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VILNIAUS JERUZALĖS DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 
VADOVO ŽODIS 

 

2020 metai Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrui kaip ir daugumai organizacijų buvo 

sudėtingi ir įtempti. Veiklos apribojimai dėl Lietuvoje įvestos ekstremalios padėties (karantino) dėl 

Covid-19 kėlė didelius iššūkius situacijos suvaldymui ir mokymo paslaugų tęstinumo užtikrinimui. 

Informacinių technologijų panaudojimas staiga tapo labai reikšmingas.  

Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą mokymo paslaugų teikimą, buvo imtasi priemonių, įgalinusių 

prisitaikyti prie naujos situacijos, ir didelė dalis mokymo proceso buvo perkelta į nuotolinio mokymo 

sistemą. Kadangi praktinis mokymas sudaro didelę mokymo programų dalį, nuotolinio mokymosi 

sąlygomis įgyvendinti praktiką tapo ypač sunku, o dažnai ir neįmanoma, todėl dalis mokymo programų 

buvo sustabdytos arba nukeltos.  

Įgyvendinant strateginius veiklos tikslus ir prisitaikant prie aktualių sąlygų, Vilniaus Jeruzalės darbo 

rinkos mokymo centras kūrė mokymo paslaugas, vystė mokymo sąlygas ir priemones, aktyviai dalyvavo 

rengiant ir įgyvendinant naujus įvairių fondų finansuojamus projektus.  

2020 metais mokymo paslaugos buvo finansuojamos LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

(29%), Užimtumo tarnybos (14%), įmonių (47%), individualių asmenų (9%) ir Europos Sąjungos (1%) 

lėšomis. Bendra suteiktų mokymo paslaugų apimtis 1 420 tūkst. Eur. 

Siekiant mažinti veiklos kaštus buvo įsigyjamos tik būtiniausios mokymo priemonės, medžiagos ir 

paslaugos. Palyginus su ankstesniais metais didesnė lėšų dalis buvo skirta IT priemonių įsigijimui ir 

atnaujinimui, mažiau lėšų skirta infrastruktūros atnaujinimui Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo 

centro lėšomis.  
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VILNIAUS JERUZALĖS DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS SPECIALIZUOJASI INŽINERINĖS PRAMONĖS, 

STATYBOS, STATYBOS MECHANIZACIJOS, TRANSPORTO IR ENERGETIKOS SRITYSE. 
 

VEIKLA ORIENTUOTA Į VIEŠOJO INTERESO TENKINIMĄ, PLĖTOJANT ŽMOGIŠKUOSIUS IŠTEKLIUS, 

PADEDANT SPECIALISTAMS TOBULĖTI AR INTEGRUOTIS NAUJOJE PROFESINĖJE SRITYJE, TAIP PAT 

PAGALBA DARBDAVIAMS SPRENDŽIANT APSIRŪPINIMO DARBUOTOJAIS KLAUSIMUS. 
 

I. VEIKLOS PRISTATYMAS 
 

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (toliau 

ataskaitoje – VJDRMC, Mokymo centras) – profesinio 

mokymo įstaiga. 
 

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras turi 

aukščiausią organą - visuotinį dalininkų susirinkimą, 

kolegialų valdymo organą – Įstaigos tarybą ir 

vienasmenį valdymo organą –  direktorių. 
 

Mokymo centro direktorius – Mindaugas Černius. 

VJDRMC dalininkai yra Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerija ir UAB Arginta Group. 

MISIJA – kurti pažangią visuomenę, ateitį grindžiančią 

sėkmingais žmonėmis. Pagalba darbdaviams 

apsirūpinant kvalifikuotais darbuotojais. 

 
VIZIJA – statybos, energetikos, transporto bei 

inžinerinės pramonės sektorių dalyvių strateginis 

partneris profesinio mokymo srityje, užtikrinantis 

europietišką kokybę ir darbo kultūrą. 

 
VERTYBĖS – žmogus mums yra pagrindinė vertybė. 

Bendradarbiavimą grindžiame lyderyste, 

profesionalumu, patikimumu. 
 

 

 

Mokymo centro veikla organizuojama remiantis ISO 9001 ir ISO 14001 kokybės vadybos principais. 
 

