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     Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos strateginio veiklos plano 2020 metų veiklos 
plane numatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į profesinio mokymo kokybės užtikrinimą. 
Įgyvendindama juos, mokykla pasiekė rezultatų efektyviai ir tikslingai organizuodama veiklas, 
analizuodama jų veiksmingumą ir darydama savalaikes veiksmų korekcijas. Mokyklos bendruomenė 
buvo telkiama spręsti aktualias mokymo(si) problemas, numatydama, kaip bus įgyvendinami 
mokymo(si) ir ugdymo(si) veiklai keliami reikalavimai, numatydama bei planuodama mokymo(si)  
pokyčius. Mokykla susidūrė su išsūkiu – COVID-19 pandemija. Buvo keliami nauji tikslai, ieškoma 
problemų sprendimo strategijų. Valdymas pavyko, sėkmingai taikytas nuotolinis mokymas. 
Mokykloje ligos  židinių nebuvo. 

      1. TIKSLAS. Vidinių kokybės procesų užtikrinimas, kryptingai tobulinant profesinio mokymo 
veiklą. 

Rezultatai: 

• Licencijuotos pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programos:  vizažisto 
(P32101201, T32101201),  šaltkalvio (P21071501, T21071501, T32071503). 
Atnaujintos pirminio ir tęstinio mokymo programos: medkirčio (T32082101), žemės 
ūkio gamybos verslo darbuotojo (T43081103), siuvėjo-operatoriaus (P21072301, 
T21072301), suvirintojo (P43071501, T43071503, T32071502), apdailininko 
(P32073205, P32073213, T32073213), virėjo (P43101304, P32101304, P32101302, 
P21101308, P21101310), plytelių klojėjo (T32073215), plytelių klojėjo padėjėjo 
(T22073208), siuvėjo (T32072302), dažytojo (T22073203), apskaitininko (P42041101, 
P43041101, T43041102), socialinio darbuotojo padėjėjo (P32092301, T32092301, 
P42092301, P43092301, T43092301). 

• Išanalizavus Rokiškio r. savivaldybės metalo apdirbimo pramonės sektoriaus poreikius, 
parengtas  šaltkalvio profesinis standartas ir  parengtos naujos nacionalinės šaltkalvio  
(kodai P21071501, P21071502) profesinio mokymo programos.  

• Pradėta vykdyti šaltkalvio profesinio mokymo programa SUP mokiniams. Iš viso 
vykdomos 2 profesinio mokymo programos SUP mokiniams. 
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• Įveiklintos 2 tęstinio profesinio mokymo programos pagal Užimtumo tarnybos poreikį.  
• Pameistystės forma 2020-06-01 buvo 14,4 proc. mokinių. 
• 90 proc. mokytojų, dirbančių su pirminio, tęstinio ir neformalaus švietimo mokymo 

programomis  patobulino dalykines ir pedagogines kompetencijas. 100 proc. mokytojų  
ir 41 proc. darbuotojų  patobulino bendradarbiavimo ir skaitmeninio raštingumo 
kompetencijas, užtikrinančias nuotolinio mokymo(si) kokybę. 

• Mokykla pradėjo naudoti PMIS ir Mano dienynas. 
• Patvirtintas Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos nuotolinio mokymo 

organizavimo tvarkos aprašas.  
• Įsigytos ir įdiegtos  interaktyvios mokymo(si) platformos (Moodle, Eduka, Google 

Education),  sudarančios lanksčias galimybes nuotoliniam mokymuisi. 
• Įsigyta  40 vnt. kompiuterių. 
• Gauta ekspertinio vertinimo išvada, kad  mokykla yra pasirengusi vykdyti mokymą 

nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu. 
• Mokiniams nuolat teikiama kontaktinė ir nuotolinė mokymo(si) pagalba. Mokyklos 

tinklalapyje sukurta nuoroda ,,COVID-19“, kurioje patalpinta visa informacija apie 
COVID-19 situacijos valdymą, nurodyti mokymo(si) pagalbos specialistų kontaktai bei 
kitos pagalbos teikimo nuorodos. Kas savaitę organizuojami mokytojų susirinkimai per 
Zoom platformą, kuriuose aptariama situacija bei pagalbos teikimo priemonės. 
Mokykloje nuolat vykdoma COVID-19 prevencija. Mokykloje 2020 m. nebuvo 
COVID-19 židinių. 

• Įgyvendinta mokytojų atestacijos programa. Atestuoti trys pedagoginiai darbuotojai. Iš 
jų vienas metodininkas. 

• Įgyvendintos ISO 9001:2015 kokybės valdymo sistemos palaikymo priemonės.  
• Mokinių priėmimo planas įgyvendintas 137 proc. 
• Parengti/atnaujinti lokalūs mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai: smurto 

artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje 
tvarkos aprašas; mokinių elgesio taisyklės esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai; 
pavienių asmenų destruktyvaus elgesio rizikos Korona viruso krizės metu 
rekomendacijos; saugios virtualios erdvės ir asmens privatumo užtikrinimo vykdant 
nuotolinį mokymą taisyklės; saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijų 
rengimo ir instruktavimo tvarkos aprašas; mokinių, kurie mokosi pagal profesinio 
mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo ir kitos 
materialinės paramos teikimo tvarkos aprašas; informacijos apie pažeidimus Rokiškio 
technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje teikimo tvarkos aprašas; Rokiškio 
technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos tarptautiškumo strategija. 

• Vykdytas Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 
programos projektas „Judėjimo galia 2“. 

• Formuojama pilietinė, tautinė bei socialinė savimonė: mokykloje vyko Konstitucijos 
egzaminas, vyko  integruotos pamokos Rokiškio krašto muziejuje, kitose netradicinėse 
aplinkoje, puoselėjama savanorystė. Mokykla yra EUROPOS PARLAMENTO 
ambasadorė. Mokykla dalyvavo atrankoje Gedimino pilies bokšto Lietuvos valstybinei 
vėliavai gauti. Mokyklos bendruomenė pagamino dekoracijas Rokiškio miesto 
Sąjūdžio aikštei.  SUP mokiniai dalyvavo regioniniame projekte – varžytuvėse 
nuotoliniu būdu ,,Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ 
(organizatorius Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras) ir pristatė Užgavėnių 
tradicijas. 

