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VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 2021-2024 strateginio  veiklos plano  

įgyvendinimo 2022 metų veiklos  plane buvo numatyti trys veiklos prioritetai: 

 Kokybiško mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stiprinimas. 

 Tikslingas edukacinių aplinkų atnaujinimas. 

 Ryšių su socialiniais partneriais plėtojimas. 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 2021-2024 strateginio  veiklos plano  

įgyvendinimo 2022 metų veiklos  planas įgyvendintas 93 proc. 

 Pirmo veiklos prioriteto pirmas tikslas Teikti kokybiškas mokymosi visą gyvenimą 

paslaugas, nuosekliai planuojant, vykdant ugdymo(si)/ mokymo(si) veiklas ir vertinant 

pasiektus rezultatus įgyvendintas 98 proc.  

 Pirmo tikslo uždavinys Tobulinti ugdomosios veiklos organizavimo kokybę ir 

veiksmingumą, kuriam įgyvendinti buvo numatyta 19 priemonių, įgyvendintas 95,6 proc. Iš viso į 

I-ą ir II-ą gimnazijos klases priimta 47 mokiniai: į I-ą – 45 mokiniai; į II-ą - 2 mokiniai. Priėmimo 

planas į profesinio mokymo programas 2022-2023 m. m. buvo 169 mokiniai. 169 mokiniai priimti 

į pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas. Tai sudaro 100 proc. nuo visų planuotų priimti 

mokinių skaičiaus. Metinis gimnazijos skyriaus mokinių pažangumas 98,3 proc. Pažangūs buvo 

168 mokiniai. Visi II-ų gimnazijos klasių mokiniai įgijo pagrindinį išsilavinimą. Vidurinį 

išsilavinimą įgijo 97,87 proc. mokinių nuo visų baigusių vidurinio ugdymo programą. 2021-2022 

m. m. profesinio mokymo baigiamojo kurso programose mokėsi 162 mokiniai. Kvalifikaciją 2021 

m. gruodžio mėn. įgijo 15 mokinių, o 2022 m. - įgijo 137 mokiniai. Tai sudaro 96,5 proc. nuo visų 

programas baigusių mokinių. Dėl pasikeitusios vertinimo tvarkos teorinės dalies egzaminas 

vertintas tik „Išlaikyta“ arba „Neišlaikyta“, todėl skaičiuotas tik praktinės dalies AĮKV vidurkis  -  

9,4. Praktinės dalies vidurkis, lyginant su 2020-2021 m. m. praktinės dalies AĮKV vidurkiu, 

padidėjo 0,97 proc. Mokinių pažangumas profesiniame mokyme – 100 proc.  

Vienas profesijos mokytojas įgijo mokytojo kvalifikaciją, vienam profesijos mokytojui suteikta 

mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, dvejiems bendrojo ugdymo mokytojams suteikta 

vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija. Per 2022 m. gimnazijos ir profesinio mokymo skyrių 

mokytojai kėlė kvalifikaciją 40 ir daugiau valandų per metus. 56 proc. mokyklos mokytojų įvykdė 

5 dienų kvalifikacijos tobulinimo programą. Kvalifikacijos tobulinimas įvardintas gimnazijos ir 

profesinio mokymo skyrių mokytojų perspektyviniuose 2022 m. veiklos planuose bei 2022 m. 

gimnazijos ir profesinio mokymo skyrių veiklos planų prieduose.  Atlikta mokytojų apklausa ir 

apklausos analizė kvalifikacijos tobulinimo klausimais. 2 profesijos mokytojos dalyvavo stažuotėse 

verslo įmonėse. 4 profesijos mokytojai dalyvavo stažuotėse sektoriniuose praktinio mokymo 

centruose. 2 profesijos mokytojos kelia savo kvalifikaciją ir mokosi auštosiose šalies mokyklose 

pagal savo darbo sritis. Gimnazijos ir profesinio mokymo skyriuose buvo organizuoti pasidalijimo 

gerąja darbo patirtimi renginiai, susirinkimai. Gimnazijos, profesinio mokymo ir klasių/ grupių 

vadovų metodinėse grupėse buvo organizuoti mokytojų susirinkimai ugdomosios veiklos 

tobulinimo klausimais. 2022 m. iš viso parengtos 8 modulinės profesinio mokymo programos. Iš jų 

6 yra įgyvendinamos 2022-2023 m. m., 2 – neįgyvendinamos, nes licencija buvo gauta jau 

prasidėjus 2022-2023 m. m. Turinio prasme atnaujintų profesinio mokymo programų 2022 m. 

nebuvo, tačiau, atsižvelgiant į rajono darbdavių poreikį, naujai buvo įregistruota šaltkalvio 

modulinė profesinio mokymo programa; į Užimtumo tarnybos poreikį - kambarių tvarkytojo 



modulinė profesinio mokymo programa. Parengtos ir įveiklintos 2 neformaliojo profesinio 

mokymo programos, kuriose mokosi I-ų gimnazinių klasių mokiniai: „Transporto priemonių 

važiuoklės techninis aptarnavimas ir priežiūra“ ir „Blynų gaminimo technologija“. 0,7 proc. 

mokinių, nuo visų mokinių, besimokančių pagal profesinio mokymo programas skaičiaus, mokosi 

pameistrystės būdu: 1 automobilių mechaniko specialybės mokinys mokosi pameistrystės būdu ir 1 

mokinys, siųstas iš UŽT, apskaitininko profesinio mokymo programoje. 88 proc. mokyklos 

mokytojų naudojasi Moodle aplinka. 40 proc. mokomosios medžiagos yra patalpinta Moodle 

aplinkoje, tęstinio profesinio mokymo programose ir pameistrystės būdu besimokantiems 

mokiniams. 2022–2023 m. m. mokiniams buvo pasiūlyta 19 pasirenkamųjų dalykų, modulių 

programų, t. y. 11,8 proc. daugiau lyginant su praėjusiais mokslo metais. 1,78 pamokos tenka 

vienam mokyklos mokytojui, kuris vedė integruotas, netradicines, atviras pamokas, kurios buvo 

pagrįstos šiuolaikiškais ugdymo metodais. 1,26 renginio tenka bendrojo ugdymo mokytojui 

organizavusiam mokinių kūrybinių darbų parodas. 69,4 proc.  mokyklos mokinių, kurie įgijo 

pagrindinį išsilavinimą 2022 m., pasirinko tolimesnį profesinį mokymą mokykloje. 2022 m. 

lapkričio-gruodžio mėnesiais vyko visų devynių mokykloje vykdomų profesinio mokymo 

programų profesinio meistriškumo konkursai, kuriuose dalyvavo 35 proc. ir daugiau visų 

specialybių mokinių. 2022 m. buvo dalyvauta: Lietuvos jaunųjų automobilių vairuotojo varžybose 