 

VJDRMC strateginis veiklos tikslas - pasiekti didesnes paslaugų teikimo apimtis per mokymo kokybės 

užtikrinimą (plėsti VJDRMC veiklą teikiant profesinio mokymo ir susijusias paslaugas, užtikrinti teikiamų 

paslaugų kokybę bei profesinio mokymo atitiktį darbo vietai). 

 
 

VJDRMC strateginiai prioritetai 2018 – 2022 m.: 
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DARBUOTOJAI: 

Bendras darbuotojų skaičius (2020-12-31) – 73 

Iš jų:  

Pedagoginis personalas – 33 

Nepedagoginis personalas - 40 

 

VALDYMO STRUKTŪRA: 

 
 

PAGRINDINĖS PASLAUGŲ KRYPTYS: 

 Profesinis  mokymas  

 Kvalifikacijos kėlimas 

 Profesinių gebėjimų vertinimas 

 Profesinio mokymo priemonių kūrimas 

 Projektų rengimas ir valdymas 

 Apgyvendinimo paslaugos 

 Kitos su VJDRMC veikla susijusios paslaugos 

 

NARYSTĖ ORGANIZACIJOSE: 

 Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai 

 Lietuvos elektros energetikos asociacija  

 Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA 

 Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija  

 Lietuvos statybininkų asociacija 



VILNIAUS JERUZALĖS DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS 2020 

 

 Lietuvos suvirintojų asociacija  

 Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacija  

 Lietuvos vairuotojų rengimo asociacija 

 Lietuvos vežėjų sąjunga  

 Nacionalinė elektros technikos verslo asociacija  

 Šilumos siurblių ir vėdinimo sistemų asociacija 

 Tęstinio mokymo centrų asociacija 

 

II. 2020 M. VEIKLOS REZULTATAI 
 

2020 m. Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro veikla buvo grindžiama Vilniaus Jeruzalės darbo 

rinkos mokymo centro Strateginiu 2018-2022 m. planu ir 2020 m. veiklos planu.  

 

PAGRINDINIAI 2020 M. DARBAI IR PASIEKIMAI:  

 Mokymo paslaugomis pasinaudojo – 6703 asmenys. 

 Gauta 21 nauja licencija modulinėms profesinio mokymo programoms. 

 Bendradarbiaujant su Lietuvos Statybininkų asociacija parengtos Statybos sektoriaus specialistų 

tvarumo mokymo gairės. 

 Bendradarbiaujant su Kauno technikos kolegija pradėtas V lygio suvirinimo meistro modulinės 

profesinio mokymo programos pilotinis 27 asmenų mokymas. 

 Pradėta įgyvendinti Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa, kurią pasirinko 47 asmenys. 

 Įdiegta nuotolinio mokymo sistema Microsoft Teams platformoje ir e-testavimo sistema vidinėje 

VJDRMC mokymo organizavimo sistemoje. 

 Įgyvendintas Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro bendruomenės santykius ir sveikos 

gyvensenos kūrimą skatinantis projektas. 

 Aktyvus dalyvavimas projekte kartu su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru, siekiant 

tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo 

sistemą. 

 Gauta ISO kokybės sistemos audito teigiama išvada. 2020 m. rugpjūčio 4 d. išduotas ISO kokybės 

sistemos sertifikatas. 

 Pagal planą įgyvendinamas Suvirinimo investicinis projektas. 
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 Atnaujintas bendrabutis. 

 

PAGRINDINĖS 2020 M. PROBLEMOS IR IŠŠŪKIAI: 

 Mažos mokymo apimtys asmenų, siunčiamų Užimtumo tarnybos dėl galimybės bedarbiams 

dalyvauti tik tęstinio mokymo programose. 

 Ribotos kvotos priėmimui per LAMA BPO sistemą. 

 Neaiški neformalaus profesinio mokymo programų registravimo tvarka. 

 Neišspręsta mokymo paslaugų apmokėjimo tvarka. 

 

PROFESINIS MOKYMAS: 

Profesinio mokymo, perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo paslaugos buvo suteiktos 6703 asmenims. 

Pameistrystės mokymo organizavimo forma mokėsi 304 asmenys, finansuojami Užimtumo tarnybos ir 

darbdavių lėšomis, iš jų 15 asmenų mokėsi pagal formaliojo profesinio mokymo programas, 299 asmenys 

mokėsi pagal neformaliojo mokymo programas. Mokinių nubyrėjimas sudaro 0,33 %. 

