
 
 

ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA 
 (Profesinio mokymo įstaigos pavadinimas) 

 
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
1.Bendros žinios apie mokymo įstaigą  
 
 
2. Mokymo įstaigos darbuotojai            

 
2.1. Mokyklos vadovai:   
 
Direktorius (v. pavardė; mokykloje dirba nuo...metų; vadyb. kat.)  
DIANA GIEDRIKIENĖ, nuo 2017 m. birželio 24 d. atliekanti mokyklos direktoriaus 
funkcijas,  II vadybinė kategorija. 
 
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (v. pavardė; mokykloje dirba nuo...metų; vadyb. kat.) 
 
2.2. Bendras darbuotojų skaičius 2018.01.01 – 50 
 
2.3. Mokytojai: 24 ( 5 mokytojai, 19 profesijos mokytojų). 
 
 
 
Mokytojų skaičius 
 
 
 

 
Bendrojo 
ugdymo 
mokytojai  

 
Profesijos   
mokytojai  

Iš jų suteikta 
kvalifikacinė kategorija 

2017 metais 
Bendrojo 
ugdymo 
mokytojai  

Profesijos   
mokytojai  

IŠ VISO:     
Neatestuotų mokytojų skaičius  5 x x 

    Atestuotų mokytojų skaičius:           
   

5 14   

turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę 
kategoriją 

    

turinčių mokytojo metodininko 
kvalifikacinę kategoriją  

    

turinčių vyr. mokytojo kvalifikacinę 
kategoriją   

4 10   

turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 
   

1 4 x x 

 
2.4 Švietimo pagalbos specialistai: 
 
 IŠ 

VISO 
t.t. 

atestuotų 
specialistų 

Ekspertų Metodininkų Vyr. 
specialistų 

Specialieji 
pedagogai 

     

Socialiniai 
pedagogai 

1 1   1 
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 IŠ 

VISO 
t.t. 

atestuotų 
specialistų 

I kat. II kat. III kat. IV kat. 

Psichologai       
 
2.5. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas 
2.5.1. Bendrojo ugdymo mokytojai: 
 
Mokslo metai Bendrojo ugdymo mokytojų, 

tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 
Proc. nuo bendrojo ugdymo  
mokytojų skaičiaus įstaigoje 

Iki 5 dienų 
 

5 ir daugiau dienų 
per metus 

Iki 5 dienų 
 

5 ir daugiau dienų 
per metus 

2016- 2017 2 3 40,0 60,0 
 

 
2.5.2. Profesijos  mokytojai 
 
Metai Profesijos mokytojų, tobulinusių 

kvalifikaciją, skaičius 
Proc. nuo bendro profesijos 
mokytojų  skaičiaus įstaigoje  

Iki 5 dienų 
 

5 ir daugiau dienų 
per metu 

Iki 5 dienų 
 

5 ir daugiau dienų 
per metus 

2016- 2017 8 11 42,1 57,9 
 
2.5.3. Švietimo pagalbos specialistai: 
 
Metai Švietimo pagalbos specialistų tobulinusių kvalifikaciją, skaičius 

Iki 5 dienų 
 

5 ir daugiau dienų per metus 

2016 - 2017 - 1 
 
 
 3. Pirminis profesinis mokymas 
 
3.1. 2017–2018 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos  
 
Programos pavadinimas Valstybinis kodas Mokinių skaičius 

2018.01.01 
Apdailininko (statybininko) 330073202 30 
Automobilių mechaniko 330071606 37 
Automobilių mechaniko 440071613 57 
Sekretoriaus 440041501 22 
Suvirintojo 440071502 36 
Suvirintojo M44071201 29 
Maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės 
darbuotojo 

M44072101 27 

Apdailininko (statybininko) M44073204 27 
Technikos šaltkalvio remontininko 210071509 23 
Siuvėjo 210072306 34 
 
3.2. Tame tarpe 2017–2018 m. m. pradėtos vykdyti pirminio profesinio mokymo programos:  
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Programos pavadinimas Valstybinis kodas 
Suvirintojo M44071201 
Apdailininko (statybininko) M44073204 
 
3.3. Daugiau kaip 3 metus nevykdomos, tačiau į licenciją įrašytos, pirminio profesinio mokymo 
programos: 
 
Programos pavadinimas Valstybinis kodas 
Elektros įrengimų montuotojo (buvęs 
kodas 330052212) 

 

Automobilių kėbulų remontininko (buvęs 
kodas 211052503) 

211071601 

 
Dėl kokių priežasčių minimos programos nebevykdomos.......................................................... 
Per mažas stojančiųjų skaičius grupėms formuoti. 
................................................................................................................................................... 
 
