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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 

         Viešosios įstaigos Šiaulių darbo rinkos mokymo centro  ( toliau –Mokymo centras) veiklos strategija 

siekia racionalaus, efektyvaus įstaigos valdymo, švietimo prieinamumo ir aukštesnės paslaugų kokybės.  

         Strategija parengta atsižvelgiant į Mokymo centro įstatus, struktūrinių padalinių nuostatus,  metinės 

veiklos, vidinių ir išorinių auditų ataskaitas,  bendruomenės pasiūlymus, rekomendacijas, turimus išteklius. 

Strateginiu planu yra įtvirtinamos pagrindinės įstaigos vystymosi gairės ir kryptys. 

         2021 m. Mokymo centro strateginiai planai: 

1. Teikti, plėtoti ir užtikrinti kokybiškas profesinio, vairuotojų mokymo, profesinės  reabilitacijos 

paslaugas įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą strategiją. 

2. Užtikrinti veiksmingą įstaigos valdymą efektyviai naudojant žmogiškuosius, finansinius ir materialius 

išteklius procesų įgyvendinimui. 

3. Plėtoti socialinę partnerystę, gerinti informacijos sklaidos procesus, stiprinti Mokymo centro įvaizdį. 

4. Atnaujinti ir modernizuoti Mokymo centro infrastruktūrą, kuriant kokybiškam mokymui (si) ir darbui 

patogią, saugią ir estetišką aplinką. 

5. Plėsti ir vystyti nepagrindines (kita, ne švietimo veikla) Mokymo centro veiklas. 

Mokymo centro 2021 m. metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatai:  

 Mokymo centre įvairias profesinio mokymo programas baigė 5908 asmenys:  

suteikta profesinė kvalifikacija - 1049 asm.; 

pratęsta profesinė kvalifikacija – 449 asm.; 

suteiktos kompetencijos dirbti – 21 asmeniui; 

neformaliojo profesinio mokymo programas baigė – 4389 asmenys. 

Parengta naujų ir/ar atnaujintų neformalaus programų skaičius – 6. Atnaujinta 38 mokymo programų 

metodinė medžiaga. Licencija papildyta 27 modulinėmis profesinio mokymo programomis ar atskirais 

programų moduliais. 

Mokymo centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas yra viena iš svarbių sričių, siekiant užtikrinti aukštą 

darbo  kokybę. Mokymo centro darbuotojai savo kvalifikaciją kėlė pagal įstaigos vadovo patvirtintą  2021 

metų personalo mokymo/si planą. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo kompetencijų 

tobulinimo valandų skaičius  - 833, profesijos mokytojų, vairavimo instruktorių - 6418. 

Gerinant informacijos sklaidos procesus bei stiprinant Mokymo centro įvaizdį atnaujinta informacinė 

svetainė : www.mokymocentras.lt. Didelis dėmesys skiriamas socialiniams tinklams, sklaidai. Plėtojant 

bendradarbiavimą su darbdaviais ir socialiniais partneriais buvo suorganizuoti 56 susitikimai, organizuotos 

atviros dienos (6 renginiai), nuotolinės konsultacijos, viešinimo renginiai, parodos. 

Veiklos stiprinimui buvo atnaujinama mokymo ir darbo aplinka.  Įsigyta  mokymo/si priemonių, įrangos,  

atnaujinta  paramedikų, masažuotojų, vairuotojų ir kt. programų mokymo bazė panaudojant biudžeto ir 

mokymo centro uždirbtas lėšas. 

         Glaudus bendradarbiavimas su Mokymo centro bendruomene, socialiniais partneriais, darbdaviais 

leido pasiekti didžiąją dalį užsibrėžtų tikslų. Mokymo centro bendruomenės susitelkimas, profesijos 

mokytojų ir kitų darbuotojų kompetencija ir entuziazmas užtikrina Mokymo centro vizijos ir misijos 

įgyvendinimą. 
  

http://www.mokymocentras.lt/


II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Mokymo 

centro veiklos 

kokybės 

vadybos 

sistemos 

veikimo 

tobulinimas. 

1.1.1. Atnaujinti ir 

palaikyti Mokymo 

centro vidaus kokybės 

vadybos sistemą. 

Vadovaujamasi atnaujintais 

Mokymo centro vidaus 

veiklą reglamentuojančiais 

norminiais teisės aktais. 