Teiktos mokymo paslaugos mokinių vertinamos teigiamai – 100 proc. baigusiųjų sutiko su teikiamų 

paslaugų kokybe (pagal apklausos anketas ir Užimtumo tarnybai siunčiamus aktus). 

1 lentelė. Apmokytų asmenų skaičius 2020 m. 

Sritis 

Mokinių skaičius pagal finansavimo šaltinius 
Bendras 
mokinių 
skaičius 

Įmonių 

lėšomis 

Asmeninėmis 

lėšomis 

Užimtumo 

tarnybos 

lėšomis 

ŠMSM 

lėšomis 

Formalios mokymo programos 

Energetika 10 6 26 33 75 

Suvirinimas ir metalo apdirbimas -  4 25 31 60 

Santechnika ir ŠVOK -  1 21 -  22 

Statyba 2 2 31 -  35 

Statybos mechanizacija ir darbo sauga 510 128 69 -  707 

Transportas 41 97 28 49 215 

Iš viso 563 238 200 113 1114 

Neformalaus ir suaugusiųjų švietimo mokymo programos 

Energetika 2019 108 35 - 2162 

Suvirinimas ir metalo apdirbimas 301 21 10 - 332 

Santechnika ir ŠVOK 105 62 4 - 171 

Statyba 250 30 7 - 287 

Statybos mechanizacija ir darbo sauga 2022 213 29 - 2264 

Transportas 14 55 14 - 83 

Kita 290 -  -  - 290 

Iš viso 5001 489 99  5589 

Iš viso per metus 5564 727 299 113 6703 
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1 pav. Apmokytų asmenų pagal sritis skaičiaus kaita per 3 m. 

 

 
2 pav. Apmokytų asmenų pagal finansavimo šaltinius skaičiaus kaita per 3 m. 

 

2020 m. buvo vykdomas mokinių priėmimas pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą 

Asmenų, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo 2020 

metų planą per LAMA BPO sistemą. VJDRMC pasirinko ir sutartis sudarė 300 asmenų. Paklausiausios buvo 
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šios mokymo programos: Elektriko modulinė profesinio mokymo programa (kodas T43071304, 

M44071304), Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo 

programa (kodas T32073221, P32073220), suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa (kodas  

T43071503, P43071501, T32071502, P32071504) ir Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti 

vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (kodas T32104101). 
 

2 lentelė. 2020 m. įstojusių mokinių skaičius per LAMA BPO. 

Mokslo metai Priėmimo planas Priimta 

2020 - 2021 m.m. 90* 300 

2019-2020 m.m. 125** 195 

* Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-130. 

** Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-527. 
 

 
3 pav. Per LAMA BPO sistemą priimtų asmenų skaičiaus kaita per 4 m. 

 

2020 m. suteikta mokymo paslaugų, kurių bendra apimtis 695 000 mokymo valandų. 47 % mokymo 

valandų mokėsi įmonių ir asmeninėmis lėšomis finansuojami asmenys, 37 % - valstybės finansuojami 

asmenys ir 16% - Užimtumo tarnybos finansuojami asmenys. 
 

3 lentelė. Įvykdytų mokymo valandų skaičiaus kaita per 3 m. 

 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

TIKSLAS 800 000 mok. val. 800 000 mok. val. 730 000 mok. val. 

PASIEKTA  
782 136 mok. val. 

(96,24 %) 
630 003 mok. val.  

(78,75 %) 
695 000 mok. val. 

(95,21 %) 
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4 pav. 2020 m. mokymo valandų pasiskirstymas pagal sritis. 

 

MOKYMO TURINYS: 

2020 m. VJDRMC siekdama užtikrinti teikiamų paslaugų aktualumą ir prieinamumą klientams, praplėtė 

profesinio mokymo paslaugų spektrą: papildė licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą pagal 21 

modulinę profesinio mokymo programą ir pagal 1 formalaus mokymo programą. Parengė 1 neformalaus 

profesinio mokymo programą ir 63 neformalaus mokymo ir suaugusiųjų švietimo mokymo programas. 29 

neformalaus mokymo programos buvo suderintos su Valstybine Energetikos reguliavimo tarnyba (VERT).  