     2. TIKSLAS. Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių įsitraukimo į mokymo(si) procesą 
didinimas. 
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Rezultatai: 

• Atlikta darbdavių apklausa, apie absolventų atitiktį darbo rinkos poreikiams. 
• Bendradarbiaujama su 38 socialiniais partneriais: vyksta nuolatinė darbo rinkos 

stebėsena, parengtas  šaltkalvio profesinio mokymo standartas, atnaujintos ir 
įgyvendinamos profesinio mokymo programos, vykdomas mokymas realioje darbo 
vietoje,  pameistrystės forma, vykdomas kompetencijų vertinimas ir kita. Glaudus 
santykiai su Rokiškio  rajono savivaldybe. 

• Įgyvendinami 3  tarptautiniai mainų projektai. Vykdoma sklaida. 
• Dalis praktinio mokymo pamokų vykdoma SPMC.  
• Įvyko Mokyklos tarybos (savivaldos institucijos) 3 posėdžiai. Apsvarstytas  mokyklos 

strateginio veiklos plano 2020 metų veiklos planas, 2020-2021 m. m. Vykdomų 
programų įgyvendinimo planas, aptarta mokytojų atestacijos programa, skaitmeninių 
išteklių įsigijo poreikis. 

• Įvyko Mokyklos tarybos (kolegialus valdymo organas)  2  posėdžiai. Aptarta 2019 
metų veiklos plano ataskaita, 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita, 
2020 m. pajamų ir išlaidų sąmata, mokyklos darbuotojų parinkimo ir metinės veiklos 
vertinimo principai, mokyklos teikiamų paslaugų įkainiai. 

• Mokykloje veikia mokinių taryba, kuri padeda organizuoti renginius, akcijas, vykdyti 
prevencines programas ir kita. Vyko 3 posėdžiai.   

• Aktyvus mokyklos internetinis puslapis. Aktyviai veikia šiuolaikiniai mokyklos veiklos 
sklaidos kanalai (Facebook, INSTAGRAM). 

• Nuolat aktyviai vykdomas profesinis orientavimas vykdant edukacines programas ir 
naudojant moderniąsias IT technologijas. Mokyklos veikla viešinama vietinėje 
spaudoje.  

• Mokyklos mokytojų sukurtos video pamokos naudojamos ne tik mokykloje, bet yra 
pasiekiamos ir  nacionaliniu mastu: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/skaitmeniniai-
istekliai-kvalifikacijai-igyti/. 

      3. TIKSLAS. Saugios ir įvairiapusiškos mokymo(si) erdvės ir mokymo(si) formavimas. 

Rezultatai:  

• Įrengta vizažisto  praktinio mokymo bazė su kompiuterizuota mokytojo darbo vieta ir 
multimedios  projektoriumi. Atnaujintos mokymo bazės:  socialinio darbuotojo 
padėjėjo (kompiuterizuota mokytojo darbo vieta ir multimedios projektoriumi), siuvėjo  
(įrengta 10 kompiuterizuotų darbo vietų su specialia siuvimo CAD programine įranga, 
įrengtas interaktyvus ekranas su specialia programine mokymo įranga, įrengta 
kompiuterizuota mokytojo darbo vieta su specialia siuvimo CAD programine įranga). 
KET ir automobilių remonto kabinete įrengtas interaktyvus ekranas su specialia 
programine mokymo įranga. IT kabinete sumontuota interaktyvi lenta. 

• Įsigyta 40 vnt. kompiuterių. 
• Pakeista sporto salės stogo danga. 
• Pakeistos dalies kabinetų durys. 
• Atliktas mokyklos laiptinių einamasis remontas. 
• Suremontuota  apdailininko  ir įrengta automobilių mechaniko praktinio mokymo bazė. 
• Be pažeidimų įvykdyti 2 atviri (supaprastinti) viešojo pirkimo konkursai, 9 mažos 

vertės pirkimai ir 1 pirkimas per CPO katalogą. 
• Įsigyta statybos ir statybos inžinerijos posričio specialybių kvalifikacijai suteikti 

reikalinga įranga. 

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/skaitmeniniai-istekliai-kvalifikacijai-igyti/
https://www.kpmpc.lt/kpmpc/skaitmeniniai-istekliai-kvalifikacijai-igyti/


4 
 

 

• Įsigyta ir naudojama tekstilės (aprangos, avalynės ir odos) posričio specialybių 
kvalifikacijai suteikti reikalinga įranga. 

• Įsigyta variklinių transporto priemonių, laivų ir orlaivių posričio specialybių 
kvalifikacijai suteikti reikalinga įranga. 

• Įsigyta mechanikos ir metalo darbų posričio specialybių kvalifikacijai suteikti 
reikalinga įranga. 

• Atnaujinta 25 proc. kompiuterizuotų darbo vietų mokytojams ir mokiniams, naujai 
įsigytuose kompiuteriuose įdiegta naujausia MSOffice ir Windows 10 operacinė 
sistema. 

Mokymo įstaigos darbuotojai   
 

 
Bendras darbuotojų skaičius 2021.01.01 – 64 
Iš jų: 
profesijos mokytojų –  30 
bendrojo ugdymo mokytojų – 6 
socialinių pedagogų – 1 (metodininkas) 
specialiųjų pedagogų-  1 
specialiųjų pedagogų-  1  (Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojas, dirbantis  0,75 etato  pagal 
projektą ,,Turi profesiją – turi ateitį“ Nr.09.4.1-ESFA-V-735-01-001) 
psichologų – 1  (Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojas, dirbantis pagal projektą ,,Saugios aplinkos 
mokykloje kūrimas II“, kuriam pagal susitarimą su agentūra, suteikta darbo vieta mokykloje). 
užimtumo grupės vadovas – 1  (Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojas, dirbantis 0,75 etato pagal 
projektą ,,Turi profesiją – turi ateitį“ Nr.09.4.1-ESFA-V-735-01-001) 
 

 
Bendrojo ugdymo programų įgyvendinimas 

 
Mokinių pažangumas: 
 
Mokslo metai / 
Programa 

2019-2020 2018-2019 Pokytis lyginant su 
2018-2019 

(+ / -) 
Pažangumas proc. 

