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1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 
     Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro ( toliau Centro) strateginio švietimo plano 
įgyvendinimo 2020 metų veiklos programa remiasi 2019−2021 metų Centro veiklos strategija, 
kartu glaudžiai siejasi su Centro 2017−2021 m. tarptautinio bendradarbiavimo strategija. Joje 
siekiama sutelkti Centro bendruomenės pastangas plėtoti visapusę, vientisą ir rentabilią mokymosi 
visą gyvenimą sistemą, atitinkančią valstybės strateginius tikslus ir asmenybės poreikius. Centras 
šiandien turi geras sąlygas bendradarbiauti su užsienio šalių partneriais, keistis gerąja darbo 
patirtimi. 
Centro vizija – modernus aptarnavimo paslaugų technologinių kompetencijų suteikimo bei vertinimo 
centras. 
Centro misija – būti lyderiu Vilniaus regione ruošiant aukštos kvalifikacijos paslaugų sferos specialistus,            
suteikti jiems kokybišką įvairių lygių profesinį bei vidurinį išsilavinimą. Puoselėti mokinių kūrybinius            
gebėjimus. Ugdyti atsakingą, sąmoningą, pilietišką, iniciatyvią, verslią asmenybę. 

2020 metų Centro veiklos programoje buvo numatyti trys pagrindiniai tikslai : 
1. Centro patrauklumo didinimas, stiprinant sąsajas su socialiniais partneriais, 

bendruomeniškumo puoselėjimas. 
2. Vidurinio ir profesinio mokymo kokybės plėtotė. 
3. Bendruomenės narių kompetencijų vertinimas.  

Visą 2020 metų centro veiklos programą galima stebėti 
https://vpvpmc.lt/veikla/planavimo-dokumentai.html 
Pagrindinius 2020 metų centro mokinių mokymosi pasiekimus galima stebėti 
https://vpvpmc.lt/images/dokumentai/planavimo-dokumentai/2020/20201.pdf 

 
 

Metų užduotys (toliau – 
užduotys) Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 
rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 
vertinama, ar 

nustatytos užduotys 
įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 
rodikliai 

1.1.Užtikrinti įvairiais 
būdais įgyjamų 
kompetencijų pagal 

Augantis 
mokymo 

Naujų 1-2 
modulinių 
profesinio 

Mokinių skaičius 
2019-2020 m.m. išaugo iki 
1150. Pradėtos 4 naujos 

https://vpvpmc.lt/veikla/planavimo-dokumentai.html
https://vpvpmc.lt/images/dokumentai/planavimo-dokumentai/2020/20201.pdf


 
2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

 
 
3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

 

modulines profesinio 
mokymo programas 
įgyvendinimą. Plėsti 
programų pasiūlą. 

programų 
skaičius 

mokymo 
programų 
įdiegimas 

modulinės mokymo 
programos. 

1.2.Plėtoti 
įgyvendintą  Kokybės 
vadybos sistemą, 
atitinkančią  ISO 
9001: 20015 standarto 
reikalavimus, ir nuolat 
gerinti jos 
rezultatyvumą ir 
efektyvumą. 

Teigiamas 
auditoriaus 
(išorės) veiklos 
įvertinimas 2020 
metų gegužės 
mėn 

Pratęstas 
sertifikato 
galiojimas pagal 
ISO 9001:2015 
standartą 

Pratęstas sertifikato 
galiojimas pagal ISO 
9001:2015 standartą. 
Sertifikatas baigia galioti  
2022-05-16 

1.3.Užtikrinti įvairiais 
būdais įgytų 
kompetencijų ir 
kvalifikacijų 
vertinimo užduočių 
sukūrimą  paslaugų, 
paslaugų 
administravimo, 
įstaigų aptarnavimo ir 
saugos užtikrinimo, 
socialinių paslaugų, 
švietimo  sektoriams. 

Įgyvendinamas 
projektas 
„Įvairiais būdais 
įgytų 
kompetencijų ir 
kvalifikacijų 
vertinimo ir 
pripažinimo 
sistemos 
tobulinimas“ (Nr. 
09.4.1-ESFA-V-7
34-02-0001) 

Sukurti 
kompetencijų 
vertinimo teorinės 
dalies klausimai 
ir suvesti į 
specialią 
duomenų bazę. 

Sukurti klausimai 
kompetencijų vertinimui 
pagal: 
 Auklės (IV), Ikimokyklinio 
ugdymo pedagogo padėjėjo 
(IV), Apsaugos darbuotojo 
(III),  
Apsaugos vadovo (IV), 
(IV), Socialinio darbuotojo 
padėjėjo (III, IV) Biuro 
administratoriaus (IV) 
Užduotys sukeltos į sistemą. 
Patalpų administratoriaus 
(IV).  

1.4. Plėtoti darbą su 
socialiniais 
partneriais. 

Sukurtas 
socialinių 
partnerių registras 

Kiekviena 
mokymo 
programa dirba 
kartu su 3-4 
socialiniais 
partneriais. 

Sudarytas socialinių 
partnerių katalogas pagal 
centre vykdomas profesinio 
mokymo programas. 
Kiekviena mokymo 
programa turi ne mažiau 4 
socialinių partnerių. 

Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1.  

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
3.1. Valdyti centro darbą karantino metu, organizuoti 
nuotolini mokymą. 

Darbas centre karantino laikotarpiu buvo 
koordinuojamas. Centro darbas nenutrūko. 
Atliekamos veiklos viešinamos svetainėje 
www.vpvpmc.lt, 
https://vpvpmc.lt/nuotolinis-mokymas.html 

http://www.vpvpmc.lt/

