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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (toliau – Centras) kokybės vadybos sistemos 

apraše (toliau – Aprašas) apibrėžiama Centro kokybės vadybos sistema (toliau – KVS), skirta veiklai, 

susijusiai su kokybe, valdyti. KVS aprašas yra pagrindinis dokumentas diegiant, prižiūrint ir 

atnaujinant KVS. Apraše nustatyti reikalavimai privalomi visiems Centro darbuotojams. 

2. KVS aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Profesinio mokymo įstatymu, 

Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo Europos bendrosios sąrangos (CQAF) kokybės užtikrinimo 

rekomendacijomis, Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacine sistema (toliau – 

EQAVET),  Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modeliu (EFQM), Bendruoju vertinimo 

modeliu (BVM), ISO 9001:2015 standartu, Centro strategija bei įstatais, kitais LR teisės aktais, 

reglamentuojančiais profesinį mokymą ir jo kokybę. 

3. Centras atsako už savo veiklos kokybę, puoselėja kokybės kultūrą. Siekiama, kad KVS 

tenkintų mokinių, Centro darbuotojų, absolventų, darbdavių, kitų socialinių dalininkų interesus ir 

poreikius.  

4.  Kokybei teikiamas prioritetas visose Centro veiklos srityse. Kiekvienas Centro 

bendruomenės narys atsako už teikiamų mokymo paslaugų kokybę.  

 

II. SĄVOKOS 

 

5. Apraše vartojamos šios sąvokos ir sutrumpinimai:  

5.1. Klientas – besimokantysis;  

5.2. Kokybės vadybos sistema (KVS) – vadybos sistema, skirta Centro veiklai, susijusiai su 

kokybe, valdyti;  

5.3. Kokybės vadybos sistemos aprašas – dokumentas, kuriame aprašyta Centro kokybės 

vadybos sistema;  

5.4. Kokybės politika – aprašyti Centro ketinimai ir kryptys, susiję su veiklos kokybės 

užtikrinimu ir gerinimu;  

5.5. Kokybės kultūra – Centro vertybių, nuostatų, įsitikinimų ir lūkesčių visuma, įpareigojanti 

bendruomenės narius būti intelektualiai ir socialiai atsakingais už savo veiklą, prisiimti asmeninę 

atsakomybę už savo sprendimus ir siekti nuolatinės pozityvios asmenybės ir elgsenos kaitos;  

5.6. Koregavimo veiksmas – veiksmas, atliekamas siekiant pašalinti neatitiktį ar jos priežastį;  

5.7. Neatitiktis – neatitikimas nustatytiems reikalavimams (konkretaus standarto, reikalavimo 

ar kito kriterijaus neatitikimas), kuriam būtinas koregavimas; 

5.8. Procedūra – nustatyta veiklos ar proceso vykdymo tvarka;  

5.9. Procesas – tarpusavyje susijusių ar sąveikaujančių veiklų visuma;  

http://www.laivininkumokykla.lt/doc/KVS/KLM%20KVS%20APRA.doc
http://www.laivininkumokykla.lt/doc/KVS/KLM%20KVS%20APRA.doc
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5.10. Rizika – ryžtas veikti, žinant kad yra tikimybė nepasiekti tikslo; sprendimų priėmimo 

situacija, kurioje įmanomas galimų rezultatų kintamumas ir egzistuoja tikimybė jiems kisti; 1 

5.11. Socialiniai dalininkai – asmenys, asmenų grupės ar organizacijos, suinteresuotos Centro 

veiklos kokybe ir galinčios daryti jai įtaką (mokiniai, mokytojai, darbdaviai, besimokančiųjų tėvai, 

kitos mokymo įstaigos, kiti asmenys ir pan.)2; 

5.12. Tikslas – su veiklos gerinimu susijęs pamatuojamas siekis, grindžiamas kokybės gaire;  

5.13. Vadovybė – direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas 

infrastruktūrai;  

5.14. Vertinamoji analizė – Centro veiklos ataskaita – visapusiškas veiklos nagrinėjimas, 

nustatantis KVS efektyvumą, atitiktį reikalavimams ir numatantis galimus gerinimo veiksmus.  