3.4. 2017–2018 m. m. vykdomos modulinės mokymo programos: 
 
Programos pavadinimas Valstybinis kodas Mokinių skaičius 

2018.01.01 
Maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės 
darbuotojo 

M44072101 27 

Suvirintojo M44071201 29 
Apdailininko (statybininko) M44073204 27 
 
3.5. 2018–2019 m. m. planuojamos pradėti vykdyti modulinės mokymo programos: 
 
Programos pavadinimas Valstybinis kodas 
Apdailininko (statybininko) M44073204 
Automobilių mechaniko M44071601 
Virėjo M44101304 
Suvirintojo M44071201 
 
 
3.6. Mokiniai 
3.6.1. Mokinių skaičius: 
 
Mokslo metai Mokinių skaičius spalio 1 d.   Iš jų turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių  
2017 – 2018   330 - 
 
3.6.2.Mokinių priėmimas: 
 

Mokslo metai 
 

Priėmimo planas 
 

Priimta 
 

2017–2018  150 174  (2017-09-15) 
 
3.6.3. Mokinių „nubyrėjimas“: 
 2016–2017 m. m. 
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Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso 321 60 18,7 

Iš jų:    

Perėjo mokytis į kitas mokyklas 1   

Pakeitė gyvenamąją vietą 3   

Dėl vaikų auginimo 1   

Dėl ligos 2   

Dėl nepažangumo 11   

Dėl pamokų nelankymo 5   

Dėl sunkių materialinių sąlygų 4   

Išvyko į užsienį 7   

Įsidarbino 5   

Dėl kitų priežasčių  21   

 
3.6.4. Mokinių lankomumas: 
 
Mokslo metai Vidutiniškai 1 mokinys per 

mokslo metus praleido iš viso 
pamokų 

Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo 
metus praleido pamokų dėl 
nepateisinamų priežasčių 

2016–2017 102 89 
 
 
4. Tęstinis profesinis mokymas 
 
 
 
 
Metai 

Asmenų skaičius pagal formaliojo  
tęstinio profesinio mokymo 

programas 

Asmenų skaičius pagal neformaliojo  
tęstinio profesinio mokymo 

programas 

 
 

IŠ 
VISO Iš 

viso 
darbo 
biržos 
lėšomis 

įmonės 
ar 
įstaigos 
lėšomis 

asmenų   
lėšomis 

Iš 
viso 

darbo 
biržos 
lėšomis 

įmonės 
ar 
įstaigos 
lėšomis 

asmenų 
lėšomis 

2017 276 23 - 253 16 - 6 10 292 
 
 
5. Papildyta licencija naujomis pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programomis 
 
Metai Valstybinis 

kodas 
Programos pavadinimas 

2017 M44073204 Apdailininko (statybininko) 
 M44071601 Automobilių mechaniko 
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 M44101304 Virėjo 
 M44071201 Suvirintojo 
 M44041101 Apskaitininko ir kasininko 
 210072306 Siuvėjo 
 262101303 Virėjo 
 162101301 Virėjo 
  
6. Sektorinių praktinio mokymo centrų veikla 2017.09.01- 12.30 laikotarpiu  
 
*  6.1 – 6.6 punktus pildo profesinio mokymo įstaigos turinčios SPMC 
** 6.7 punktą pildo profesinio mokymo įstaigos neturinčios SPMC 
  

 
6.1.* Praktinio mokymo organizavimas mokiniams, mokytojams: 

Pirminio, tęstinio profesinio 
mokymo programos 
pavadinimas (kodas) 

Mokinių 
skaičius 

Valandų 
skaičius 
vienam 

asmeniui 

Mokytojų 
skaičius 

Valandų 
skaičius 
vienam 

asmeniui 

Pastabos 

Utenos RPMC 114 56    
 
6.2.* Praktinio mokymo organizavimas kitų profesinio mokymo įstaigų mokiniams, mokytojams : 