Atliktas Mokymo centro 

vidaus kokybės auditas, 

teikta išvada dėl mokyklos 

kokybės vadybos 

reikalavimų atitikimo 

reikalavimams. Audito 

metu nustatytų neatitikimų 

pašalinimo rezultatas. 

2021 metais atnaujinti ar 

naujai parengti : 

bendrieji įstaigos veiklą  

reglamentuojantys  

dokumentai (4 dok.), pvz.: 

korupcijos prevencijos 

politika, 2021-05-03, 

Nr.V-38A; 

https://mokymocentras.lt/a

pie-mus/korupcijos-

prevencija/ 

, mokymo paslaugų 

valdymą  

reglamentuojantys  

dokumentai  (11 dok.), 

pvz.: mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo 

tvarka, 2021-06-21, Nr. 

V-52; 

https://mokymocentras.lt/

mokiniams/  

 , žmogiškųjų išteklių 

valdymą  

reglamentuojantys  

dokumentai (1 dok.), 

fizinės medicinos ir 

reabilitacijos paslaugas 

reglamentuojantys  

dokumentai  (17 dok.), 

dokumentų, asmens 

duomenų ir kitos 

informacijos valdymą  

reglamentuojantys  

dokumentai (4 dok.), pvz.:  

https://mokymocentras.lt/a

pie-mus/asmens-

duomenu-apsauga/ 

, struktūrinių padalinių ir 

darbuotojų pareigas  

reglamentuojantys  

dokumentai (3 dok.),  

finansų ir materialiųjų 

išteklių valdymą  

reglamentuojantys  

dokumentai (3 dok.), 

valdymo organų veiklą  

reglamentuojantys  

dokumentai (3 dok.) 

reglamentuojantys 

dokumentai, kokybės 

vadybos sistemos 
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dokumentai ir duomenų 

įrašai (3 dok.), pvz.: 

https://mokymocentras.lt/a

pie-mus/kokybes-politika/ 

2021 07 02 atliktas 

pakartotinis kokybės 

vadybos auditas. Kokybės 

vadybos sistema įvertinta 

ir sertifikuota, kaip 

atitinkanti ISO 9001:2015, 

https://mokymocentras.lt/a

pie-mus/kokybes-politika/  

2021 04 23 atliktas 

įstaigos finansinis auditas 

už 2020 metus. Audito 

atlikimo metu nenustatyta 

reikšmingos rizikos ir 

neapibrėžtumų, kurie 

galėtų daryti poveikį 

metinėms finansinėms 

ataskaitoms. Audito 

išvada: 

https://mokymocentras.lt/a

pie-mus/veiklos-

ataskaitos/#162641840190

9-995eb561-6f18 

Dokumentų registrą 

kuruoja direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

G.Podolskienė. 

1.2. Antikorupci

nės aplinkos ir 

atsparumo 

korupcijai 

Mokymo 

centre 

stiprinimas. 

1.2.1. Kuriami 

antikorupcinė aplinka ir 

mikroklimatas. 

Parengtas ir patvirtintas 

Mokymo centro korupcijos 

prevencijos veiksmų 

planas, į planą įtrauktos 

ŠMSM 2020-2023 metų 

korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 

plano priemonės, skirtos 

ministerijos pavaldžioms 

įstaigoms; Vykdomas 

Mokymo centro ilgalaikis 

korupcijos prevencijos 

priemonių įgyvendinimo 

planas. 

2021 m. gegužės 3 d. Nr. 

V-38a patvirtinta 

Mokymo centro 

korupcijos prevencijos 

politika, korupcijos 

prevencijos programa ir 

įgyvendinimo priemonių 

planas 2021-2025 metams. 

Mokymo centre paskirtas 

atsakingas asmuo už 

korupcijos prevencijos 

priemonių įgyvendinimo 

koordinavimą ir kontrolę. 

Atsakingas asmuo 

aktyviai bendradarbiauja 

su ŠMSM atstovu 

korupcijos prevencijos 

klausimais, dalyvauja 

periodinėse konsultacijos, 

vykdo sklaidą Mokymo 

centro bendruomenei. 

Informacija skelbiama: 

https://mokymocentras.lt/a

pie-mus/korupcijos-

prevencija/  

1.3. Bendradarbi

avimas su 

socialiniais 

partneriais. 