Pagrindinio ugdymo 
programa 

- -  

Vidurinio  ugdymo programa 100 92,7 + 7,3 
 
Mokyklinių brandos egzaminų rezultatų suvestinė: 

  

Egzaminas 
2020 m. Išlaikė (proc.) 

2019 m. 
Pokytis lyginant su 

2019 m. 
(+ / -) Laikė Išlaikė Išlaikė 

(proc.) 
Technologijos  7 7 100 x x 
Lietuvių kalba 
ir literatūra 6 5 83,3 x x 

Iš viso 13 12 92,3 85,7 + 6,6 
 
Valstybinių brandos egzaminų rezultatų:  
 

Egzaminas 2020 m. Išlaikė (proc.) Pokytis lyginant 
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Laikė Išlaikė 

 
Išlaikė 
(proc.) 

2019 m. su 2019 m. 
(+ / -) 

Anglų kalba 2 2 100 x x 
Informacinės 
technologijos 

- - - x x 

Istorija - - -   
         Iš viso: 2 2 100 66,7 + 33,3 
 
 
2020–2021 m. m. vykdomos pirminio profesinio mokymo programos:  
 

Programos 
pavadinimas  

Valstybinis 
kodas 

Mokinių skaičius 2021.01.01 
 

Įmonės, kurioje 
vykdoma pameistrių 
praktinio mokymo 
dalis, jei vykdoma 

pameistrystė, 
pavadinimas 

Iš 
viso  

Iš jų 
pameistrių  

 Iš jų turinčių 
specialiųjų 
ugdymosi 
poreikių  

Apdailininko   P32073205 13 - -  
Apdailininko 
(statybininko)  

M43073202 23 - -  

Apdailininko 
(statybininko) 

M44073204 15 3 - UAB ,,Stogyva“, UAB 
,,Bikuvos prekyba“, 

Ramundas GM, UAB 
Apskaitininko  P43041101 16 - -  

Vizažisto  P32101201 25 - -  

Automobilių 
mechaniko  

M43071604 43 - -  

Automobilių 
mechaniko  

M44071601 26 1 - MB ,,Renmoto“ 

Socialinio 
darbuotojo 

padėjėjo  

M44092001 41 6 - Obelių vaikų globos 
namai 

Virėjo  P43101304 8 3 - UAB ,,Laisvas vėjas“; 
Rokiškio J.Tumo-

Vaižganto gimnazija; 
Rokiškio Senamiesčio 

progimnazija 
Virėjo  P21101303 14 - 14  

Suvirintojo  M44071501 18 - -  
Siuvėjo  210072306 13 4 - UAB ,,Lelija“ 

Technikos 
šaltkalvio 

remontininko 

210071509 13 - -  

Šaltkalvio  P21071501 17 - -  
Šaltkalvio  P21071502 10 - 10  

             Iš viso  295 17 24  
 
 
2020–2021 m. m. vykdomos tęstinio profesinio mokymo programos (kai mokiniai priimti pagal 
švietimo ir mokslo ministro/ patvirtintą priėmimo planą): 
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Programos 
pavadinimas 

Valstybinis 
kodas 

Mokinių skaičius 2021.01.01 
 

Įmonės, kurioje 
vykdoma pameistrių 
praktinio mokymo 
dalis, jei vykdoma 

pameistrystė, 
pavadinimas  

  Iš viso  Iš jų turinių 
specialiųjų 
ugdymosi 
poreikių  

Iš jų 
pameistrių 

Socialinio 
darbuotojo 

padėjėjo  

T43092001 46 - 5 Obelių vaikų globos 
namai; 

Skemų socialinės globos 
namai; Kupiškio 

socialinės globos namai 
Apskaitininko  T43041102 19 - -  

Apdailininko  T32073213 19 - -  

Siuvėjo  T43072301 21 - -  

Virėjo  T43101304 15 - 5 Skemų socialinės globos 
namai; 

Juodupės gimnazija; 
,,Anželos kavinukė“; 

UAB ,,Vilauna“; 
MB ,,Sautvilė“ 

Visažisto T32101201 20 - -  

         Iš viso  140 - 10  
 
 
Profesinio mokymo organizavimas asmenims pagal Užimtumo tarnybos siuntimus ir 
kitų institucijų skirtą finansavimą (išskyrus tuos asmenis, kurie priimti pagal švietimo 

ir mokslo ministro patvirtintą priėmimo vietų planą) 
(asmenų skaičius) nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31  

 
 

Iš viso 
 

pagal formaliojo profesinio 
mokymo programas 

pagal neformaliojo profesinio mokymo programas 

41 12 53 
 
 
Kompetencijų vertinimas 
 
 
Eil. 
Nr. 

 
Mokymo programos 
pavadinimas ir 
valstybinis kodas 
(2020 m.) 

Baigiamojo 
kurso mokinių 
skaičius  
(2020 m.) 

         Iš jų dalyvavo kompetencijų vertinime ir įgijo 
kvalifikaciją (2020 m.) 

