
PATVIRTINTA 

Utenos regioninio profesinio mokymo centro 

direktoriaus 2023 m. sausio 27 d.  

įsakymu Nr. V-14 
 

2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

2023 veiklos prioritetai  

 

1. Švietimo kokybė ir prieinamumas. 

2. Asmens ir darbo rinkos poreikių darnos užtikrinimas. 

3. Kiekvieno besimokančiojo pažinimas, siekiant padėti jam įveikti aplinkos barjerus.  

 

2023 m. veiklos tikslai 

 

1. Teikti kokybišką asmens ir visuomenės poreikius atitinkantį ugdymą. 

2. Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą.. 

3. Efektyvinti suaugusiųjų mokymą, siekiant veiksmingai panaudoti asmens gebėjimus, atliepti darbo rinkos poreikius užtikrinant galimybę 

mokytis visą gyvenimą. 

4. Planuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus. 

5. Modernizuoti mokymo (-si) infrastruktūrą. 

6. Gerinti gyvenimo sąlygas Centro bendrabutyje. 

7. Organizuoti tikslingą pedagoginio ir nepedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimą. 

8. Plėtoti tarptautiškumą ir nacionalinį mobilumą. 
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9. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, įvairiomis suinteresuotomis šalimis. 

Uždavinys Priemonės/veiklos Rodiklis 
Atlikimo 

laikas 

Rodiklio 

rezulta-

tų 

matmuo 

(vnt., 

proc.) 

Laukiamas 

rezultatas 
Atsakingas Lėšos 

1. Strateginis tikslas. Teikti kokybiškas profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo paslaugas, siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę ir atitiktį 

asmens ir visuomenės poreikiams 

1.1. Didinti 

profesinio 

mokymo 

paslaugų pasiūlą 

1.1.1. Didinti 

profesinio mokymo 

programų pasiūlą 

1.1.1.1. Naujų licencijuotų 

profesinio mokymo programų 

skaičius 

2023 m. 

lapkričio 

mėn.  

1 Ne mažiau kaip 1 

naujai licencijuota 

programa 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Biudžeto 

lėšos 

 1.1.1.2. Adaptuotų ir 

vykdomų naujų profesinio 

mokymo programų skaičius 

2023 m. 

rugsėjo mėn.  

1 Ne mažiau kaip 1 

naujai adaptuota ir 

vykdoma nauja 

profesinio mokymo 

programa 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Biudžeto 

lėšos 

1.1.2. Organizuoti 

praktikas kitų 

profesinio mokymo 

įstaigų mokiniams ir 

mokytojams 

profesinio mokymo 

paslaugas pagal 

gamybos ir 

perdirbimo, verslas ir 

administravimas 

srities profesinio 

mokymo modulius 

1.1.2.1. Kitų profesinio 

mokymo įstaigų mokinių, 

kuriems suteiktos profesinio 

mokymo paslaugos pagal 

gamybos ir perdirbimo, 

verslas ir administravimas 

srities profesinio mokymo 

modulius, skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn.  

100 Ne mažiau kaip 

100 kitų profesinio 

mokymo įstaigų 

mokinių suteiktos 

profesinio mokymo 

paslaugos pagal 

gamybos ir 

perdirbimo, verslas 

ir administravimas 

srities profesinio 

mokymo modulius 

Paslaugų ir 

statybos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos, 

ES lėšos 

1.1.2.2. Kitų profesinio 

mokymo įstaigų mokytojų, 

kuriems organizuotos 

parodomosios pamokos, 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn.  

5 Ne mažiau kaip 5 

profesinio mokymo 

įstaigų 

mokytojams, 

organizuotos 

Paslaugų ir 

statybos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos, 

ES lėšos 
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pademonstruojant turimą 

įrangą ir galimybes, skaičius 

parodomosios 

pamokos, 

demonstruojant 

turimą įrangą ir 

galimybes 

1.1.3. Teikti 

profesinio mokymo 

paslaugas bendrojo 

ugdymo įstaigų 

mokiniams 

1.1.3.1. Parengtų ir adaptuotų 

profesinio mokymo modulių, 

skirtų bendrojo ugdymo 

įstaigų mokiniams, skaičius 

2023 m. 

vasario–

birželio mėn. 

1 Parengtas ir 

adaptuotas 

profesinio mokymo 

modulis, skirtas 

bendrojo ugdymo 

įstaigų mokiniams 

Gimnazijos 

skyriaus 

vedėjas, 

paslaugų ir 

statybos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos, 

ES lėšos 

1.1.3.2. Bendrojo ugdymo 

įstaigų mokinių, kurie mokosi 

pagal pasirinktos profesinio 

mokymo programos 

modulius, skaičius 

2023 m. 

rugsėjo mėn.  

10 Ne mažiau kaip 10 

bendrojo ugdymo 

įstaigų mokinių 

mokosi pagal 

pasirinktos 

profesinio mokymo 

programos 

modulius 

Direktoriaus 

pavaduotas 

ugdymui 

Biudžeto 

lėšos 

1.1.3.3. Bendrojo ugdymo 

įstaigų mokinių grupių, 

kurioms pravestos 

technologijų pamokos, 

skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn.  

25 Pravesti ne mažiau 

kaip 25 užsiėmimai 

bendrojo ugdymo 

įstaigų mokiniams 

Paslaugų ir 

statybos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos 

1.1.4. Teikti maisto 

perdirbimo srities 

praktinio mokymo 

paslaugas aukštųjų 

mokymo įstaigų 

studentams 

1.1.4.1.Studentų, kuriems 

buvo suteiktos gamybos ir 

perdirbimo srities praktinio 

mokymo paslaugos, skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

6 Ne mažiau kaip 6 

studentams 

suteiktos gamybos 

ir perdirbimo srities 

praktinio mokymo 

paslaugos 

Paslaugų ir 

statybos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos 

1.2. Užtikrinti 

profesinio ir 

bendrojo 

1.2.2. Siekti didinti 

pagrindinį 

1.2.2.1. Pagrindinį 

išsilavinimą įgijusių mokinių 

skaičius (proc.) nuo 

2023 m. 

rugsėjo mėn.  

89 Ne mažiau kaip 89 

proc. baigusių 

programą mokinių 

Gimnazijos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos 
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ugdymo 

paslaugų kokybę 

išsilavinimą įgijusių 

mokinių skaičių 

baigusiųjų pagrindinio 

ugdymo programą  

įgijo pagrindinį 

išsilavinimą 

 

1.2.3. Siekti didinti 

mokinių, įgijusių 

kvalifikaciją, skaičių 

1.2.3.1. Kvalifikaciją įgijusių 

mokinių dalis (proc.) nuo 

praėjusiais metais spalio 1 d. 

Centre besimokiusių visų 

baigiamųjų kursų mokinių 

skaičiaus 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn.  

