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Posėdis įvyko 2021 m. vasario 18 d. (atsižvelgiant į paskelbtą valstybės lygio 

ekstremaliąją situaciją dėl Korona viruso ir Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, posėdis 

organizuotas elektroniniu būdu, balsavimą elektroniniu paštu prilyginant balsavimui raštu). 

Posėdžio pirmininkas Vaidotas Levickis. 

Posėdžio sekretorė Dovilė Plankienė. 

Dalyvavo: direktorius Vincentas Klemka ir Tarybos narai: Kristina Ališauskienė, Kęstutis 

Jauniškis, Romualda Kavaliauskienė, Andrius Plečkaitis, Virginija Putnaitė, Vytautas Taujanskas, 

Giedrius Žibas, Teosoras Šakevič. 

 

Darbotvarkė: 

1. Dėl Vilniaus technologijų mokymo centro vadovo 2020 metų veiklos; 

2. Dėl Vilniaus technologijų mokymo centro 2020 metų veiklos ataskaitos. 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus technologijų mokymo centro vadovo 2020 metų veiklos. 

Vilniaus technologijų mokymo centro vadovas Vincentas Klemka pateikė 2020 m. 

veiklos ataskaitą, parengtą pagal „Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo 

nuostatus“,  patvirtintus 2021 m. sausio 11 d. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-48. 

Ataskaitoje pateikta strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi 

rezultatai bei švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vadovui skirtų metinių užduočių įvykdymo 

rezultatai ir rodikliai. Veikla vertinama pagal ministro įsakyme nustatytus kriterijus: 

- Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius – „labai gerai“ 

- Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius – „gerai“  

- Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius – „patenkinamai“ 

- Pusė ar daugiau užduočių neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius – „nepatenkinamai“. 

BALSUOTA: 

1 – „labai gerai“,  

8 – „gerai“.  

NUTARTA: teikti įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, 

vieninteliam dalininkui – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai – siūlymą 

Vilniaus technologijų mokymo centro vadovo Vincento Klemkos 2020 metų veiklą įvertinti „gerai“. 

 

2. SVARSTYTA. Dėl Vilniaus technologijų mokymo centro 2020 metų veiklos 

ataskaitos. 

Tarybai pateikta Vilniaus technologijų mokymo centro 2020 m. veiklos ataskaita, 

parengta pagal „Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų 

grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės  2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135. Vadovaujantis Profesinio mokymo įstatymu ir 

Vilniaus technologijų mokymo centro įstatais (Įstatų 48.6 p.; LR Profesinio mokymo įstatymo 17 

straipsnio 2 punkto 6 papunktis), Taryba (kolegialaus valdymo organo) teikia siūlymus visuotiniam 



dalininkų susirinkimui – vieninteliam dalininkui LRŠMSM, dėl įstaigos pateiktos metinės veiklos 

ataskaitos. 

Tarybos narys A. Plečkaitis pasisakė, kad labai gerą įspūdį paliko veiklos ataskaitos 

pateikimo forma, kaip ir pvz. tai, kad nurodyta ne tik pasiektos rodiklių reikšmės, bet daug kur ir 

pateikti duomenys, kaip jos buvo pasiektos (įvardintos konkrečios įmonės, programos, renginiai su 

datomis). Atsekamumas labai svarbu, siekiant patikimų duomenų vertinant rezultatus ir priimant 

sprendimus. 

Iškelti siūlymai ataskaitos pateikimui: 

- prie NPS vid. balo nurodyti, kiek absolventų apklausta; 

- „tarpsektorinės“ (komp. projektavimo operatoriaus) programos absolventus priskirti INŽ; 

- rodiklius R22 ir R23 atskirti IRT ir INŽ, matytųsi kur kaip sekasi, atitinkamai būtų galima parinkti 

priemones; 

- pagalvoti ar nebūtų prasminga pamatuoti pažangumo rodiklio (bendro ar sektoriais), ir paanalizuoti 

koreliaciją su įsidarbinamumu, pagalvoti apie veiksmus jam augti; 

- visas kokybės sistemoje numatytas apklausas daryti tik skaitmenine forma. 

NUTARTA (vienbalsiai): teikti įstaigos savininkui – Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijai – siūlymą patvirtinti Vilniaus technologijų mokymo centro 2020 metų 

veiklos ataskaitą. 

 

 

 

 

Pirmininkas     Vaidotas Levickis 

 

 

 

 

Sekretorė     Dovilė Plankienė 
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