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MODERNIZAVIMAS
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Projekto struktūra

• Pagerinti studijų kokybę Utenos kolegijoje.Tikslas

• Užtikrinti kokybiškam studijų procesui 
būtiną infrastruktūrą.Uždavinys

• 1. Elektroninio mokymo centro 
modernizavimas.

• 2. Kompleksiškas laboratorijų įrengimas.
Veiklos
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Projekto valdymo darbo grupė

• Viešieji prikimai – Sigutė Puidokienė

• EMC remontas – Vigandas Leleiva

• EMCF įranga – Juozas Urbanavičius

• Laboratorinė įranga – dr. Vaida Bartkutė
Norkūnienė

• Finansininkas - Jurgita Banytė Pilkauskienė

• Vadovė – Aurelija Pelenienė

• Rizikų valdymas - Raimundas Čepukas
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Projekto vykdymo integravimas

• Ūkio tarnyba
– II a. patalpų remontas 
– scenos montavimas
– vidinė projekto komunikacija

• Bendrųjų reikalų ir personalo skyrius – scenos montavimas
• Tarptautinių ryšių skyrius – scenos montavimas
• Medicinos fakulteto darbuotojai - KANTRYBĖ
• EMC vadovė – patarimai, palaikymas
• Kompiuterinių sistemų tarnyba – darbas su EMC įranga
• Komunikacijos ir karjeros  skyrius – išorinė projekto 

komunikacija
– Projekto logo, darbas su EMC įranga
– FB, kolegijos interneto svetainė
– Patarimai 
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Projekto veiklos ir fiziniai rodikliai

Veikla Fiziniai rodikliai

1.1. Elektroninio mokymo 
centro modernizavimas

1.1.1. Elektroninio mokymo centro patalpų remontas

1.1.2. Elektroninio mokymo centro įrangos ir baldų 
įsigijimas

1.2. Kompleksiškas 
laboratorijų įrengimas

1.2.1. Automatinio valdymo sistemų ir robotikos
laboratorijos atnaujinimas

1.2.2. Elektros energetikos laboratorijos atnaujinimas

1.2.3. Multimedijos laboratorijos atnaujinimas

1.2.4. Kompiuterinių tinklų ir kompiuterių 
architektūros laboratorijos atnaujinimas

1.2.5. Investicijų projekto parengimas
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Projekto biudžetas
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Eil. 
Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas Projekto išlaidų suma, Eur

1.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai 322.713,71

Elektroninio mokymo centro remonto darbai 298.808,99

Techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra 18.884,73

Techninio projekto ekspertizė 1.673,33

Statybos techninė priežiūra 3.346,56

2.
Įranga, įrenginiai ir kt. turtas
Elektroninio mokymo centro įranga
Laboratorijų įranga
Baldai 

467.236,81
149.998,86
300.260,61
16.977,94

3.
Projekto vykdymas (investicijų projekto parengimas) 3.000,00

4.
Netiesioginės išlaidos 7.049,48

Iš viso: 800.000,00



Sutartys ir tinkamos finansuoti išlaidos

• Pasirašyta 16 sutarčių projekto veiklų 
įgyvendinimui 

• Išmokėtas finansavimas 757 711,83 EUR 
(bendra projekto vertė 800 000,00 EUR) 

• Įsisavintų lėšų dalis 94,71 %

• Sutaupymai  32 033,30 EUR
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Kompleksiškas 4 laboratorijų atnaujinimas, 
VTF Maironio g. 18 
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Įsigyta įranga laboratorijoms

1.Automatinio valdymo
ir robotikos - pramoninio
roboto mokymo stendas
Kuka Ready 2 Educate su 
valdikliais.

2. Elektros energetikos  
– eksperimentinis 
rinkinys atsinaujinančios 
energetikos kursui, vėjo 
jėgainės mokomasis 
stendas su pried.

3-4 laboratorijos laukia 
EMC iškraustymo nuo 
2022-11-19 iki 2022-12-
31.
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Elektroninio mokymo centro (EMC) 
modernizavimas, Utenio a. 2
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Modernizuotas EMC, Utenio a. 2.

• Konferencijų salė 

• EMC valdymo kabinetas (operatorinė)

• Mini vaizdo įrašų studija 

• Vaizdo transliacijų auditorija

• Nuotolinio mokymo auditorija

2022-11-03 12



EMC remontas: konferencijų salė
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EMC remontas: II aukštas
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Projekto rezultatai 

• Modernizuotas Elektroninio mokymosi centras (EMC)
• Modernizuotos 4 laboratorijos
• Sukurta moderni technologinių ir inžinerinių studijų bei 

e.mokymo(si) bazė atlieps Utenos regiono poreikius
– parengti technologai ir inžinieriai darbo rinkai 
– pagerės studijų kokybė visų studijų programų studentams
– padidės MVG galimybėmis besinaudojančių regiono 

įmonių ir organizacijų darbuotojų kompetencijos
– pagerės taikomosios mokslinės veiklos ir rezultatų sklaidos 

kokybė

• Bendras modernizuotos bazės naudotojų sk.  
kiekvienais metais – daugiau nei 1600 asm.

2022-11-03 16



2022 M. RUGSĖJO 1-OJI

2022-11-03 17



2022-11-03 18



2022-11-03 19



Projekto nauda ir poveikis regionui
• Projekto rezultatų naudą pirmiausiai pajus studentai, dėstytojai, mokymosi visą 

gyvenimą dalyviai. Modernizavus infrastruktūrą pagerės studijų sąlygos ir kokybė. 
Tikimasi, kad tai paskatins stojančiuosius labiau rinktis darbo rinkoje paklausias 
technologines ir inžinerines - Automatinio valdymo sistemų, Aprangos technologijų, 
Aplinkos apsaugos inžinerijos, Informacinių sistemų inžinerijos, Maisto produktų 
technologijos - studijų programas. 

• Taip pat padaugės nuotolines studijas besirenkančių kitų studijų programų 
studentų. Dėstytojams atsiras didesnių galimybių per nuotolį bendradarbiauti su 
užsienio šalių tyrėjais, prieinamesni taps globalių mokslinių tyrimų rezultatai. Tokiu 
būdu projekto rezultatais galės naudotis visa kolegijos akademinė bendruomenė.

• Projekto rezultatai turės įtakos ir Utenos regiono socialinei ir ekonominei plėtrai. 
Būsimi inžinerijos ir technologijų krypčių studijų programų absolventai, įgiję 
reikalingų gebėjimų, prisidės prie regiono gerovės kūrimo. 

• Moderni kolegijos bazė bus naudojama ne tik studijoms, bet taps ir švietimo, 
mokslo, savivaldos ir kitų institucijų bei verslo įmonių traukos centru, dalijantis savo 
idėjomis ir žiniomis, organizuojant įvairius praktinius, mokslinius renginius 
nuotoliniu būdu tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis.
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