85 Ne mažiau kaip 85 

proc. baigiamųjų 

kursų mokinių, 

besimokiusių 

Centre spalio 1 d.,  

įgijo kvalifikaciją 

Paslaugų ir 

statybos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos 

 

1.2.3.2. Sudarytų 

pameistrystės sutarčių dalis 

(proc.) nuo vidutinio metinio 

mokinių, besimokiusių pagal 

formaliojo profesinio 

mokymo programas, 

skaičiaus 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

4 Sudaryta ne mažiau 

kaip 4 proc. 

pameistrystės 

sutarčių nuo 

vidutinio metinio 

mokinių, 

besimokiusių pagal 

formaliojo 

profesinio mokymo 

programas, 

skaičiaus 

Paslaugų ir 

statybos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos 

1.2.4. Gerinti 

ugdomąją veiklą, 

siekiant 

suinteresuotųjų šalių 

poreikių tenkinimo 

1.2.4.1. Centre mokymo 

programas baigusių asmenų 

dalyvavimas apklausose apie 

įsidarbinimą ir išlikimą darbo 

rinkoje (proc.) 

2023 m. 

birželio–

gruodžio 

mėn. 

91 Ne mažiau kaip 91 

proc. mokymo 

programas Centre 

baigusių asmenų 

dalyvavo 

apklausose apie 

įsidarbinimą ir 

išlikimą darbo 

rinkoje 

Paslaugų ir 

statybos 

skyriaus 

vedėjas 

 

Biudžeto 

lėšos 

1.2.4.2. Vykdytos darbdavių 

apklausos apie absolventų 

parengimo kokybę (vnt.) 

2023 m. 

birželio–

gruodžio 

mėn.  

1 Įvykdyta ne mažiau 

kaip 1 darbdavių 

apklausa apie 

absolventų 

parengimo kokybę 

Paslaugų ir 

statybos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos 
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1.2.5. Užtikrinti 

kokybės sistemos, 

atitinkančios ISO 

standarto 

reikalavimus, veikimą 

1.2.5.1.Centro veiklos 

atitinka tarptautinį ISO 

9001:2015 standartą 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn.  

1 Priežiūros audito 

išvada. Centro 

veikla atitinka 

tarptautinio ISO 

9001:2015 

standarto 

reikalavimus 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Biudžeto 

lėšos 

1.2.5.2. Atnaujintų KVS 

procesų, kurie efektyviai, 

mažiausiomis sąnaudomis 

sukuria paslaugas, 

atitinkančias suinteresuotų 

šalių keliamus reikalavimus, 

skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn.  

2 Atnaujinti ne 

mažiau kaip 2 KVS 

procesai, kurie 

efektyviai, 

mažiausiomis 

sąnaudomis sukuria 

paslaugas, 

atitinkančias 

suinteresuotų šalių 

keliamus 

reikalavimus 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Biudžeto 

lėšos 

1.2.6. Užtikrinti 

veiklos kokybę, 

naudojant 

pasidalytosios 

lyderystės principą, 

efektyvius stebėsenos 

ir grįžtamojo ryšio 

įrankius 

1.2.6.1. Stebėtų pamokų 

skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

68 Stebėtos ne mažiau 

kaip 68 pamokos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

skyrių vedėjai 

Biudžeto 

lėšos 

 

1.2.6.2. Vestų atvirų ir 

integruotų pamokų skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

42 Vestos ne mažiau 

kaip 42 atviros ir 

integruotos 

pamokos 

Gimnazijos 

skyriaus 

vedėjas, 

paslaugų ir 

statybos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos 
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1.2.6.3. Centro iniciatyvų, 

skatinančių pameistrystės 

plėtrą, skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

3 Pateiktos ne 

mažiau kaip 3 

iniciatyvos, 

skatinančios 

pameistrystės 

plėtrą 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Biudžeto 

lėšos 

 

1.2.6.4. Pažangių mokinių, 

besimokančių pagal 

pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas, dalis 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

90 Ne mažiau kaip 90 

proc. mokinių,  

besimokančių 

pagal pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

programas yra 

pažangūs 

Gimnazijos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos 

1.2.6.5. Pamokos kitose 

(netradicinėse) aplinkose 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

10 Suorganizuota 

mažiau kaip 10 

pamokų kitose 

(netradicinėse) 

aplinkose 

Gimnazijos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos 

1.2.6.6. Įvertintų mokinių 

dalis (proc.), kurių asmens 

įgytų kompetencijų 

įvertinimas yra „gerai“ (8 

balai) arba „labai gerai“ (9 

balai), arba „puikiai“ (10 

balų) 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

65 Ne mažiau kaip 65 

proc. mokinių 

asmens įgytų 

kompetencijų 

įvertinimas yra 

„gerai“ (8 balai) 

arba „labai gerai“ 

(9 balai), arba 

„puikiai“ (10 balų) 

Paslaugų ir 

statybos 

skyriaus 

vedėjas 

Suaugusiųjų 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos, 

ES lėšos, 

asmenų 

lėšos 

 1.2.7. Siekti geresnės 

profesinio mokymo 

programų 

įgyvendinimo 

kokybės, atitinkančios 

darbo rinkos poreikius 

1.2.7.1. Profesiniame 

mokyme taikomas efektyvių 

mokymo (-si) metodikų 

skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

1 Profesiniame 

mokyme taikoma 

ne mažiau kaip 1 

efektyvi mokymo 

(-si) metodika 

Paslaugų ir 

statybos 

skyriaus 

vedėjas 

Suaugusiųjų 

mokymo 

Biudžeto 

lėšos, 

ES lėšos, 

asmenų 

lėšos 
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skyriaus 

vedėjas 

1.2.7.2. Sukurtų nuotolinio 

mokymo priemonių skaičius. 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

2 Sukurtos nuotolinio 

mokymo 

priemonės 

„Kūčiukų gamybos 

technologija“ ir 

„Kuršėnų“ 

vyniotinio 

gamyba“ 

Paslaugų ir 

statybos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos 

1.2.8. Pasiruošti 

ugdymo turinio 

atnaujinimo (UTA) 

įgyvendinimui Centre 

1.2.8.1. Sudaryti ir įveiklinti 

UTA komandą, sudaryti 

sąlygas UTA Centre 

2023 m. 

vasario mėn. 

1 Parengtas Centro 

UTA įgyvendinimo 

planas, vyksta 

UTA 

įgyvendinimas  

Gimnazijos 

skyriaus 

vedėjas,  

bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

 

1.3. Didinti 

švietimo įtrauktį 

ir prieinamumą 

 
 

1.3.1. Didinti 

profesinio mokymo 

programų, skirtų 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

mokiniams, pasiūlą 

1.3.1.1. Pasiūlyta profesinio 

mokymo programų 

2023 m. 

birželio mėn.  

1 Pasiūlyta ne 

mažiau kaip 1 

profesinio mokymo 

programa 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

paslaugų ir 

statybos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos 

1.3.2. Vykdyti 

memorandumą dėl 

Centro pritaikymo 

negalią turintiems 

žmonėms 

1.3.2.1. Parengtas 

memorandumo įgyvendinimo 

planas 

2023 m. 

vasario mėn.  