„Saugokime jaunas gyvybes keliuose“, kurias organizavo VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija 

ir Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, užimta II vieta, Respublikiniame socialinio 

darbuotojo padėjėjo profesinio meistriškumo konkurse „Mano misija – padėti“, organizatorius - 

Biržų technologijų ir mokymo centras, užimta III vieta, dalyvauta I ir II etapuose tarptautiniame 

profesinio meistriškumo konkurse „Geriausias jaunasis automechanikas 2022“, kurį organizavo 

bendrovė „Inter Cars Lietuva“, dalyvauta respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse 

„Profesionaliausias prekybininkas“, organizatorius - Šiaulių profesinio rengimo centras,  dalyvauta 

respublikiniame apskaitininko profesinio meistriškumo konkurse „Link balanso“, organizatorius - 

Rokiškio profesinio rengimo centras; dalyvauta respublikiniame apskaitininko profesinio 

meistriškumo konkurse „Apskaita – verslo pagrindas“, organizatorė - Panevėžio kolegija, 

dalyvauta  Tauragės profesinio mokymo centro organizuotame konkurse  „Jaunasis 

automechanikas“, dalyvauta lietuvių kalbos konkurse „Olympis“; dalyvauta respublikiniame 

profesinių mokyklų matematikų konkurse „Matematika išmaniai“ (organizatorius Karaliaus 

Mindaugo PRC); dalyvauta respublikiname gamtamokslių konkurse „Aš žemės kalbą suprantu“ 

(organizatorius Karaliaus Mindaugo PRC).  

2022 m. spalio 25 – lapkričio 18 dienomis dalyvauta nacionaliniame antikorupcijos konkurse 

„Skaidrumą kuriame kartu“. Jame dalyvavo visi mokyklos I-II gimnazijos klasių ir I-III kurso 

mokiniai bei klasių/ grupių vadovai. 2022 m. gegužės mėnesį mokyklos mastu buvo organizuota 

paskaita ir viktorina, skirta antikorupcijai. Joje dalyvavo visi mokyklos mokiniai. 

2021-2022 m. m. vienam mokiniui teko 41,25 praleistų pamokų, iš jų – 12,54 nepateisintų 

pamokų. Mokymosi sutartį su mokykla nutraukė 50 mokinių, tai yra 2 proc. mažiau nei 2020-2021 

m. m. 2022 m. vyko 15 Vaiko gerovės komisijos posėdžių, kuriuose buvo svarstomas mokinių 

pažangumas ir lankomumas. Praktinį mokymą sektoriniuose praktinio mokymo centruose  atliko 

51 apskaitininko, pardavėjo – kasininko, automobilių mechaniko, tarptautinių vežimų vairuotojo 

ekspeditoriaus specialybės mokiniai. Atliktos apklausos: darbdavių apklausa apie mokinių turimas 

kompetencijas atliekant praktinį mokymą realioje darbo vietoje (visų vykdomų profesinio mokymo 

programų) ir absolventų apklausa apie įgytas kompetencijas. Apklausų rezultatai aptarti profesinio 

mokymo skyriaus mokytojų metodinės grupės susirinkime. 

2022 m. organizuoti 2 kvalifikacijos kėlimo seminarai visiems mokyklos mokytojams: 

seminaras „Atnaujintas ugdymo turinys“ ir seminaras (mokymai) „Interaktyvaus ekrano galimybių 

panaudojimas ugdymo procese“. 

Vietoj planuotų 70 proc. tik 69,4 proc. mokinių po II gimnazijos klasės pasirinko profesinį 

mokymą mokykloje. 

Vietoj planuotų 5 proc. tik 2 proc. sumažėjo mokinių, nutraukusių mokymo sutartis su 

mokykla, skaičius. 

                Pirmo tikslo antras uždavinys Užtikrinti mokyklos veiklos administravimo kokybę, 

kuriam įgyvendinti buvo numatyta 10 priemonių įgyvendintas 100 proc. Parengtas, suderintas 



mokyklos taryboje (savivaldos institucijos) ir direktoriaus įsakymu patvirtintas mokyklos metinis 

veiklos planas 2022 metams. Parengtas 2022-2023 m. m. mokyklos profesinio mokymo vykdomų 

programų ir bendrojo ugdymo įgyvendinimo planas, kuriam yra pritarusi mokyklos taryba 

(savivaldos institucija). Planas patvirtintas direktoriaus įsakymu.  Parengti ir suderinti gimnazijos 

skyriaus, profesinio mokymo skyriaus, klasių/ grupių vadovų metodinių grupių 2022 m. veiklos 

planai. Parengta mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita, pateikta svarstymui ir 

vertinimui Mokyklos tarybai (kolegialaus valdymo organui), Mokyklos tarybai (savivaldos 

institucijai), bendruomenei, dalininkų susirinkimui.  

94 proc. mokyklos mokytojų pateikė perspektyvinių planų įgyvendinimo ataskaitas. 47 

proc. mokyklos mokytojų stebėjo bent 1 kito mokytojo pamoką/praktinį užsiėmimą.  Parengtas 

kiekvieno mokytojo veiklos planas ir ataskaita profesiniam tobulėjimui ir veikloms mokyklos 

bendruomenei. 2022 m. sausio mėnesį vyko darbuotojų, išskyrus mokytojus ir pagalbos mokiniui 

specialistus, kasmetinis veiklos vertinimas ir įsivertinimas už 2021 m. Suplanuotos užduotys 2022 

m. Taip pat 2022 m. sausio mėnesį buvo vykdomi individualūs mokyklos vadovo pokalbiai su 

mokyklos mokytojais. 

              Kasmetinio išorės audito metu įvertinta mokyklos veiklos kokybė pagal ISO 9001:2015 

standarto reikalavimus. Veikla vykdoma tinkamai. Pažeidimų nerasta. ISO 9001:2015 kokybės 

valdymo sistemos sertifikatas, po pakartotinio sertifikavimo, pratęstas ir galioja iki 2025-07-08. 

             Sukurta ir 2022 m. įgyvendinama „Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo 

mokyklos korupcijos prevencijos programa 2021–2023 metams“. 2022 m. anketavimo būdu buvo 

siekiama įsivertinti atsparumo korupcijai reikalavimų vykdymo lygį mokykloje. Rezultatai ir 

analizė pristatyti Mokytojų tarybos posėdyje. Profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės 

įsivertinimas buvo atliktas anketavimo būdu: po kiekvieno baigto modulio mokiniai vertino 

modulio dėstymo kokybę. Atnaujinto vidaus kontrolės politikos aprašo projektas buvo įtrauktas į 

vieną iš 2022 m. vykusių visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkę, tačiau dalininkai šio 

klausimo nesvarstė. 2022 m. ŠMSM pateikta ataskaita už apie vidaus kontrolės įgyvendinimą 

mokykloje. 

