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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
2018 m. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla buvo biudžetinė įstaiga, pagrindinė
veikla – profesinis mokymas. Mokykla įkurta 1938 m. Mokyklos adresas: Kauno g. 108, LT-20115
Ukmergė. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr.
V-1016 patvirtinti viešosios įstaigos Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos nuostatai.
Mokyklos valdymo organai: vienasmenis – direktorius, kolektyvinis – įstaigos taryba.
Mokykla turi emblemą, vėliavą, talismaną „Saulutė“, atnaujintą interneto svetainę, yra
mokyklos istorijos, technikos ir mokymo priemonių muziejai, mokyklos metraštis, 5 filmai apie
mokyklą, 6 filmukai apie svarbiausius mokyklos vykdytus renginius Ukmergės bendruomenei ir
respublikinius renginius. 2018 m. rugsėjo 1 d. sukako 80 m. nuo veiklos pradžios.
Ukmergės technologijų ir verslo mokykla veikla planuoja ir vykdo pagal Ukmergės
technologijų ir verslo mokyklos 2016–2020 metų strateginį planą. Plane įvardintas strateginis
tikslas:
Ugdyti harmoningą, savarankišką, puoselėjančią nacionalinę kultūrą asmenybę, gebančią
integruotis visuomenėje. Padėti asmeniui įgyti profesinę kvalifikaciją, atitinkančią šiuolaikinį
technologijų, kultūros bei asmeninių gebėjimų lygį, ir tapti mokymosi visą gyvenimą mokykla,
kurioje sudarytos sąlygos nuolat tenkinti pažinimo poreikius, siekti naujų kompetencijų ir
kvalifikacijų, reikalingų profesinei karjerai ir gyvenimui įprasminti.
Strateginis planas įgyvendinamas sudarant ir vykdant metinius veiklos planus.
Strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys:
- Valdymas ir žmogiškieji ištekliai;
- Mokymas ir mokymasis užtikrinant įvairių lygių švietimo prieinamumą,
- Vidinės veiklos kokybės užtikrinimo sistema,
- Socialinė ir kultūrinė parama mokiniams siekiant brandžios asmenybės ir profesinės
karjeros,
- Subalansuota ir kryptinga materialinės bazės plėtra, finansiniai ištekliai,
- Ryšiai su socialiniais partneriais Lietuvoje, tarptautiniai ryšiai.
Formaliojo profesinio mokymo programų vykdymui 2018 m. mokykla iš viso turi 120
licencijuotas profesinio mokymo programas. Pirminio profesinio mokymo vykdymui mokykla turi
53 licencijuotas profesinio mokymo programas. Mokykla 2018 m. papildė licenciją 13 pirminio ir
tęstinio profesinio mokymo programų vykdymui, pateikta paraiška papildyti licenciją dar 17
pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programų vykdymui.
2018 metais priimti mokytis (kartu su žiemos priėmimu) 283 mokiniai į mokyklos
profesinio mokymo skyrių.
Mokykla 2018–2019 mokslo metais vykdo 26 pirminio profesinio mokymo programas,
viena nauja – Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė programa pradėta vykdyti šiais
mokslo metais. Palyginus su 2017–2018 m. m. modulinių pirminio profesinio mokymo skaičius
išaugo 2 kartus.
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2018–2019 m. m. vykdomos modulinės programos:
Eilės
Nr.
1
2
3
4
5

Valstybinis
programos
kodas
M43101302
M43072201
M43071604
M43041701
M43061102

6
7
8
9
10

M44071601
M44101303
M44041101
M44091301
T43072201

Programos pavadinimas
Virėjo
Baldžiaus
Automobilių mechaniko
Logisto ekspeditoriaus
Kompiuterinio projektavimo
operatoriaus
Automobilių mechaniko
Padavėjo ir barmeno
Apskaitininko ir kasininko
Slaugytojo padėjėjo
Baldžiaus

2018–2019 m. m. mokiniai mokomi pameistrystės mokymosi forma:
Eilės Valstybinis
Programos
Mokinių
Nr.
kodas
pavadinimas
skaičius
1.

440071504

2.
3.

M44091301
440073212

Metalo apdirbimo
staklininko
Slaugytojo padėjėjo
Kelių statybos ir
priežiūros darbuotojo

28
18
6

Iš viso
52
:
Mokykloje didėja mokinių skaičius, mokomų pagal profesinio mokymo programas, kurie
turi vidurinį išsilavinimą arba yra baigę vidurinio ugdymo programą. 2018 m. mokosi 279
mokiniai.
2018–2019 mokslo metais pradėtas mokinių mokymas pagal tęstinio mokymo programas:
Eilės Valstybinis
Programos
Mokinių
Nr.
kodas
pavadinimas
skaičius
1.
T43072201
Iš viso:

Baldžiaus

25
25

Praktinis mokymas organizuotas mokyklos Medienos technologijų ir baldų gamybos
inovacijų sektorinio praktinio mokymo centre (SPMC) savos mokyklos mokiniams (2018.01.012018.12.30):
Pirminio, tęstinio profesinio
Mokinių
mokymo programos
skaičius
pavadinimas
Baldžius
42