1 Atliktas Centro 

pasirengimo 

įgyvendinti 

įtraukųjį ugdymą ir 

SUP turinčių 

mokinių mokymą 

įsivertinimas, 

nustatyti prioritetai, 

parengtas 

memorandumo 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

skyrių 

vedėjos 

Biudžeto 

lėšos 
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įgyvendinimo 

planas 

1.3.3. Organizuoti 

centro mokinių ir 

absolventų stažuotes 

užsienio profesinio 

mokymo įstaigose ir 

verslo įmonėse  

1.3.3.1. Pasirašyta dotacijos ir 

mokymosi sutarčių skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

60 Pasirašyta ne 

mažiau kaip 60 

dotacijos ir 

mokymosi  sutarčių 

Projektų 

vadovas 

Erasmus + 

programos 

lėšos  

1.3.4. Sudaryti sąlygas 

mokiniams turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių ir mažiau 

galimybių   dalyvauti 

stažuotėse  

1.3.4.1. Pasirašytų dotacijos ir 

mokymosi sutarčių skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

22 Pasirašytos ne 

mažiau kaip 22 

dotacijos ir 

mokymosi sutartys 

su mokiniais 

turinčiais 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

dalyvauti 

stažuotėse  

Projektų 

vadovas 

Erasmus + 

programos 

lėšos 

 

 1.3.4.2. Pasirašytų dotacijos ir 

mokymosi sutarčių skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

25 Pasirašytos ne 

mažiau kaip 22 

dotacijos ir 

mokymosi sutartys 

su mokiniais 

turinčiais mažiau 

galimybių 

dalyvauti 

stažuotėse  

Projektų 

vadovas 

Erasmus + 

programos 

lėšos 

 

1.3.5. Sisteminga 

mokinių mokymosi 

poreikių analizė, 

asmeninės mokymosi 

pažangos stebėsena 

1.3.5.1. Analizuojami 

ugdymo pažangos pusmečių 

ir metiniai rodikliai, 

rengiamos apibendrintos 

išvados 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

1 Parengta analizė, 

pristatyta 

metodinėje 

taryboje, mokytojų 

susirinkime 

Gimnazijos 

skyriaus 

vedėjas 

 

Biudžeto 

lėšos 
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1.3.6. Organizuoti ir 

plėsti karjeros 

planavimo veiklas 

1.3.6.1. Karjeros veiklų 

Centro mokiniams skaičius, 

vnt.  

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

10 Suorganizuota ne 

mažiau kaip 10 

karjeros veiklų 

Centro mokiniams: 

ne mažiau kaip 1 

„Sėkmės“ pamoka 

(susitikimas su 

buvusiais Centro 

mokiniais); ne 

mažiau kaip 3 

išvykos į „Utenos 

atvirąjį jaunimo 

centrą“ su 

skirtingomis 

mokinių grupėmis; 

išvyka į Lietuvos 

parodų kongresų 

centą Litexpo 

„Karjera & studijos 

2023“; 

ne mažiau kaip 1 

susitikimas su UŽT 

atstovais; ne 

mažiau kaip 3 

vizitai į įmones 

pagal ruošiamas 

profesijas; ne 

mažiau kaip 1 

susitikimas su 

įdarbinimo 

agentūros atstovais 

Karjeros 

specialistas 

Biudžeto 

lėšos, 

ES lėšos 

1.3.7. Plėsti bendrojo 

ugdymo ir profesinio 

mokymo prieinamumą 

1.3.7.1. Parengti Centro 

pasirengimo įgyvendinti 

2023 m. 

vasario mėn.  

1 Parengtas 

priemonių planas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Biudžeto 

lėšos 
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įtraukųjį ugdymą priemonių 

planą 

socialinis 

pedagogas 

1.3.7.2. Planuoti švietimo 

pagalbos specialistų ir 

pagalbos mokiniui darbuotojų 

poreikį ir jų darbo krūvį 

2023 m. kovo 

mėn.  

1 Pakoreguota 

Centro struktūra. 

Įsteigta specialiojo 

pedagogo 

pareigybė 

Direktorius Biudžeto 

lėšos 

1.3.7.3. Centro interneto 

svetainėje paviešinta 

informacija „Įtraukiojo 

ugdymo ir profesinio 

mokymo prieinamumas“ 

2023 m. 

vasario mėn.  

1 Paviešinta 

informacija Centro 

svetainėje 

Socialinis 

pedagogas 

Biudžeto 

lėšos 

1.4. Sudaryti 

sąlygas 

neįgaliems ir 

socialinę atskirtį 

patiriantiems 

asmenims įgyti 

darbo rinkai 

būtinas ir 

reikalingas 

kompetencijas 

bei profesinę 

kvalifikaciją 

1.4.1.Užtikrinti 

neįgaliųjų mokymą, 

atitinkantį šiuolaikinės 

darbo rinkos poreikius 

1.4.1.1. Dalyvauti Lietuvos 

užimtumo tarnybos 

vykdomuose suaugusiųjų 

profesinio mokymo 

projektuose ir neįgaliųjų 

profesinės reabilitacijos 

paslaugų pirkimo 

konkursuose 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

1 Dalyvauta ne 

mažiau kaip 1 

Lietuvos užimtumo 

tarnybos 

vykdomame 

suaugusiųjų 

profesinio mokymo 

ir neįgaliųjų 

profesinės 

reabilitacijos 

paslaugų pirkimo 

konkurse 

Suaugusiųjų 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos, ES 

lėšos 

1.4.2. Vykdyti 

neįgaliųjų profesinę 

reabilitaciją 

1.4.2.1. Neįgaliųjų 

profesinėje reabilitacijoje 

dalyvavusių asmenų skaičius. 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

6 Neįgaliųjų 

profesinėje 

reabilitacijoje 

dalyvavo ne 

mažiau kaip 6 

asmenys 

Suaugusiųjų 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos, ES 

lėšos 

1.5. Efektyvinti 

suaugusiųjų 

mokymą, 

siekiant 

1.5.1. Vykdyti 

suaugusiųjų tęstinio 

profesinio mokymo 

programas 

1.5.1.1. Suaugusiųjų 

tęstiniame profesiniame 

mokyme dalyvavusių asmenų 

skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

155 Ne mažiau kaip 

205 asmenys 

dalyvavo 

suaugusiųjų 

Suaugusiųjų 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos, ES 

lėšos, 
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veiksmingai 

panaudoti 

asmens 

gebėjimus, 

atliepti darbo 

rinkos poreikius 

užtikrinant 

galimybę 

mokytis visą 

gyvenimą 

tęstiniame 

profesiniame 

mokyme  

asmeninės 

lėšos 

1.5.2. Didinti 

suaugusiųjų tęstinio 

mokymosi galimybes, 

suteikiant asmenims 

didesnes profesines 

galimybes prisitaikyti 

prie naujų rinkos 

sąlygų 

1.5.2.1. Rengiamų ir 

atnaujinamų esamų formalių 

tęstinio suaugusiųjų mokymo 

(-si) programų skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

1 Atnaujinta ne 

mažiau kaip 1 

formaliojo tęstinio 

suaugusiųjų 

mokymo (-si) 

programa 

Suaugusiųjų 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos, ES 

lėšos, 

asmeninės 

lėšos 

1.5.3. Plėtoti 

mokymosi visą 

gyvenimą bei darbo 

patirties integralumą 

pameistrystės būdu 

1.5.3.1. Sudarytų 

pameistrystės sutarčių dalis 

(proc.) nuo vidutinio metinio 

mokinių, besimokiusių pagal 

suaugusiųjų tęstinio 

profesinio mokymo 

programas, skaičiaus 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

3,5 Sudaryta ne mažiau 

kaip 3,5 proc. 