Antro veiklos prioriteto antras tikslas Tikslingas edukacinių aplinkų, profesinio 

mokymo bazės atnaujinimas, tobulinimas bei naudojimas įgyvendintas 82 proc.  

Antro tikslo pirmas uždavinys Modernizuoti profesinio mokymo bazę, atsižvelgiant į 

darbo rinkos poreikius, kuriam įgyvendinti buvo numatytos 6 priemonės, įgyvendintas 83,3 proc. 

2022 m. įsigyta: įrangos už 150000 Eur konditerių klasei; profesiniam mokymui skirtų 

priemonių už 4769 Eur (indų, keptuvių, automobilių mechanikams skirtų raktų komplektų, 

projektorių ir kt.); mokymui skirtų medžiagų už 9400 Eur (virėjų, konditerių ir padavėjų profesijos 

mokiniams - maisto produktų, vairavimo mokymui – kuro, medžiagų, reikalingų darbui 

automobilių mechaniko specialybės mokiniams). Įsigyta programinės įrangos už 1390 Eur, 

kompiuterių už 4800 Eur, spausdintuvų už  570 Eur.  

2 profesijos mokytojos atnaujino savo srities specialybei mokyti skirtas mokymo 

priemones (apskaitininko). 6 profesijos mokytojai ir 6 bendrojo ugdymo mokytojai metodinių 

grupių susirinkimuose pristatė savo srities specialybei ar mokomajam dalykui mokyti sukurtas 

metodines priemones. Parengtas viešųjų pirkimų planas ir pristatytas į ŠMSM. Kiekvieną kartą 

vykdant pirkimus buvo parengiamos ketinamų sudaryti pirkimų sutarčių produktų ir paslaugų 

specifikacijos. 2022 m. negauta materialinės paramos iš verslo įmonių praktiniam mokinių 

mokymui. 

Antrojo tikslo antras uždavinys Gerinti mokymosi aplinkos patrauklumą, kuriam 

įgyvendinti buvo numatytos 5 priemonės, įgyvendintas 70 proc.  

2022 m. parengtas aprūpinimo skaitmeniniais ištekliais planas. Poreikio duomenys 

pateikti mokyklos viešųjų pirkimų specialistui ir įtraukti į mokyklos viešųjų pirkimų planą. Įsigyta 

skaitmeninių išteklių pagal 2022 m. planą už 7460 Eur. II-ame mokyklos aukšte įrengta nauja 

edukacinė erdvė „Tylos erdvė“. 2022 m. už 1080 Eur gimnazijos skyrius įsigijo naujos įrangos, 

mokymui skirtų priemonių. 

2022 m. vyko Sporto rėmimo fondo ir Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo 

mokyklos lėšomis finansuojamo sporto projekto Nr. SRF-SĮĮ-2021-1-0033 įgyvendinimas. 

Įgyvendintas Erasmus+ projektas „Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir 



pameistrystės keliu ES šalyse“ (Nr. 2021-1-LT01-KA122-VET-000016237).  

Įgyvendintas ES projektas „VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos profesinio 

mokymo(si) infrastruktūros plėtra“ (Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0017).  

2022 m. naujai pradėti įgyvendinti: Erasmus+ projektas „Kompetencijos – sumanaus 

žmogaus vertybinis pamatas“ (Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000073756); Erasmus+ projektas 

„Kompetencijos augina esamą ir būsimą profesionalą“ (Nr. 2022-1-LT01-KA122-VET-

000073757). 2022 m. į projektus buvo išvykę 26 mokyklos mokiniai ir 3 profesijos mokytojai. 

2022 m. tęsiamas „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinės 

programos įgyvendinimas. Šios programos tęstinumui 2022 m. rėmėjas, UAB „Danspin“,  

sumokėjo 7-iems mokyklos mokiniams metinį nario mokestį, 203 Eur. 

2022 m. gegužės 20 d. mokykla respublikiniu mastu organizavo konkursą „Raštingiausias 

būsimasis darbuotojas“. Konkurse dalyvavo 26 mokiniai iš įvairių šalies profesinių mokyklų ir 2 

mokiniai iš VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos. Iš viso – 28 dalyviai. 

2022 m. mokyklos bendrabutyje suremontuota 18 kambarių, 4 virtuvės ir 4 dušai, esantys 

mokyklos bendrabučio IV-V aukštuose. Įsigyti 2 šaldytuvai už 650 Eur. 

2022 m. nepateikta paraiška sporto rėmimo fondui dėl mokyklos sporto bazės modernizavimo.  

Trečio veiklos prioriteto trečias tikslas Mokyklos įvaizdžio ir viešųjų ryšių plėtojimas 

įgyvendintas 99 proc.  

Trečio tikslo pirmas uždavinys Įvairiapusių bendradarbiavimo ryšių didinimas, kuriam 

įgyvendinti buvo numatytos 5 veiklos, įgyvendintas 96,7 proc. Dalyvauta socialinių partnerių 

organizuotuose renginiuose: Raseinių krašto istorijos muziejuje, VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo 

ir paslaugų centre. Vyko bendradarbiavimas su vietos darbdaviais, nevyriausybinėmis 

organizacijomis. Gruodžio mėnesį mokykloje organizuota Apsikrito stalo diskusija, kurioje 

dalyvavo 13 rajono darbdavių. Įvyko  netradicinės pamokos su darbdaviais, pamokos vyko išorėje, 

pas darbdavius, ir viduje, mokykloje. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui dalyvavo 3 Užimtumo 

tarnybos, Raseinių ir Kelmės skyrių organizuotuose renginiuose, kuriuose buvo pristatytos 

mokymosi galimybės mokykloje Užimtumo tarnybos klientams. 49,1 proc. I-o kurso mokinių, 

kurie mokosi pirminio profesinio mokymo programose, modulyje „Įvadas į profesiją“ su būsima 

profesija susipažino socialinių partnerių įstaigose. Gerinant profesinio mokymo prieinamumą ir 

patrauklumą, atvirumą bendruomenei mokykla organizavo vairavimo simuliatoriaus praktinius 

mokymus mokymo centro „Vairuojame LT“ mokiniams. Vienas mokyklos profesijos mokytojas 

2022 m. balandžio mėn. vedė mokymus (darbas su vairavimo simuliatoriumi) UAB „Rigveda“ 

instruktoriams. Periodiškai dalijamasi gerąja darbo patirtimi su Mažeikių politechnikos mokyklos 

Viekšnių skyriaus apskaitos specialybės mokiniais ir mokytojais: vykdomos hibridinės pamokos, 

kuriose mokomasi dirbti su buhalterinės apskaitos programa „ Rivile GAMA“. 

2022-04-29 direktoriaus įsakymu Nr. V-64 patvirtintas „Komunikacijos planas“. Jame 

numatyti būdai ir priemonės, reikalingi tikslinėms mokinių grupėms, norinčioms rinktis ir mokytis 

pagal profesinio mokymo programų atskirus modulius.  