3
Medienos apdirbimo
staklininkas (tęstinio mokymo
programa)
Kitų mokyklų

42

334

Mokyklos mokiniams visos praktinio mokymo valandos vyko mokyklos SPMC.
Mokyklos 145 mokiniai 2018 m. mokėsi kitų profesinio mokymo įstaigų sektoriniuose
praktinio mokymo centruose:
Panevėžio M. Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykloje, Klaipėdos E. Galvanausko
profesinio mokymo centre, Alantos technologijų ir verslo mokykloje, Utenos profesinio rengimo
centre.
Profesinio mokymo kokybės tobulinimui tarnauja įgyvendinami Erasmus + projektai. 2018
m. buvo vykdomi: Erasmus+ projektas Nr. 2017-01-LT01-KA116-034838 ,,Profesinė praktika ES
šalyse'' (trukmė 2017-06-01/2018-05-31), Erasmus + projektas Nr. 2018-01-LT01-KA116-046632
,,Tarptautinė praktika užsienyje'' (trukmė 2018 -06-01/2019-05-31). Minėtuose projektuose iš
viso dalyvauja 117 mokinių, kurie vyko/s į 3 savaičių stažuotes užsienyje. Iš 117 mokinių 2018
m. į stažuotes išvyko 60 mokinių. Taip pat minėtuose projektuose dalyvauja 14 mokytojų, kurie
tobulino/a kvalifikaciją užsienio profesinio mokymo ir gamybinėse įstaigose. Pagal anksčiau
paminėtus projektus 2018 m. į mokyklą vesti praktinio mokymo užsiėmimus buvo atvykę 4
gastronomijos specialistai iš Italijos, kurie suteikė daug žinių apie Italijos maisto gaminimą ir
padėjo patobulinti mokytojų ir mokinių gebėjimus ir įgūdžius. Užsiėmimai vyko mokyklos
praktinio mokymo patalpose ir Ukmergės restorane „Big Stone“. Užsiėmimuose buvo sudarytos
sąlygos dalyvauti Ukmergės maitinimo įstaigų vyr. virėjams.
Mokinių, įgijusių kvalifikaciją dalis,:
Mokslo metai
Mokinių įgijusių
kvalifikaciją dalis proc.

2017–2018

93

Profesinio mokymo programų,
skaičius, kurių mokinių
kvalifikacijos įvertinimo
vidurkis yra 8 ir daugiau
12

Mokykloje vykdomas mokymas pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį (9–10 kl.) ir
vidurinio ugdymo programą (kartu su profesinio mokymo programa).
Mokinių pažangumas:
Mokslo metai
Programa
Pagrindinio ugdymo
Vidurinio ugdymo
programos mokinių
programos mokinių
pažangumas proc.
pažangumas proc.
2017–2018
76
97
Siekiant pagerinti mokinių, besimokančių vidurinio ugdymo programoje, rezultatus buvo
skirti dalykų moduliai, mokinių žinių spragoms išlyginti, mokytojai skyrė laiką ir konsultavo
individualiai mokinius, turinčius mokymosi sunkumų, gabius mokinius todėl 2017–2018 m. m.
padidėjo pažangių vidurinio ugdymo programos mokinių dalis. Siekiant užtikrinti mokinių
adaptaciją mokykloje ir geresnį prieinamumą mokytis profesijos, 2018–2019 mokslo metais į
mokyklos 9–10 klases buvo priimta mokytis daug mokinių iš socialiai remtinų šeimų, todėl
sumažėjo mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, pažangumas. Išanalizavę
ugdymosi pasiekimų rezultatus, mokinių, turinčių ugdymosi spragų, ugdymosi poreikius 2018–
2019 m. m. numatėme švietimo pagalbos mokiniams priemones.
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Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:
Lietuvių kalbos
Matematikos
Pagrindinio išsilavinimo
(gimtosios)
patikrinimo
pažymėjimus gavusių
patikrinimo įvertinimų įvertinimų vidurkis
mokinių dalis proc.
vidurkis
2017–2018
4,5
2,89
85
2018–2019 m. m. numatėme stiprinti švietimo pagalbą mokiniams, turintiems sunkumų
mokantis matematikos ir lietuvių kalbos.
Mokslo metai

Vidurinio išsilavinimo įgijimas:
Brandos atestatus gavusių
mokinių dalis proc.
2017–2018
81,7
Palyginus su 2016–2017 m. m. padidėjo 6,3 proc. punktais mokinių gavusių brandos
atestatus dalis.
Mokslo metai

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai:
Valstybinio brandos
egzamino pavadinimas

2018 m.
Egzaminą
išlaikiusių proc.
nuo laikiusiųjų
skaičiaus

2017 m.
Egzaminą
išlaikiusių proc.
nuo laikiusiųjų
skaičiaus

Padidėjo/sumažėjo
proc. punktais

Lietuvių k.
44,4
0
+44,4
Rusų k.
100
+100
Anglų k.
95
93,75
+1,25
Matematika
71,4
38,46
+32,46
Informacinių technologijų
100
0
+100
Biologijos
75
50
+25
Istorijos
Nelaikė
100
Geografijos
81,8
88
-6,2
2017–2018 m. m. mokinių, išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus, dalis didėja.
Valstybinių brandos egzaminų skaičius ir darbų kokybė:
Mokslo metai

Egzaminų skaičius

2017–2018
2016–2017
Padidėjo / sumažėjo

Mokinių darbų, įvertintų 50–99
balais, skaičius
6
3
Padidėjo 3 mokiniais

8
7
Padidėjo 1
egzaminu
2017–2018 m. m. mokinių, kurių darbai įvertinti 50-99 balais, padidėjo 2 kartus.

Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai:
Mokyklinio brandos
egzamino pavadinimas

2018 m.
Egzaminą
išlaikiusių proc.

2017 m.
Egzaminą
išlaikiusių proc.

Padidėjo/sumažėjo
proc. punktais
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Lietuvių k.
Technologijų

nuo laikiusiųjų
skaičiaus
83,6

nuo laikiusiųjų
skaičiaus
80,17

99

95,7

Padidėjo 3,43
proc. punkto
Padidėjo 3,3 proc.
punkto

2018 m. m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatai pagerėjo.
Neformaliojo ugdymo organizavimas:
Mokslo metai

2017–2018

Mokinių, lankančių neformaliojo
ugdymo būrelius įstaigoje dalis proc.
26,4

Valandų, skirtų
neformaliajam
ugdymui skaičius
2360

2017–2018 m. m. neįvykdytas 2018 m. plano rodiklis „Pagal neformalaus švietimo
programas besimokančių mokinių proc. palyginus su mokinių skaičiumi“ 3,6 proc. punktais. 2018–
2019 m. m. šis rodiklis –36,1 proc., todėl 2018 m. plano rodiklis viršytas 6,1 proc. punktais.
59,74 proc. mokyklos bendrabutyje gyvenančių mokinių dalyvauja popamokinėje veikloje.
Valandų, skirtų neformaliajam ugdymui skaičius, palyginus su 2016 –2017 m. m.
sumažėjo dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus mokykloje.
Mokiniai dalyvavo nacionaliniuose profesinio meistriškumo konkursuose, užėmė 3 prizines
vietas (pirmąsias –2 (Ruošk ratus žiemą...2018“, ,,Vairuotojas – saugaus eismo dalyvis 2018“),
trečiąją – 1 (,,Krauk ir vežk VII“)).
Mokykloje 2018 m. organizuota 87 renginiai mokiniams. Metai buvo gausūs patirčių.
Įspūdingai paminėję Lietuvos šimtmetį ir sudalyvavę pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos
žiedas", energingai įsijungėme į projektą "Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės" (MEPA)
ir iš 90 šiame projekte dalyvavusių mokyklų, mūsų švietimo įstaiga pateko į geriausiųjų dešimtuką,
todėl turėjome galimybę net 4 mokyklos mokinius išsiųsti Europos Parlameną ir jie vyko į
Strasbūrą. Dalyvavome „Žaliosios olimpiados" pusfinalyje (VGTU), o konkurse "Makaronų tiltai
2018" UTVM mokinių komanda pasiekė itin aukštų rezultatų – susirungėme didžiajame finale, kur
kovojo pačios stipriausios Lietuvos mokyklų komandos su universitetų studentais, mūsų
sukonstruotas makaronų tiltas finale išlaikė 120 kg.
Mokinių parlamentas įsijungė į Ukmergės r. savivaldybės projektą „Demokratijos
paieškos“, kuris yra Erasmus+ programos projektas. Jo metu buvo sukurtas orientacinis
žaidimas. Mokyklos mokinių parlamento atstovai lankėsi atskirose savivaldybės institucijose,
sprendė užduotis, skatinančias labiau susipažinti su jaunimo politikos integralumu ir galimybėmis,
aktyviai dalyvauti priimant sprendimus. Žaidimo metu mokiniai mokėsi dirbti komandoje,
atskleisti savo stipriąsias puses, gilinosi į jaunimo politiką savivaldos, nacionaliniu ir Europos
lygiu. Nuoširdžiai džiaugiamės, kad mūsų moksleiviai žaidime buvo antri ir laimėjo virtualios
realybės akinius, kuriais pasidžiaugti gali kiekvienas, užsukęs į mokyklos neformalaus švietimo
centrą.
2018 m. kovo 8 dieną paminėjome originaliai ir netradiciniu būdu – mokiniai patys
organizavo vienos dienos kelionę traukiniu į Klaipėdą ir puikiai susitvarkė su visais organizaciniais
iššūkiais: keliautojų registravimu, bilietų pirkimų, dienos programos sudarymu ir pan.
Balandžio mėnesį buvo suorganizuotas seminaras „Socialinė medija: grėsmės ir
galimybės!" mokyklos mokiniams, to paties mėnesio pabaigoje mokyklos parlamentas prisijungė
prie akcijos "DAROM".
Mokykla buvo aktyvi 2018 m. Ukmergės miesto šventės dalyvė.
Įvairiapuse veikla skatinamas mokinių pozityvaus elgesio ir vertybinių nuostatų
formavimasis. Jau antrus metus iš eilės jungiamės prie nacionalinio moksleivio žygio rugsėjo
mėnesį, ketvirti metai keliaujame į studijų festivalį "Studfestas", dalyvaujame Lietuvos moksleivių
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sąjungos veiklose, bendradarbiaujame su Ukmergės jaunimo laisvalaikio centru bei kitomis miesto
jaunimo organizacijomis.
Buvo vykdomas mokyklos 80-mečiui skirtų renginių planas, valstybinių švenčių minėjimai,
tradiciniai mokyklos renginiai, susitikimai su įžymiais asmenimis, užsienio šalių ambasadoriais
arba ambasadų darbuotojais: Azerbaižano, Baltarusijos, Kinijos, Vatikano.
Sėkmingai vykdomas mokyklos profesinio orientavimo ir konsultavimo veiklos programaprojektas „Sėkmės kelias“ skirtas Lietuvos 100 - čiui ir mokyklos 80 – čiui. Projekto „Sėkmės
kelias“ 10-oji konferencijoje „Tavo sėkmės kelias“ dalyvavo 24 kolegijos ir universitetai bei 1700
mokinių ir mokytojų iš Ukmergės, Širvintų, Kėdainių, Jonavos, Anykščių, Molėtų, Panevėžio
rajonų bendrojo ugdymo mokyklų. Ukmergės TVM, kolegijos ir universitetai pristatė mokymosi
galimybes. Mokiniai ir mokytojai buvo supažindinti su mokyklos mokymosi baze, mokiniams
buvo sudarytos sąlygos dalyvauti įvairiose veiklose, susijusiose su profesijomis, vairuoti mokyklos
mokomuosius-lengvuosius automobilius, dalyvauti ekskursijose į miesto pramonės įmones.
2018 metų programos - projekto naujovė – reikšmingiausiu 2018 metų mokyklos darbų
pripažinta Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mobiliosios mokinių priėmimo komisijos
veikla. Savanorystės pagrindu sudaryta mobilioji mokinių priėmimo komisija lankėsi Ukmergės,
Širvintų, Kėdainių, Jonavos, Anykščių, Molėtų miestuose, seniūnijose. Komisijos nariai atvykdavo
į suderintas vietas: centrines miestelių aikštes, prie seniūnijų, prekybos centrų, kitų masinių
susibūrimo vietų. Išsiskleisdavo reklaminę palapinę, įsirengdavo darbo vietas mobiliam priėmimui:
elektros generatorius, stalai kėdės, kompiuteriai, mobilaus interneto įranga, reklaminiai stendai,
lankstinukai ir t.t.. Buvo surengti 26 susitikimai su gyventojais, būsimais mokiniais. Buvo suteikta
pagalba, konsultacijos ir padėta užsiregistruoti LAMA BPO sistemoje visiems norintiems mokytis
mūsų mokykloje.
Mokyklos sėkmingai veiklai labai svarbus mokinių pamokų lankomumas.
Mokinių lankomumas:
Vidutiniškai 1 mokinys per
mokslo metus praleido
pamokų dėl nepateisinamų
priežasčių
2017–2018
53,6
36,6
Atsižvelgiant į lankomumo rezultatus, 2018–2019 m. m. numatyta stiprinti lankomumo
prevenciją, aktyvinti vaiko gerovės komisijos, grupių ir klasių vadovų, socialinės pedagogės darbą,
aktyviau bendradarbiauti su tėvais ir rūpintojais.
Mokslo metai