 

III. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA  

6. Kokybės vadyba Centre suprantama kaip kokybės planavimas, valdymas ir gerinimas, 

siekiant kokybės politikos ir jos tikslų įgyvendinimo. 

7. KVS suprantama kaip vadybos sistema, skirta Centro veiklai, susijusiai su kokybe, valdyti. 

8. KVS grindžiama Europos profesinio mokymo kokybės vadybos orientacinės sistemos 

(EQAVET) nuostatomis bei Centro veiklai aktualių teisės aktų, kokybės standartų reikalavimais. 

KVS suderinta su Centro strateginiais dokumentais.  

9. KVS įgyvendinama pasitelkiant įsivertinimo, savianalizės, palyginamumo ir kitas Centro 

veiklai tinkamas kokybės vadybos priemones.  

10. Vadovaujantis LR Profesinio mokymo įstatymu, Centro įstatais ir Centro tarybos 

(kolegialaus valdymo organo) darbo reglamentu, KVS įgyvendinamą koordinuoja Centro taryba 

(kolegialus valdymo organas).  

11. Socialinių dalininkų įtraukimas yra vienas esminių KVS elementų. Jie įtraukiami įdiegiant 

naujoves ir siūlant naujas programas, vertinant mokymo paslaugų kokybę, organizuojant praktinį 

mokymą, organizuojant ir vykdant kompetencijų vertinimą ir kt. 

 

IV. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS TAIKYMO SRITYS 

12.  KVS apima visas Centro veiklos sritis, bei jose vykstančius procesus:  

15.1. valdymo procesai apima Centro aukščiausio lygio valdymo funkcijas ir yra susiję su 

strateginiu planavimu, organizacinės kultūros, politikos formavimu, lyderyste; 

15.2. pagrindinės veiklos procesai – tai pridėtinę vertę kuriančios veiklos, nukreiptos į Centro 

misijos ir pagrindinių Centro tikslų įgyvendinimą; 

15.3. palaikomieji procesai būtini kaip palaikantys pagrindinius procesus ir aprūpinantys juos 

ištekliais, užtikrinantys pagrindinių veiklos procesų efektyvų veikimą ir apimantys administravimo 

funkcijas (personalo valdymas; projektų valdymas, dokumentų valdymas, infrastruktūros valdymas, 

pirkimų valdymas, komunikacijos valdymas  ir kt.).  

16. Remiantis esamos situacijos analize bei orientuojantis į gerinimo sprendimų priėmimą, 

Centro veikloje svarbūs tobulinimo procesai. Tobulinimo procesai apima: 

16.1. sisteminį pasiektų rezultatų matavimą (pvz. klientų pasitenkinimo stebėjimą, reikalavimų 

atitikties tikrinimą, efektyvumo matavimą, savianalizę); 

 
1 https://www.lietuviuzodynas.lt/terminai/Rizika 
2 Glossary of Labour Market Term and Curricuum Development Terms, ETF, 1997. 

https://www.lietuviuzodynas.lt/terminai/Rizika
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16.2.  tobulinimo veiksmų planavimą (tikslų nustatymą, kokybės programų rengimą, gerinimo 

iniciatyvų įgyvendinimą). 

 

V. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS TAIKYMO PRINCIPAI 

17.  KVS grindžiama šiais principais: 

- orientavimasis į klientą; 

- lyderystė; 

- socialinių dalininkų įtraukimas; 

- procesinis požiūris; 

- sisteminis požiūris į vadybą; 

- faktais pagrįstų sprendimų priėmimas; 

- EQAVET kokybės tobulinimo ciklo naudojimas; 

- nuolatinis gerinimas. 