pameistrystės 

sutarčių nuo 

vidutinio metinio 

mokinių, 

besimokiusių pagal 

suaugusiųjų 

tęstinio profesinio 

mokymo 

programas, 

skaičiaus 

Suaugusiųjų 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos, ES 

lėšos, 

asmeninės 

lėšos 

1.5.3.2. Programų, kurių 

mokymas organizuojamas 

pameistrystės forma, skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

2 Ne mažiau kaip 

pagal 2 formaliojo 

tęstinio profesinio 

mokymo 

programas, 

mokymas 

organizuojamas 

pameistrystės 

forma 

Suaugusiųjų 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos, ES 

lėšos 

1.6. Didinti 

neformaliojo 

1.6.1. Teikti 

neformaliojo 

1.6.1.1. Rengiamų ir 

atnaujinamų esamų 

2023 m. 

sausio–

4 Parengtos ir 

atnaujintos ne 

Suaugusiųjų 

mokymo 

Uždirbtos 

pajamos, 
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švietimo 

paslaugų 

įvairovę 

profesinio mokymo 

paslaugas 

neformaliojo profesinio 

mokymo programų ir 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programų/ kursų 

skaičius: 

gruodžio 

mėn. 

mažiau kaip 4 

neformaliojo 

profesinio mokymo 

ir/ar neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo 

programos / kursai 

skyriaus 

vedėjas 

ES lėšos, 

asmeninės 

lėšos 

1.6.1.2. Apmokytų asmenų 

pagal neformaliojo profesinio 

mokymo programas skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

10 Apmokyta ne 

mažiau kaip 10 

asmenų pagal 

neformaliojo 

profesinio mokymo 

programas 

Suaugusiųjų 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

ES lėšos, 

asmeninės 

lėšos 

1.7. Analizuoti 

situaciją darbo 

rinkoje, siekiant 

užtikrinti 

suaugusiųjų ir 

neįgaliųjų 

asmenų, 

baigusių 

profesinio 

mokymo 

programas, 

įsitvirtinimą 

darbo rinkoje  

1.7.1. Bendradarbiauti 

su verslo 

bendruomene, 

asociacijomis 

aiškinantis rinkos 

poreikius suaugusiųjų 

tęstiniam profesiniam 

mokymui (-si) 

1.7.1.1. Pasirašytų 

bendradarbiavimo sutarčių 

skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

1 Pasirašyta ne 

mažiau kaip 1 

bendradarbiavimo 

sutartis 

Direktorius 

Suaugusiųjų 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

Uždirbtos 

pajamos,  

ES lėšos 

1.7.2. Bendradarbiauti 

su socialiniais 

partneriais 

1.7.2.1. Pasirašytų 

bendradarbiavimo sutarčių 

skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

1 Pasirašyta ne 

mažiau kaip 1 

bendradarbiavimo 

sutartis 

Direktorius, 

suaugusiųjų 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

Uždirbtos 

pajamos 

1.7.3. Vykdyti 

baigusių mokymus 

asmenų apklausas apie 

įsidarbinimą ir 

išlikimą darbo rinkoje 

1.7.3.1. Atliktų baigusių 

mokymus suaugusiųjų ir 

neįgaliųjų asmenų apklausų 

apie įsidarbinimą ir išlikimą 

darbo rinkoje skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

1 Atlikta baigusių 

mokymus 

suaugusiųjų ir 

neįgaliųjų asmenų 

apklausa apie 

įsidarbinimą ir 

išlikimą darbo 

rinkoje 

Suaugusiųjų 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

Uždirbtos 

pajamos 
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1.7.4. Vykdyti 

darbdavių apklausas 

apie suaugusiųjų ir 

neįgaliųjų profesinio 

parengimo kokybę 

1.7.4.1. Atliktų darbdavių 

apklausų apie absolventų 

parengimo kokybę skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

1 Atlikta darbdavių 

apklausa apie 

absolventų 

parengimo kokybę 

Suaugusiųjų 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

Uždirbtos 

pajamos 

2 tikslas. Kurti tvarias ir saugias ugdymui (-si) ir darbui palankias erdves 

2.1. Įvertinus 

Centro 

finansinius 

išteklius diegti 

atsinaujinančius 

energijos 

šaltinius Centre  

 *2024 m. rodiklis    Direktorius, 

projektų 

vadovas, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Biudžeto 

lėšos 

+ SF lėšos  

2.2. Planuoti ir 

vykdyti 

viešuosius 

pirkimus 

2.2.1. Parengti viešųjų 

pirkimų planus ir 

kontroliuoti jų 

vykdymą 

2.2.1.1. Parengtas viešųjų 

pirkimų planas 

2023 m. kovo 

mėn.  

1 Parengtas 2023 m. 

viešųjų pirkimų 

planas 

Viešųjų 

pirkimų 

specialistas 

Biudžeto 

lėšos 

 

2.3. Užtikrinti 

emociškai 

saugią, 

tolerantišką 

mokymosi 

aplinką 

2.3.1. Išduoti 

mokiniams 

kompensuojamo 

važiavimo autobusais 

bilietus 

2.3.1.1. Mokiniams 

išduodami kompensuojamo 

važiavimo bilietai (atstumas 

40 km.), procentais 

2023 m. 

sausio–

birželio, 

rugsėjo–

gruodžio 

mėn. 

100 Išduoti 

kompensuojamo 

važiavimo bilietai 

Socialinis 

pedagogas 

Utenos 

rajono 

savivaldybė

s lėšos 
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2.3.2. Formuoti 

mokiniams sveikos 

gyvensenos įgūdžius 

2.3.2.1. Suorganizuotų 

paskaitų ir praktinių 

užsiėmimų mokiniams 

sveikos gyvensenos tema 

skaičius 

2023 m. 

sausio–

birželio, 

rugsėjo–

gruodžio 

mėn. 

3 Suorganizuotos ne 

mažiau kaip 3 

paskaitos ir 

praktiniai 

užsiėmimai 

mokiniams sveikos 

gyvensenos tema: 

„Sveika mityba. 

