VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS Valstybės institucijų kalbų centro
2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
Viešoji įstaiga Valstybės institucijų kalbų centras (toliau - Centras) įsteigtas 1993 m. liepos
29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Iki 1995 m. vasario 22 d. Centro steigėjo - Lietuvos
Respublikos Vyriausybės - pavedimu steigėjo funkcijas vykdė Valstybinė mokslo, studijų ir
technologijų tarnyba, Britų taryba Vilniuje ir Jungtinių Tautų plėtros programa. Vadovaujantis 1995
m. vasario 22 d. Centro steigėjų susirinkimo protokolu, steigėjo funkcijos iš Lietuvos pusės
perduotos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai.

2003 m. birželio 16 d. Centro steigėjų susirinkimo nutarimu Britų taryba ir Jungtinių Tautų plėtros
programa perdavė viešosios įstaigos Valstybės institucijų kalbų centro dalininko teises ir pareigas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai.
Centro teisinė forma – viešoji įstaiga (pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo). Centras
turi švietimo įstaigos statusą. Centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos archyvų ir kitais įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Centro įstatais ir kitais teisės aktais.
Centro steigėjas yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Centras yra juridinis
asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, įstatymų numatytą veikimo
iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Už savo prievoles atsako tik savo turtu. Jis turi
antspaudą su savo pavadinimu ir Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro išduotą
prekių/paslaugų ženklą. Valstybės institucijų kalbų centro sutrumpintas pavadinimas - VIKC.

Steigėjo įnašas – 3000 Lt. Valstybės institucijų kalbų centras finansavimo iš LR valstybės biudžeto
negauna. Centro buveinė: Vilniaus g. 39, LT- 01119 Vilnius.
Centro vizija:
Valstybės institucijų kalbų centras yra moderni, atvira naujovėms, lanksti ir besimokanti kalbų
mokymo institucija, nuolat analizuojanti kalbų mokymo Lietuvoje padėtį ir perspektyvas, tenkinanti
klientų poreikius bei teikianti kokybiškas Europos ir pasaulio kalbų mokymo paslaugas. Tai –
edukacinė institucija, puoselėjanti pedagogų ir centro klientų kūrybingumą ir iniciatyvumą, pelniusi
tarptautinį pripažinimą ir sėkmingai vykdanti nacionalinius ir tarptautinius kalbinius projektus.

Centro misija:

Būti modernia, profesionalia ir nuolat besimokančia kalbų mokymo institucija, padedančia įvairaus
amžiaus žmonėms tobulinti kalbines kompetencijas, reikalingas efektyviai atlikti savo darbą;
Propaguoti novatoriškus ir kūrybiškus kalbų mokymo metodus Lietuvoje bei skatinti Centro
darbuotojų asmeninį meistriškumą ir profesinį tobulėjimą;
Būti aukštos kokybės tarptautinių egzaminų centru;
Prisidėti prie pedagogų kompetencijų tobulinimo veiklos Lietuvoje.
Centro filosofija - aukščiausios paslaugų kokybės ir nuolatinio tobulėjimo siekis.
Centro strateginis tikslas – padėti Lietuvos žmonėms tobulėti, stiprinant savo kalbines
kompetencijas bei prisidėti prie ES daugiakalbystės skatinimo politikos ir Lietuvos pažangos
strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimo.

Centro veiklos tikslai:

Kokybiškai, novatoriškai ir kūrybingai mokyti modernių pasaulio kalbų įvairaus amžiaus ir įvairių
profesijų žmones;
Vykdyti ir administruoti tarptautinius egzaminus;
Vykdyti nacionalinius ir tarptautinius kalbinius projektus;
Prisidėti prie pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimo;
Skatinti Centro darbuotojų asmeninį ir profesinį tobulėjimą.

Centras, siekdamas savo tikslų, vykdo šią veiklą:

Centro pagrindinė veiklos rūšis – kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas. Vykdydamas šią
veiklą Centras moko modernių Europos ir pasaulio kalbų ministerijų ir kitų valstybės institucijų
darbuotojus bei kitus asmenis grupine ir individualia mokymo forma, o baigusiems kalbų kursus
asmenims išduoda kvalifikacinius sertifikatus (pažymėjimus), vertina jų kalbos mokėjimo lygį
pagal BEKM ir išduoda jį patvirtinančias pažymas, užmezga ryšius su kalbų mokyklomis užsienyje
bei organizuoja Lietuvos piliečių mokymąsi užsienio mokyklose.