2022 m. vykdytos 3 neformalios profesinio mokymo veiklos bendruomenei: mokymai 

mokyklos bendruomenei „Priešgaisrinės saugos reikalavimai“ (profesijos mokytoja vedė mokymus 

kaip suteikti pirmą pagalbą nukentėjusiam asmeniui įvairiose situacijose), profesijos mokytoja 

periodiškai ruošia padalomąją medžiagą mokyklos bendruomenei „Verta žinoti“. Gegužės mėnesį 

organizuotas renginys, skirtas Buhalterių dienai paminėti, kuriame dalyvavo apskaitininko 

specialybės absolventai ir mokyklos bendruomenė. 

Pasirašytos 4 naujos bendradarbiavimo sutartys su: Ernesto Galvanausko profesinio 

rengimo centru, svečių namais Vaiduoklis, UAB GHOST B&B, Jordanas Kenstavičius vykdantis 

veiklą pagal individualią veiklos pažymą Nr. 193972 („Karpynė”), UAB „Brosta”, atnaujinta 

bendradarbiavimo sutartis su Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešąja biblioteka.  

Mokinių, dalyvavusių ir susipažinusių su būsima profesija socialinių partnerių įstaigose 

planuotas procentas 50 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus, įgyvendintas tik 49,1 proc. 

Trečio tikslo antras uždavinys Kurti patrauklią ir veiksmingą Mokyklos viešinimo 

sistemą, kuriam įgyvendinti buvo suplanuotos 2 veiklos, įgyvendintas 100 proc.  

              2021 m. nebuvo techninių galimybių įvertinti lankytojų skaičiaus mokyklos 

internetiniame puslapyje. 2022 m. mokyklos puslapis turėjo 3596 unikalius lankytojus. +121,1 



proc. padidėjo mokyklos socialinės paskyros lankytojų skaičius. Mokyklos socialinėje paskyroje 

talpinamos informacijos dažnis – 2 kartai per savaitę. Iš viso per 2022 m. paviešinta 76 žinutės 

mokyklos svetainėje ir 136 žinutės  mokyklos socialinėje paskyroje.  

Trečio tikslo trečias uždavinys Formuoti  pozityvų požiūrį į mokyklą, kuriam 

įgyvendinti buvo suplanuotos 4 veiklos, įgyvendintas 100 proc.   

             Parengtas 2022 m. VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos socialinio pedagogo 

veiklos planas. Socialinis pedagogas nuolat, pagal poreikį, konsultuoja mokinius, teikia pagalbą 

socialiniais ir psichologiniais klausimais (pagal savo kompetenciją). 2022 m. vykdytos 4 

prevencinės programos: Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai; „Savu keliu”; Antikorupcinio 

ugdymo; Nacionalinio saugumo. Atliktas patyčių masto tyrimas. Lyginant 2021 m. ir 2022 m. 

atliktų tyrimų rezultatus patyčių mastas sumažėjo 22,4 proc. Atliktas adaptacinis tyrimas. Lyginant 

2021 m. ir 2022 m. atliktų tyrimų rezultatus adaptacinius sunkumus patiriančių mokinių skaičius 

sumažėjo 1,2 proc. 2022 m. kas ketvirtį, esant stipendijų fondo ekonomijai,  mokyklos mokiniams 

skirtos skatinamosios stipendijos. Skatinamąsias stipendijas gavo apie 11 proc. mokinių. 

Formuojant pilietinę, tautinę, kultūrinę, socialinę savimonę 21 mokyklos mokinys 

dalyvavo nacionaliniame konkurse „Europos egzaminas“, buvo inicijuotos 4 akcijos/renginiai: 

Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Atmintis gyva, nes liudija“; Vasario 16-osios – Valstybės 

atkūrimo dienos minėjimas – akcija, kurios metu bendradarbiaujant kartu su Raseinių miesto 

seniūnija Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti Raseinių miesto Nepriklausomybės aikštė 

buvo papuošta VšI Raseinių technologijos ir verslo mokyklos  pagaminta dekoracija - 

Gediminaičių stulpais. Mokyklos bendruomenės šventinis linkėjimas - QR kode; dalyvauta  

pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias”; bendradarbiaujant kartu su Raseinių rajono savivaldybe 

bei  Raseinių Jaunaisiais maltiečiais mokyklos bendruomenė dalyvavo akcijoje, kuri buvo skirta 

humanitarinės pagalbos teikimui į Ukrainą. Akcijos metu VšĮ Raseinių technologijos ir verslo 

mokyklos bendruomenė surinko 1610 eurų. Už juos nupirktos ir išsiųstos į Ukrainą priemonės nuo 

karo kenčiantiems žmonėms; organizuota palaikymo akcija Raseinių mieste „Visa širdimi ir 

darbais su Ukraina“. Tikslas – išreikšti paramą nuo karo kenčiančiai Ukrainos šaliai bei padėti 20 

ukrainiečių, kurie gyveno mokyklos bendrabutyje. Mokyklos mokiniai ir mokytojai šilta sriuba 

vaišino raseiniečius (įvairių organizacijų, įstaigų, savivaldybės darbuotojus, pavienius asmenis), 

kurie aukojo kenčiantiems nuo karo žmonėms. Akcijos metu  surinkti 2573,64 eurai. 2022-03-15 

pinigai bendru mokyklos bendruomenės ir ukrainiečių sutarimu padalinti - kiekvienam ukrainiečiui 

po 128,70 eurus savarankiško gyvenimo pradžiai.   Nuo 2022 m. kovo mėn. pradžios VšĮ Raseinių 

technologijos ir verslo mokykla vykdė daug bendrų veiklų su ukrainiečiais, kurie buvo 

apgyvendinami mokyklos bendrabutyje: organizavo krepšinio varžybas tarp jaunųjų krepšininkų iš 

Ukrainos ir Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mokinių; vienas mokyklos kūno kultūros 

mokytojas kartu su ukrainiečių treneriais vedė  bendras krepšinio treniruotes ukrainiečių 

mokiniams, kitas – vedė sportinius užsiėmimus mažesniems vaikams;  vienas profesijos mokytojas 

vedė praktinius užsiėmimus -  mokė ukrainiečių mokytojus ir mokinius vairavimo su vairavimo 

stimuliatoriumi bei lengvuoju mokomuoju automobiliu; virėjo specialybės mokiniai kartu su 

profesijos mokytojomis mokė ukrainiečius kepti šakočius, gaminti skruzdėlynus ir kt. patiekalus.  

Rėmėja iš Amerikos dovanojo ukrainiečiams pažintinę kelionę po Klaipėdos kraštą, kurią padėjo 

įgyvendinti mokyklos bendruomenės nariai.                         

