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I. ĮVADAS 

 

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos (toliau – Mokykla) 2019-2021 metų strateginio veiklos plano tikslas – efektyviau organizuoti 

mokyklos veiklą, didinti bendruomenės narių įsipareigojimus ir atsakomybę už mokyklos veiklos tobulinimą atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

švietimo prioritetus, įgyvendinant Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metams ir Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

2019-2021 metų strateginio veiklos plano, Geros mokyklos koncepcijos nuostatas ir aspektus. 

Mokykla įkurta 1990 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu dėl Kupiškio žemės ūkio mokyklos steigimo. Nuo 

2001 metų Mokykla vadinasi Kupiškio technologijos ir verslo mokykla. Nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Kupiškio technologijos ir verslo 

mokykla pertvarkyta į viešąją įstaigą. Juridinio asmens kodas – 190805125, buveinės adresas - Jaunimo g. 8, Kupiškis, LT–40128. 

 Valstybės, kaip Įstaigos  savininkės teises ir pareigas įgyvendina  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, juridinio 

asmens kodas – 188603091, buveinės adresas - A. Volano g. 2, Vilnius, LT–01516.  

Savo veiklą Mokykla organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo 

įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 m. ir Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos 2019-2021 metų strateginio veiklos plano nuostatomis, Mokyklos įstatais ir kitais teisiniais dokumentais, Geros mokyklos 

koncepcijos nuostatomis ir aspektais. 

Mokykla turi licenciją vykdyti 83 formaliojo profesinio mokymo programas, iš jų – 21 pirminio ir 62 tęstinio profesinio mokymo 

programas. 

Mokykla yra Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos, Lietuvos darbdavių konfederacijos, Lietuvos viešbučių ir restoranų 

asociacijos, Lietuvos statybininkų asociacijos narė, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė.  

Mokykla vykdo vidurinio ugdymo programą bei pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, neformalųjį švietimą. Tenkindama mokinių 

poreikius Mokykla organizuoja įvairiapusę projektinę, socialinę, prevencinę, pažintinę, kultūrinę, ugdymo karjerai veiklą.  
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2013 m. Mokykloje sukurta, įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. 

Mokykloje sertifikuotos profesinio mokymo ir vidurinio ugdymo sritys (sertifikato registracija Nr. 17K.1191, 2017-02-01; galioja iki 2019-12-18).  

2018 m. rugsėjo mėnesio pradžios duomenimis Mokykloje mokėsi 341 mokinys, suformuota 16 grupių. Daugiausia mokinių mokėsi iš 

Kupiškio (272 mok., 65 proc.), kiti mokiniai - iš aplinkinių rajonų: Biržų, Rokiškio, Anykščių, Utenos, Panevėžio, Pasvalio. Mokykloje vykdoma 11 

profesinio mokymo programų, vidurinio ugdymo programa ir neformalusis švietimas. Mokykla ruošia darbo rinkoje paklausą turinčius kvalifikuotus 

darbininkus pagal apdailininko (statybininko), prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, pardavėjo, virėjo, padavėjo ir barmeno, technikos priežiūros 

verslo darbuotojo, suvirintojo, staliaus, socialinio darbuotojo padėjėjo, apskaitininko ir kasininko profesinio mokymo programas. Nuo mokyklos 

įsikūrimo parengti 3438 įvairių profesinio mokymo programų specialistai: iš jų – 1693 įgijo vidurinį išsilavinimą.  Pagal įgytą kvalifikaciją įsidarbino 

baigusių absolventų: 2016 m. – 78,3 proc.; 2017 m. – 70,3 proc.; 2018 m. – 79,0 proc. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. vykdomos tik modulinės profesinio 

mokymo programos. Mokykloje visos vykdomos profesinio mokymo programos yra paklausios ir parengti kvalifikuoti darbininkai, remiantis 2018 

metų įsidarbinimo galimybių barometrų Lietuvoje ir Panevėžio regione bei darbdavių apklausos duomenimis, turės geras galimybes įsidarbinti. 

Mokykla mato perspektyvas pagal turimas finansines lėšas stiprinti architektūros ir statybos, inžinerijos ir inžinerinių profesijų, paslaugų asmenims, 

socialinės gerovės švietimo sričių modulinių profesinio mokymo programų infrastruktūrą, nes ir pastaraisiais metais jos yra paklausios ir ypač 

reikalingos ne tik Lietuvos, bet ir regioninei darbo rinkai. 