Taip pat buvo inicijuotas ir pateiktas siūlymas  Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui rengti 

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo ir krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) 

operatoriaus modulinę profesinio mokymo programą. 

Pradėjus vykdyti mokymą nuotoliniu būdu buvo atnaujintas mokymo paslaugų turinys, įvaldyta nuotolinio 

mokymo platforma Microsoft Teams, įdiegta VJDRMC e-mokymo testavimo sistema, parengta nuotolinio 

mokymo medžiaga. 

Vykdant nuotolinį mokymą buvo įsigyta nauja IT įranga: 14 kompiuterių, 5 web kameros, 10 ausinių, 

konferencinė įranga, tinklinė įranga. Taip pat atnaujinta: Microsoft Office biuro programiniai paketai (14 

vnt.) ir kompiuterių standūs diskai (30 vnt.). 
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4 lentelė. Mokymo programų skaičiaus kaita per 3 m. 

 
Formalaus mokymo 

programos 
Neformalaus profesinio 

mokymo programos 

Neformalaus mokymo ir 
suaugusiųjų švietimo 
mokymo programos 

2018 m. 118 -  373 

2019 m. 

115  

(nuo 2019-09-01 -  35 
mokymo programos) 

-  422 

2020 m. 92 1 486 
 

5 lentelė. Papildyta licencija naujomis formaliojo profesinio mokymo programomis. 

Eil 
Nr. 

Profesinio mokymo programos pavadinimas Kodai 

1. Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa T32073213 

2. Betonuotojo modulinė profesinio mokymo programa T32073217 

3. Dailidės modulinė profesinio mokymo programa T32073211 

4. Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo 

įranga, šiluminiais  siurbliais, mokymo programa 

260071107 

5. Dažytojo modulinė profesinio mokymo programa T32073214 

6. Elektriko modulinė profesinio mokymo programa  M44071304 

7. Fasadų šiltintojo modulinė profesinio mokymo programa T32073205 

8. Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus modulinė profesinio mokymo 

programa 

T32104111 

9. Kelininko modulinė profesinio mokymo programa P32073211 

10. Kelininko modulinė profesinio mokymo programa T32073222 

11. Krosnininko padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa T32073201 

12. Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojo modulinė profesinio 

mokymo  

T32104112 

13. Mūrininko modulinė profesinio mokymo programa T32073202 

14. Plytelių klojėjo modulinė profesinio mokymo programa T32073215 

15. Skardininko modulinė profesinio mokymo programa T32073209 

16. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa P43071501 

17. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa P32071504 

18. Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa P32071503 

19. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

P32073220 

20. Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė 

profesinio mokymo programa 

T32073221 

21. Tinkuotojo modulinė profesinio mokymo programa T32073216 

22. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa T43081103 
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PROJEKTINĖ VEIKLA: 
 

6 lentelė. 2020 m. vykdyti projektai. 

EIL. 

NR. 
PROJEKTO PAVADINIMAS APRAŠYMAS 

VJDRMC - pareiškėjas 

1. 

Industry 4.0 CHAlleNGE: 

Empowering Metalworkers For 

Smart Factories Of The Future 

Nr. 575813-EPP-1-2016-1-1-LT-

EPPKA2-SSA 

Baigtas įgyvendinti projektas. 

Projekto tikslas: 

 Sukurti „naujo požiūrio“ profesinio mokymo programą, 

pagrįstą esamų ir būsimų įgūdžių metalo apdirbimo 

sektoriuje ugdymu. 

 Sukurti ir išplėtoti mokymo darbo vietoje sistemą, derinant 

ją su ugdomuoju vadovavimu (coaching), leidžiančią 

savarankiškai prisitaikyti darbo vietoje, skatinančią 

inovacijas. 

2. 

„Sparti aktualijų integracija 

profesiniame mokyme“ Nr. 

2019-1-LT01-KA116-060204 

Projekto tikslas: supažindinti mokytojus bei mokinius su 

užsienio profesinio rengimo praktika, jų taikomomis 

naujovėmis ir tobulinti mokytojų kompetencijas. 

3. 

„Mokymo centro 

bendruomenės kompetencijų 

tobulinimas ruošiamiems 

specialistams diegti aplinką 

tausojančią darbo kultūrą“ Nr. 

