
VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS  
 

TARYBOS (KOLEGIALAUS VALDYMO ORGANO) 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 
2021-10-27 Nr. V16-8 

Vilnius 
 

Posėdis vyko nuotoliniu būdu. 
Posėdžio pirmininkas Andrius Plečkaitis. 
Posėdžio sekretorė Dovilė Plankienė. 
Dalyvavo: Kristina Ališauskienė, Kęstutis Jauniškis, Romualda Kavaliauskienė, 

Virginija Putnaitė, Giedrius Žibas, Milena Puchova (ne Tarybos narys), Vincentas Klemka (ne 
Tarybos narys). 
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1. Dėl Vilniaus technologijų mokymo centro mokinių priėmimo 2022 m. plano. 

 
1. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus technologijų mokymo centro mokinių priėmimo 2022 

m. plano. 
Vilniaus technologijų mokymo centro (toliau – VTMC) tarybos pirmininkui negalint 

dalyvauti posėdyje, šio posėdžio pirmininku išrinktas A. Plečkaitis.  
V. Putnaitė pristato Vilniaus technologijų mokymo centro priėmimo į formaliojo 

profesinio mokymo programas 2021 m. rezultatus (pranešimo skaidrės pridedamos, 1 priedas). 
Plėtros skyriaus vedėja M. Puchova pakviesta pristatyti 2021 m. vykdytas komunikacijos 

ir rinkodaros veiklas, nes buvo anksčiau kelti klausimai per posėdžius, kaip vykdoma ši sritis ir kokia 
linkme judama. (Pranešimo skaidrės pridedamos, 2 priedas). 

A. Plečkaitis pristato svarbias iniciatyvas – „30 dienų iššūkis“ ir „Akademija IT“, kuriai 
jau 7-tas sezonas, kaip gerąją patirtį vykdant profesinio mokymo viešinimą ir stojančiųjų 
pritraukimą. 

V. Putnaitė pristato Vilniaus technologijų mokymo centro priėmimo į formaliojo 
profesinio mokymo programas 2022 m. planą (pranešimo skaidrės pridedamos). 

K. Jauniškis teiraujasi – koks mokyklos išskirtinumas ir ar iškomunikuojama tai 
visuomenei. V. Putnaitė atsako, kad mes kai kuriose srityse esame lyderiai ir tik mūsų mokymo 
įstaigoje ruošiamos tam tikros specialybės, pvz. IT sritys. Tačiau inžinerijos srityje, kur mes turime 
sektorinius praktinio mokymo centrus, naujausią mokymų bazę kitos mokyklos irgi rengia tokias pat 
specialybes ir konkurencija išauga. Vienas pagrindinių dalykų komunikuojant – alumnai, kurie 
tiesiogiai perduoda savo patirtį apie mokymus ir rekomenduoja įstaigą. Įsidarbinamumas baigus 
daugelį specialybių aukštas.  

A. Plečkaitis – Dėl programinės įrangos testuotojo modulinės programos, kiek realu 
priimti padidintą skaičių grupėje? V. Putnaitė atsako, kad norima suformuoti pilnus pogrupius po 15 
asmenų, t. y. tęstinio, pirminio ir Akademijos IT, kad būtų gautas pilnas finansavimas ir užtikrinta 
kokybė. Kvotos gali būti pakeistos toje pačioje srityje pagal poreikį. 

V. Putnaitė akcentuoja naują poreikį – priėmimą į Menų švietimo sritį, kuriai priskirtos 
spaudos ir poligrafijos programos. Poreikis atsirado dėl nutrūkusio specialistų ruošimo, kol nebuvo 
parengtos nacionalinės modulinės programos pagal naują standartą. Gautas kreipimasis iš 
asociacijos LISPA, iš spaudos įmonių. 

R. Kavaliauskienė pakomentuoja dėl kvotų skaičiaus. Regionų plėtros tarybai teikiami 
skaičiai, kuriuos mokykla suves į https://profesinis.lamabpo.lt, o tarybos įvertinusios realias 
galimybes, skaičius teiks Vyriausybei. Atsižvelgiama į pokyčius, duomenys turi būti pagrįsti.  

V. Putnaitė nurodo, kuo remiantis parengtas priėmimo plano projektas – šių ir praeitų 
metų stojimų rezultatais, socialinių partnerių pateikta informacija, asociacijų pateiktu poreikiu – 
kokių specialistų yra trūkumas, personalų atrankų kompanijų duomenimis, STRATA tyrimais ir t.t., 



taip pat atsižvelgta, kad formuojant grupes būtų užtikrinta ugdymo kokybė (pakankamas dėstytojų 
skaičius, materialinė bazė, racionalus lėšų panaudojimas dėl mokinių sk.) Planas detalizuotas, kiek 
ir į kokias programas norima priimti. 

Balsavimas įvyko, balsavime dalyvavo 2/3 tarybos narių. 
Visi tarybos nariai balsavo „pritariu“. 
NUTARTA. Patvirtinti Vilniaus technologijų mokymo centro mokinių priėmimo 2022 

m. planą (pridedama, 3 priedas) (6 balsai „už“) ir teikti jį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. 
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