Mokyklos tęstinio profesinio mokymo skyriuje mokymas vykdomas pagal TR1, TR2 kategorijų traktorių vairuotojų (traktorininkų), SZ 

kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojų (traktorininkų), ūkininkavimo pradmenų, socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros 

darbuotojo, medienos apdirbimo staklininko, pastatų apšiltintojo, metalų suvirintojo ir pjaustytojo elektra ir dujomis, virėjo, pagalbinio virtuvės 

darbuotojo, apskaitininko ir kasininko mokymo, gipso ir kartono atitvarų montuotojo – apdailininko mokymo programas. 2018 metais šiose 

programose mokėsi ir jas baigė 200 mokinių. 

2019–2021 m. tęstinio profesinio mokymo skyriuje planuojama plėsti mokymo paslaugų pasiūlą ne tik pagal jau vykdomas programas, 

bet vykdyti kitas darbo rinkoje paklausias profesinio mokymo programas: SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko), siuvėjo, 

neformalias - baldų apmušėjo. Bus ieškoma lėšų mokymo programų infrastruktūrai atnaujinti ir naujoms mokymo priemonėms įsigyti.  
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2017 m. birželio mėn. Mokykloje įsteigta vairavimo mokykla. 2017 m. birželio 14 d. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie 

Susisiekimo ministerijos suteikė teisę vykdyti B kategorijos vairuotojų mokymą. 2018 m. Vairavimo mokykloje mokėsi 136 asmenys. Ją baigė 48 

asmenys, o vairuotojo pažymėjimą įgijo 29 asmenys. Iki nustatyto termino dėl įvairių asmeninių priežasčių Vairavimo mokyklos nebaigė 12 asmenų. 

2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis Vairavimo mokykloje mokėsi 76 asmenys. 

Mokykla aktyviai bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, įmonėmis, darbdavių asociacijų narėmis, seniūnijomis, Užimtumo tarnyba ir 

kitomis institucijomis. Pagrindinės bendradarbiavimo formos: mokymo programų pritaikymas, mokymasis pameistrystės forma, asmens įgytų 

kompetencijų vertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, tolimesnės karjeros planavimas, darbo patirties sklaida, kultūriniai renginiai, sporto 

varžybos, profesinio meistriškumo konkursai, parodos – mugės, praktinio mokymo vykdymas sektoriniuose praktinio mokymo centruose ir kt. 

Mokykla turi 200 vietų bendrabutį mokiniams ( jame kasmet gyvena daugiau kaip 100 mokinių), mechanines gamybines dirbtuves, žemės 

ūkio technikos garažus, sporto stadioną, sodą, parką, ji disponuoja valstybės žeme ( pagal panaudos sutartį), kurią sudaro 82 ha mokomojo ūkio žemės. 

Mokykloje aktyvi projektinė veikla. Per paskutiniuosius metus užsienio šalyse stažavosi 98 pedagogai ir 114 mokinių. 

2015 m. lapkričio mėn. Kupiškio technologijos ir verslo mokyklai buvo suteikta Europos Komisijos mobilumo chartija Nr. 2015-1-

LT01-KA109-013518 už kokybiškai vykdytus tarptautinius projektus bei ilgalaikę tarptautiškumo strategiją. Tai Europos Komisijos išduotas 

pažymėjimas, kuris ne tik suteikia mokyklai prestižą, bet taip pat palengvina kelią ateityje dalyvaujant tarptautiniuose švietimo projektuose. 

Mokykla 2014 -2018 m. m. įgyvendino šiuos projektus: 

1. Erasmus+ programos pirmo pagrindinio veiksmo mobilumo mokymosi tikslais projektas „Judumas ir ES patirtis profesinio mokymo 

kokybei gerinti“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000324. 

2. Erasmus+ programos pirmo pagrindinio veiksmo mobilumo mokymosi tikslais projektas ,,Inovatyvių mokymo metodų plėtra“ Nr. 

2015-1-LT01-KA102-013350. 

3. Erasmus+ programos pirmo pagrindinio veiksmo mobilumo mokymosi tikslais projektas „Kokybės vadyba – dabartis ir perspektyvos“ 

Nr.2015-1-LT01-KA102-013351 
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4. Erasmus+ programos pirmo pagrindinio veiksmo mobilumo mokymosi tikslais projektas „Tarptautiškumo plėtra Kupiškio 

technologijos ir verslo mokykloje“ Nr.2016-1-LT01-KA116-022868. 

5. Erasmus+ programos pirmo pagrindinio veiksmo mobilumo mokymosi tikslais projektas „Ugdymo turinio ir mokymo formų 

tobulinimas per Erasmus+ veiklas“ Nr.2017-1-LT01-KA116-034960. 

6. Lietuvos vaikų ir jaunimo centro finansuotas projektas „Atrask ir tobulink save“ Nr. VJC-(2016)-48. 

 

Pastaraisiais metais yra įgyvendinami šie projektai: 

1. Erasmus+ programos pirmo pagrindinio veiksmo mobilumo mokymosi tikslais projektas „Tarptautiškumo strategijos įgyvendinimas 

per Erasmus+ veiklas“ Nr.2018-1-LT01-KA116-046778. 

2. Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis suteikta subsidija projektui „Atsinaujinančios energetikos pritaikymas Kupiškio 

technologijos ir verslo mokyklai, tausojant susidarančias CO2 dujas“ (2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. KKS-S-14 (2017)/ F10-53, Lietuvos aplinkos 

apsaugos investicijų fondas). 

3. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2017 metų lėšomis finansuotas projektas „Kupiškio technologijos ir verslo 

mokyklos bendruomenės gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje“ Nr. S-323. 

4. Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr.09.2.2-ESFA-V-729-01-0001 (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centras, įgyvendina 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo 

didinimas“ priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“). 

5. Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Saugios mokyklos kūrimas II“ Nr.09.2.2.-ESFA-V-729-03-0001, kurį 

įgyvendina Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Šio projekto metu programa „Raktai į sėkmę“ mokykloje diegiama VšĮ „LIONS 

QUEST LIETUVA“. 

6. Tęstinis aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“. 
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II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

2.1. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

Politiniai teisiniai veiksniai. Lietuvos švietimo politika yra orientuota į Vakarų šalių vertybes ir formuojama pagal ES švietimo gaires ir 

prioritetus. Europos integracijos procese išryškėja europinės švietimo dimensijos, jų diegimas Lietuvoje. Lietuvos švietimo sistemos dalyviai privalo 

laikytis ES rekomendacijų švietimo srityje.  

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla siekia švietimo sistemos pokyčių įgyvendinimo  pagal Lietuvos švietimo raidos strateginius 

planus. Valstybės švietimo strategija 2013–2022 metams  įpareigoja sutelkti švietimo bendruomenės pastangas esminiams pokyčiams švietimo srityje, 

siekti pertvarkos profesinio mokymo sistemoje ir tęsti profesinio mokymo turinio reformą. 

 Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ švietimo sistemai numatyti siektini uždaviniai ir kryptys: efektyvi švietimo įstaigų 

sistema (nesuvaržytas valdymas); kūrybiniam ugdymui ir mokymui reikalinga infrastruktūra; efektyvi mokymosi visą gyvenimą ir talentų paieškos 

sistema; ugdymo ir studijų programos, jų įgyvendinimas ir kt.  

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 – 2021 metų strateginiame veiklos plane pateikti veiklos prioritetai 

nurodo profesinio mokymo įstaigų veiklos sričių gaires: populiarinti, modernizuoti ir padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams, 

vykdyti modulines profesinio mokymo programas, siekti absolventų įsidarbinimo pagal įgytas profesines kvalifikacijas, skatinti mokymosi visą 

gyvenimą veiklų plėtrą ir profesinės karjeros planavimo paslaugų teikimą, remti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi iniciatyvas, 

atnaujinti profesinio mokymo turinį ir metodus, orientuojantis į konkurencingų XXI a. kompetencijų suteikimą, sudaryti galimybes mokytojams nuolat 

tobulėti.  

Kupiškio rajono savivaldybės 2019 – 2021 metų strateginiame veiklos plane yra pateikti teigiami atsiliepimai apie Kupiškio technologijos 

ir verslo mokyklos veiklos efektyvumą. 
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Panevėžio regiono 2014–2020 metų plėtros plane išskirtos galimybės mokymosi visą gyvenimą, viešojo administravimo ir verslo atstovų 

bendradarbiavimo skatinimui, didinant gyventojų, ypatingai jaunimo, aktyvumą darbo rinkoje, remiant verslą ir mokant verslumo, socialinių paslaugų 

plėtrai. 

Mūsų mokyklos sėkmė didžia dalimi priklausys, kaip numatytos pažangos sieksime aktyviai dalyvaudami švietimo turinio ir ugdymo 

kaitos procese. Mokyklos patrauklumui ir ugdymo kokybei pasiekti didelės įtakos turės ir infrastruktūros būklė, galimybė sudaryti tinkamas, saugias 

mokymosi sąlygas, užtikrinti materialinį aprūpinimą. 

Ekonominiai veiksniai. Šiuo ir praėjusiu Europos Sąjungos finansinės paramos laikotarpiu didelis dėmesys skiriamas mokymosi visą 

gyvenimą sričiai. Siekiama didinti  profesinio mokymo sistemos patrauklumą, gyvybingumą ir veiksmingumą. Ypač sparčiai profesinio mokymo 

sistema buvo modernizuojama atnaujinant ir plėtojant infrastruktūrą, kuriant ir tobulinant mokymo priemones, diegiant mokymo kokybės valdymo 

mechanizmus ir tobulinant mokytojų kvalifikaciją. Įkurti sektoriniai praktinio mokymo centrai, aprūpinti naujausiomis technologijomis praktiniam 

mokymui. Centralizuotai parengti ir rengiami nauji profesijų standartai, parengtos ir rengiamos naujos modulinės programos, vykdoma profesijos 

mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistema, diegiama pameistrystės mokymo forma.  