PMĮ 
pavadinimas 

Pirminio, 
tęstinio 
profesinio 
mokymo 
programos 
pavadinimas 
(kodas) 

Mokinių 
skaičius 

Valandų 
skaičius 
vienam  
asmeniui  

Mokytojų 
skaičius 

Valandų 
skaičius 
vienam 
asmeniui 

Pastabos 

       
 

6.3. *Praktinio mokymo organizavimas kolegijų, universitetų studentams, dėstytojams: 

Mokymo 
įstaigos 
pavadinimas 

Studijų 
programos 
pavadinimas 

Studentų 
skaičius 

Valandų 
skaičius 
vienam 
asmeniui 

Dėstytojų 
skaičius 

Valandų 
skaičius 
vienam 
asmeniui  

Pastabos 

    
 

   

 

6.4.* Praktinio mokymo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams: 

Bendrojo 
ugdymo 
mokyklos 
pavadinimas 

Mokinių 
skaičius 

Valandų 
skaičius 
vienam 
asmeniui  

Vykdytų (planuojamų) 
užsiėmimų SPMC 
paskirtis: technologijų 
pamokų organizavimas, 
profesinis orientavimas 
ir kt.  

Pastabos 
(nurodykite ar turitę 
sudarytas sutartis su 
bendrojo ugdymo 
mokyklomis dėl 
technologijų 
pamokų 
organizavimo)  
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6.5.* Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas įmonių darbuotojams: 

Juridinio asmens 
pavadinimas 

Asmenų skaičius  Valandų 
skaičius vienam 

asmeniui 

           Pastabos 

    
 
6.6. * Profesinio mokymo įstaigų, turinčių SPMC, mokiniai siunčiami į kitus SPMC, kai 
praktiniam mokymui vykdyti nėra atitinkamo SPMC 
 
 PMĮ, į kurią 
nukreipiami mokiniai,  
pavadinimas 

Pirminio, tęstinio 
profesinio mokymo 
programos pavadinimas 
(kodas)  

Mokinių 
skaičius 
vienam 
mokiniui 

Valandų skaičius 

    
 
6.7. ** PMĮ, neturinčios SPMC, mokinių nukreipimas į SPMC 
 
PMĮ, į kurią 
nukreipiami mokiniai,  
pavadinimas 

Pirminio, tęstinio 
profesinio mokymo 
programos pavadinimas 
(valstybinis kodas)  

Mokinių 
skaičius 

Valandų skaičius 
vienam mokiniui 

Utenos RPMC M44072101 114 56 
 
  
7. Ugdymo proceso organizavimas 
 
7.1. Mokinių pažangumas: 
 
Mokslo metai / 
Programa 

2016–2017 
Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo programa  
Vidurinio  ugdymo programa 53,8 
 
7.2. Mokykliniai ir brandos egzaminai 
7.2.1. 2017 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

  

Egzaminas                                              2017 m. 
Laikė Išlaikė Proc. 

Technologijų 7 7 100 
Lietuvių k. ir literatūra 7 7 100 
 
7.2.2. 2017 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė:  
 

Egzaminas  
Laikė Išlaikė Proc. Balai  

1–49 50–99 100 
Lietuvių k. ir 
literatūra 

1 0 0    

Užsienio kalba 
(anglų) 

2 2 100 1 1  

Matematika 1 1 100 1   
                    Iš viso: 4 3     
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7.3. Pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas  
7.3.1. Pagrindinio ugdymo organizavimas: 
 
 Klasių skaičius Mokinių skaičius 

9 klasė - - 
10 klasė  - - 
 
7.3.2. Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas: 
 
Mokslo metai Dvyliktokų  

skaičius m. m. 
pabaigoje 

Brandos 
atestatus 
gavusių 
mokinių 
skaičius   

Brandos 
atestatus 
gavusių 
mokinių dalis 
(proc.) 

Dešimtokų   
skaičius m. m. 
pabaigoje 

Pagrindinio  
išsilavinimo    
pažymėjimus 
gavusių 
mokinių 
skaičius   

Pagrindinio  
išsilavinimo    
pažymėjimus 
gavusių 
mokinių dalis 
(proc.) 