2020-1-LT01-KA116-077620 

Projekto tikslas: supažindinti mokytojus bei mokinius su 

užsienio profesinio rengimo praktika, jų taikomomis 

naujovėmis ir tobulinti mokytojų kompetencijas. 

4. 

„Bendruomenės santykių ir 

sveikos gyvensenos kūrimas 

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos 

mokymo centre“ Nr. SRF-FAV-

2019-1-0095 

Įgyvendintas projektas. 
 

Projekto rezultatai: 

 Įvertinta mokymo centro bendruomenės narių fizinė būklė, 

jų darbo sąlygos, darbo fizinė aplinka ir, remiantis atlikto 

tyrimo duomenimis, parengta mokymo centrui adaptuota 

fizinio aktyvumo darbe skatinimo ir asmens sveikatos 

puoselėjimo metodika, strategija bei mokymo programa. 

 Mokymuose, vedamuose pripažintų sveikatos ir fizinio 

aktyvumo eksperčių, apmokyti 95 mokymo centro 

mokiniai ir darbuotojai. Gauti puikūs atsiliepimai apie 

mokymus. 

 Parengtas universalus sveikatingumo ir fizinio aktyvumo 

mokymosi modulis mokiniams, kuris bus integruotas į 

profesinio mokymo programų dėstymą.  
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 Mokymo centras turėjo galimybę įsigyti inventoriaus, kuris 

skatina fizinį aktyvumą darbo vietoje, kasdien geriną 

darbuotojų savijautą, nuotaiką bei darbingumą. 

 Kartu su mokymo centro bendruomene buvo sukurti 

plakatai, kurie primins darbuotojams bei mokymo centro 

mokiniams būti aktyviems ir nepamiršti judėti. 

 Sukurti 8 rinkiniai plakatų su fizinio aktyvumo pratimais, 

kurie bus iškabinti mokymo centro klasėse bei darbo 

kabinetuose. 

 Parengtas informacinis fizinio aktyvumo ir sveikatingumo 

paketas, sudarytas iš 52 el. laiškų, kurie bus siunčiami 

darbuotojams kas savaitę nuo Naujų metų. Laiškuose 

darbuotojai ras nuorodas į fizinio aktyvumo pratimus bei 

sveikatingumą skatinančią informaciją. 

5. 

„Aplinką tausojančios darbo 

kultūros mokymo - statybos 

sektoriaus specialistams - 

plėtojimas“ Nr, 2019-1-LT01-

KA202-060695 

Projekto tikslas: plėtoti ir įtvirtinti aplinkai nekenksmingą 

(žaliąją) darbo kultūrą statybos sektoriuje, kartu padidinant 

trūkstamos kvalifikuotos darbo jėgos tiekimą statybų sektoriui 

bei sukuriant galimybę „žaliaisiais“ įgūdžiais patobulinti jau 

dirbančių statybos sektoriaus specialistų kvalifikaciją. 

6. 

„Suvirinimo sektorinio 

praktinio mokymo centro 

plėtra“ Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-

01-0001 

Projekto tikslas: vystyti Suvirinimo praktinio mokymo centro 

infrastruktūrą, tinkančią ruošti aukščiausios kvalifikacijos 

visapusiškus suvirinimo specialistus, reikalingus inžinerinei 

pramonei, statybai, energetikai ir kitoms ūkio šakoms. 

VJDRMC – partneris 

7. 

„Development of Sectoral 

Qualification for EQF level 5 

(Sektorinių 5-to lygmens 

kvalifikacijų aprašų sukūrimas)“ 

Nr. 2016-1-LT01-KA202-

023178 

Projekto tikslas: išsiaiškinti darbdavių ir kitų interesų grupių 

poreikius V lygio kvalifikacijoms ir parengti sektorinius 

kvalifikacijų aprašus V kvalifikacijų lygmeniui pasirinktuose 

sektoriuose.  

Veiklos: 

•  Atlikti tarptautinės patirties palyginamąją studiją, siekiant 

išsiaiškinti, kokie gali būti V lygio sektoriniai kvalifikacijų 

aprašai, kokio tipo kvalifikacijos patenka skirtingose šalyse 

į V lygmenį ir kokiais dokumentais tai apibrėžiama. 

• Išsiaiškinti pagrindinių socialinių partnerių lūkesčius ir 

poreikius V lygio kvalifikacijoms. 