Vidutiniškai 1 mokinys per
mokslo metus praleido iš
viso pamokų

Mokinių, nenutraukusių mokymosi, dalis nuo praėjusiais mokslo metais faktinio lapkričio
1 d. visų įstaigos mokinių skaičiaus:
Mokslo metai
2017–2018
2016–2017
Padidėjo / sumažėjo

Mokinių, nenutraukusių
mokymosi, dalis proc.
82,97
79,8
padidėjo 3,17 proc.
punkto

Visi mokiniai, kuriems reikalingas bendrabutis, apgyvendinti mokyklos bendrabutyje.
Vadovaujantis mokinių nemokamo maitinimo tvarka, mokykloje nemokamą maitinimą gauna 9 ir
10 klasės mokiniai pagal Ukmergės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus pateiktą
sąrašą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu, kompensuotos visų
mokinių, kurie vyksta į mokyklą ir į namus iš kaimo vietovės, kelionės išlaidos. Stipendijos skiriamos
neviršijant metams patvirtinto stipendijų fondo, pagal Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos
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stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatus, patvirtintus Ukmergės technologijų ir verslo
mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr.V-80, 9 proc. mokinių suteikta
materialinė parama.
Bendras darbuotojų skaičius 2019-01-01 –130 asmenų ir palyginus su 2018-01-01(129
asmenys) padidėjo 1 asmeniu.
Mokyklos vadovai:
Direktorius Jonas Cesevičius; mokykloje dirba nuo 1990 metų;
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rimantas Jankūnas; mokykloje dirba nuo 1986 metų;
pavaduotoju nuo 2001 metų.
Mokytojai:

15

9
9

8

4

3

profesijos mokytojai
mokytojai

0
be kva l. kat.

mokytojo vyr. mokyt ojo
metodininko

mokytojai

profesijos mokytojai

Palyginus su 2017 m. atestuotų bendrojo ugdymo dalykų ir profesijos mokytojų skaičius
padidėjo, nes 2018 m. buvo atestuoti 6 mokytojai: 1 bendrojo ugdymo dalykų, 5 profesijos
mokytojai. 5 iš 6 mokytojų įgijo aukštesnes kvalifikacines kategorijas.
Bendrojo ugdymo dalykų ir profesijos mokytojų pasiskirstymas pagal amžių:
41,2
39,3

39,3

35,3

23,5

21,4

0

0

25-29 m.

30-49 m.

mokytojų proc.

50-59 m.

60 m. ir
vyresni

prof. mokytojų proc.

Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos 2017 m. rodiklio „Mokykloje dirbančių
30–49 m. amžiaus mokytojų dalis“ – 55 proc. mes pasiekti negalime, nes mokyklos mokytojų
kolektyvas yra stabilus, todėl tokio amžiaus mokytojų mokykloje yra 26,7 proc. ir palyginus su
2017 m. padidėjo 1,7 proc. punkto proc., t. y. 2018–2019 m. m. į mokyklą atėjo dirbti 2 bendrojo
ugdymo dalykų mokytojai. Apie trečdalį mokytojų yra 60 m. ir vyresni, o profesijos mokytojai
sudaro 39,3 proc. Duomenys rodo, jog reikia ieškoti jaunų bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojų,
kad būtų parengta vyresnių mokytojų pamaina. Nuo 2017–2018 m. m. ateina dirbti pagal
terminuotas sutartis dirbti profesijos mokytojais 2–3 asmenys, tačiau pereiti dirbti nuolatinai
nenori, nes netenkina darbo užmokestis. Ypač mokyklai reikia elektrikų ir baldžių mokymo
profesijos mokytojų.
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2018 m. 5 mokytojai mokosi aukštosiose mokyklose siekdami įgyti naujas kvalifikacijas.
Kvalifikaciją tobulino 90 proc. mokytojų, mokykloje organizuoti 3 kvalifikacijos tobulinimo
renginiai, be to grupė mokytojų tobulino anglų kalbos žinias Ukmergės mokytojų švietimo centro
kursuose, 4 profesijos mokytojai patobulino kvalifikaciją dalyvaudami tarptautiniuose projektuose.
Kvalifikacijos tobulinimui panaudota 100 proc. kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų.
70 proc. mokytojų naudoja elektroninį TAMO dienyną, 85 proc. mokytojų nuolat ugdymo
procese nuolat naudoja IKT. Elektroninis TAMO dienynas, mokyklos interneto svetainė, elektroninis paštas
naudojami mokytojų informavimui ir naujų dokumentų rengimui, apklausų vykdymui ir apibendrinimui.

Mokykla aktyviai dalyvauja tęstiniame suaugusiųjų profesiniame mokyme:
Asmenų skaičius pagal formaliojo
tęstinio profesinio mokymo
programas

Asmenų skaičius pagal
neformaliojo tęstinio profesinio
Metai
mokymo
IŠ
programas
VISO
Iš viso darbo
įmonės asmenų Iš
darbo
įmonės asmenų
biržos
ar
lėšomis viso
biržos
ar
lėšomis
lėšomis įstaigos
lėšomis įstaigos
lėšomis
lėšomis
2018
584
242
14
328
206
206
790
Didėja mokykloje darbo biržos lėšomis besimokančių suaugusiųjų mokinių pagal
formaliojo tęstinio profesinio mokymo programas skaičius.
Mokykla pakartotinai akredituota augalų apsaugos mokymo programų vykdymui pratęstas mokymo įstaigos pažymėjimas augalų apsaugos produktų profesionalių naudotojų ir
augalų apsaugos profesionalių platintojų mokymui. Šiuo metu tokį leidimą - vykdyti šiuos
mokymus iki 2023 m. šalyje turi tik mūsų mokymo įstaiga, VDU Žemės ūkio akademija ir VšĮ
žemės ūkio konsultavimo tarnybos.
Pasirengta vykdyti atnaujintą ūkininkavimo pradmenų mokymo programą pagal naujus
reikalavimus.
Kompetencijų vertinimo rezultatai baigus tęstinio profesinio mokymo programas gana aukšti:

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mokymo programos
pavadinimas ir valstybinis
kodas
Dažytojo pirminių žinių ir
įgūdžių mokymo
programa,161073201
Drabužių mazgų siuvėjo
mokymo programa,
162072301
Jėgos ir apšvietimo tinklų
elektrikų mokymo programa,
262071305
Floristo- gėlių pardavėjo
mokymo programa,
362021401
Įmonės darbo
organizatoriaus mokymo
programa, 362041702
Motorinių transporto
priemonių kroviniams vežti
vairuotojų periodinio

Mokinių
skaičius

Iš jų įgijo kvalifikaciją
Proc.
Kvalifikacijos
įvertinimo vidurkis
100
7.5

6

Mokinių
skaičius
6

10

10

100

8,5

5

5

100

8,7

16

16

100

9,5

6

6

100

9,5

4

4

100

9

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18
19

20

profesinio mokymo
programa, 260104108
Krautuvų vairuotojo
mokymo programa,
261104108
Medienos apdirbimo
staklininko mokymo
programa, 262072204
Miško pjovėjo mokymo
programa, 261082102
Pardavėjo mokymo
programa, 362041601
Plytelių klojėjo pirminių
žinių ir įgūdžių mokymo
programa, 161073203
SM kategorijos savaeigių
melioracijos mašinų
vairuotojų ( traktorininkų)
mokymo programa
)262104109
Metalų suvirintojo bei
pjaustytojo elektra ir dujomis
mokymo programa,
262071504
SZ kategorijos savaeigių
žemės mašinų vairuotojo (
traktorininko) mokymo
programa, 262104108
Motorinių transporto
priemonių kroviniams vežti
vairuotojų mokymo
programa pradinei profesinei
kvalifikacijai įgyti,
265104111
TR1 kategorijos traktorių
vairuotojo ( traktorininko)
mokymo programa,
262104105
TR2 kategorijos traktorių
vairuotojo ( traktorininko)
mokymo programa,
262104115
Virėjo mokymo programa,
262101303
Lengvų drabužių siuvėjo
mokymo
programa,262072307
SM kategorijos savaeigių
mašinų vairuotojų (
traktorininkų) mokymo
programa )262104107