Nuo ko pradėti?”, 

„Asmens higiena 

mergaitėms”, 

„Saugi vasara” 

Socialinis 

pedagogas 

Biudžeto 

lėšos 

 

2.3.3. Teikti socialines 

pedagogines 

konsultacijas 

mokiniams 

2.3.3.1. Suteiktų konsultacijų 

mokiniams skaičius 

2023 m. 

sausio–

birželio, 

rugsėjo–

gruodžio 

mėn. 

100 Suteikta ne mažiau 

kaip 100 

konsultacijų 

mokiniams 

Socialinis 

pedagogas 

Biudžeto 

lėšos 

 

2.3.4. Organizuoti 

Vaiko gerovės 

komisijos darbą 

2.3.4.1. Suorganizuotų Vaiko 

gerovės komisijos posėdžių 

skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

8 Suorganizuoti ne 

mažiau kaip 8 

Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiai 

Socialinis 

pedagogas 

Biudžeto 

lėšos 

 

2.3.5. Vykdyti 

socialinius tyrimus 

Centre 

2.3.5.1. Įvykdytų socialinių 

apklausų skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

3 Atliktos ne mažiau 

kaip 3 socialinės 

apklausos : 

„I-jo kurso mokinių 

adaptacija ir 

tarpusavio 

santykiai mokymo 

centre ir 

bendrabutyje”, 

„Ar saugūs 

mokiniai mokymo 

Socialinis 

pedagogas 

Biudžeto 

lėšos 
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centre?” 

„Specialiųjų 

poreikių mokinių 

adaptacija, ugdymo 

(-si) poreikiai ir 

problemos 

mokymo centre”, 

„Mokinių žalingi 

įpročiai” 

2.3.6. Vykdyti 

prevencinę veiklą 

Centre 

2.3.6.1. Surengtų susitikimų 

su prevenciją vykdančių 

organizacijų atstovais 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

3 Suorganizuoti ne 

mažiau kaip 3 

susitikimai: 

2 susitikimai su 

Utenos visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistu temomis 

„Žalingų įpročių 

poveikis sveikatai” 

ir „Pirmosios 

pagalbos 

mokymai”; 

1 – su Lietuvos 

probacijos tarnybos 

Panevėžio regiono 

skyriaus, 

veikiančio Utenos 

rajono 

savivaldybės 

teritorijoje, 

specialistu 

Socialinis 

pedagogas 

Biudžeto 

lėšos 

 

2.3.6.2. Suorganizuotų 

prevencinių renginių skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

3 Suorganizuoti ne 

mažiau kaip 3 

prevenciniai 

renginiai: 

Socialinis 

pedagogas 

Biudžeto 

lėšos 
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sąmoningumo 

didinimo mėnesiui 

BE PATYČIŲ; 

Pasaulinės AIDS 

dienos 

paminėjimui; 

Pasaulinei dienai 

BE TABAKO 

paminėti 

2.3.6.3. Mokinių, 

dalyvaujančių 

psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencinėje 

programoje “Savu keliu” ir 

socialinių ir emocinių 

kompetencijų bei asmenybės 

ugdymo LIONS QUEST 

“Raktai į sėkmę” 

prevencinėje programoje, 

skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

9–12 

klasių 

mok. 

9–12 kl. mokiniai 

dalyvauja 

psichoaktyviųjų 

medžiagų 

vartojimo 

prevencinėje 

programoje “Savu 

keliu” ir socialinių 

ir emocinių 

kompetencijų bei 

asmenybės ugdymo 

LIONS QUEST 

“Raktai į sėkmę” 

prevencinėje 

programoje 

Socialinis 

pedagogas 

Biudžeto 

lėšos 

 

2.3.7. Teikti 

materialinę paramą 

socialiai remtiniems 

pažangiems 

mokiniams 

2.3.7.1. Socialiai remtinų 

pažangių mokinių, gavusių 

materialinę paramą, skaičius 

procentais 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

100 100 proc. socialiai 

remtinų pažangių 

mokinių gauna 

materialinę paramą 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Biudžeto 

lėšos 

2.4. Mo-

dernizuoti 

mokymo (-si) 

infrastruktūrą 

2.4.1. Baigti renovuoti 

Centro mokomąjį 

pastatą  

2.4.1.1. Įgyvendinti iš 

Europos Sąjungos fondų lėšų 

bendrai finansuojamą 

projektą 04.3.1-VIPA-T-113-

02-0009 „Utenos regioninio 

2023 m. 

sausio–

rugsėjo mėn. 

60 proc.  Įgyvendintas 

projektas, 

renovuotas pastatas 

Projektų 

vadovas, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

ES + 

skolintos 

lėšos. 



17 
 

profesinio mokymo centro 

pastato, esančio Aukštaičių g. 

5, Utenoje, modernizavimas”  

 

2.4.2. Įsigyti 

vadovėlių ir mokymo 

priemonių 

2.4.2.1. Įsigyta vadovėlių ir 

mokymo priemonių, Eurais 

2023 m. 

sausio–

rugsėjo mėn. 

3000 Įsigyta vadovėlių ir 

mokymo priemonių 

ne mažiau kaip už 

3000 Eur 

Bibliotekos 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos 

2.4.3. Įsigyti naujausią 

praktinio mokymo 

įrangą ir įrankius 

2.4.3.1. 2024* m. rodiklis      

2.4.4. Įsigyti naujausią 

IT mokymo (-si) 

įrangą 

2.4.4.1. Aprūpintų auditorijų 

nauja IT įranga skaičius 
2023 m. 

birželio mėn.  

1 Atnaujinta IT 

įranga 12 kab. 

(Neįgaliųjų 

profesinės 

reabilitacijos 

centras) 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Biudžeto 

lėšos, 

ES lėšos 

2.4.4.2. Mokytojų dalis, 

aprūpintų IT įranga, 

procentais 

2023 m. 

sausio–

rugsėjo mėn. 

80 Ne mažiau kaip 80 

proc. mokytojų 

aprūpinti reikalinga 

IT įranga 

IT 

specialistas, 

paslaugų ir 

statybos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos, 

ES lėšos, 

uždirbtos 

pajamos 

2.4.5. Mokymo 

Centro statinių 

renovacija, patalpų ir 

inventoriaus 

atnaujinimas 

2.4.5.1. Atnaujintų teorijos, 

praktinio mokymo dirbtuvių, 

laboratorijų skaičius 

2023 m. 

sausio–

rugsėjo mėn. 

1 Atnaujintas 116 

kab.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Biudžeto 

lėšos, 

ES lėšos, 

uždirbtos 

pajamos 

2.4.5.2. 2024* m. rodiklis    Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Biudžeto 

lėšos, 

uždirbtos 

pajamos 

2.4.5.3. Atnaujintos Centro 

pastatų aplinkos (vejos, 

gėlynai ir kt.) 

2023 m. 

liepos mėn. 

1 Atnaujinti gėlynai 

prie pagrindinio 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Biudžeto 

lėšos, 
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Centro pastato ir 

Centro kiemelyje 

uždirbtos 

pajamos 

2.4.5.4. 2024* m. rodiklis 
 

   Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Biudžeto 

lėšos, 

uždirbtos 

pajamos 

2.4.5.5. Atnaujinti tualetus, 

koridorius Centro 

pagrindiniame pastate 

(Aukštaičių g. 5) 

2023 m. 

vasario–

gruodžio 

mėn.  