2022 m. mokykloje lankėsi: 15 mokinių grupė iš Radviliškio Vaižganto progimnazijos; 14 

mokinių grupė iš Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos; 18 mokinių grupė iš Viduklės Simono 

Stanevičiaus gimnazijos. Visos mokinių grupės lankėsi profesinio informavimo klausimu.      

Mokymosi galimybės VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje profesinio mokymo 

modulinėse programose ir atskiruose jų moduliuose 2022 m. buvo pristatytos susitikimuose 

Raseinių „Šaltinio“, Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijų 8-okams, Viduklės Simono 

Stanevičiaus, Ariogalos, Betygalos, Nemakščių, Eržvilko, Veliuonos, gimnazijų II-ų gimnazijos 

klasių mokiniams, Girkalnio, Kelmės „Aukuro“, Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinių mokyklų 

10-okams, Užimtumo tarnybos klientams, Raseinių rajono verslo įmonių atstovams. 

           Mokyklos mokinių taryba organizavo: Valentino dienos paminėjimui skirtą popietę,  

Gavėnios renginį (edukacinis užsiėmimas), Motinos dienai skirtą paminėjimą, rengė renginį, skirtą 

Tarptautinės Mokytojo dienos paminėjimui, organizavo Europos kovos su prekyba žmonėmis 



dienos paminėjimą. Mokinių tarybos iniciatyva mokykloje vyko kultūros paso edukacija: 

„Priklausomybės veidai“ (su klinikinės toksikologijos gydytoja Laima Gruzdyte), Kultūros paso 

edukacija: „Kas aš esu?“ (su lektoriumi Juliumi Žėku), Gerumo ir atjautos akcijos metu mokiniai 

vykdė akciją „Uždek žvakutę ant svetimo kapo“ ir tarkė apleistus kapus miesto kapinėse, 

bendradarbiaujant su Moterų linijos atstovais vyko 5 užsiėmimai mokyklos merginoms, paminėta 

Tolerancijos diena, inicijuota Adventinė popietė, mokyklos mastu vykdyta akcija „24 geri darbai“. 

Visos veiklos viešintos mokyklos Facebook paskyroje, mokyklos svetainėje, elektroniniame 

dienyne. 

 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 
(toliau – užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Didinti 

viešųjų pirkimų 

skaidrumą ir 

efektyvumą. 

1.Užtikrina

ma, kad per 

Centrinę 

perkančiąją 

organizaciją 

(CPO LT) 

vykdomi 

privalomi 

vykdyti 

viešieji 

pirkimai. 

1. Įvykdyta 100 

proc. 

 

 

Įvykdyta 100 proc.  

Įvykdyti visi pagal VPĮ nuostatas būtini 

vykdyti per CPO LT viešieji pirkimai. 

Balandžio mėn. vykdytas elektros 

energijos pirkimas; gegužės mėn. – 

maisto produktų pirkimas. 

2. Per CPO 

LT 

vykdomi ir 

viešieji 

pirkimai, 

kurie nėra 

privalomi 

vykdyti per 

CPO LT. 

2. Įvykdyta 20 

proc. daugiau, negu 

per 2021 m. 

Įvykdyta 25 proc. daugiau, negu per 

2021 m.  

2021 m. vykdyta 14 pirkimų (iš jų 6 

pirkimai vykdyti dėl afganistaniečių 

apgyvendinimo bendrabutyje), mokyklos 

reikmėms 8 pirkimai, kurie nėra 

privalomi vykdyti per CPO LT. 

2022 m. vykdyta 10 pirkimų, kurie 

neprivalomų vykdyti per CPO LT. 

3. Paskelbta 

visa 

privaloma 

viešinti 

informacija 

apie 

įvykdytus 

viešuosius 

pirkimus. 

3. Įvykdyta 100 

proc. 

Įvykdyta 100 proc. Paskelbti visi pagal 

VPĮ nuostatas privalomų viešinti 

pirkimus laimėjusių tiekėjų pasiūlymai ir 

raštu bei žodžiu sudarytos sutartys su jais. 

 

4. Įstaiga 

Viešųjų 

pirkimų 

tarnybos 

4. Daugiau kaip 50 

proc. skelbiamų 

rodyklių vertinami 

„gerai“. 

Įvykdyta 69 %. Iš 13 rodiklių Viešųjų 

pirkimų tarnybos skelbiamoje pirkimų 

vykdytojų Švieslentėje vertinama „gerai“ 

9 rodikliai. Vykdomi VPĮ reikalavimai, 



skelbiamoje 

pirkimų 

vykdytojų 

Švieslentėje 

vertinama 

„gerai“. 

VPĮ nustatyta tvarka teikiama savalaikė ir 

teisinga informacija apie įstaigos 

vykdytus viešuosius pirkimus. 

 

1.2.  

Didinti mokinių, 

besimokančių 

pagal profesinio 

mokymo programų 

modulius 

(eksperimento 

tvarka 

įgyvendinamas 

profesinio 

mokymo 

programas) dalį 

nuo visų įstaigos 

mokinių. 

1. 

Patvirtintas 

komunikacij

os planas, 

numatantis 

būdus ir 

priemones 

informuoti 

tikslines 

grupes apie 

galimybes 

rinktis 

modulius – 

1 vnt.  

1. Komunikacijos 

plano priemonės 

įvykdytos 100 

proc. 

 

 

 

 

 

 

 

2022-04-29 direktoriaus įsakymu Nr. V-

64 patvirtintas „Komunikacijos planas“. 

Jame numatyti būdai ir priemonės, 

reikalingi tikslinėms mokinių grupėms, 

norinčioms rinktis ir mokytis pagal 

profesinio mokymo programų atskirus 

modulius. Komunikavimo procesas 

aprašytas ir dokumente „Kokybės 

vadovas, Viešoji įstaiga Raseinių 

technologijos ir verslo mokykla“; 

procesas 3.8., kuriame numatyti 

matavimo kriterijai, matavimo metodai, 

duomenų šaltiniai, paskirti atsakingi 

asmenys. 

Planas įgyvendintas 100 proc., plano 

ataskaita pristatyta 2023-01-12 mokyklos 

mokytojų tarybos posėdyje 2023-01-12, 

protokolo Nr. 2. 

2. 

Informuotos 

tikslinės 

grupės 

(tėvai, 

mokiniai, 

mokyklos) 

skirtingais 

informavim

o būdais ir 

priemonėmi

s – žinutės, 

susitikimai, 

informacija 

vietos 

laikraštyje). 

2. Informuota 100 

proc. tikslinių 

grupių asmenų. 

 

Informuota 100 proc. tikslinių grupių 

asmenų. Įgyvendinant plane numatytas 

priemones buvo sudarytas ir paskelbtas 

LAMA BPO sistemoje, bendro priėmimo 

metu, profesinio mokymo programų 

atskirų modulių, kuriuos galima rinktis 

VšĮ  Raseinių technologijos ir verslo 

mokykloje, sąrašas.  