52

52

99

8,0

35

35

99

7,5

22

22

98

7,5

26

26

99

9,0

9

9

99

7,5

48

48

99

8,0

21

21

99

7,5

32

32

100

8,0

13

13

99

8,0

64

64

98

8,0

47

98

7,7

23

23

99

8,7

3

3

11

11

8,0

97

8,0

10
21

22

23

24

25

Ūkininkavimo pradmenų
mokymo programa,
261081106
Augalų apsaugos produktų
profesionalių naudotojų
mokymo programa,
296162003
Augalų apsaugos produktų
profesionalių naudotojų
mokymo kvalifikacijos
tobulinimo programa,
296162067
Augalų apsaugos produktų
platintojų mokymo
programa, 396162009
Augalų apsaugos produktų
platintojų kvalifikacijos
tobulinimo mokymo
programa, 396162010
Iš viso:

109

109

100

-

6

100

-

14

14

100

-

11

11

100

-

1

1

100

-

584

584

6

X

Kompetencijų vertinimo rodikliai baigus neformaliojo
programas:

Eil.
Nr.

Mokymo programos pavadinimas

Mokinių
skaičius

B kategorijos vairuotojų kursai
100
BC1 kategorijos vairuotojų kursai
46
A kategorijos vairuotojų kursai
2
C1 kategorijos vairuotojų kursai
41
C, CE kategorijos vairuotojų kursai
17
Iš viso:
206
Suaugusių profesinio
mokymo organizavimas
pripažintas 2018 metų reikšmingiausiu darbu mokykloje.
1.
2.
3.
4.
5.

tęstinio profesinio mokymo

Iš jų gavo kvalifikacijos
pažymėjimą
Mokinių
Proc.
skaičius
84
84
mokosi
2
100
mokosi
12
70
98
mokyklos bendruomenės siūlymu

Kasmet gerinama mokyklos mokymo-materialinė bazė. Mokyklos pastatus sudaro
mokomieji, gamybiniai-ūkiniai pastatai, bendrabutis. Bendras pastatų plotas – 13 300,22 m2.
Mokymo patalpų bendras plotas 8613,18 m2. Eksploatuojamų pastatų būklė gera, nuosekliai
remontuojami.
Per 2018 m. įsigyta ilgalaikio turto praktiniam mokinių mokymui – mokomoji virtuvinė
įranga, universalios programuojamos CNC staklės Stepcraft 840 (lazeris, spausdintuvas, frezeris),
metalo nuožulų nuėmimo staklės CHP-7 CEVISA, dalijimo galvutė metalo frezavimo staklėms,
autobusas „Mercedes Benz Sprinter 519 CDI“, buldozeris , Komatsu D37PX“, lengvasis
automobilis ,, Škoda Octavia“. Mokomųjų praktikų metu pagaminta: kėdžių, spintelių, stalų,
spintų, stalviršių. Šie baldai skirti kabinetų baldų atnaujinimui. Pagaminta įvairių metalo dirbinių
mokyklos kabinetams ir aplinkai papuošti. Įrengtas naujas fizikos kabinetas (aprūpintas mokymo
priemonėmis, nešiojamais kompiuteriais ir kitais IT įrengimais), psichologinės pagalbos kabinetas,
mokyklos teritorijoje „Žalioji“ klasė, mokomoji 5 kW fotoelektrinė, atnaujintas dokumentų
valdymo kabinetas. Mokyklos mokymo kabinetai gerai aprūpinti mokymo priemonėmis, praktinio
profesinio mokymo įranga. Mokykla gavo 16185 eurų paramą iš Ukmergės pramonės įmonių.