Mokinių skaičius 
 

Proc. Kvalifikacijos  
įvertinimo 
vidurkis 

1. Apdailininkas 
(statybininkas) 
(330073202) 

8 8 100 6,3 

2. Automobilių 
mechanikas 
(330071606) 

9 9 100 7,4 

3. Apdailinin kas 
(statybininkas) 
(M44073204) 

25 25 100 7,3 

4. Automobilių 
mechanikas 
(M440071601) 

21 21 100 6,4 
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5. Technikos šaltkalvis 
remontininkas 
(210071509) 

10 10 100 7,2 

6. Siuvėjas 
(210072306) 

11 11 100 8,0 

7. Virėjas  
(M44101304) 

17 17 100 7,6 

8. Apskaitininkas ir 
kasininkas  
(M44041101) 

31 31 100 8,5 

Iš viso 132 132 100 7,33 
 
 
Mokinių įsidarbinimas (2020 m. lapkričio 1 d.) ir palyginimas su (2019 m. lapkričio 1 d.) 
 

 
 
 
 
 
Programos 
pavadinimas 
(valstybinis 
kodas) 
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Apdailininkas 
(statybininkas) 
(330073202) 

8 7 
(87,5 
proc.) 

7 
(87,5 
proc.) 

- - - 1 - - 100 

Automobilių 
mechanikas 
(330071606) 

9 8 
(88,8 
proc.) 

8 
(88,8 
proc.) 

- - - 1 - - 88,9 

Apdailininkas 
(statybininkas) 
(M44073204) 

25 20 
(80,0 
proc.) 

20 
(80,0 
proc.) 

3 - 3 2 - - 85,7 

Automobilių 
mechanikas  
(M44071601) 

21 19 
(90,4 
proc.) 

17 
81,0 

proc.) 

- - - 2 - - 90,5 

Technikos 
šaltkalvis 
remontininkas  
(210071509) 

10 8 
(80,0 
proc.) 

6 
(60,0 
proc.) 

1 1 - 1 - - 85,7 

Siuvėjas 
(210072306) 

11 9 
(81,8 
proc.) 

7 
(63,6 
proc.) 

2 2 - - - - 72,7 
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Apskaitininkas 
ir kasininkas  
(M44041101) 

31 23 
(74,1 
proc.) 

23 
(74,1 
proc.) 

4 4 - - - 4 90,0 

Virėjas  
(M44101304) 

17 14 
(82,3 
proc.) 

12 
(70,6 
proc.) 

1 1 - - - 2 - 

Iš viso 132 108 
(81,8 
proc.) 

100 
(75,8 
proc.) 

11 8 3 7 - 6 86,8 

 
 
Mokiniai siunčiami į kitų PMĮ SPMC: 
 
PMĮ, į kurią nukreipiami 
mokiniai,  pavadinimas 

Pirminio, tęstinio 
profesinio mokymo 
programos 
pavadinimas 
(valstybinis kodas)  

Mokinių 
skaičius 
2020 metais 

Mokinių 
skaičius 
2019 
metais 

Mokinių 
pokytis 
lyginant 
su 2019 
m. 
(+ / -) 

Valandų skaičius 
vienam mokiniui 

2020 metais 

Utenos RPMC Virėjo 
(M44101304) 

25 112 - 87 8 

Panevėžio Margaritos 
Rimkevičaitės PRC 

Apskaitininkas 
ir kasininkas 
(M44041101) 

21 48 - 27 6 

             Iš viso 
 

 46 160 114 14 

 
Mokinių „nubyrėjimas“ 
 2019–2020 m. m. 
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pokytis (proc.) 
lyginant su 2018-

2019 m.  m. 
(+ / -) 

M
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ių
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us
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 p
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 346     

 Išbraukta iš mokinių sąrašų iš viso  51 14,5 14,0 - 0,5 

Iš jų:      

Perėjo mokytis į kitas mokyklas  1    

Pakeitė gyvenamąją vietą  1    

Už nepažangumą  3    

Už nesumokėtą mokestį už mokslą  1    

Mokiniui mirus  1    

Dėl kitų priežasčių  44    
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Mokinių lankomumas:  
 

Vidutiniškai 1 
mokinys per  
2019- 2020 

mokslo metus 
praleido iš viso 

pamokų 

Vidutiniškai 1 
mokinys per  2018- 
2019 mokslo metus 

praleido iš viso 
pamokų 

Pokytis lyginant 
su 2018- 2019 
mokslo metais 

(+ / -) 

Vidutiniškai 1 
mokinys per 
2019- 2020 

mokslo  metus 
praleido pamokų 

dėl 
nepateisinamų 

priežasčių 

Vidutiniškai 1 
mokinys per 
2018- 2019 

mokslo  
metus 

praleido 
pamokų dėl 

nepateisinamų 
priežasčių 

Pokytis 
lyginant su 
2018- 2019 

mokslo 
metais 
(+ / -) 

122 115 7 101 99 2 
 
 
 
Neformalusis vaikų švietimas  
 

• Mokinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo ugdymo būrelius PMĮ 2020–2021 m. m., 
skaičius ir dalis (  113  mokinių   25 proc.) nuo visų besimokančiųjų PMĮ –  (dalis proc. 
nuo besimokiusiųjų 2019-2020 m.m. –  41  mokinys   13 proc.). Padidėjo 12 proc. 

• Valandų, skirtų neformaliajam vaikų švietimui 2020–2021   m. m., panaudojimas: skirta  
487 val.,  panaudota   204 val. (panaudota val. 2019–2020 m.m -   242 val.). 

 
Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose (projektų pavadinimai, dalyvių skaičius) 
 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas 

Data Priimančioji 
šalis 

Dalyvių 
skaičius 

2020 metais 

Dalyvių 
skaičius 

2019 metais 

Dalyvių 
pokytis 

lyginant su 
2019 metais  

(+  / - ) 

1. 

Praktika, 
įgūdžiai, 
tobulėjimas su 
Erasmus+ 
Nr.2019-1-
LT01-KA102-
060180 

2019-06-01 
iki 

2021-07-31 

Italija 8 mokiniai   

2. 

,,Patirtis ir 
įtrauktis per 
Erasmus+ 
praktiką“ 
Nr.2020-1-
LT01-KA116-
077606 

2020-09-01  
iki  

2021-11-30 

Austrija, 
Latvija, 
Italija, 

Ispanija, 
Lenkija, 
Suomija 

17 mokinių 
(virtualus 

mobilumas) 

  

3. 