18. KVS taikymas pagrįstas Europos profesinio mokymo kokybės vadybos orientacinės 

sistemos (EQAVET) 3 kokybės ciklu: 

• planavimas grindžiamas strategine vizija ir apima nustatytus tikslus/uždavinius, veiksmus ir 

rodiklius;  

• veiksmų įgyvendinimo planai, siekiant užtikrinti, kad bus įgyvendinta vizija, atlikti 

uždaviniai ir pasiekti tikslai, nustatomi tada, kai planuojami reikalingi ištekliai, suinteresuotųjų šalių 

įtraukimas ir parama darbuotojams, dalyvaujantiems įgyvendinant veiksmų planą;  

• reguliariai atliekamas vidinis veiklos efektyvumo ir pasiektų rezultatų vertinimas, taip pat 

socialinių dalininkų pasitenkinimo vertinimas siekiant įvertinti pažangą ir nustatyti tobulintinas sritis;  

• gauti vertinimo rezultatai peržiūrimi siekiant parengti numatomų pokyčių planus, taigi 

pradedant naują kokybės ciklą. Planuojami ir įgyvendinami korekciniai ir prevenciniai veiksmai.  

• vertinimo proceso rezultatai aptariami su vidaus ir išorės socialiniais dalininkais. Informacija 

apie peržiūros rezultatus viešai prieinama.  

 

VI. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS MODELIS 

19. KVS atnaujinta ir įgyvendinama pagal kokybės vadybos sistemos modelį (toliau – kokybės 

modelį), parengtą atrinkus ir apjungus svarbiausius nacionalinius ir tarptautinius kokybės vadybos 

reikalavimus pagal Centro veiklos specifiką. Kokybės modelio sukūrimo pagrindas yra ISO 

9001:2015 standartas4, Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema 

EQAVET,  EFQM, BVM modeliai (1 pav.). 

 

 
3 Prieiga per internetą  http://www.eqavet.eu 
4 Profesinio mokymo įstaigos kokybės valdymo ir užtikrinimo kompetencijų aprašai. Kvalifikacijų ir profesinio 

mokymo plėtros centras. Vilnius, 2015. Prieiga per internetą https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-content/uploads/2013/04/ 

Kompetenciju-aprasai_2015-07-30.pdf 
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1 pav. Centro kokybės vadybos modelis 

20. Pagrindiniai kokybės modelio elementai: 

- lyderystė (pareigos, atsakomybės, įgaliojimai); 

- planavimas (kokybės vadybos priemonių strategija, įskaitant tikslus/uždavinius, veiksmus 

ir rodiklius);   

- palaikymas ir valdymas (procesų  aprūpinimo ištekliais diegimas, palaikymas, valdymas ir 

tobulinimas);  

- veiklos vertinimas (nustatytose veiklos srityse pagal kriterijus, vertinant pasiektus kokybės 

rodiklius); 

- tobulinimas (Centro veiklos procesų gerinimas). 

21. Lyderystė (1). 

21.1. Centro vadovybė demonstruoja lyderystę ir įsipareigojimus įgyvendinant, plėtojant 

KVS, nuolat gerinant jos rezultatyvumą:  

• periodiškai atlikdama vertinamąją analizę;  

• aprūpindama Centrą reikiamais ištekliais ir kurdama palankią darbo aplinką;  

• įtraukdama darbuotojus ir kitus socialinius dalininkus į Centro tikslų siekimą;  

• ugdydama Centre kokybės kultūrą, kuri skatintų padalinius gerinti veiklos rezultatyvumą;  

• identifikuojant rizikas ir nustatant veiksmų planą, siekiant jas pašalinti.  

21.2.  Centro vadovybė užtikrina, kad socialinių dalininkų pagrįsti reikalavimai būtų apibrėžti, 

suprasti ir įvykdomi.  

21.3. Darbuotojų pareigos, atsakomybės, įgaliojimai yra apibrėžti Centro darbuotojų 

pareigybių aprašuose. Kiekvienas darbuotojas savo darbe vadovaujasi pareigybės aprašu. Pareigybių 

aprašuose numatoma kompetencija, išsilavinimas, kvalifikacija ir patirtis, būtinos atitikčiai 

keliamiems kokybės reikalavimams užtikrinti.  