Informacijos apie profesinio mokymo 

atskirų modulių pasiūlą bei įgyvendinimo 

ypatumus pateiktas Raseinių ir Jurbarko 

mokyklų mokiniams, administracijos 

atstovams realių vizitų į mokyklas metu: 

2022-03-24 Raseinių Viktoro Petkaus 

pagrindinėje mokykloje, 2022-04-03 

Betygalos gimnazijoje, 2022-04-07 

Girkalnio pagrindinėje mokykloje, 2022-

04-11 Veliuonos gimnazijoje, 2022-04-

08 Šaltinio progimnazijoje, 2022-05-04 

Nemakščių Martyno Mažvydo ir 

Viduklės Simono Stanevičiaus 

gimnazijose, 2022-05-05 Eržvilko 

gimnazijoje ir Šimkaičių pagrindinėje 

mokykloje. Taip pat profesinio mokymo 

programų modulių pasiūla buvo pristatyta 

mokiniams, kurie profesinio informavimo 

klausimu buvo atvykę į VšĮ Raseinių 

technologijos ir verslo mokyklą: 2022-

03-16 mokiniams iš Radviliškio 

Vaižganto progimnazijos, 2022-06-02 



Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos 

mokiniams, 2022-10-17 Viduklės 

Simono Stanevičiaus gimnazijos mokinių 

grupei. 2022-05-02 informacija apie 

profesinio mokymo programų atskirų 

modulių pasiūlą išsiųsta bendraisiais el. 

paštais Ariogalos, Šiluvos, Prezidento 

Jono Žemaičio gimnazijų administracijų 

atstovams. Informacija apie atskirų 

modulių pasiūlą buvo pristatyta ir 

susitikimų su Užimtumo tarnybos 

klientais metu (2022 m. vyko 3 

susitikimai, kuriuose dalyvavo 84 

asmenys). 

Informacija  apie profesinio mokymo  

modulių pasiūlą bei įgyvendinimo 

ypatumus pateikta mokyklos socialinio 

tinklo Facebook paskyroje 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4

993137960799048&set=a.904092449703

640  ir mokyklos internetiniame 

puslapyje https://rtvm.lt/kvieciame-

mokytis/. 2022 m. birželio mėn. pradžioje 

parengta informacija apie priėmimą, 

nusiųsta rajoninio laikraščio „Alio, 

Raseiniai“ redakcijai ir bendro priėmimo 

metu periodiškai buvo viešinama 

laikraštyje.  

Informacijos  apie profesinio mokymo 

atskirų modulių pasiūlą bei įgyvendinimo 

ypatumus pateikimas buvo vykdomas 

gegužės ir birželio mėn. visame Raseinių 

rajone: paruoštos informacinės skrajutės 

(lietuvių ir rusų kalbomis) apie galimybes 

ir būdus mokytis VšĮ Raseinių 

technologijos ir verslo mokykloje buvo 

dalinamos suinteresuotoms asmenų 

grupėms ( individualių susitikimų metu, 

paliekamos pašto dėžutėse, 

bendradarbiaujant kartu su labdaros 

organizacijos „Raseinių jaunieji 

maltiečiai“ nariais, kurie globoja 

Raseinių rajone gyvenančius 

ukrainiečius). 

Sėkmės istorija, kuria pasidalino 

mokiniai 2021-2022 m. m. baigę 

automobilių mechaniko specialybės 

atskirą modulį „Metalo technologiniai 

darbai“ buvo patalpinta rajoniniame 

laikraštyje „Alio, Raseiniai“ 2022-07-07. 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4993137960799048&set=a.904092449703640
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4993137960799048&set=a.904092449703640
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4993137960799048&set=a.904092449703640
https://rtvm.lt/kvieciame-mokytis/
https://rtvm.lt/kvieciame-mokytis/


3. Lyginant 

su 2021 m., 

10 proc. 

padidėjo 

mokinių 

dalis, 

pasirinkusių 

profesinio 

mokymo 

programų 

modulius. 

3. Įvykdyta 100 

proc. 

 

2022 m. 2 mokiniai iš Viduklės Simono 

Stanevičiaus gimnazijos, kurie mokėsi 

Viešojoje įstaigoje Raseinių 

technologijos ir verslo mokykloje pagal 

atskirą automobilių mechaniko modulinės 

profesinio mokymo programos modulį 

„Metalo technologiniai darbai“ įgijo 

kompetenciją atlikti metalo 

technologinius darbus. Antrus metus 

pagal atskirą virėjo modulinės profesinio 

mokymo programos modulį „Blynų, 

lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimas“ 

mokslą mokykloje tęsia 25 II-ų 

gimnazijos klasių mokiniai. 1 mokinė iš 

Užimtumo tarnybos mokėsi pagal atskirą 

konditerio modulinės profesinio mokymo 

programos modulį „Konditerijos 

pusgaminių ir puošimo elementų 

gamyba“, 1 mokinė iš Užimtumo 

tarnybos mokėsi pagal atskirą virėjo 

modulinės profesinio mokymo programos 

modulį „Pusgaminių ir karštųjų patiekalų 

gaminimas ir jų apipavidalinimas“. 

1.3. Skatinti 

pameistrystę ir 

gerinti jos kokybę. 

1. Lyginant 

su 2021 m., 

1 proc. 

padidėjo 

pameistrių 

dalis. 

1. Įvykdyta 100 

proc. 

Įvykdyta 100 proc. 2022 m. 1 % 

padidėjo pameistrių dalis. 2021 m. 

pameistrystės būdu besimokančių 

mokinių nebuvo. 2022 m. vienas III-o 

kurso automobilių mechaniko specialybės 

mokinys mokosi pameistrystės būdu ir 

vienas mokinys, siųstas iš Užimtumo 

tarnybos, mokosi apskaitininko 

modulinėje profesinio mokymo 

programoje. 

2. Lyginant 

su 2021 m., 

5 proc. 

padidėjo  

įmonių 

meistrų 

vykdomų 

praktinių 

užsiėmimų 

profesinio 

mokymo 

įstaigoje 

kiekis. 

2. Įvykdyta 100 

proc. 

Įvykdyta 100 proc. 2021 m. vesti 7 

praktinio profesinio mokymo užsiėmimai 

su įmonių/ įstaigų meistrais.  2022 m. 

vyko 9 praktinio profesinio mokymo 

užsiėmimai su įmonių/ įstaigų meistrais: 

2022-01-17 2PB-2020 (padavėjo-

barmeno specialybė) grupės mokiniai 

turėjo praktinį užsiėmimą su meistru 

kavinėje „Happy Cafe“, pamokos tema 

„Įvairių rūšių kavos gaminimas, 

patiekimas ir degustavimas“. 