,,Tarptautinė 
patirtis 
pereinant prie 
modulinės 
virėjo 
mokymo 
programos 
įgyvendinimo 
(II etapas)“ 

2019-06-01 
Iki 

2020-11-30 

Švedija, 
Suomija, 

Italija 

3 mokytojai   
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Nr.2019-1-
LT01-KA102-
060294 

                                                          Iš viso  
25 mokiniai 

ir  
3 mokytojai 

25 mokiniai 
ir  

7 mokytojai 

0 
 

- 4 
 

 
Nacionaliniai ir tarptautiniai profesinio meistriškumo konkursai 

 
Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose 2020 metais 
 

Įsakymu ar potvarkiu 
(Nr.) patvirtinto konkurso 

pavadinimas 

Dalyvavusių 
profesijos mokytojų 

skaičius 

Dalyvavusių 
mokinių  
skaičius 

Konkurso vieta Laimėtos 
vietos 

Nacionalinis profesinio 
meistriškumo konkursas 

,,Geriausias jaunasis 
automechanikas 2020“ 

(organizatoriai UAB ,,Inter 
Cars Lietuva“ kartu su 
Variklinių transporto 

priemonių laivų ir orlaivių 
profesinio  mokymo metodine 

komisija 

1 2 Paroda ,,Studijos 
2020“, Lietuvos 

parodų ir 
kongresų centre 

LITEXPO, 
Vilnius 

IV vieta 

 
 

 
Dalyvauta  konkursuose, parodose 

 
       1. Konkurse ,,Verslo žinios karjeros sėkmei 6“ (Biržų technologijos ir mokymo centro 
Vabalninko skyriuje). 
       2. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių garsiniame skaitymo konkurse ,,Gražiausi žodžiai 
– Lietuvai“ (organizatorius Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras).  Mokinė, dalyvavusi 
konkurse,   pripažinta geriausia skaitove. 
        3. Regioniniame projekte – varžytuvėse nuotoliniu būdu ,,Lietuvos kulinarijos ir etninio 
paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ (organizatorius Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 
centras). 
       4. Respublikinėje specialiųjų ugdymosi poreikių  mokinių piešinių parodoje ,,Aš – toks, tu – 
kitoks ir pasaulis tampa spalvotas“  (organizatorius Vilkaviškio R.Kybartų ,,Rasos“ mokykla). 
        5. Respublikinėje virtualioje mokinių kūrybinių darbų parodoje ,,Jausmai ir emocijos“ 
(organizatorius Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija). 
        6. Respublikinėje specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių virtualioje  mokinių kūrybinių 
darbų  parodoje ,,Kalėdinis burbulas“ (organizatorius Vilniaus Šilo mokykla). 
 

Atvirų durų dienų organizavimas 
 

      Balandžio – birželio mėnesiais Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje vyko 
virtualios ,,Atvirų durų dienos“, skirtos vyresnių klasių mokiniams, tėvams (globėjams), 
mokytojams, Užimtumo tarnybos atstovams ir registruotiems asmenims bei Užimtumo tarnybos 
projekto ,, Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ dalyviams, Rokiškio r. ir aplinkinių rajonų 
atstovams ir kt. 



11 
 

 

       Renginio tikslas – supažindinti mokinius su paklausiomis profesijomis, praktinio mokymo 
bazėmis, įranga ir technika, naudojama mokantis amato, galimybėmis atlikti praktikas ir 
įsidarbinti. Šiam renginiui sukurtas virtualus filmukas apie profesijas ir mokyklą. Filmukas 
patalpintas KPMPC tinklalapyje: https://ww.kpmpc.lt/kpmpc/rokiskio-technologijos-verslo-ir-
zemes-ukio-mokykla/. Šio filmuko dėka, KPMPC tinklalapyje sukurtas naujas katalogas ,,Virtuali 
pažintis su profesinio mokymo įstaiga“. 
        Virtualiose atvirų durų dienose apsilankė virš 300 dalyvių iš Rokiškio, Biržų, Utenos, 
Kupiškio, Zarasų rajonų.  
 

Socialinė parama mokiniams ir mokinių pavėžėjimas 
 

Eil. 
Nr. 

Socialinės paramos 
teikimo būdai (pvz.) 

Mokinių 
skaičius 

Dalis (proc.) nuo 
visų mokinių 

Parama pinigais 

1. Parama maistu (sudaryta 
Paramos ir bendradarbiavimo 
sutartis Nr.SUT-Pnv-160 su 
Maisto banku) 

79 18 proc. 1664,73 

2. Vienkartinės pašalpos 26 6 proc. 1541,28 

3. Socialinės stipendijos 6 1 proc. 1521,00 
 

 
 
Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo iki 40 km kiekvieną dieną  173 mokiniai. 
Mokinių skaičius važiuojančių į mokyklą/namo  savaitgaliais -  7  mokiniai. 

 
 

Biudžeto lėšų panaudojimas 2020 metais  
 
 

Kodas Sąmatos straipsnio pavadinimas Suma, Eur 

2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis pinigais 817 100 
2.1.2.1.1.01 Socialinio draudimo įmokos 15 000 
2.2.1.1.1.05 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 1 900 

2.2.1.1.1.06 
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo 
išlaidos 2 500 

2.2.1.1.1.11 Komandiruočių išlaidos 100 
2.2.1.1.1.14 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos 1 000 

2.2.1.1.1.15 
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų 
įsigijimo išlaidos 50 000 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 2 000 
2.2.1.1.1.20 Komunalinių  paslaugų įsigijimo išlaidos 34 000 

2.2.1.1.1.21 
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo 
išlaidos 13 100 

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 37 500 
2.7.3.1.1.01 Darbdavių socialinė parama pinigais 3 900 
2.8.1.1.1.01 Stipendijos 53 400 
  Iš viso: 1 031 500 

https://ww.kpmpc.lt/kpmpc/rokiskio-technologijos-verslo-ir-zemes-ukio-mokykla/
https://ww.kpmpc.lt/kpmpc/rokiskio-technologijos-verslo-ir-zemes-ukio-mokykla/
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Kiek gauta 2020 m. ES lėšų ir kokiems tikslams 