Centras vykdo ir kitas veiklas: organizuoja ir vykdo tarptautinius GI egzaminus, vykdo
nacionalinius ir tarptautinius kalbinius projektus, organizuoja ir veda profesinių (užsienio kalbų)
kompetencijų tobulinimo seminarus mokytojams, kartu su Lietuvos kalbų pedagogais (LKPA)
organizuoja konferencijas, dalyvauja diskusijose kalbų mokymo, mokymosi bei vertinimo
kausimais, teikia patarimus ir konsultacijas valstybės institucijoms, fiziniams ir juridiniams
asmenims klausimais, susijusiais su švietimui būdingų paslaugų veikla, vaikų, jaunimo ir
suaugusiųjų papildomo ugdymo kalbų žinių įsisavinimo ir tobulinimo srityje, užsiima leidyba,
spausdinimu, įrašytų laikmenų tiražavimu, vertimą raštu ir žodžiu, kita pramogų ir poilsio
organizavimo veikla.
Centre puoselėjamas darbuotojų asmeninis ir profesinis tobulėjimas, įtraukiant darbuotojus
į įvairius projektus bei kvalifikacines tobulinimosi programas, dirbant ir mokantis komandoje bei
skatinant dalintis gerąja patirtimi.
2014 metais Centro komanda atnaujino Centro strategiją ir parengė VIKC strateginį planą 20142020.

TRUMPA 2014 metų VEIKLOS ANALIZĖ

Nuo Valstybės institucijų kalbų centro egzistavimo pradžios, centre įvairių lygių, intensyvumo ir
trukmės programose mokėsi 43436 klientai. Apie 75 % – valstybės tarnautojai, politikai ir
diplomatai (lyginant su 2013 m., besimokančiųjų valstybės tarnautojų skaičius sumažėjo 1%). Tarp
Valstybės institucijų kalbų centro klientų – Užsienio reikalų ministerijos, Švietimo ir mokslo
ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,
Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Gyventojų registro tarnybos,
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos Respublikos
valstybės saugumo departamento, Asmens dokumentų išrašymo centro ir kitų valstybės institucijų
darbuotojai.
Lentelėje pateikiama klientų statistika už visus 20 Centro veiklos metų.
2014 m. VIKC organizuotos 16 kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, arabų, armėnų, danų, rusų, italų,
ispanų, lietuvių, graikų, gruzinų, hebrajų, latvių, rumunų, čekų) kursus lankė klientai iš įvairių
valstybės institucijų. Iš viso programose per šį laikotarpį mokėsi 1375 klientai – 13 proc. mažiau
nei 2013 metais.
Nuo 2011m. Centras yra VTD akredituota institucija, turinti teisę teikti anglų, vokiečių ir rusų kalbų
mokėjimo lygio nustatymo (pagal BEKM) paslaugas ir išduoti lygį patvirtinančias pažymas.
2014m. išduota 116 pažymų (anglų k. – 58 asmenų, vokiečių k. – 45 asmenims ir rusų k. – 13
asmenų).

2014 m. pradėtos naujos kalbų mokymo programos šioms įstaigoms: Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Valstybinė ne
maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio
ministerijos, Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Gyventojų
registro tarnyba, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Asmens
dokumentų išrašymo centras, VĮ Registrų centras, AB “Lietuvos geležinkeliai”, AB “Lietuvos
energijos gamyba”, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Lietuvos Respublikos valstybės
saugumo departamentas, UAB „Lidl“.
Centre klientai kalbų mokosi grupėse nuo 2 iki 11 žmonių. Skaitlingesnės yra grupės, kurios
mokosi vakarais po darbo valandų. Vidutinis skaičius grupėse buvo 7 žmonės. Individualiai kalbų
mokėsi apie 11 proc. Centro klientų.

BENDRADARBIAVIMAS SU GOETHE‘S INSTITUTU

Bendradarbiavimas su Goethe‘s institutu (toliau – GI) ir toliau vyksta sėkmingai.
Klientų, besirenkančių vokiečių kalbos kursus, skaičius siekė 526 (2013 metais jų buvo 628).
Daugelis jų lanko kursus keletą metų, turėdami aiškų tikslą. Nemaža dalis Centro klientų siekia
išlaikyti tarptautinį sertifikatą – Goethe Zertifikat B2, todėl paklausūs yra paruošiamieji kursai
egzaminams. 2014 ypač sustiprėjo bendradarbiavimas su įmone Lidl, įmonės darbuotojai
intensyviai mokosi Centro patalpose bei savo įmonėje. Taip pat vyksta specializuoti kursai
slaugėms.
Džiugu, kad Lietuvos valstybės tarnautojai domisi GI programa valstybės tarnautojams, aktyviai ir
motyvuotai mokosi vokiečių kalbos, siekia stipendijos kalbos kursams Vokietijoje . 2014 metais
šioje programoje dalyvavo 102 valstybės tarnautojai.