2 Atnaujinti 1-ojo 

aukšto tualetai 

Centro 

pagrindiniame 

pastate (Aukštaičių 

g. 5) 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Biudžeto 

lėšos, 

uždirbtos 

pajamos 

2.4.6. Atlikti 

patikėjimo teise 

valdomo ir nuosavo 

ilgalaikio turto 

naudojimo 

efektyvumo analizę 

2.4.6.1. Atlikti patikėjimo 

teise valdomo ir nuosavo 

ilgalaikio turto naudingumo 

analizę 

 

2023 m. kovo 

mėn.  

1 Atlikta analizė, 

ataskaita pateikta 

svarstymui Centro 

taryboje 

(savivaldos 

institucija) 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Uždirbtos 

pajamos 

2.4.6.2. Įvertinti Centro 

turimų transporto priemonių 

būklę ir efektyvų 

panaudojimą 

2023 m. kovo 

mėn. 

1 Atlikta analizė, 

ataskaita pateikta 

svarstymui Centro 

taryboje 

(savivaldos 

institucija) 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Uždirbtos 

pajamos 

2.4.7. Atlikti 

šiluminės trasos tinklo 

perdavimą šilumos 

tinklams 

2.4.7.1. Parengti dokumentus 

šiluminės trasos tinklo 

perdavimui šilumos tinklams 

2023 m. 

vasario–

gruodžio 

mėn. 

1 Šiluminės trasos 

projekto 

išpildomosios 

nuotraukos 

užbaigimas ją 

skaitmenizuojant. 

Šiluminės trasos 

tinklo kadastriniai 

matavimai 

(inventorizacija).  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Biudžeto 

lėšos, 

uždirbtos 

pajamos 
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Atskirtų turtinių 

vienetų – pastato ir 

šiluminės trasos 

teisinis 

registravimas 

2.5. Gerinti 

gyvenimo 

sąlygas Centro 

bendrabutyje 

2.5.1. Remontuoti 

bendrabučio 

gyvenamąsias 

patalpas, esančias 

Aukštaičių g. 7, 

Utena, remontą 

2.5.1.1. Suremontuoti 

kambarius bendrabutyje 

2023 m. 

vasario–

gruodžio 

mėn. 

10 Suremontuoti 201 

ir 210 kambariai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Uždirbtos 

pajamos, 

biudžeto 

lėšos, 

ES lėšos 

2.5.2. Renovuoti 

bendrabučio išorines 

sienas 

2.5.2.1. 2024* m. rodiklis    Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Uždirbtos 

pajamos, 

biudžeto 

lėšos, 

ES lėšos 

2.5.3. Atnaujinti 

susidėvėjusius baldus, 

čiužinius Centro 

bendrabutyje 

2.5.3.1. Įsigyti naujų lovų ir 

čiužinių 

2023 m. 

birželio–

rugpjūčio 

mėn.  

15 Įsigyta ne mažiau 

kaip 15 lovų ir 

čiužinių 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Uždirbtos 

pajamos, 

ES lėšos 

2.5.3.2. Įsigyti naujų spintelių 2023 m. 

balandžio–

rugpjūčio 

mėn.  

16 Įsigyta ne mažiau 

kaip 16 spintelių 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Uždirbtos 

pajamos, 

biudžeto 

lėšos 

3 tikslas. Kurti skaidrumo ir atskaitomybės principais besivadovaujančią organizaciją ir įtraukią, besimokančią, socialiai atsakingą bendruomenę 

3.1. Organizuoti 

tikslingą 

pedagoginio ir 

nepedagoginio 

personalo 

3.1.1. Užtikrinti 

pedagoginių 

darbuotojų 

kompetencijų bei 

kvalifikacijos 

tobulinimą, siekiant 

3.1.1.1. Bendrojo ugdymo 

mokytojų kompetencijų bei 

kvalifikacijos tobulinimo 

valandų skaičius per metus 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

40 Bendrojo ugdymo 

mokytojai tobulino 

kvalifikaciją ne 

mažiau kaip 40 val. 

(už 1 etato darbo 

krūvį) per metus 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Biudžeto 

lėšos, 

uždirbtos 

pajamos 
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kvalifikacijos 

tobulinimą 

 

 

 

profesinio mokymo, 

bendrojo ugdymo 

paslaugų kokybės 

užtikrinimo ir mokinių 

mokymosi pažangos 

3.1.1.2. Profesijos mokytojų, 

tobulinusių technologines 

kompetencijas, skaičius  

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

3 Ne mažiau kaip 3 

profesijos 

mokytojai tobulino 

technologines 

kompetencijas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Biudžeto 

lėšos, 

uždirbtos 

pajamos 

 

3.1.1.3. Profesijos mokytojų 

didaktinių kompetencijų 

tobulinimo valandų skaičius 

per metus 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

40 Profesijos 

mokytojai tobulino 

kvalifikaciją ne 

mažiau kaip 40 val. 

per metus 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Biudžeto 

lėšos, 

uždirbtos 

pajamos 

 

3.1.1.4. Organizuoti 

mokymus švietimo pagalbos 

specialistams ir kitiems 

pedagoginiams darbuotojams, 

dirbantiems su SUP 

mokiniais 

2023 m. 

kovo–

gruodžio 

mėn. 

1 Visi Centro 

švietimo pagalbos 

specialistai 

dalyvavo bent 

vienuose 

mokymuose 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Biudžeto 

lėšos, 

uždirbtos 

pajamos 

 

3.1.2. Organizuoti 

profesinio mokymo 

srities mokytojų ir 

administracijos 

darbuotojų stažuotes 

užsienyje  

3.1.2.1. Pasirašytų Erasmus + 

mobilumo sutarčių  skaičius  

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

10 Pasirašyta ne 

mažiau kaip 10 

Erasmus+ 

mobilumo sutarčių 

Projektų 

vadovas, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Erasmus + 

lėšos  

3.1.2.2. Įgyvendinant 

Erasmus + programos 

partnerysčių projektą 

„Creating a hybrid learning 

model „Holiday pastries of 

different nations” No 2021 -

EE01-KA220-VET-

000025709 mokymuose 

užsienyje dalyvavusių 

mokytojų skaičius  

 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

4 Erasmus + 

programos 

partnerysčių 

projekte „Creating 

a hybrid learning 

model „Holiday 

pastries of different 

nations” No 2021 -

EE01-KA220-

VET-000025709  

mokymuose 

dalyvavo 4 

mokytojai 

Projektų 

vadovas, 

paslaugų ir 

statybos 

skyriaus 

vedėjas 

 

Erasmus + 

lėšos 
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3.1.3. Administracijos 

darbuotojų 

komandinio darbo ir 

vadybinių 

kompetencijų 

tobulinimo 

organizavimas 

3.1.3.1. Administracijos 

darbuotojų, tobulinusių 

vadybines ir komandinio 

darbo kompetencijas, dalis 

procentais 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

94 Ne mažiau 94 proc. 

administracijos 

darbuotojų tobulino 

vadybines ir 

komandinio darbo 

kompetencijas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškiej

i ištekliai,  

biudžeto 

lėšos 

3.2. Plėsti ir 

tobulinti Centro 

viešinimo ir 

informavimo 

sistemą 

 

 

 

 

3.2.1. Informacijos 

apie Centro veiklas 

viešinimas 

(straipsniai, video 

reportažai, reklaminė 

atributika, socialiniai 

tinklai) 

3.2.1.1. Įgyvendintų 

priemonių procentas 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

90 Parengta ne mažiau 

kaip 7 straipsniai 

apie Centrą 

rajoninėje ir 

respublikinėje 

spaudoje. 