• Parengti V lygio kvalifikacijų aprašus pasirinktuose ūkio 

veiklos sektoriuose. 

• Parengti pilotinę V lygio mokymo programą paslaugų 

sektoriuje. 
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8. 

„Įvairiais būdais įgytų 

kompetencijų ir kvalifikacijų 

vertinimo ir pripažinimo 

sistemos tobulinimas“ Nr. 

09.4.1-ESFA-V-734-02-0001 

Projekto metu rengiama: 

 Įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų vertinimo 

metodika. 

 Metodinės rekomendacijos kompetencijų vertinimo 

užduočių rengėjams (kompetencijų vertinimo užduočių 

sudarymo pagrindiniai principai, metodinės ir praktinės 

rekomendacijos kaip rengti užduotis, pavyzdinės 

kompetencijų vertinimo užduotys). 

 Gairės kompetencijų vertintojams (svarbiausi principai ir 

praktinės rekomendacijos kompetencijų vertinimo 

procedūroms atlikti bei užtikrinti objektyvų, skaidrų ir 

profesionalų kompetencijų vertinimą). 

 Kompetencijų vertinimo užduočių komplektai 

(kompetencijų vertinimo užduotys (pagal kvalifikacijas), 

kurios apims tiek teorinį, tiek ir praktinį žinių ir įgūdžių 

patikrinimą. 

9. 

„E-learning Tool for WBL in-

company trainers“ Nr. 2019-1-

LV01-KA202-060376 

Projekto tikslai: 

 Atviros elektroninio mokymosi priemonės, skirtos įmonių 

meistrams, dalyvaujantiems pameistrystėje, sukūrimas, 

taip užtikrinant sėkmingą MVĮ indėlį į darbo rinkos procesą. 

 Profesinio mokymo skatinimas ir profesinio mokymo 

prestižo didinimas, tokiu būdu mažinant atotrūkį tarp 

darbo rinkos poreikių, kvalifikuotos darbo jėgos ir 

išsilavinimo. 

10. 

„Mobile laboratories for 

improvement of STEM 

knowledge“ Nr. 2020-1-LV01-

KA201-077502 

Projekto tikslas: prisidėti prie mokinių STEM žinių tobulinimo. 

Projekto uždaviniai:  

 Patraukliai skatinti mokinių pasiekimus MTIM srityje. 

 Integruoti mobiliųjų laboratorijų teikiamas STEM žinias į 

bendrojo ugdymo programas. 

 Parengti naujausią kognityvinių technologijų, jų 

projektavimo, pajėgumų ir taikomųjų programų turinį; 

padaryti juos prieinamus skaitmenine forma ir aplinka. 

 Didinti paramą pedagogams atvirojo kodo, interaktyvios, 

skaitmeninio mokymo medžiagos apie STEM.   

 Verslo sektoriaus atstovų atsakomybės ir dalyvavimo 

švietimo procese stiprinimas. 

11. 

„Establishment of a 

coordinated and collaborative 

network on migrant issues in 

Projekto tikslai:  

 Sukurti efektyviai veikiantį institucinį tinklą migrantų 

integracijos ir prisitaikymo klausimams spręsti. 
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Europe“ Nr. 62I375-EPP-1-

2020-I-LT-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

 Sutelkti pastangas suteikiant migrantams profesinius įgūdžius, 

kurių jiems trūksta, taip pat palengvinti jų profesinės 

kvalifikacijos ar individualių įgūdžių / kompetencijų 

pripažinimą. 

 
BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGOMIS: 

 

7 lentelė. 2020 m. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir švietimo įstaigomis. 

EIL. 
NR. 

PARTNERIS BENDRADARBIAVIMO FORMA/ BŪDAS/ VEIKLA 

1. 

Kvalifikacijų ir 

profesinio mokymo 

plėtros centras 

VJDRMC yra partneris vystant kompetencijų vertinimo sistemą, 

partnerystėje įgyvendinamas projektas „Industry 4.0 CHAlleNGE: 

Empowering Metalworkers For Smart Factories Of The Future“ Nr. 

575813-EPP-1-2016-1-1-LT-EPPKA2-SSA. 

VJDRMC yra partneris Lietuvoje kuriant tarpinstitucinį tinklą migrantų 

klausimams spręsti „Establishment of a coordinated and collaborative 

network on migrant issues in Europe“ Nr. 62I375-EPP-1-2020-I-LT-

EPPKA3-IPI-SOC-IN. 