11
Per 2018 m. įsigytos IT priemonės: 21 kompiuteris, 2 spausdintuvai, 3 interaktyvios lentos,
4 dideli televizoriai, mokomoji kompiuterinė programa „Corel Draw graphic Suite“ profesiniam
mokinių mokimui. Mokinių mokymui skirta 369 kompiuteriai, 22 planšetiniai kompiuteriai.
Mokykloje vienas kompiuteris tenka 2 mokiniams, yra 21 daugialypės terpės projektorius,
kabinetuose 3 plačiaekraniai televizoriai, 10 interaktyvių lentų. Šviesolaidžiu tiekiamas 100 Mbps
internetinis srautas. Įrengtas vietinis laidinis ir belaidis tinklas. Visi kompiuteriai prijungti prie
interneto tinklo. Kompiuterizuotos ir iš dalies atnaujintos visos administracijos ir mokytojų darbo
vietos. Ketvirtus mokslo metus naudojamas elektroninis TAMO dienynas. Mokymo procese
prioritetas teikiamas IT naudojimui. Atnaujinta įranga LieDM tinklo nuotolinio mokymosi klasės
su vaizdo konferencijų prieiga įranga. Yra 12 specializuotų kompiuterių klasių, kurių
kompiuteriuose įdiegtos naujausios operacinės sistemos Windows ir Microsoft Office programos.
Mokykla nuo 2011 m. ieškojo galimybių išplėsti pirminio ir tęstinio profesinio mokymo
programų spektrą, todėl labai apsidžiaugė, kai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-767 patvirtintas projektas „Karjerų, statybos, sunkiasvorės
technikos eksploatavimo ir remonto sektorinio praktinio mokymo centro plėtra Ukmergės
technologijų ir verslo mokykloje“, kurio tikslas – vystyti karjerų, statybos sunkiasvorės technikos
eksploatavimo ir remonto sektorinio praktinio mokymo centrą Ukmergės TVM, sudarant sąlygas
rengti karjerų, statybos, sunkiasvorės technikos eksploatavimo ir remonto būsimuosius specialistus
pagal pirmines bei tęstines profesinio mokymo programas, gerinant profesinio mokymo paslaugų
kokybę, patrauklumą ir prieinamumą, tačiau finansavimas šiam projektui nebuvo skirtas ir 2018
m.
2012-05-18 atidaryto Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų praktinio mokymo
centro plėtrai ir tobulinimui patvirtinto projekto „Medienos technologijų ir baldų gamybos
inovacijų praktinio mokymo centro plėtra“, kurio tikslas – gerinti besimokančiųjų asmenų
pasirengimą praktinei veiklai per medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų sektorinio
praktinio mokymo centro infrastruktūros plėtrą taip pat neskirta lėšų.
Mokykloje kasmet sudaroma vidaus audito komanda, atliekamas vidaus auditas bei
vadovybinė vertinamoji analizė, atnaujinama kokybės politika ir tikslai. Vykdoma mokytojų
savianalizė, vertinamasis pokalbis mokslo metų pabaigoje. Atnaujinti mokyklos veiklą
reglamentuojantys dokumentai: Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbo tvarkos taisyklės,
Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo
apmokėjimo sistema, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos pedagogų etikos ir elgesio
normos, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų, išskyrus pedagogus, elgesio ir
etikos normos, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimo tvarka, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos Mokinio pažymėjimo išdavimo ir
naudojimo tvarkos aprašas, Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas ir Darbo
laiko apskaitos žiniaraščio forma. Parengti nauji mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai:
Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos asmens duomenų ir konfidencialios informacijos
tvarkymo ir saugojimo politika, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų asmens
duomenų tvarkymo ir saugojimo mokykloje taisyklės, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos
mokinių asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklės, Ukmergės technologijų ir verslo
mokyklos išorės klientų asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklės, Ukmergės technologijų
ir verslo mokykloje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo
tvarkos aprašas, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos krizių valdymo mokykloje aprašas.
Mokyklos biudžeto lėšų naudojimas 2018 m.
Lėšos, susijusios su ugdymu, – 1537174 Eur (87 proc. skirto biudžeto).
Mokyklos ūkinės palaikymo lėšos – 229693 Eur (13 proc. skirto biudžeto).
Kodas
2.1.1.1.1.01
2.1.2.1.1.01

Sąmatos straipsnio pavadinimas
Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos

Suma Eur
1025524
310598
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2.2.1.1.1.05
2.2.1.1.1.06
2.2.1.1.1.07
2.2.1.1.1.11
2.2.1.1.1.15
2.2.1.1.1.16
2.2.1.1.1.20
2.2.1.1.1.21
2.2.1.1.1.23
2.2.1.1.1.30
2.7.2.1.1.02
2.7.3.1.1.01
2.8.1.1.1.01
3.1.1.3.1.02
3.1.2.1.1.02

Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos
Komandiruotės
Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Socialinė parama natūra
Darbdavių socialinė parama pinigais
Stipendijos
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos
Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės
programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos
Iš viso:

1298
27900
5700
1004
9000
1364
91000
4500
32000
63000
3885
12300
77800
96600
3394
1766867

2018 m. mokykla laimėjo ES finansuojamus projektus:
Projektas Nr.2018-1-LT01-KA116-046632 -„Tarptautinė praktika užsienyje“ – 117926,40
Eur;
Projektas Nr.2017-1-LT01-KA116-034838- „Profesinė praktika ES šalyse“ – 25069,60
Eur.
Mokykla aktyviai siekia uždirbti lėšų už teikiamas mokymo ir kitas paslaugas:
Visos pajamos,
Gauta pajamų, tūkst. eurų
tūkst. eurų
Už suteiktas mokymo
Už kitas teiktas paslaugas
paslaugas
2018
320,5
218,6
101,9
Paslaugų aprašymas: mokymo paslaugų pajamos, pajamos už žemės ūkio produkciją,
mokinių gaminius ir kt.
Metai

Mokykla palaiko ryšius daugiau kaip su 80 regiono įmonių ir organizacijų, yra Vilniaus
prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialo narys, Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo
įstaigų asociacijos narys, Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ narys, nuo 2006
m. dalyvauja Lietuvos Žemės ūkio rūmų veikloje. 2017 m. pasirašytos ir 2018 m. vykdomos
bendradarbiavimo sutartys su Ukmergės A. Smetonos ir Želvos gimnazijomis dėl pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programos mokinių technologinio praktinio mokymo ir supažindinimo su
profesijomis mokykloje.