21.4. Remiantis Centro valdymo struktūra, Centre paskirstoma atsakomybė už procesų 

valdymą.  

21.5. Centro vadovybė sudaro darbo sąlygas, atitinkančias darbo vietoms, mokymosi procesui, 

darbuotojų ir mokinių sveikatai keliamus reikalavimus.  

22. Planavimas (2). 
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22.1.  Planavimo etape parengiama kokybės vadybos priemonių strategija, įskaitant 

tikslus/uždavinius, kriterijus ir rodiklius. Įgyvendinami veiksmų planai, atliekama jų įgyvendinimo 

stebėsena, sistemingai įsivertinama, atliekami  korekciniai bei prevenciniai veiksmai. 

22.2. Kokybės tikslų planavimas atliekamas kalendorinių metų pradžioje. Jų įgyvendinimui 

pamatuoti atliekami stebėsenos veiksmai (monitoringas). Numatytų tikslų įgyvendinimo lygis ir 

galutiniai rezultatai vertinami kalendorinių metų pabaigoje vertinamosios analizės metu.  

22.3. Centras vadovaujasi EQAVET nuostatomis ir taiko EQAVET  kokybės kriterijus ir 

orientacinius aprašus profesinio mokymo paslaugų teikėjams (3 priedas).  

22.4. Centro prioritetiniai kokybės rodikliai grindžiami EQAVET rodikliais (4 priedas), 

skirtais mokymo(si) proceso ir rezultatų kokybei įsivertinti:  

• profesinio mokymo programų baigimo mastas: asmenų, sėkmingai baigusių ir (arba) 

nutraukusių profesinio mokymo programas, skaičius (pagal programos tipą ir individualius 

kriterijus);  

• profesinį išsilavinimą įgijusių asmenų įdarbinimas: a) profesinio mokymo srities 

besimokančiųjų asmenų profesinė situacija nustatytu laikotarpiu po mokymo pabaigos (pagal 

programos tipą ir individualius kriterijus); b) besimokančiųjų, įsidarbinusių nustatytu laikotarpiu po 

mokymo pabaigos, skaičius (pagal programos tipą ir individualius kriterijus); 

• priemonės, skirtos suteikti didesnes galimybes dalyvauti profesiniame rengime ir mokyme: 

a) informacija apie skirtingais lygmenimis taikomas priemones; b) jų naudingumo įrodymai. 

22.5.  Centras įsivardina galimas rizikas, jų pasekmes, poveikį, tikimybę, reikšmingumą bei 

valdymo ir gerinimo veiksmus strateginiame plane.  

22.6. Ne rečiau kaip kartą per metus, Centro veiklos ataskaitoje apibūdinamos rizikos, 

identifikuojami veiksmai joms šalinti arba išvengti. Stebima, koks identifikuotų rizikų 

reikšmingumas bei įtaka Centro veiklai.  

22.7. Centro veikla ir teikiamos paslaugos turi atitikti nustatytus teisės aktų reikalavimus ir 

siekti tenkinti suinteresuotų šalių lūkesčius. Centro pagrindinės veiklos procesai ir paslaugų teikimas 

planuojami ir atliekami, siekiant efektyvių veiklos rezultatų. Siekiant užtikrinti rezultatyvią Centro 

veiklą, prisiimtų įsipareigojimų ir kokybės tikslų įgyvendinimą, vykdomas procesų planavimas pagal 

Centro įstatuose identifikuotas veiklas ir jų tarpusavio sąveiką.  

22.8. Planuodamas, kaip bus teikiamos mokymo(si) paslaugos, Centras turi nustatyti: 

• kokybės tikslus ir teikiamų mokymo paslaugų reikalavimus; 

• procesus, naudojamus dokumentus ir paslaugoms teikti reikiamus išteklius; 

• mokymosi formas; 

• teikiant paslaugas reikalingus stebėsenos, vertinimo veiksmus, taip pat paslaugų reikalavimų 

ir mokinių lūkesčių atitikimo kriterijus.  