2. Užimtumo tarnyba 
Teikiamos profesinio mokymo paslaugos, rekomendacijos dėl bedarbių 

profesinio mokymo sistemos gerinimo. 

3. 

Lietuvos inžinerinės 

pramonės asociacija 

LINPRA 

Bendradarbiaujama vystant inžinerinės srities darbuotojų mokymo 

paslaugas, profesijos mokytojų technologinių kompetencijas. 

Kartu įgyvendintas projektas „Industry 4.0 CHAlleNGE: Empowering 

Metalworkers For Smart Factories Of The Future“ Nr. 575813-EPP-1-

2016-1-1-LT-EPPKA2-SSA. 

4. 
Lietuvos suvirintojų 

asociacija 

Bendradarbiaujama suvirintojų mokymo ir kompetencijų vertinimo 

srityje. 

5. 
VšĮ Technikos 

priežiūros tarnyba 

Bendradarbiaujama suvirintojų mokymo, kompetencijų vertinimo ir 

sertifikavimo srityje. 

6. 

VšĮ Lietuvos 

arboristikos centras 

 

Bendradarbiaujama vykdant arboristų mokymą, arboristo kvalifikacijos 

aprašo ir mokymo programų rengimą. 

7. 

Vilniaus prekybos 

pramonės ir amatų 

rūmai 

Bendradarbiaujama kompetencijų vertinimo srityje, įmonių darbuotojų 

mokymo srityje. 

8. 
Lietuvos statybininkų 

asociacija 

VJDRMC yra kartu įgyvendinamo projekto „Aplinką tausojančios darbo 

kultūros mokymo - statybos sektoriaus specialistams - plėtojimas“ Nr. 

2019-1-LT01-KA202-060695 koordinatorius. Projekto tikslas - plėtoti ir 

įtvirtinti aplinkai nekenksmingą (žaliąją) darbo kultūrą statybos 

sektoriuje, kartu padidinant trūkstamos kvalifikuotos darbo jėgos 

tiekimą statybų sektoriui bei sukuriant galimybę „žaliaisiais“ įgūdžiais 
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patobulinti jau dirbančių statybos sektoriaus specialistų kvalifikaciją. 

9. 
Lietuvos elektros 
energetikos asociacija 

Bendradarbiaujama kompetencijų vertinimo srityje, įmonių darbuotojų 
mokymo srityje. 

10. 
Nacionalinė elektros 
technikos verslo 
asociacija  

Bendradarbiaujama įmonių darbuotojų mokymo srityje. 

11. 
Šilumos siurblių ir 
vėdinimo sistemų 
asociacija 

Bendradarbiaujama šildymo, oro kondicionavimo ir vėdinimo 
specialistų mokymo paslaugų vystymo srityje. 

12. UAB Super namai Bendradarbiavimas dėl mokymo priemonių, vadovėlių. 

13. UAB DAW Lietuva Bendradarbiaujama dėl statybos srities praktinio mokymo.  

14. UAB Klinkmann Lit Bendradarbiaujama dėl elektros srities praktinio mokymo.  

15. UAB SLO Lithuania 
Dalyvauta kartu 2020-02-27 Litexpo parodoje ir organizuotos elektrikų 
varžytuvės.   

16. UAB Geberit 
Bendradarbiavimas dėl praktinio mokymo medžiagų, dėl mokomųjų 
teorinių ir praktinių seminarų organizavimo mokiniams. 

17. UAB Tece Baltikum 
Bendradarbiavimas dėl praktinio mokymo medžiagų, dėl mokomųjų 

teorinių ir praktinių seminarų organizavimo mokiniams. 

18. 

UAB Kiilto Lietuva  

UAB Saint-Gobain 

statybos gaminiai 

UAB Rockwool 

UAB Schneider Electric 

Lietuva 

UAB Šilputa 

UAB Caparol Lietuva 

Mokomųjų teorinių ir praktinių seminarų organizavimas įmonių 

atstovams ir mokiniams. 

19. 

Kauno technikos 

profesinio mokymo 

centras 

Bendradarbiaujama dėl freono srities mokymų. 

20. 
Vilniaus Statybininkų 

rengimo centras 

Bendradarbiaujama dėl mokinių praktinio mokymo organizavimo. 