2022-01-20 SP(T)-2021 (slaugytojo 

padėjėjo specialybė) grupės mokiniams 

praktinį užsiėmimą VšĮ Raseinių 

neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centre 

vedė bendrosios praktikos slaugytoja, 

pamokos tema „Slaugos procedūros ir jų 

atlikimas“. 

2022-01-31 visų kursų automobilio 

mechaniko specialybės besimokantiems 

mokiniams užsiėmimą apie sportinio 



automobilio techninę priežiūrą ir remontą 

mokykloje vedė „Baltic Karting 

Academy“ atstovai. 

2022-02-10 A(P)-2021, A(T)-2021 

(apskaitininko specialybė) grupių 

mokiniams  praktinį užsiėmimą vedė 

„Deep Fin“ atstovė, pamokos tema 

„IDV  apskaita, IDV apskaitos suvedimas 

i-APS PROGRAMA per VMI sistemos 

DEMO versiją. Apskaitos “DeepFin” 

programėlės pristatymas  Tai 

Individualios veiklos skaičiuoklė tavo 

mobiliajame“. 

2022-03-10 3V-2019 (virėjo specialybė) 

grupės mokiniams praktinį užsiėmimą 

vedė restorano ,,Raudondvario dvaro 

oranžerija'' šefė, pamokos tema ,,Proginių 

karštųjų patiekalų gaminimas ir 

patiekimas''. 

2022-04-26 SP(P)-2021, SP(T)-2021 

(slaugytojo padėjėjo specialybė) grupių 

mokiniams praktinį užsiėmimą vedė 

Blinstrubiškių socialinės globos namų 

vyriausioji slaugytoja, pamokos tema 

„Asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

kokybės užtikrinimo principai“. 

2022-05-03 2PB-2020 (padavėjo-

barmeno specialybė) grupės mokiniai 

turėjo praktinį užsiėmimą su meistru 

kavinėje „Kinų jūra“. Pamokos tema 

„Sušių gaminimas, patiekimas, 

degustavimas“. 

2022-10-10 A(P)-2022, A(T)-2022 

(apskaitininko specialybė) grupių 

mokiniams  praktinį užsiėmimą vedė 

UAB "Rogrameda" ir UAB „DERO“ 

buhalterės. Pamokos tema  „Verslo 

konsultacinės paslaugos,  įmonės 

steigimas, buhalterinė apskaita, verslo 

planų rengimas“. 

2022-12-10 A(P)-2022, A(T)-2022 

(apskaitininko specialybė) grupių 

mokiniams  praktinį užsiėmimą vedė 

UAB "Rogrameda" darbdavė – buhalterė, 

pamokos tema „Darbas su buhalterinės 

apskaitos programą B1“. 

Užsiėmimų skaičius su darbdaviais ar jų 

atstovais 2022 m. padidėjo 5,7 proc.  



3. 

Didinamas 

įstaigos 

iniciatyvų, 

skatinančių 

pameistryst

ės plėtrą, 

skaičius. 

3. Įgyvendintos 

daugiau kaip 3 

įstaigos iniciatyvos. 

2022 m. sudarytos 2 sutartys dėl 

profesinio mokymo vykdymo 

pameistrystės forma su dvejomis 

įstaigomis. 

Visos licencijuotos modulinės profesinio 

mokymo programos ir jų moduliai 

įregistruoti Užimtumo tarnybos 

elektroninėje sistemoje kaip galimybė 

mokytis pameistrystės būdu. 

Organizuoti 4 susitikimai su darbdaviais, 

kuriuose buvo diskutuota apie 

pameistrystės plėtrą: 

2022-04-05 su VšĮ Raseinių neįgaliųjų 

užimtumo ir paslaugų centru; 

2022-10-12 su UAB „Rogrameda“; 

2022-11-12 su UAB „Brosta; 

2022-12-08 su 13 rajono darbdavių, kurie 

dalyvavo mokyklos organizuotame 

renginyje „Apskrito stalo diskusija“. 

1.4. Plėtoti 

bendradarbiavimą 

su socialiniais 

partneriais.  

1. 

Didinamas 

bendradarbi

aujančių 

regiono 

darbdavių 

(nuolat ir 

reguliariai 

bendraujan

čių su 

švietimo 

įstaiga) 

procentas. 

1. Įstaiga vykdė 

veiklas su regiono 

darbdaviais ar 

darbdavių 

asociacijomis: 

apklausė, įtraukė į 

įstaigos veiklą bei 

kompetencijų 

vertinimą, teikė 

pameistrius, 

kvietėsi į 

kvalifikacijos 

tobulinimą, siuntė 

mokinius 

praktiniam 

mokymui, vykdė 

bendrus projektus. 

2022 m. buvo atsižvelgta į rajono 

darbdavių ir Užimtumo tarnybos 

išsakytus poreikius dėl kvalifikuotos 

darbo jėgos trūkumo rajone. Į 

pageidavimus atsižvelgta ruošiantis naujų 

modulinių profesinio mokymo programų 

licencijavimui. Sudarytos 4 

bendradarbiavimo sutartys su įstaigomis 

ir įmonėmis dėl bendradarbiavimo 

vykdant profesinį mokymą.  

2022 m. į Asmens įgytų kompetencijų 

vertinimą buvo pakviesti darbdaviai ar jų 

atstovai iš 16 įmonių, organizacijų.  

Modulyje „Įvadas į darbo rinką“ 

praktiniam mokymui  baigiamųjų kursų 

mokiniams  buvo sudarytos sutartys su 

įmonėmis ir įstaigomis. 

2. 

Didinamas 

regiono 

tinklaveikos

* renginių 

skaičius.  

 

*Tinklaveik

a, kai savo 

jėgas 

sujungia 

dvi ar 

daugiau 

šalių, 

siekdamos 

sukurti 

kažką 

visiškai 

2. Švietimo įstaiga 

organizavo, 

dalyvavo ar 

inicijavo renginius 

kartu su 30 proc. 

tinklaveikos narių: 

savivaldybe, 

darbdavių 

asociacijomis, 

jaunųjų verslininkų 

klubais, Lietuvos 

tėvų forumu, 

bendrojo ugdymo 

mokyklomis. 