Tai, kad 2012 metais Centras tapo GI licencijuotu egzaminų centru
, suteikė centrui dar
daugiau privalumų, bet tuo pačiu įpareigojo dirbti dar kokybiškiau, efektyviau organizuoti darbą.
Egzaminuotojų komanda nuolat tobulina savo kompetencijas. Centro egzaminuotojai dalyvavo
centralizuotuose nuotoliniuose mokymuose, kurių tikslas įsigyti vardinį egzaminuotojo
pažymėjimą. Visi egzaminuotojai sėkmingai sudalyvavo mokymuose ir įgijo naujus sertifikatus.
Šiuo metu Centras turi 7 sertifikuotus egzaminatorius.
2014 metais Centre egzaminus laikė 159 asmenys, dauguma iš jų (81) rinkosi Goethe Zertifikat B2
egzaminą, net 57 mokiniai laikė GI egzaminus vaikams. Džiugu, kad nenutrūko bendradabiavimas
su Vilniaus Licėjumi (36 šios mokyklos moksleiviai sėkmingai išlaikė Fit in Deutsch 2 ir Goethe
Zertifikat für Jugendliche egzaminus).

VIKC vokiečių k. dėstytojai su GI pagalba nuolat kelia savo kvalifikaciją: dalyvauja Centro
metodiniuose renginiuose, Vilniaus GI seminaruose, su GI stipendija kelia savo kvalifikaciją
Vokietijoje.

NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

2014 m. VIKC baigė įgyvendinti NELLIP projektą ( 519129-LLP-2011-KA2-KA2NW) kurio
tikslas - skatinti kalbų mokymosi kokybę naudojant Europos kalbų ženklo kokybės kriterijus.
Centras dalyvavo projekto partnerių susitikimuose, parengė NELLIP gaires, kuriose apibrėžiama,
kaip planuoti, vykdyti, skleisti ir pritaikyti kalbų mokymosi kokybės iniciatyvas remiantis Europos
kalbų ženklo atrankos kriterijais. VIKC organizavo tris NELLIP seminarus, kuriame dalyvavo
mokytojai, dėstytojai , projektų rengėjai bei ŠMM ir ŠMPF atstovai.
Projekto darbai atlikti laiku ir kokybiškai, projekto ataskaita pateikta.
2014 metais VIKC baigė įgyvendinti Lingu@network projektą ( 530964-LLP-1-2012-1-ES-KA2KA2MP) kurio svetainė suteikia informaciją ir nuorodas į aukštos kokybės virtualias/nuotolines
kalbų mokymo ir mokymosi priemones iš viso pasaulio. Projekto tikslas - papildyti autentiškų
lietuvių ir rusų kalbų mokymosi išteklių banką ir sukurti interaktyvią zoną skatinti
bendradarbiavimą tarp kalbų besimokančiųjų ir kalbų mokymo specialistų. Centro darbai atlikti
laiku. EACEA sprendimu projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki kovo 2015.

CENTRO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

Viešosios įstaigos Valstybės institucijų kalbų centras veiklos rezultatų ataskaita už 2014 metus:
Pajamos už suteiktas paslaugas

898119 Lt

Kitos pajamos

16269 Lt

Kitos finansavimo pajamos

31104 Lt

(iš Europos socialinio fondo, ES EACEA)
Sąnaudos: suteiktų paslaugų savikaina
kitos bendrosios sąnaudos
darbuotojų išlaikymo

286557 Lt
41294 Lt
564024 Lt

patalpų išlaikymo, ryšių

49707 Lt

veiklos mokesčių sąnaudos

16307 Lt

(neatskaitomos PVM ir kitų mokesčių sąnaudos)
nusidėvėjimo (amortizacijos)

19636 Lt

kitos veiklos

18466 Lt

kompensuotos sąnaudos

(50644) Lt

Veiklos rezultatas: 145 Lt pelno.
Viešoji įstaiga Valstybės institucijų kalbų centras yra pelno nesiekianti organizacija, vykdanti
veiklą, tenkinančią viešąjį interesą. Uždirbtos pajamos yra skiriamos tai pačiai veiklai vykdyti, todėl
tokios pajamos nėra apmokestinamos.

Centro darbuotojai

Darbuotojų skaičius paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio 2013 m. gruodžio 31 dieną buvo 14
darbuotojų, paskutinę ataskaitinio laikotarpio 2014 m. gruodžio 31 dieną buvo 10 darbuotojų.