 
72 VJDRMC mokiniai atliko praktiką: 

- Santechniko mokymo programa, kodas262073209 – 12 mokinių. 

- Santechniko modulinė profesinio mokymo programa, kodas 

T32073220 – 13 mokinių. 

- Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo 

modulinė profesinio mokymo programa, kodas T32073221 – 47 

mokiniai. 

 
67 Vilniaus Statybininkų rengimo centro mokiniai atliko praktiką 

VJDRMC: 

- Santechniko modulinė profesinio mokymo programa, kodas 
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T43073206, M44073201 – 51 mokinys. 

- Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo 

modulinė profesinio mokymo programa, kodas P32073220, 

T32073221 – 16 mokinių. 

19. 
Kauno technikos 

kolegija 

Bendradarbiavimas dėl Suvirinimo meistro modulinės profesinio 

mokymo programos, kodas T54071501 (LTKS V) lincencijai gauti ir 27 

suvirinimo meistrų mokymo.  

 

III. PAPILDOMA INFORMACIJA 

 
8 lentelė. Biudžeto lėšų panaudojimas. 

Kodas Sąmatos straipsnio pavadinimas 
2019 m. 2020 m. 

Suma, Eur 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 141 300 305 700 

2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 2 500 5 453 

2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 7 000 12 400 

2.2.1.1.1.07 Aprangos ir patalynės įsigyjimo bei priežiūros išlaidos   4 000 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos   1 000 

2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos   18 000 

2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos   8 400 

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 28 200 19 000 

2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais     

2.8.1.1.1.01 Stipendijos 4 200 22 000 

3.1.1.3.1.04 
Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo 
išlaidos 

  6 981 

Iš viso 183 200 402 934 
 

9 lentelė. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus* 

Eil. 

Nr. 

Pareigų 

(pareigybės) 

pavadinimas 

Bazinis 

atlyginimas  

Priemokos Priedai Premijos Kitos 

išmokos** 

Iš viso  

Eur, ct 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

1. Direktorius 40.389,52     40.389,52 

* Neatskaičius mokesčių. 
 

10 lentelė. Informacija apie reikšmingus sandorius 

Eil. 

Nr. 

Sandorio šalis Sandorio 

objektas 

Suma, 

Eur***** Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** 
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1. VšĮ „Intechcentras“ 301069582 LR Juridinių asmenų 

registras 

Savanorių 

pr.176c, LT-

03154 Vilnius 

Mokymai 179.850 

 

2. Nacionalinė elektros 

technikos verslo 

asociacija 

 

125599174 

LR Juridinių asmenų 

registras 

Vilkpėdės 

g.4, LT-

03151, 

Vilnius  

Mokymai  

233.805 

 

3. VšĮ „Intechcentras“ 301069582 LR Juridinių asmenų 

registras 

Savanorių 

pr.176c, LT-

03154 Vilnius 

Mokymai 169.170 

Iš viso 582.825 

* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė. 
** Nurodomas juridinio asmens kodas. 
*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys. 
**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas korespondencijai. 
***** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji įstaiga, 
kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM. 
 

11 lentelė. Sandoriai su susijusiomis šalimis. 

* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė. 
** Nurodomas juridinio asmens kodas. 
*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys. 
**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas korespondencijai. 
***** Nurodomas susijusių šalių santykių pobūdis remiantis Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo 
sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 19.3 papunkčiu. 
****** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji įstaiga, 
kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM. 

 

 
___________________________ 

Eil. 
Nr. 

Susijusi šalis 
Sandorio 
objektas 

Suma, 
Eur*****

* 
Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** Santykių 

pobūdis***** 

1. BĮ ŠMSM 188603091 Juridinių 
asmenų 
registre 

A. Volano g. 
2, Vilnius 

01516 

Įstaigos 
dalininkas 

Profesinio 
mokymo 

programoms 
vykdyti 

402.934 

2. UAB Arginta 
Engineering 

302811816 Juridinių 
asmenų 
registre 

Molėtų pl. 
71, Vilnius 

14264 

Įstaigos 
dalininko,  
UAB „Arginta 
Group“, 
įmonių 
grupės įmonė  

Mokymo 
paslaugų 

pardavimas 
7.937 

Iš viso 410.871 