2016–2017  13 7 73,8 0 0 0 
 
8. Profesinis mokymas 
 
8.1. Mokymo pameistrystės forma organizavimas: 
 
Programos, vykdomos  pameistrystės forma, 
pavadinimas 

Mokinių registre 
registruotų asmenų, 
besimokančių 
pameistrystės forma, 
skaičius 

Įmonės, kurioje vyko 
mokymai, pavadinimas 

Siuvėjo mokymo programa 15 UAB Lelija, Rokiškio 
siuvimo įmonė 

Automobilių mechaniko mokymo 
programa 

1 UAB ,,Rokitra“ 

Automobilių mechaniko mokymo 
programa 

1 Rokiškio Eoltas 
 (UBA Egrena) 

Automobilių mechaniko mokymo 
programa 

1 UAB ,,Irmantera“ 

Apdailininko (statybininko) modulinė 
mokymo programa 

2 UAB ‘‘Giemeda“ 

 
8.2. Kompetencijų vertinimas ir absolventų įsidarbinimas 
8.2.1. Pirminis profesinis mokymas 2017 m.: 
     
 
Eil. 
Nr. 

 
Mokymo programos 
pavadinimas ir valstybinis 
kodas 

Baigiamojo 
kurso 
mokinių 
skaičius 

         Iš jų įgijo kvalifikaciją 
Mokinių 
skaičius 

Proc. Kvalifikacijos  
įvertinimo vidurkis 

 Automobilių mechaniko, 
330071606 

12 12 100 8,2 

 Apdailininko 
(statybininko), 
330073202 

4 4 100 8,8 

 Apskaitininko ir 
kasininko, 
440041101 

25 23 92,0 8,2 

 Statybos verslo paslaugų 15 13 86,7 8,4 
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teikėjo, 
440041713 

 Suvirintojo, 440071502 24 23 95,8 7,1 

 Maisto pramonės 
darbuotojo, 
M44072101 

25 25 100 9,4 

 Technikos šaltkalvio 
remontininko, 
210071509 

16 16 100 7,0 

 
8.2.2. Mokinių įsidarbinimas (lapkričio 1 d.) 
 
 
 
 
Programos pavadinimas 
(valstybinis kodas) 

B
ai

gu
si

ųj
ų 

pr
og
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m

ą 
 

20
17

 m
. s
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Iš baigusiųjų 2017 m. 
Dirba Tęsia mokymąsi 
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N
ed

irb
a 

ir 
ne

si
m

ok
o 

K
ita

 

D
irb

an
či

ųj
ų 

sk
ai

či
us

 
Iš

 jų
 p

ag
al

 
įg

yt
ą 

kv
al

ifi
ka

ci
ją

 

Iš
 v

is
o 

Iš
 jų

 p
ro

fe
si

ni
o 

m
ok

ym
o 

įs
ta

ig
os

e 

Iš
 jų

 
au

kš
to

si
os

e 
m

ok
yk

lo
se

 

Automobilių 
mechaniko, 
 330071606 

12 8 8 3 3  1   

Apdalininko 
(statybininko), 

 330073202 

4 3 3      1 

Apskaitininko ir 
kasininko, 
 440041101 

23 18 10 4 2 2 1   

Statybos verslo 
paslaugų teikėjo, 

 440041713 

13 13 8    3   

Suvirintojo, 
 440071502 

23 23 19    4   

Maisto pramonės 
darbuotojo, 
M44072101 

25 16 10 1 1  1 6 1 

Technikos šaltkalvio 
remontininko, 

210071509 

16 6 6    6 8  

 
9.  Neformalusis vaikų švietimas 
 

Mokinių lankančių neformaliojo ugdymo būrelius įstaigoje 2017-2018 m.m.  skaičius -56 
mokiniai ir dalis (proc.) nuo visų besimokančiųjų mokykloje -19 %. 

Valandų skirtų neformaliajam ugdymui 2017-2018 m.m.  panaudojimas: skirta 297 val. 
(automobilių būreliui -107 val., sporto būreliui - 120 val., renginių organizavimo „Kaukė“ būreliui 
-70 val.), panaudota- 114 val. 
 
 
10. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 2017 metais (projektų pavadinimai, dalyvių 
skaičius 
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1. Erasmus+ programos mobilumo projektas „Verslumo pamoka ES“ Nr. 2016-1-LT01-
KA102-022817. 8 (po 4 kiekvieno vizito metu) pedagoginiai darbuotojai 2016 m. rugsėjo 25 d.- 
spalio 01 d. Ispanija, Valencija; 2016 m. spalio 16-22 d. Ispanija, Tenerife.4 automobilių 
mechaniko specialybės mokiniai ir 4 apdailininko (statybininko)/ statybos verslo paslaugų teikėjo 
specialybės mokiniai atliks  3 savaičių stažuotę 2017-02-06- 2017-02-24 ir  2017-03-06 - 2017-03-
24 Barselonoje, Ispanija. 
 