13
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys
(toliau – užduotys)

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos užduotys
įvykdytos)
1.
Pasirengimas Įgyvendintos
Parengti teisės aktai:
įgyvendinti
etatinį mokytojų
atnaujinta
darbo
mokytojų
darbo etatinio
darbo apmokėjimo sistema,
apmokėjimą
apmokėjimo
perengti mokytojų
nuostatos
pareigybių
aprašymai,
papildytos
ir/ar
pakeistos mokytojų
darbo
sutartys,
pakeistos mokyklos
darbo
tvarkos
taisyklės
Siektini
rezultatai

2. Užtikrinti
mokymą pagal
modulines
profesinio
programas,
atsisakant to paties
pavadinimo
dalykinių programų
3. Suaugusiųjų
tęstinio profesinio
mokymo
organizavimas

Įgyvendinamų
modulinių
profesinio
mokymo
programų
padidėjimas 25
proc. punktais

4. Plečiamas
profesinis mokymas
pagal pameistrystės
mokymo formą
5. Biudžetinės
profesinio mokymo

6 proc. nuo
bendro mokinių
skaičiaus

Vykdomas
tęstinis
profesinis
mokymas 500
asmenų

Biudžetinė
profesinio

Įgyvendinamų
modulinių programų
skaičiaus 2018–2019
m. m. pokytis
lyginant su 20172018 m. m.
procentiniais
punktais
Asmenų,
dalyvavusių
tęstiniame
profesiniame
mokyme 2018
metais,
skaičius
Mokinių mokomų
pameistrystės būdu
dalis proc. nuo viso
mokinių skaičiaus
Parengtas ir
pateiktas Švietimo ir

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai

Patvirtinti
direktoriaus
įsakymais:
nauja Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos
darbuotojų, dirbančių pagal
darbo
sutartis,
darbo
apmokėjimo sistema;
mokytojų pareigybių aprašymai;
pakeista dalis Ukmergės
technologijų
ir
verslo
mokyklos darbo tvarkos
taisyklių punktų dėl etatinio
mokytojų darbo apmokėjimo;
Darbo
laiko
apskaitos
žiniaraščio pildymo tvarkos
aprašo nauja redakcija.
Papildytos ir/ar pakeistos
mokytojų darbo sutartys.
27 proc. punktai, rodiklis
viršytas 2 proc. punktais

Pagal suaugusiųjų tęstinio
profesinio
mokymo
programas mokėsi 790
asmenų

8 proc., rodiklis viršytas 2
proc. punktais
2019 m. lapkričio mėn.
pateiktas ministerijai viešo-
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įstaigos
pertvarkymas į
viešąją įstaigą

mokymo
įstaiga
sklandžiai
pertvarkyta į
viešąją įstaigą

mokslo ministerijai
įstatų projektas

6. Organizuojamos
mokymo ir kitos
paslaugos,
leidžiančios
mokyklai uždirbti
papildomai lėšų

200 tūkst. Eurų

Mokyklos uždirbtų
lėšų suma tūkst.
Eurų

sios įstaigos Ukmergės
technologijų
ir
verslo
mokyklos įstatų projektas.
Švietimo ir mokslo ministro
2018 m. gruodžio 7 d.
įsakymu
Nr.
V-1016
patvirtinti viešosios įstaigos
Ukmergės technologijų ir
verslo mokyklos įstatai.
2019 m. gruodžio mėn.:
Mokyklos interneto svetainėje ir Registrų centro
Informaciniuose
pranešimuose
pranešta
apie
biudžetinės
įstaigos
pertvarkymą
į
viešąją
įstaigą;
visiems mokyklos kreditoriams raštu pranešta apie
biudžetinės įstaigos pertvarkymą į viešąją įstaigą.
Registrų centre 2019 m.
gruodžio mėn. įregistruota
Ukmergės technologijų ir
verslo mokykla, kurios
teisinė forma – viešoji
įstaiga.
Nepriklausomi turto vertintojai
atliko
mokyklos
ilgalaikio nematerialiojo ir
materialiojo, trumpalaikio ir
biologinio turto vertinimą
2018 m. rugsėjo 30 d. būklei.
Turto vertinimo ataskaita
pateikta Audito, apskaitos,
turto vertinimo ir nemokumo
valdymo
tarybai
prie
Finansų ministerijos. Iš šios
institucijos gauta išvada, jog
ataskaita atitinka Įstatymo
22 straipsnyje numatytus
reikalavimus.
320,5 tūkst. eurų

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Nėra neįvykdytų užduočių.
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3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)
Užduotys / veiklos
3.1. Įsteigtas
muziejus

profesinio

mokymo

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
priemonių Mokiniai ir svečiai iš kitų mokymo
institucijų gali pamatyti technikos
progresą ir palyginti mokymo procese
dabar ir anksčiau naudojamų mokymo
priemonių kokybinį pokytį .

3.2. Sutvarkytos žemės ribos Ukmergės r. Šaukuvos Mokyklos įvaizdis, pavyzdys regiono
kaime, rekultivuotos pakelės aplink mokyklos žemės ūkininkams,
aukštos
žemdirbystės
plotus.
kultūros propagavimas. Mokiniams
mokyklos prestižo, darbo kultūros
rodymas, savo darbo įsivertinimas.
3.3. Iš veiklos lėšų papildomai įsigyta už 150 tūkst.
Eurų praktinio mokymo priemonių

Mokyklos
kabinetai
aprūpinti
šiuolaikinėmis priemonėmis, pagerintos
mokinių mokymo galimybės .

3.4. Įrengta mokomoji fotoelektrinė

Naudojama
elektriko
specialybės
mokinių mokymui. Pagaminta elektros
energija naudojama mokyklos teritorijos
apšvietimui, todėl sutaupomos lėšos
elektros energijos pirkimui.

1. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Pakoreguotų praėjusių metų užduočių nebuvo.

Direktorius

(parašas yra)

Jonas Cesevičius