 
    1. Projekto ,,Patirtis ir įtrauktis per Erasmus+ praktiką“ Nr.2020-1-LT01-KA116-077606 
dotacija – 40 524,40 Eur. Projekto įgyvendinimo metu siekiama geresnių mokyklos 
tarptautiškumo veiklų rezultatų vystant tarptautinę partnerystę, vykdant aukštos kokybės 
tarptautinį mobilumą, rengiant specialistus, gebančius veiksmingai save realizuoti profesinėje 
veikloje, užtikrinant lygias galimybes mokytis. 
     2. Projektas Nr.09.1.2-CPVA-K-722-01-0012 ,,Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio 
mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“ – 158 896,00 Eur. Projekto tikslas – 
užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal architektūra ir statyba, 
inžinerija ir inžinerinės profesijos bei gamyba ir perdirbimas švietimo sričių profesinio mokymo 
programas. 
      3. Projektas ROKI-LEADER-1C-M-2-1-2018 ,,Viskas pradedančiam verslą“ – 5267,00 Eur. 
Projekto tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių, padedančių efektyviau išnaudoti rinkos sąlygas, 
patobulinti gebėjimus ir kompetencijas versle, naudoti technologijas ir inovacijas. 
 

PMĮ finansinės pajamos už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas: 
 
Metai Visos pajamos, 

tūkst. eurų 
Gauta pajamų, tūkst. eurų 

Už suteiktas mokymo 
priemones ir paslaugas 

Už kitas priemones ir teiktas 
paslaugas 

2020 53,8 28,9 24,9 
2019 86,3 42,4 43,9 

Pokytis 
lyginant 
su 2019 
metais 
(+ / -)  

- 32,5 - 13,5 - 19,00 

 
Paslaugų aprašymas: 
mokymo, patalpų nuomos, maitinimo, pažymėjimų keitimo paslaugos. 
 
 
 
 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir savivaldybėmis 

Mokykla, siekdama veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės užtikrinimo, bendradarbiauja su: 
1. UAB ,,Rokiškio sūris“ (supažindina maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinius 

su sūrių gaminimo technologijomis, moko pieno tyrimų praktinio atlikimo); 
 2. Asociacija ,,Rokiškio verslo klubas“; 

3. Utenos regioniniu profesinio mokymo centru (priima  maisto pramonės darbuotojo 
specialybės mokinius praktiniam mokymui sektoriniame praktinio mokymo centre); 

4. UAB ,,Daivida“ Rokiškio mėsinė (leidžia naudotis mėsos gaminių gaminimo cechu 
maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinių praktiniam mokymui); 

5. Laimutės Sadauskienės IĮ (priima maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinius 
mokytis šakočių gaminimo technologijos); 

6. UAB ,,Kepėjėlė“ (leidžia naudotis kepyklos patalpomis ir įrengimais maisto pramonės 
darbuotojo specialybės mokinių praktiniam mokymui); 

7. UAB ,,Lašų duona“ ( bendrovėje mokiniai mokosi dirbti su įvairia žemės ūkio technika, 
statybos darbų); 
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8. AB ,,Rokiškio mašinų gamykla“ (technikos šaltkalvio remontininko ir suvirintojo 
specialybių  mokiniams vykdomas metalo apdirbimo ir suvirinimo darbų praktinis mokymas); 

9. UAB ,,Pandmeta“ (technikos šaltkalvio remontininko ir suvirintojo specialybių  
mokiniams vykdomas suvirinimo darbų praktinis mokymas; įmonė remia mokyklą metalo 
atraižomis); 

10. UAB ,,Duguva“ ( remia mokyklą savo gaminama produkcija); 
11. UAB ,,Rokmedis“ (apdailininko  specialybės mokiniai atlieka medienos gaminių 

praktinius darbus); 
12. UAB ,,Laisvas vėjas“, UAB ,,Darola“, UAB ,,Rokana“,  UAB ,,Senas grafas plius“ 

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

mokinių praktiniam mokymui); 
14. UAB ,,Giemeda“ (apdailininko  specialybės mokiniai atlieka medienos gaminių 

praktinius darbus); 
15. UAB ,,Aldma“, UAB ,,Henvida“ (apdailininko  specialybės mokinių praktiniam 

mokymui); 
16. UAB ,,Ivabaltė“, UAB ,,Egrena“ (automobilių mechaniko specialybės mokinių 

praktiniam mokymui); 
             17. rajono bendrojo lavinimo mokyklomis (informacijos apie mokykloje  rengiamus 
specialistus, susipažinimas su mokyklos baze, atvirų durų dienų (savaičių) renginiai); 
            18. Rokiškio rajono savivaldybe; 
            19.  rajono seniūnais ir seniūnijų socialiniais darbuotojais (profesinis orientavimas, 
mokinių socialinių problemų sprendimas); 
             20. Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Rokiškio skyriumi (galimybė nuteistiesiems 
mokytis ir įgyti išsilavinimą, informacija apie rengiamus specialistus); 
             21. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centru (kiekvienam, mokykloje 
besimokančiam mokiniui, suteikti karjeros paslaugas); 
             22. Rokiškio rajono savivaldybės pedagogine psichologine tarnyba (bendrų šviečiamojo 
pobūdžio renginių rengimas, pedagoginės psichologinės pagalbos mokiniams ir mokytojams 
teikimas, konsultacijos dėl profesijos pasirinkimo). 
             23. Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmais, Žemės ūkio rūmais 
(bendradarbiavimas informacijos teikimo srityje, siekiant profesinio mokymo kokybės, sąlygų 
sudarymas kompetencijų vertinimui). 
             24. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos SADM Panevėžio klientų aptarnavimo 
departamento  Rokiškio skyriumi (diskusijos, renginiai darbo rinkos ir su tuo susijusių gyventojų 
užimtumo klausimais). 