22.9.  Centras gali nustatyti, kad, be mokymo paslaugų teikia ir kitas paslaugas. Tokių paslaugų 

kokybės reikalavimai apibrėžiami galiojančiais teisės aktais. 

23. Palaikymas (3). 

23.1.  Vadovybė diegia, palaiko ir tobulina aprūpinimo ištekliais procesus, kad netrikdomai 

vyktų KVS valdymas ir nuolatinis procesų gerinimas.  

23.2. Aprūpinimas ištekliais apima veiksmus, planuojant ir paskirstant Centro tikslams siekti 

reikalingus išteklius. Išskiriamos šios išteklių sritys:  

• žmogiškieji ištekliai;  

• finansiniai ištekliai;  

• materialieji ištekliai; 

• metodiniai ištekliai. 
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23.3. Padalinių vadovai iki kalendorinių metų pradžios teikia pasiūlymus Centro direktoriui dėl 

ateinantiems metams numatomų veiklos planų (kokybės tikslų, Centro veiklos planų ir kt.) 

įgyvendinimui reikalingų išteklių poreikio nustatytiems tikslams įgyvendinti.  

23.4. Vadovybė, gavusi informaciją iš padalinių, įvertina pateiktus pasiūlymus ir priima 

sprendimą dėl reikiamų išteklių įsigijimo. 

23.5.  Aprūpinimo ištekliais veiklos planavimas vykdomas vadovaujantis norminiais teisės 

aktais.  

23.6. Centre įdiegti, prižiūrimi ir tobulinami žmogiškųjų, finansinių ir materialiųjų išteklių 

valdymo procesai.  

23.7. Centro darbuotojų priėmimą ir atleidimą iš darbo reglamentuoja Lietuvos Respublikos 

darbo kodeksas ir kiti susiję teisės aktai.  

23.8. Valdant žmogiškuosius išteklius Centro vadovybė nustato naujų darbuotojų priėmimo 

poreikį. Darbuotojų priėmimas organizuojamas Centro direktoriaus sprendimu.  

23.9.  Centro vadovybė, siekdama užtikrinti tinkamą vykdomos veiklos kokybę ir 

rezultatyvumą, aprūpina veiklos procesus reikiama infrastruktūra.  

23.10. Centro materialiuosius išteklius sudaro:  

• pastatai, darbo vietos ir su jomis susijusios komunalinės paslaugos;  

• technologinė įranga, įskaitant kompiuterinę ir programinę bei kitas darbo priemones;  

• pagalbinės priemonės: transportas, ryšiai ir kt.  

23.11. Šių procesų valdymo reikalavimai – planavimas, atsakingi asmenys, procesą 

reglamentuojantys dokumentai, apibrėžiantys reikalavimus kokybei, procese naudojami duomenų 

šaltiniai, duomenų bazės, procesų ir paslaugų matavimai – yra apibrėžiami norminiuose teisės 

aktuose. Rezultatų vertinimui naudojami stebėsenos, tarpiniai įvertinimai, ataskaitų, peržiūrų, 

brandos ir asmens įgytų kompetencijų vertinimo duomenys.  

24. Veiklos vertinimas (4). 

24.1.  Centras veiklos kokybės vertinimą vykdo penkiose kokybės vertinimo srityse 

(dimensijose):  

• valdymas; 

• ištekliai; 

• parama mokiniams; 

• mokymas/mokymasis;  

• KVS efektyvumas.  

24.2.  Siekiant sistemiškumo, parengiamas vertinamų veiklos sričių planas ir jo paaiškinimai 

(1 ir 2 priedai). Veiklos sričių rezultatai vertinami pagal pasiektus kokybės rodiklius. 