Parengta ne mažiau 

kaip 1 reportažas 

televizijoje. 

Nuolat atnaujinama 

informacija apie 

Centro veiklą 

Centro 

internetinėje 

svetainėje. Ne 

mažiau kaip 140 

naujienų per metus. 

Ne mažiau kaip 

240 naujienų per 

metus Centro 

Facebook 

paskyroje. 

Facebook sekėjų 

skaičius – 3500. 

100 procentų 

įvykdytas mokinių 

priėmimo planas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

skyrių 

vedėjos 

Žmogiškiej

i ištekliai,  

biudžeto 

lėšos 
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3.2.2. Organizuoti 

Erasmus + programos 

gerosios patirties 

sklaidą  

3.2.2.1. Suorganizuotų 

renginių skaičius  

2023 m. 

gegužės–

gruodžio 

mėn. 

2 Suorganizuoti du  

Erasmus+ 

programos gerosios 

patirties sklaidos 

renginiai 

Projektų 

vadovas, 

projektuose 

dalyvavę 

mokytojai 

Žmogiškiej

i ištekliai,  

ES lėšos 

3.2.3. Vidinės 

komunikacijos 

vykdymas naudojant 

Office 365 

3.2.3.1. Centro darbuotojų, 

naudojančių Office 365 

vidinei komunikacijai, 

procentas 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

90 Ne mažiau kaip 90 

proc. Centro 

darbuotojų, 

naudoja Office 365 

vidinei 

komunikacijai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Biudžeto 

lėšos 

3.2.4. Didinti Centro 

atsparumą korupcijai 

3.2.4.1. Vykdyti Centro 

atsparumo korupcijai 

priemones 

2023 m. 

gegužės–

gruodžio 

mėn. 

1 Įvertintas Centro 

atsparumo 

korupcijai lygis 

(toliau – AKL). 

Pagal AKL 

įvertinimo 

rezultatus 

nustatytos 

tobulintinos sritys. 

Patvirtinta AKL 

nustatymo išvada, 

patalpinta Centro 

interneto svetainėje 

Gimnazijos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos 

3.3. Plėtoti 

tarptautiškumą 

ir nacionalinį 

mobilumą 

3.3.1. Skatinti 

užsienio šalių mokinių 

ir mokytojų, ekspertų 

iš verslo įmonių 

atvykstamąjį 

mobilumą Centre  

3.3.1.1. Pasirašytų sutarčių su 

mokiniais skaičius  

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

8 Pasirašyta ne 

mažiau kaip 8 

sutartys 

Projektų 

vadovas  

Erasmus + 

lėšos  

3.3.1.2. Pasirašytų sutarčių su 

užsienio šalių mokytojais ir 

ekspertais skaičius  

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

3 Pasirašyta ne 

mažiau kaip 3 

sutartys 

Projektų 

vadovas 

Erasmus + 

lėšos 

 



23 
 

3.3.2. Skatinti šalies 

profesinių mokymo 

institucijų mokinių ir 

mokytojų 

atvykstamąjį 

mobilumą 

sektoriniuose 

centruose 

3.3.2.1. Priimtų mokinių, 

įgyvendinant projektą Nr. 

09.4.1-ESFA-T-736-02-0012 

„Praktika Utenos prekybos 

sektoriniame praktinio 

mokymo centre“, skaičius 

2023 m. 

sausio–

birželio mėn. 

50 Įgyvendinant 

projektą Nr. 09.4.1-

ESFA-T-736-02-

0012  „Praktika 

Utenos prekybos 

sektoriniame 

praktinio mokymo 

centre“ priimtų ne 

mažiau kaip 50 

mokinių 

Projektų 

vadovas, 

paslaugų ir 

statybos 

skyriaus 

vedėjas 

 

Europos 

socialinio 

fondo lėšos  

3.3.3. Stiprinti Centro 

gebėjimus vykdyti 

kokybiškus mobilumo 

projektus, ugdyti 

bendruosius 

gebėjimus ir 

universaliuosius 

įgūdžius, ypač kalbų 

mokėjimą  

3.3.3.1. Atnaujinta 

išvykstamojo ir atvykstamojo 

mobilumo tvarkos  

2023 m. 

sausio–

birželio mėn. 

1 Atnaujintos 

išvykstamojo ir 

atvykstamojo 

mobilumo tvarkos 

Projektų 

vadovas 

 

Biudžeto 

lėšos  

3.3.3.2. Mokytojų 

dalyvavusių užsienio kalbos 

mokymo kursuose skaičius  

2023 m. 

sausio–

birželio mėn. 

4 Ne mažiau kaip 4 

mokytojai 

dalyvavo užsienio 

kalbos mokymo 

kursuose 

Projektų 

vadovas 

 

Erasmus + 

programos 

lėšos  

3.4. Plėtoti 

bendradarbiavi

mą su 

socialiniais 

partneriais, 

įvairiomis 

suinteresuoto-

mis šalimis 

3.4.1. Plėtoti veiklas 

su verslo 

asociacijomis ir 

darbdavių atstovais 

specialistų rengimo ir 

kompetencijų 

vertinimo srityse 

3.4.1.1. Suorganizuotų 

bendrų su sektorinėmis 

asociacijomis renginių 

(konferencijos, susitikimai, 

seminarai) skaičius 

2023 m. 

sausio–

birželio mėn. 

2 Suorganizuoti ne 

mažiau kaip 2 

bendri renginiai 

(konferencijos, 

susitikimai, 

seminarai) su 

sektorinėmis 

asociacijomis  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Biudžeto 

lėšos, 

uždirbtos 

pajamos 

 

3.4.2. Bendradarbiauti 

su aukštosiomis 

mokyklomis, 

profesinio mokymo, 

bendrojo ugdymo 

3.4.2.1. Mokymo įstaigų, su 

kuriomis pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys, 

skaičius 

2023 m. 

sausio–

birželio mėn. 