2. Erasmus+  programos projektas "Ugdymo turinio vadyba ES mokymo institucijose" 
Nr. 2016-1-LT01-KA102-023055. Projektą įgyvendina konsorciumas, kurį sudaro Rokiškio 
technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla, Biržų technologijų ir verslo mokymo centras ir  M. 
Rimkevičaitės paslaugų ir verslo  mokykla. Konsorciumo koordinatorius - Rokiškio technologijos, 
verslo ir žemės ūkio mokykla. 4 Mokyklos mokytojai dalyvaus projekte. Planuojami mobilumai 
2017 m. kovo 13 - 17 d. Tenerifė, Ispanija;  2017 m.  balandžio 3- 7 d., Kreta, Graikija. 
 
 
11. Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose  
2017 metais (konkurso pavadinimas, mokinių skaičius, pasiekimai)  
 
1. Maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės darbuotojo specialybės mokinė dalyvavo  
tarptautiniame mėsininkų profesinio  meistriškumo konkurse ,,Geriausias maisto pramonės 
darbuotojas 2017“. Užimta trečia vieta. 
 
2.  Automobilių mechaniko specialybės 2 mokiniai dalyvavo respublikiniame profesinių mokyklų 
mokinių ekonomikos ir verslo žinių konkurse ,,Verslo žinios karjeros sėkmei 4“. 
 
3.  Automobilių mechaniko specialybės 2 mokiniai dalyvavo Lietuvos profesinio mokymo įstaigų 
mokinių profesinio meistriškumo konkurse ,,Geriausias jaunasis automechanikas 2017“. 
 
 
4. Automobilių mechaniko specialybės 2 mokiniai dalyvavo respublikiniame profesinio 
meistriškumo konkurse ,,Jaunasis žemės ūkio technikos specialistas 2017“. 
 
12. Dalyvavimas parodoje „Studijos 2017“ 
 

Siuvėjo specialybės 2 mokinės dalyvavo XV tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros 
planavimo parodoje ,,Studijos 2017“, kurioje atstovavo mokyklą, pristatydami edukacinę 
programą ,,Draugystės apyrankė“. Buvo demonstruotas tautinis kostiumas, pasiūtas pačių 
mokyklos mokinių. Mokyklos bendruomenės nariai pristatinėjo mokyklos veiklą, dalijo 
lankstinukus,  rašiklius su mokyklos simbolika. 
 
 
13. Atvirų durų dienų organizavimas 

Balandžio 24 d.  mokykloje vyko  „Atvirų durų“ diena. Išsiųsti kvietimai visoms rajono 
bei aplinkinių rajonų bendrojo lavinimo mokykloms, kviečiami vyresniųjų klasių mokiniai. 
Mokyklą aplankė apie 200  mokinių, iš 7  bendrojo lavinimo mokyklų. Atspausdinti lankstinukai, 
plakatai. Skelbimai patalpinti mokyklos internetiniame tinklapyje ir facebook svetainėje, iškabinti 
Rokiškio bei seniūnijų skelbimų lentose.  Mokykloje surengta siuvėjo specialybės mokinių darbų 
paroda.  

Savo sėkmės istorijomis pasidalino verslo atstovai:  UAB „Ilnada“ atstovė  Ilona 
Gudienė, mažosios bendrijos „Verslidėja“ direktorė Virginija Čepienė, individualią veiklą 
vykdantis Igoris Popovas, grožio salono „A miss“ savininkė Sima Mekšėnienė, Rokiškio Eoltas 
(UAB,, Egrena“) įmonės vadovas Justinas Bertašis, UAB ,,Pandmeta“ atstovė Jolanta Užkurėlienė, 
UAB „Lelija“ atstovė Irmantė Belozoraitė, seimo nario patarėja ir Žemės ūkio rūmų savivaldos 
organizatorė Rokiškio rajone Lina Meilutė-Datkūnienė.  
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Mokiniai buvo susipažindinti su mokykloje ruošiamomis  specialybėmis, priėmimo 
sąlygomis, pristatyta naują –virėjo specialybė; Erasmus+ programos mobilumo projektai; 
suorganizuota ekskursija po mokyklą, susipažinti su profesijoms, mokiniai bendravo su mokytojais 
ir mokiniais.  
 Po ekskursijos pakvietėme išbandyti jėgas stalo teniso ir smiginio varžybose.  
 