24.3. Centro veiklos vertinimo kriterijai yra suderinti su Centro strategijos tikslais. Centro 

veiklai vertinti taikomi kokybinio vertinimo metodai – dokumentų analizė, apklausos, interviu, 

duomenų analizė, lyginamoji analizė, SSGG ir t.t. Atliekant kokybinį vertinimą, remiamasi 

kiekybiniais rodikliais, kurie kokybiniams vertinimams suteikia objektyviai identifikuojamus, 

išmatuojamus požymius.  

24.4. Kasmet stebima, analizuojama ir vertinama pasirinkta veiklos sritis(-ys). Informacijos 

surinkimo metodai:  

• vadovybės ir padalinių vadovų susitikimai su socialinių dalininkų atstovais; 

• periodiškai atliekami socialinių dalininkų nuomonės tyrimai ir apklausos;  

• veiklos dokumentai ir duomenys; 

• prašymai, pranešimai ir skundai dėl Centro veiklos.   
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24.5. Vadovybė nustato Centro kokybės politiką (veiklos kokybės užtikrinimo ketinimus bei 

kryptis) ir ne rečiau kaip kartą per metus (rengiant Centro veiklos ataskaitą) reguliariai peržiūri ir 

vertina, kad ši politika nuolat būtų tinkama – atitiktų strateginius Centro tikslus ir veiklos nuolatinį 

gerinimą, tenkinant suinteresuotų šalių lūkesčius ir kitus reikalavimus.  

24.6. Centro darbuotojai gali pateikti konkrečius pasiūlymus kokybės politikai atnaujinti. 

Informacija kokybės politikai atnaujinti pateikiama per Centro padalinių vadovus.  

24.7. Su patvirtinta kokybės politika supažindinami Centro darbuotojai.  

24.8. Kokybės vadybos sistemos vertinimas ir tobulinimas apima šias priemones:  

• vertinamąją analizę;  

• socialinių dalininkų pa(si)tenkinimą;  

• procesų priežiūrą;  

• savianalizę;  

• nuolatinį gerinimą.  

24.9. Centras kasmet atlieka savianalizę pasirinktose vertinamose veiklos srityse, taip, kad per 

strateginio plano įgyvendinimo laikotarpį būtų įvertintos visos KVS kokybės sritys (dimensijos). 

Aptariama, kaip užtikrinamas efektyvus strateginių tikslų įgyvendinimas. Savianalizė atliekama 

visuose lygmenyse, įsivertinant santykį tarp išteklių ir rezultatų (veiksmingumas). 

24.10. Savianalizės planas sudaromas atsižvelgiant į vadovybės nustatytas prioritetines 

kokybės dimensijas ir ankstesnių savianalizių rezultatus. Savianalizės vykdymo grupė sudaroma 

direktoriaus įsakymu. Į jos sudėtį gali būti kviečiami išorės socialinių dalininkų atstovai, pasitelkiami 

konsultantai. Atlikus savianalizę, savianalizės darbo grupė parengia veiksmų planą trūkumams 

pašalinti ir jį vykdo. Savianalizės ataskaita ir pagrindiniai kokybės rodikliai skelbiami viešai pagal 

LR teisės aktų reikalavimus.  

24.11. Įsivertinimas yra pagrindinė KVS tobulinimo dalis. Tai planingas informacijos apie 

vertinamų sričių veiklos įgyvendinimo veiksmingumą kaupimas, analizė, privalumų ir trūkumų 

nustatymas, veiksmų plano kokybei tobulinti parengimas. Centras turi priemones kasdieniams 

procesams stebėti (mokymo paslaugų teikimas, mokinių pasitenkinimas, neatitiktys, rodiklių 

pasiekimas ir pan.). Įsivertinimas atliekamas reguliariai ir  apima kokybės pasirinktose veiklos srityse 

vertinimą, taip pat ir vidinės kokybės vadybos sistemos veikimo vertinimą. Remiantis įsivertinimu, 

kokybės politika ir kokybės tikslai turi būti peržiūrėti ir atitinkamai pakoreguoti. Vertinimas 

atliekamas reguliariai, ne rečiau kaip kartą per metus. Įsivertinimo rezultatai skelbiami viešai. 