 

4 Pasirašytos 

bendradarbiavimo 

sutartys su 4 

mokymo įstaigomis 

Direktorius Biudžeto 

lėšos, 

uždirbtos 

pajamos 
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įstaigomis mokymo ir 

ugdymo tobulinimo 

srityse 

3.4.2.2. Renginių, kurie 

organizuojami kartu su 

aukštosiomis mokyklomis, 

profesinio mokymo, bendrojo 

ugdymo įstaigomis, skaičius 

2023 m. 

sausio–

birželio mėn. 

 

1 Suorganizuotas 

renginys kartu su 

aukštosiomis 

mokyklomis, 

profesinio mokymo 

ar bendrojo 

ugdymo įstaigomis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Biudžeto 

lėšos 

3.4.3. Bendradarbiauti 

su seniūnijomis, 

vietos 

bendruomenėmis 

3.4.3.1. Renginių, kurie 

organizuojami kartu su 

seniūnijomis, vietos 

bendruomenėmis, skaičius 

2023 m. 

sausio–

birželio mėn. 

 

1 Suorganizuotas 

renginys kartu 

seniūnijomis, 

vietos 

bendruomenėmis 

Direktorius Biudžeto 

lėšos 

3.4.4. Bendradarbiauti 

su Užimtumo 

tarnybomis 

suaugusiųjų profesinio 

mokymo ir vertinimo 

srityse 

3.4.4.1. Užimtumo tarnybų 

klientų, kuriems suteiktos 

Centro profesinio mokymo 

paslaugos, skaičius 

2023 m. 

sausio–

birželio mėn. 

 

40 Apmokyta ne 

mažiau kaip 40 

užimtumo tarnybos 

siųstų klientų 

Suaugusiųjų 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

ES lėšos 

3.4.5. Efektyvinti 

komunikavimo su 

mokinių tėvais 

sistemą 

3.4.5.1. Atnaujinta 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo su mokinių 

tėvais sistema 

2023 m. 

birželio mėn. 

 

1 Atnaujinta tvarka Gimnazijos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos 

3.4.5.2. Pagerėjusio 

komunikavimo su mokinių 

tėvais, dalis procentais. 

2023 m. 

rugsėjo–

gruodžio 

mėn. 

 

10 Atlikta tėvų 

anketinė apklausa 

(10 proc. pagerėjo 

komunikavimas su 

mokinių tėvais) 

Gimnazijos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos 

3.5. Plėtoti ir 

kurti 

bendravimo, 

bendradarbiavi

mo, mokymosi  

3.5.1. Profesinio 

meistriškumo 

konkursai 

3.5.1.1. Organizuota 

profesinio meistriškumo 

konkursų 

2023 m. 

vasario–

gruodžio 

mėn. 

 

1 Suorganizuotas 

tarptautinis 

konditerių 

profesinio 

meistriškumo 

konkursas 

Paslaugų ir 

statybos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos 
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kartu ir 

vieniems iš kitų 

kultūrą  

 

3.5.1.2. Dalyvauta kitų įstaigų 

(verslo, asociacijų ir kt.) 

profesinio meistriškumo 

konkursuose 

2023 m. 

vasario–

gruodžio 

mėn. 

 

2 Sudalyvauta 2 kitų 

įstaigų 

organizuojamuose 

(verslo, asociacijų 

ir kt.) profesinio 

meistriškumo 

konkursuose 

Paslaugų ir 

statybos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos 

3.5.2. Renginiai 

Centro bendruomenei 

(tradiciniai renginiai, 

parodos, mugės, 

išvykos) 

3.5.2.1. Suorganizuotų 

renginių skaičius 

2023 m. 

vasario–

gruodžio 

mėn. 

 

2 Suorganizuoti 

renginiai: 

„Velykinio torto 

gamyba“, „Verbų 

pynimas“ 

Skyrių 

vedėjai 

Biudžeto 

lėšos 

3.5.3. Savivaldos 

institucijų bei 

metodinių grupių 

veikla 

3.5.3.1. Savivaldos institucijų 

posėdžiai, kuriuose teikiami 

pasiūlymai dėl Centro veiklos 

efektyvinimo 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

1 Kryptingai 

organizuota 

savivaldos 

institucijų veikla 

Centro tarybų 

(Kolegialaus 

ir savivaldos) 

pirmininkai, 

mokinių 

tarybos 

pirmininkas 

Biudžeto 

lėšos 

3.5.3.2. Metodinių grupių 

posėdžiai, kuriuose teikiami 

pasiūlymai mokymo procesui 

gerinti 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

2 Pateikti ne mažiau 

kaip 2 siūlymai 

mokymo proceso 

gerinimui 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Biudžeto 

lėšos 

3.5.3.3. Įtraukti SUP turinčių 

mokinių tėvus (globėjus, 

rūpintojus) į Centro 

savivaldos Tarybą 

2023 m. 

rugsėjo mėn.  

1 Suorganizuotas 

tėvų (globėjų, 

rūpintojų) 

susirinkimas 

Direktorius Biudžeto 

lėšos 

3.6. Plėtoti 

projektinę veiklą 

 

 

 

3.6.1. Rengti paraiškas 

ir dalyvauti 

nacionaliniuose, ES, 

SF projektuose 

3.6.1.1. Parengtų projektų 

skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

 

5 Parengti projektus 

„Profesinio 

mokymo 

pameistrystės 

forma 

įgyvendinimas” ir 

Projektų 

vadovas 

Paslaugų ir 

statybos 

skyriaus 

vedėjas 

Biudžeto 

lėšos,  

gaunamos 

pajamos 
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„Asmenų, 

besimokančių 

pagal formaliojo 

profesinio mokymo 

programas, 

praktinis mokymas 

sektoriniame 

praktinio mokymo 

centre“. 
Teikti paraišką 

sporto projektams, 

finansuojamiems 

pagal sporto 

rėmimo fondo 

programą, 

projektams 

„Galimybių 

mokytis profesinio 

mokymo programų 

modulius 

sudarymas“ ir  

„Eksperimentinių 

profesinio mokymo 

programų 

plėtojimas“  

Suaugusiųjų 

mokymo 

skyriaus 

vedėjas 

3.6.2.Rengti ir 

dalyvauti 

tarptautiniuose 

projektuose 

3.6.2.1. Parengtų paraiškų ir 

vykdomų projektų skaičius 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

2 Parengtos 

paraiškos ir 

vykdomi ne mažiau 

kaip 2 projektai 

Projektų 

vadovas 

Biudžeto 

lėšos,  

ES lėšos, 

gaunamos 

pajamos 

3.6.2.2. Rengti paraiškas ir 

dalyvauti partneriais 

tarptautiniuose projektuose 

2023 m. 

sausio–

gruodžio 

mėn. 

2 Parengtos 

paraiškos ir 

dalyvaujama 

partneriais ne 

Projektų 

vadovas 

Biudžeto 

lėšos,  

ES lėšos, 



27 
 

 mažiau kaip 2 

tarptautiniuose 

projektuose  

gaunamos 

pajamos 

                                                                         _____________________________________________________________________   

PRITARTA 

Centro tarybos posėdžio 

2023 m. sausio 24 d. 

protokoliniu nutarimu Nr,. CT-1 