 25. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centru; Visagino 
technologijos ir verslo profesinio mokymo centru; VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla. 
             26. Panevėžio apskrities Rokiškio rajono Policijos komisariatu (organizuojamos 
prevencinės paskaitos). 
             27. Latvijos Respublikos Aizkrauklės profesine mokykla; 
             28. Latvijos Respublikos Daugpilio prekybos profesine mokykla; 
             29. Lietuvos statybininkų asociacija; 
             30. Rokiškio krašto muziejumi; 
             31. Skemų socialinės globos namais (socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės mokinių 
praktiniam mokymui); 
             32. Obelių vaikų globos namais; 
             33. Rokiškio Šv.Apaštalo evangelisto Mato parapijos senelių globos namais (socialinio 
darbuotojo padėjėjo mokinių praktiniam mokymui); 
             34. Rokiškio socialinės paramos centru; 
             35. Latvijos Respublikos Daugpilio technikumu; 
             36. Lenkijos Tadeusz Kosciuzko Žemės ūkio tęstinio ir praktinio mokymo centru; 
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             37. MB ,,Ardaimis“ (vizažisto specialybės mokinių praktiniam mokymui); 
             38. Rokiškio kultūros centru; 
             39. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru; 
 

 
Svarbiausi įstaigos pasiekimai ir problemos 

 
Pasiekimai:  
      1. 2020 m. peržiūrėtos 27 profesinio mokymo programos ir licencija papildyta  5 naujomis 
modulinėmis profesinio mokymo programomis. 
      2. Mokinių priėmimo planas  įvykdytas  137 proc. 
      3. Žurnalo ,,Reitingai“ duomenimis mokykla  priskirta viena  prie per metus labiausiai 
įstojusiųjų skaičių padidinusios profesinės mokyklos  (Žurnalas „Reitingai“, 2020 m. Nr. 2 (14)). 
      4. Mokytojai  sistemingai tobulina  savo profesinę kvalifikaciją. 
      5. Kokybės vadybos sistema sukurta, įdiegta ir palaikoma. Atitinka LST EN ISO 9001:2015 
Standarto reikalavimus. Išduotas sertifikatas. 
      6. Sėkmingai vykdomas   iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų  bendrai finansuojamas  
projektas Nr.09.1.2-CPVA-K-722-01-0012 ,,Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio 
mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“. 
      7. Vyksta įvairiapusis visos veiklos viešinimas. 
      8. Nuolat plėtojama ir tobulinama profesinio orientavimo sistema. 
      9. Vykdomas  SUP  mokinių mokymas. 
      10. Nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse ,,Geriausias jaunasis automechanikas 
2020“ užimta IV vieta. 
       11. Vykdomas mokymas pagal Vizažisto (P32101201)/modulio kodas 310120002 „Grimo 
atlikimas“  ir Automobilių mechaniko (M43071604)/modulio kodas 3071612 ,,Metalo 
technologiniai darbai”  modulius Rokiškio r. savivaldybės gimanzijų mokiniams. 
 
       
Problemos: 

1. Užsitęsęs nuotolinis mokymas mažina mokinių mokymosi motyvaciją. 
2. Nerenovuotas mokyklos pastatas, kas neleidžia pagerinti energijos sunaudojimo 

efektyvumo bei užtikrinti sveikų ir saugių mokinių ugdymo sąlygų. 
3. Nepakankamai išnaudotos suaugusiųjų švietimo galimybės. 

Įstaigos perspektyvos: 
        1. Kelti mokytojų ir profesijos mokytojų kvalifikaciją, tobulinti skaitmeninio raštingumo 
kompetencijas. 

  2. Neformaliojo švietimo galimybių plėtra. 
  3. Atlikti pastato energetinį auditą ir renovuoti  mokyklos pastatą. 
  4. Plėtoti  neformalųjį  suaugusiųjų švietimą. 
 

 
II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Eil. 
Nr. 

Metų užduotys 
(toliau- užduotys) Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 
rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 
vertinama, ar 

nustatytos užduotys 
įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 
jų rodikliai 
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1.1. 

Mokymas pagal 
modulines profesinio 
mokymo programas 

Vykdomas 
mokymas pagal 

modulines 
profesinio 
mokymo 

programas 

Įgyvendinti 2 naujas 
modulines profesinio 
mokymo programas 

 ( iš jų viena 
asmenims, turintiems 
specialiųjų ugdymosi 

poreikių) 

Įgyvendintos  4 
naujos  modulinės 
profesinio mokymo 
programos – 
vizažisto (pirminio 
ir tęstinio) ir 
šaltkalvio (pirminio 
ir asmenims, 
turintiems 
specialiųjų 
ugdymosi poreikių) 

1.2. 
Diegti pameistrystės 

formą 
Dalis mokinių 

mokoma 
pameistrystės 

forma 

10 proc. nuo bendro 
mokinių skaičiaus 

2020-06-01 
pameistrystės forma  
buvo 14,4 proc. 
mokinių. 

 

1.3. 