24.12. Vienas svarbiausių kokybės vadybos sistemos elementų – socialinių dalininkų (visų 

pirma, darbdavių ir mokinių) atsiliepimų apie Centro teikiamų paslaugų kokybę ir lūkesčių atitikimą 

rinkimas ir analizavimas.  

25. Tobulinimas (5). 

25.1. Procesai, kurie neatitinka teisės aktuose ir vidaus dokumentuose (profesinio mokymo ir 

bendrojo lavinimo programose, planuose, standartuose ir kt.), nustatytų reikalavimų, yra 

identifikuojami ir tobulinami.   

25.2. Padalinių vadovai ir vadovybės paskirti asmenys yra atsakingi už savo srities veiklos 

gerinimo veiksmų organizavimą bei vadovybės informavimą apie vykdomus koregavimo ir rizikų 

valdymo veiksmus.  

25.3. Padalinių darbuotojai atsako už jiems atlikti pavestus koregavimo ar rizikos valdymo 

veiksmus ir greitą padalinio vadovo informavimą.  

25.4. Procesai nuolat gerinami:  
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• įgyvendinant sisteminių pakeitimų projektus, kurių metu peržiūrimi ir pagerinami esami 

procesai arba diegiami nauji. Šiuos projektus paprastai inicijuoja vadovybė ir įgyvendina specialiai 

sudarytos darbo grupės;  

• įgyvendinant veiklos gerinimo projektus, kuriuos inicijuoja ir įgyvendina padalinių vadovai 

arba darbuotojai.  

 

VII. KOMUNIKACIJA 

 

25.5. Centras užtikrina efektyvią vidinę ir išorinę komunikaciją bei grįžtamąjį ryšį. Centras gali 

nusistatyti vidinės ir išorinės komunikacijos kokybės kriterijus ir rodiklius.  

25.6.  Komunikacijai Centre naudojamos pasikeitimo informacija priemonės: susitikimai, 

susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai, vidaus dokumentai, el. paštas, e-dienyno pranešimai, Centro 

dokumentų sistema „Contour“, darbuotojų bendra veikla tame pačiame procese arba susijusiuose 

procesuose ir kt.  

25.7. Padalinių vadovai ir atsakingi asmenys pagal savo kompetencijos sritis nuolat stebi 

informaciją, susijusią su pareigybių aprašuose nustatytomis funkcijomis. Darbuotojai reikšmingą 

informaciją, susijusią su veiklos gerinimo galimybėmis, perduoda tiesioginiam vadovui ar Centro 

direktoriaus įgaliotam darbuotojui. 

 

VIII. DOKUMENTŲ VALDYMAS 

 

26. Socialinių dalininkų paklausimai ar pavedimai valdomi pagal Centro darbo tvarkos taisykles, 

dokumentacijos planą, Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės vyriausiojo archyvaro 

įsakymą „Dėl dokumentų rengimo taisyklių“ Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės 

vyriausiojo archyvaro įsakymą „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“ ir kitus teisės aktus. 

27.  Dokumentai, kuriuose nustatyti reikalavimai procesui ar veiklos rezultatui, yra valdomi ir 

saugomi Centro dokumentų sistemoje „Contour“.  

28. Centras informaciją apie savo veiklą, teikiamas paslaugas skelbia teisės aktų nustatyta tvarka.  

29. Centras užtikrina mokinių ir darbuotojų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.  

30. KVS dokumentacija apima:  

• kokybės politiką ir tikslus;  

• KVS aprašą;  

• kitus kokybės procesų planavimą, vykdymą ir valdymą užtikrinančius dokumentus.  

31. KVS dokumentai ir įrašai valdomi vadovaujantis  LR teisės aktais („Dokumentų rengimo 

taisyklėmis“, „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis“), Centro darbo tvarkos taisyklėmis, 

Dokumentacijos planu ir  Centro dokumentų valdymo tvarka. 

 

 

___________________________________ 

 

 

 