1.3.1. Kuriamas 

sistemingas, naudingas 

ir nuoseklus 

bendradarbiavimas. 

Pritraukta įmonė jos 

darbuotojų kvalifikacijai 

tobulinti;  

 

2021 metais sudaryta 

(atnaujinta) 19 

bendradarbiavimo su 

darbdaviais ir socialiniais 
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partneriais sutarčių. 

Kvalifikaciją tobulino AB 

„Kelių priežiūros“ 297 

darbuotojai ir kt. įmonės.  

Organizuotos apskrito stalo 

diskusijos, išvyka į įmonę; 

 

Įvyko susitikimai su 

Šiaulių miesto ir rajono 

savivaldybėmis, Mažeikių 

ir Akmenės rajono merais, 

Šiaulių valstybinės 

kolegijos vadovais, 

Šiaulių vežėjų klubu, 

Mažeikių švietimo centro 

atstovais, AB „Orlen 

Lietuva“ vadovais ir kt. 

įmonės. Aplankytos naujai 

veiklą Šiauliuose 

pradėjusios užsienio 

kapitalo įmonės UAB 

„Metso Outotec 

Lithuania“, UAB „BAR 

Baltic Prodution“, kalbėta 

apie darbuotojų poreikį, 

naujas mokymo 

programas. Bendrų 

renginių su darbdaviais ir 

socialiniais partneriais - 

20 . Organizuoti 

susitikimai, pristatymai 

švietimo įstaigų 

mokiniams, bedarbiams, 

fiziniams asmenims (56 

susitikimai). Keletą 

susitikimų:  

https://mokymocentras.lt/p

asirasyta-

bendradarbiavimo-

sutartis-su-mazeikiu-

svietimo-centru/; 

https://www.facebook.co

m/SiauliuDRMC 

https://www.facebook.co

m/mazeikiudrmc 

Surengtas profesinio 

meistriškumo konkursas, 

kitas karjeros konsultavimo 

renginys; 

1 pristatymas jaunimo 

organizacijai „JUSPO“, 11 

pristatymų švietimo 

įstaigų mokiniams ir 

atstovams. Organizuotos 

atvirų durų dienos (6 

renginiai). 2021-11-17 

įvyko respublikinė 

mokslinė – praktinė 

konferencija:  

https://mokymocentras.lt/f

izine-ir-psichine-gerove-

suaugusiuju-profesiniame-

ugdyme/ 

Mokymo centras  

sėkmingai įgyvendino 

„Geros savijautos“ 
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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. 2021-10-04 atliktas Šiaulių darbo rinkos mokymo 

centro  paraiškos dėl pasirengimo vykdyti mokymą 

nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu 

ekspertinis vertinimas. 

Mokymo centras pasirengęs vykdyti 

mokymą nuotoliniu ugdymo proceso 

organizavimo būdu. 

 

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.    

4.2.    
 

  

programą (732 mokiniai, 

iš Šiaulių miesto, rajono, 

Pakruojo, Radviliškio, 

Kretingos, Mažeikių 

rajonų). 

Stebėta, analizuota ir 

vertinta vykdomo 

bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

būklė;  

 

Skaičiuojant 

bendradarbiavimo su 

įmonėmis, įstaigomis, 

asociacijomis pridėtinę 

vertę, buvo remiamasi 

šiais bendradarbiavimo 

įvertinimo parametrais: 

atliktų darbų atitikimas 

atsižvelgiant į galutinę 

datą (10%); tikslų 

pasiekimas / 

įgyvendinimas (finansinė 

nauda) (50%); 

nusiskundimai (15%); 

suplanuoti susitikimai 

(15%);� 

personalas/specialistai 

(10%). Ataskaita 

pateikiama kartu su 

metinės veiklos ataskaita. 

Organizuota veikla su 

Užimtumo tarnyba; 

2021 metai įvyko 11 

susitikimų su Užimtumo 

tarnybos skyrių 

atsakingais asmenimis. 

Susitikimai 

protokoluojami. 



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□       4□ 

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

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

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

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

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 ☐ 

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. 

7.2. 
 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

8. Kitų metų užduotys 

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

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

8.1.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   
 

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. 

9.2. 

9.3. 
 

  



VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ___________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         __________ 

(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ___________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 

(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 