2022-02-15 Bendradarbiaujant kartu su 

Raseinių miesto seniūnija Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai paminėti 

Raseinių miesto Nepriklausomybės aikštė 

buvo papuošta VšI Raseinių 

technologijos ir verslo mokyklos  

pagaminta dekoracija - Gediminaičių 

stulpais. Mokyklos bendruomenės 

šventinis linkėjimas - QR kode. 

https://www.facebook.com/Raseiniutechn

ologijosirverslomokykla; 

2022-03-04 Bendradarbiaujant kartu su 

Raseinių rajono savivaldybe bei  Raseinių 

Jaunaisiais maltiečiais mokyklos 

bendruomenė dalyvavo akcijoje, kuri 

buvo skirta humanitarinės pagalbos 

teikimui į Ukrainą. Akcijos metu VšĮ 

Raseinių technologijos ir verslo 

https://www.facebook.com/Raseiniutechnologijosirverslomokykla
https://www.facebook.com/Raseiniutechnologijosirverslomokykla


nauja  ar 

patobulinti 

veikimo 

būdą. 

mokyklos bendruomenė surinko 1610 

eurų. Už juos nupirktos ir išsiųstos į 

Ukrainą priemonės nuo karo 

kenčiantiems žmonėms. 

https://www.facebook.com/Raseiniutechn

ologijosirverslomokykla; 

2022-03-10 VšĮ Raseinių technologijos ir 

verslo mokyklos bendruomenė miesto 

centre, Žemaičio aikštėje, organizavo 

palaikymo akciją „Visa širdimi ir darbais 

su Ukraina“. Tikslas – išreikšti paramą 

nuo karo kenčiančiai Ukrainos šaliai bei 

padėti 20 ukrainiečių, kurie gyveno 

mokyklos bendrabutyje. Mokyklos 

mokiniai ir mokytojai šilta sriuba vaišino 

raseiniečius (įvairių organizacijų, įstaigų, 

savivaldybės darbuotojus, pavienius 

asmenis), kurie aukojo kenčiantiems nuo 

karo žmonėms. Akcijos metu  surinkti 

2573,64 eurai. 2022-03-15 pinigai bendru 

mokyklos bendruomenės ir ukrainiečių 

sutarimu padalinti - kiekvienam 

ukrainiečiui po 128,70 eurus 

savarankiško gyvenimo pradžiai. 

https://www.facebook.com/Raseiniutechn

ologijosirverslomokykla; 

2022-03-23 VšĮ Raseinių technologijos ir 

verslo mokyklos iniciatyva organizuotos 

krepšinio varžybos tarp svečių (jaunųjų 

krepšininkų iš Ukrainos), kurie buvo 

apgyvendinti mokyklos bendrabutyje, ir 

Viduklės Simono Stanevičiaus 

gimnazijos mokinių. 

https://www.facebook.com/Raseiniutechn

ologijosirverslomokykla; 

2022-06-10 VšĮ Raseinių  technologijos 

ir verslo mokyklos iniciatyva organizuota 

sporto šventė, kurioje dalyvavo 

socialiniai partneriai iš VšĮ Raseinių 

neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro, 

mokyklos mokinių tėvai. 

https://www.facebook.com/Raseiniutechn

ologijosirverslomokykla;  

2022-12-02 VšI Raseinių technologijos ir 

verslo mokykla kartu su Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus Raseinių skyriumi 

organizavo bendrą edukacinę popietę 

Vaikų dienos centro lankytojams 

„Imbierinių sausainių kepimas, 

dekoravimas ir jų ragavimas“. 

https://www.facebook.com/Raseiniutechn

ologijosirverslomokykla. 

https://www.facebook.com/Raseiniutechnologijosirverslomokykla
https://www.facebook.com/Raseiniutechnologijosirverslomokykla
https://www.facebook.com/Raseiniutechnologijosirverslomokykla
https://www.facebook.com/Raseiniutechnologijosirverslomokykla
https://www.facebook.com/Raseiniutechnologijosirverslomokykla
https://www.facebook.com/Raseiniutechnologijosirverslomokykla
https://www.facebook.com/Raseiniutechnologijosirverslomokykla
https://www.facebook.com/Raseiniutechnologijosirverslomokykla
https://www.facebook.com/Raseiniutechnologijosirverslomokykla
https://www.facebook.com/Raseiniutechnologijosirverslomokykla


1.5. Plėtoti 

profesijos 

mokytojų 

kompetencijų 

tobulinimo 

galimybes. 

1. Sukurta 

galimybė 

profesijos 

mokytojams 

tobulinti 

turimas 

kompetencij

as bei įgyti 

naujas. 

1. Atnaujinta 

įstaigos profesijos 

mokytojų 

profesinių 

kompetencijų 

tobulinimo, 

mentorystės 

pradedantiems 

profesijos 

mokytojams ir 

profesijos 

mokytojų 

pritraukimo į 

įstaigą programa -  

1 vnt. 

2022-08-31 direktoriaus įsak. Nr. V-172 

patvirtinta „Viešosios įstaigos Raseinių 

technologijos ir verslo mokyklos 

pedagogų kvalifikacijos plėtojimo, 

profesinių kompetencijų tobulinimo ir 

mokytojų pritraukimo į mokyklą 2022–

2024 metų programa“. Naujai 

pradėjusiems dirbi mokytojams paskirti 

mokytojai mentoriai (aptarta Profesijos 

mokytojų metodinės grupės 

susirinkimuose 2022-09-07, protokolo 

Nr. 8 ir 2022-10-04, protokolo Nr. 9). 

 

 2. Atnaujinta 

profesijos 

mokytojų komanda 

- įstaigoje dirba 

2022 m. priimtas 

profesijos 

mokytojas. 

Į VšĮ Raseinių technologijos ir verslo 

mokyklą 2022 m. atvyko dirbti 3 nauji 

profesijos mokytojai. Nauji specialistai 

dirba konditerio, virėjo, slaugytojo 

padėjėjo modulinėse profesinio mokymo 

programose. 

 3. Ne mažiau nei 5 

proc. profesijos 

mokytojų 2022 m. 

tobulinosi 

kvalifikaciją 

atitinkamos srities 

įmonėje/organizacij

oje/ 

ūkyje. 

2 profesijos mokytojai, iš 17 mokykloje 

dirbančių profesijos mokytojų, tobulinosi 

kvalifikaciją atitinkamos srities įmonėje/ 

organizacijoje. Tai sudaro 11,76 proc. 

nuo visų mokykloje dirbančių profesijos 

mokytojų. Ekonomikos ir verslo pagrindų 

profesijos mokytoja stažavosi UAB 

„Ūkio administravimo paslaugos“ (nuo 

2022-11-03 iki 2022-11-08), 24 valandos, 

trišalė sutartis 03, 2022-10-31. 

Slaugytojo padėjėjo programoje dirbanti 

profesijos mokytoja stažavosi „VšĮ 

Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų 

centras“ (nuo 2022-11-03 iki 2022-11-

07), 28 val., sutartis 08, 2022-10-31. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

  

 

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

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

  

 

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.    

 

 



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 (žmogiškųjų, 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 įvertinimas (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. Pokyčių planavimas ir valdymas 

7.2. Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

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

 

2021 m. užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

8.1.    

8.2.    

8.3.    

8.4.    

 



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. Ekstremali situacija valstybėje; 

9.2. Teisės aktai reglamentuojantys ugdymo procesą; 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  
 

Mokyklos tarybos  pirmininkas             ________                _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                        (parašas)                           (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

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)  

 