14 Socialinė parama mokiniams ir mokinių pavėžėjimas 
 
Per 2017 m. išmokėta socialinė parama 10-čiai  mokinių. Devyniems mokiniams po 28,88 Eur., 
vienam mokiniui 35 Eur. 
 
Važiavimo paslaugomis naudojosi visi mokiniai. Važiavimo išlaidas finansavo Rokiškio rajono 
savivaldybė.  
 
15. Biudžeto lėšų panaudojimas 
 
Kiek buvo skirta lėšų ugdymui -  
Kiek buvo skirta lėšų mokyklai išlaikyti -  
 
 

Kodas Sąmatos straipsnio pavadinimas Suma Eur 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 391 00,00 
2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 120 000,00 
2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 2200,00 
2.2.1.1.1.06 Transporto išlaikymas  
2.2.1.1.1.08 Spaudiniai 1000,00 
2.2.1.1.1.10 Kitos prekės 35 500,00 
2.2.1.1.1.11 Komandiruotės  
2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas  
2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas 1000,00 
2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 39 500,00 
2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 8 500,00 
2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais  
2.8.1.1.1.01 Stipendijos 22300,00 
 IT įsigijimas 16 000,00 
   
  Iš viso: 637 000,00 

 
 
Kiek gauta 2017 m. ES lėšų ir kokiems tikslams.  
 
 
 
16. Įstaigos finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas: 
 
Metai Visos pajamos, 

tūkst. eurų 
Gauta pajamų, tūkst eurų 

Už suteiktas mokymo 
paslaugas 

Už kitas teiktas paslaugas 

2017 70,5 33,4 37,1 
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Paslaugų aprašymas: 
Tęstinis mokymas,  turto nuoma, apgyvendinimo paslaugos, maitinimo paslaugos ir kitos 
paslaugos (traktorininkų pažymėjimų keitimas). 
 
 
17. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis 

Mokykla, siekdama veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės užtikrinimo, bendradarbiauja su: 
17.1. Utenos regioniniu profesinio mokymo centru (priima  maisto pramonės darbuotojo 

specialybės mokinius praktiniam mokymui sektoriniame praktinio mokymo centre); 
17.2. UAB ,,Daivida“ Rokiškio mėsinė (leidžia naudotis mėsos gaminių gaminimo cechu 

maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinių praktiniam mokymui); 
17.3. Laimutės Sadauskienės IĮ (priima maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinius 

mokytis šakočių gaminimo technologijos); 
17.4. UAB ,,Kepėjėlė“ (leidžia naudotis kepyklos patalpomis ir įrengimais maisto 

pramonės darbuotojo specialybės mokinių praktiniam mokymui); 
17.5. UAB ,,Rokiškio sūris“ (supažindina maisto pramonės darbuotojo specialybės 

mokinius su sūrių gaminimo technologijomis, moko pieno tyrimų praktinio atlikimo); 
17.6. UAB ,,Lašų duona“ ( bendrovėje mokiniai mokosi dirbti su įvairia žemės ūkio 

technika, statybos darbų); 
17.7. AB ,,Rokiškio mašinų gamykla“ (technikos šaltkalvio remontininko ir suvirintojo 

specialybių  mokiniams vykdomas metalo apdirbimo ir suvirinimo darbų praktinis mokymas); 
17.8. UAB ,,Pandmeta“ (technikos šaltkalvio remontininko ir suvirintojo specialybių  

mokiniams vykdomas suvirinimo darbų praktinis mokymas; įmonė remia mokyklą metalo 
atraižomis); 

17.9. UAB ,,Duguva“ ( remia mokyklą savo gaminama produkcija); 
17.10. UAB ,,Rokmedis“ (apdailininko (statybininko) specialybės mokiniai atlieka 

medienos gaminių praktinius darbus); 
17.11. UAB ,,Laisvas vėjas“, UAB ,,Darola“, UAB ,,Rokana“,  UAB ,,Senas grafas plius“ 

(maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinių praktiniam mokymui); 
17.12. UAB ,,Lelija“ Rokiškio siuvimo įmone (siuvėjo specialybės mokinių praktiniam 

mokymui); 
17.13. UAB ,,Giemeda“ (apdailininko (statybininko) specialybės mokiniai atlieka 

medienos gaminių praktinius darbus); 
         17.14.  rajono bendrojo lavinimo mokyklomis (informacijos apie mokykloje  rengiamus 
specialistus, susipažinimas su mokyklos baze, atvirų durų dienų (savaičių) renginiai); 
            17.15.  rajono seniūnais ir seniūnijų socialiniais darbuotojais (profesinis orientavimas, 
mokinių socialinių problemų sprendimas); 
             17.16. Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Rokiškio skyriumi (galimybė 
nuteistiesiems mokytis ir įgyti išsilavinimą, informacija apie rengiamus specialistus); 
             17.17. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centru (kiekvienam, mokykloje 
besimokančiam mokiniui, suteikti karjeros paslaugas); 
             17.18. Rokiškio rajono savivaldybės pedagogine psichologine tarnyba (bendrų šviečiamojo 
pobūdžio renginių rengimas, pedagoginės psichologinės pagalbos mokiniams ir mokytojams 
teikimas, konsultacijos dėl profesijos pasirinkimo). 
             17.19. Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Žemės ūkio rūmais 
(bendradarbiavimas informacijos teikimo srityje, siekiant profesinio mokymo kokybės, sąlygų 
sudarymas kompetencijų vertinimui). 
             17.20. Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyriumi (diskusijos, renginiai darbo 
rinkos ir su tuo susijusių gyventojų užimtumo klausimais). 

 17.21. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla; Visagino 
technologijos ir verslo profesinio mokymo centru; VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla. 
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             17.22. Panevėžio apskrities Rokiškio rajono Policijos komisariatu (organizuojamos 
prevencinės paskaitos). 
 17.23. Latvijos Respublikos Aizkrauklės profesine mokykla; 
 17.24. Latvijos Respublikos Daugpilio prekybos profesine mokykla. 
 
18. Svarbiausi įstaigos pasiekimai ir problemos  
 

PASIEKIMAI 
 
1. Tarptautiniame mėsininkų profesinio  meistriškumo konkurse ,,Geriausias maisto 

pramonės darbuotojas 2017“  užimta trečia vieta. 
2. Peržiūrėtos profesinio mokymo programos ir gautos licencijos vykdyti 9 modulines 

profesinio mokymo programas. 
3. Atnaujintas metalų technologijų kabinetas. 
4. Mokinių priėmimo planas viršytas 16 proc. 
5.  Vyksta intensyvūs tęstiniai mokymai. Bendradarbiaujant su Panevėžio teritorinės darbo 

biržos Kupiškio ir Rokiškio skyriais vyko  Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo 
amžiaus darbuotojų mokymai pagal  2 mokymo programas. Daug asmenų mokosi savo lėšomis. 
Vykdydama  minėtus mokymus, mokykla šiemet surinko virš  33,4 tūskt.Eur lėšų. 

6. Įsigytas autobusas, kuriuo mokiniai  vežiojami į Utenos regioninį profesinio mokymo 
centrą. 

 
PROBLEMOS 
 
1. Mokinių mokymosi motyvacijos stoka. 
2. Nemažas mokinių ,,nubyrėjimas“  ir prastas lankomumas. 
3. Nerenovuotas mokyklos pastatas, kas neleidžia pagerinti energijos sunaudojimo 

efektyvumo bei užtikrinti  sveikų ir saugių mokinių ugdymo sąlygų. 
 

19. Įstaigos perspektyvos 
 

1. Atnaujinti mokymo erdves, įsisavinant ES lėšas. 
2. Kelti mokytojų ir profesijos mokytojų kvalifikaciją. 
3. Pereiti prie modulinių profesinio mokymo programų mokymo. 
4. Renovuoti mokyklos pastatą. 
5. Plėtoti tęstinį mokymą. 

 
____________________________________________ 

 
 
 
SUDERINTA 
Mokyklos tarybos posėdžio 
2018 m. sausio           protokoliniu nutarimu 
(protokolas T1-    
 
 