Sudaryti sąlygas 
suaugusiems asmenims 

ugdyti bendrąsias ir 
profesines 

kompetencijas bei 
formuoti jų teigiamas 

mokymosi visą 
gyvenimą nuostatas, 

plėtojant neformaliojo 
švietimo galimybes 

Neformaliojo 
švietimo 

programų ir 
projektų, skirtų 

plėsti 
suaugusiųjų 
saviraiškos 

galimybes bei 
ugdyti 

asmenines, 
socialines, 
kultūrines, 

menines ir kt. 
kompetencijas, 
įgyvendinimas 

Vykdyta ne mažiau 
kaip 3 programos ir 2 

projektai. 
Asmenų, dalyvavusių 
neformaliojo švietimo 
mokyme 2020 metais, 
skaičius (ne mažiau 

100 asmenų) 

Vykdytos  4 
neformaliojo 
mokymo 
programos. 
1. Vandens šildymo 
katilų, kuriems 
nenustatyta 
privaloma techninės 
būklės tikrinimo 
įstaigų priežiūra, 
kūriko.  
Vykdytas projektas 
,,Viskas 
pradedančiam 
verslą“. 
Įgyvendintos 3 
neformaliojo 
švietimo programos: 
1. Apskaitos ir 
mokesčių pagrindai. 
2. IT sprendimai 
verslui. 
3. Darbuotojų sauga 
ir sveikata 
Mokymuose 
dalyvavo ir įgijo 
kompetencijas 51 
asmuo. 
2020 m. lapkričio 
mėn. pateikta 
paraiška pagal 
projektą 
,,Suaugusiųjų 
švietimo sistemos 
plėtra suteikiant 
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besimokantiems 
asmenims 
bendrąsias ir 
pagrindines 
kompetencijas“ 
Nr.09.4.2-ESFA-V-
715-01-0002  
keturioms  mokymo 
programoms  
vykdyti : ,,Maisto 
gamybos verslas 
namuose“, 
,,Socialinis 
aktyvumas 
slaugoje“,  
,,Lengvųjų drabužių 
siuvimas“ ir 
,,Mažos įmonės 
apskaita“. 

1.4. 
Mokinių, baigusių 
profesinio mokymo 
įstaigą 2020 metais, 
įsidarbinimas pagal 
įgytą kvalifikaciją 

Įsidarbinimas 
pagal įgytą 

kvalifikaciją yra 
ne mažesnis kaip 

šalies vidurkis 

Ne mažiau kaip 82 
proc. mokinių 
įsidarbino pagal įgytą 
kvalifikaciją 

Pagal  2020 m. 
įgytas kvalifikacijas  
įsidarbino 75,8 
proc. 

1.5.  

ISO 9001:2015 
Kokybės valdymo 
sistemos palaikymo 
priemonių planavimas ir 
įgyvendinimas 

Įgyvendintos ISO 
9001: 2015 
Kokybės 
valdymo 
sistemos 

palaikymo 
priemonės 

Gautas Kokybės 
vadybos sistemos 
atitikmens sertifikatas 
LST EN ISO 
9001:2015 (ISO 9001: 
2015) 

 
 
Mokykla turi 
Kokybės vadybos 
sistemos atitikmens 
sertifikatą LST EN 
ISO 9001:2015 
(ISO 9001: 2015) 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1. 1.4 užduotis įvykdyta iš dalies. COVID-19 pandemija 
2.2.  
2.3.  

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

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
3.1. Viršytas mokinių priėmimo planas. Pilnai išnaudojamos mokymo(si) bazės, rajono 

darbo rinką papildytas kvalifikuoti darbininkai, 
kyla mokyklos prestižas. 

3.2. COVID-19 pandemijos iššūkių valdymas. Gauta ekspertinio vertinimo išvada, kad  
mokykla yra pasirengusi vykdyti mokymą 

nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu. 
Karantino metu vyko nuotolinis mokymas ir 

nuotolinis darbas. Mokykloje COVID-19 židinių 
nebuvo 
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3.3.  
3.4.  

 
 
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 
jų rodikliai 

4.1.    
4.2.    
4.3.    
4.4.    

 
 

III SKYRIUS 
GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai 

Pažymimas atitinkamas langelis: 
1 – nepatenkinamai 

2– patenkinamai 
3 – gerai 

4 – labai gerai 
5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 1☐    2☐    3☐   4☐  
5.2. Išteklių (žmoniškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas 1☐    2☐    3☐   4☐ 
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas 1☐    2☐    3☐   4☐ 
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas 
ir siekiant rezultatų 

1☐    2☐    3☐   4☐ 

5.5. Bendras vertinimas (pažymimas vidurkis) 1☐    2☐    3☐   4☐ 
 
 

IV SKYRIUS 
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas 
langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 
rodiklius Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta  pagal sutartus 
vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių  pagal sutartus vertinimo 
rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys  neįvykdyta  pagal sutartus vertinimo 
rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 
7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 
7.1. Vadovavimo kompetencijos tobulinimas. 
7.2. 
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V SKYRIUS 
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 
8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos) 

4.1. Kokybės vadybos sistemos, 
atitinkančios LST ISO 
9001:2015 (ISO 9001:2015) 
palaikymas 

Palaikoma kokybės 
vadybos sistema LST 
ISO 9001:2015 (ISO 
9001:2015) 

Mokyklos rezultatai atitinka 
kokybės vadybos sistemos 
rezultatyvumo rodiklius 

8.2. Projekto, finansuojamo ES 
struktūrinių fondų, įgyvendinimas 

Projekto Nr.09.1.2-
CPVA-K-722-01-0012 

,,Rokiškio technologijos, 
verslo ir žemės ūkio 
mokyklos profesinio 

mokymo(si) 
infrastruktūros plėtra“ 

įgyvendinimas 

Pasiekti projekte numatytus 
tikslus. 

8.3. Užtikrinti kokybišką praktinio 
mokymo įgyvendinimą 

Dalies praktinio mokymo 
vykdymas  SPMC 

Mokinių, dalyvavusių 
praktiniuose mokymuose SPMC 

teigiamas pokytis, lyginant su 
2020 m. 

8.4.   
8.5.   

 
9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 
9.1. Valstybės teisės aktų kaita. 
9.2. COVID-19 pandemija. 
 
 
 
 
 

                   VI SKYRIUS 
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 
 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 
Mokyklos tarybos pirmininkas               __________                    Darius Kišūnas      2021-______ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                 (vardas ir pavardė)                  (data) 
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  
/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 
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11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 
______________________                 __________               _________________         
__________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko              (parašas)                              (vardas ir pavardė)                    (data) 
teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos  
(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos; 
savivaldybės švietimo įstaigos atveju- meras) 
 
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ____________________________. 

 
 

Susipažinau: 
____________________                 __________                    _________________         _________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
 
 
 

 
 


