pagalbos mokiniui proceso 
kokybinių reikalavimų vykdymas 

Bendrojo 
ugdymo skyriaus 
vedėjas 

KVS Pokyčių valdymo proceso 
kokybinių reikalavimų vykdymas 

Metodininkas 

Bendrųjų gebėjimų ugdymas (anglų 
k.) 

Sektoriaus/ 
Praktinio 
mokymo vadovas 

Tarptautinių stažuočių mokiniams 
organizavimas 

Projektų vadovas 

Tarptautinių ir nacionalinių projektų 
SPMC įveiklinimui vykdymas 

SPMC vadovas 
 

R11 
Kitų įstaigų asmenų, įgyjančių / 
tobulinančių IT ir INŽ 
kompetencijas, dalis (proc. nuo 
vidutinio besimokančiųjų VTMC 
skaičiaus) 

25 EMS vedėjas 

Kvalifikacijos 
tobulinimo/perkvalifikavimo 
mokymų vykdymas 

SPMC rinkodaros strategijos 
vystymas  

01-02-U2-2 
Didinti IT ir INŽ srityje 
besimokančiųjų ir dirbančiųjų 
asmenų skaičių 

Akademija.it iniciatyvos viešinimas Plėtros skyriaus 
vedėjas 

R12 
Priimtų į INŽ ir IT srities profesinio 
mokymo programas į VTMC, 
(skaičius INŽ ir IT, VF ir VNF) 

125 
INŽ / 
340 
IRT 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui Pasirengimo mokytis sesijų 

organizavimas 
 

Akademija.it 
grupių vadovas 



PROGRAMOS Įgyvendinimo priemonės Vertinimo rodikliai 

Tikslai (T) 
Priemonės pavadinimas 

Už priemonės 
įgyvendinimą 

atsakingi 
asmenys 
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rodiklių 
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asmenys 

Uždaviniai (U) 2022  

Proforientavimo veiklų vykdymas Ugdymo skyriaus 
vedėjas 

Lankomumo ir pažangumo 
prevencijos priemonių vykdymas 

Sektoriaus/ 
Praktinio 
mokymo vadovas 

R13 
Baigusių mokymo programas 
absolventų, (proc.) 

65 (šalies 
vidurkis) 

Ugdymo 
skyriaus 
vedėjas 

Mokymosi formų ir būdų plėtra 
 

Skyriaus vedėjas 

Socialinės pagalbos mokiniui 
teikimas 
 

Socialinis 
pedagogas 

Karjeros valdymo konsultacijų 
organizavimas 
 

Karjeros 
konsultantas 

R14 
Įsidarbinusių pagal įgytą 
kvalifikaciją (mokymo programą) 
(IT/INŽ) absolventų dalis po 0,5 
metų, (proc.) 

70 (šalies 
vidurkis) 

Ugdymo 
skyriaus 
vedėjas 

Vizitų į įmones organizavimas Sektoriaus/ 
Praktinio 
mokymo vadovas  

01-02-T3 Užtikrinti profesinio mokymo bazės atitiktį šiuolaikinių technologijų ir darbo rinkos poreikiams 

01-02-U3-1 
Vykdyti mokymo bazės 
atnaujinimą atsižvelgiant į 
naujų technologijų vystymąsi 

Šalies ir užsienio įmonių 
technologinių resursų analizė 

Ugdymo skyriaus 
vedėjas 

R15 
Pasitenkinimas mokymo(si) 
infrastruktūra, (proc.) 

80 Direktoriaus 
pavaduotojas 
infrastruktūrai Tikslinis lėšų IT / INŽ skyrimas 

 
Vyr. buhalteris 

KVS Infrastruktūros ir aprūpinimo 
proceso įgyvendinimo kokybinių 
reikalavimų vykdymas 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
infrastruktūrai 

Infrastruktūros kūrimas teikiamų 
mokymo paslaugų skaitmenizacijai 

Ugdymo skyriaus 
vedėjas 

PROGRAMA 01-03 
INFORMAVIMAS IR PATIRTIES SKLAIDA 

01-03-T1 Užtikrinti ir plėtoti informacijos apie VTMC veiklą, kaip kompetencijų centrą, suinteresuotoms šalims prieinamumą ir kokybę 

01-03-U1-1 
Išplėtoti informacijos apie 

Rinkos ir suinteresuotų šalių poreikių 
tyrimų analizė 

Metodininkas R16 8,5 



PROGRAMOS Įgyvendinimo priemonės Vertinimo rodikliai 

Tikslai (T) 
Priemonės pavadinimas 

Už priemonės 
įgyvendinimą 

atsakingi 
asmenys 

 
Rodiklio Nr., pavadinimas ir 

matavimo vnt. 

Metinės 
rodiklių 

reikšmės 

Už rodiklį 
atsakingi 
asmenys 
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VTMC teikiamas paslaugas  
pateikimo būdus 

VTMC internetinės svetainės ir 
valdomų socialinių tinklų 
administravimas ir tobulinimas 

Plėtros skyriaus 
vedėjas 
 

Pirmakursių bendras 
pasitenkinimas informacijos 
prieinamumu ir jos kokybe iki 
mokymosi sutarties pasirašymo, 
(balai) 

Plėtros 
skyriaus 
vedėjas 

BU mokinių profesinio veiklinimo 
užsiėmimų organizavimas 

Bendrojo 
ugdymo skyriaus 
vedėjas/ 
SPMC vadovas 

01-03-U1-2 
Sustiprinti VTMC, kaip 
kompetencijų centro, 
žinomumą ir susidomėjimą 
juo 

Naujienlaiškių socialiniams 
partneriams rengimas 

Plėtros skyriaus 
vedėjas 
 

R17 
Google užklausų skaičius 
(tiesioginė paieška, vnt.)  

45000 Plėtros 
skyriaus 
vedėjas Dalyvavimas TV / radijo laidose 

Skaitmeninės rinkodaros priemonių 
taikymas 

R18 
IRT ir INŽ publikacijų skaičius 
žiniasklaidoje, (vnt.) 

14 

01-03-T2 Dalytis patirtimi IT ir Inžinerijos sektorių švietimo srityje siekiant ugdymo kokybės 

01-03-U2-1 
Skleisti turimą patirtį sektorių 
(IT ir INŽ) švietimo 
bendruomenėje 

Mokymų mokytojams turinio / 
programų rengimas 

Metodinės 
grupės vadovas 

R19 
VTMC atstovų skaitytų paskaitų / 
pranešimų /seminarų skaičius 
išorės auditorijose, (vnt.) 

20 Metodininkas 

Paskaitų / pranešimų /atvirų 
pamokų organizavimas IT ir INŽ 
profesinio mokymo bendruomenei 

Ugdymo skyriaus 
vedėjas 

Paskaitų / pranešimų organizavimas 
IT ir INŽ bendrojo ugdymo 
bendruomenei 

Bendrojo 
ugdymo skyriaus 
vedėjas 

VTMC kaip institucijos, vykdančios 
mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, 
akreditacija 

Metodininkas 

______________________________ 