Lietuvos ekonominė situacija įtakoja Mokyklos veiklą. Trūksta lėšų praktiniam mokymui, infrastruktūrai gerinti, naujoms mokymo 

priemonėms  įsigyti, mokinių pažintinei veiklai. Šalyje didėja nedarbas, todėl sudėtinga įvertinti profesinio mokymo programų populiarumą darbo 

rinkoje, greičiau prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos poreikių. Dėl didėjančios emigracijos į ES šalis, didėja ir besimokančiųjų iškritimas iš 

švietimo sistemos.   

Socialiniai demografiniai veiksniai. Lietuvoje jaučiamas demografinių vertybių susilpnėjimas, socialinės atskirties didėjimas, kintantys 

darbo rinkos poreikiai (Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 m. nedarbo lygis Lietuvoje siekė 7,1 proc., o Panevėžio regione, 2018 m. 

liepos 1 d. duomenimis - 9,1 proc.), piliečių emigracija (Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 m. emigravo 32206 Lietuvos gyventojų, 

iš jų Panevėžio regione - 2379) ir aktyvėjanti imigracija (Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 m. į Lietuvą atvyko 28914 imigrantai, į 

Panevėžio regioną – 1418). Nepalanki Lietuvos demografinė padėtis, didėjantis emigracijos srautas į Vilniaus, Kauno regionus ir ES šalis turi įtakos 

Mokyklos mokinių skaičiui. Mažėja mokinių, besimokančiųjų vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa. Didėja nedarniose 



 

 

9 
 

šeimose augančių vaikų bei socialiai problemiškų mokinių skaičius. Blogėja mokinių sveikatos rodikliai. Pedagoginę ir psichologinę pagalbą 

Mokykloje teikia socialinis pedagogas, psichologas, mokytojai, bendrabučio auklėtojai, mokyklos vadovybė. Mokinių sveikatingumą prižiūri sveikatos 

priežiūros specialistas. 

Technologiniai veiksniai. Informacinės technologijos užtikrina geresnį ugdymo (si) prieinamumą, ugdomosios medžiagos sklaidą, 

informacijos paieškos galimybes. Mokykla yra aprūpinta kompiuterine įranga. Per pastaruosius metus ypač pagerėjo informacinių technologijų  įtaka 

Mokyklos veiklos organizavimui  ir ugdymo procesui. Mokykloje naudojamas elektroninis dienynas TAMO, Moodle sistema. Pedagogai nuolat 

tobulina IT naudojimo kompetencijas, dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. Mokykloje kompiuterizuotos su prieiga prie interneto 

mokomųjų kabinetų ir praktinio mokymo laboratorijų vadovų, visos administracijos, socialinio pedagogo, psichologo, neformaliojo švietimo 

organizatoriaus, bendrabučio administratoriaus darbo vietos, 9 vietos bibliotekos skaitykloje, 2 – mokytojų kambaryje.  

2.2. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 Valdymas, teisinė bazė. Mokykla įsteigta 1990 m. ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. 

birželio 19 d. įsakymu Nr. 1015. Mokykla dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos 

biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

norminiais aktais, reglamentuojančiais Mokyklos veiklą, Geros mokyklos koncepcijos nuostatomis ir aspektais, Kupiškio rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus įsakymais, Mokyklos veiklos dokumentais ir Mokyklos įstatais. Mokykloje įdiegta ir palaikoma 

Kokybės vadybos sistema, atitinkanti  LST EN ISO 9001:2015 standartą. 

 Organizacinė struktūra. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija.  

Mokykla turi aukščiausią organą – visuotinį dalininkų susirinkimą, kolegialų valdymo organą – Mokyklos tarybą ir vienasmenį valdymo 

organą – Mokyklos direktorių. 
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Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai vykdo Mokyklos įstatuose numatytas 

funkcijas. 

Yra trys skyriai: gimnazijos, profesinio mokymo ir tęstinio profesinio mokymo, jiems vadovauja skyrių vedėjai.  

Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokinių taryba.  

Darbuotojų veiklą reglamentuoja pareigybių aprašymai bei atitinkamų veiklų tvarkų aprašai. 

Mokykloje veikia Darbo taryba. 

 Žmogiškieji ištekliai. Mokykloje yra 87 darbuotojai (iš jų nepagrindinė darbovietė - 11).  

Dirba 39 mokytojai (iš jų 9 mokytojai metodininkai, 20 vyresniųjų mokytojų). 

Pagalbos mokiniui specialistai: socialinis pedagogas, psichologas. Ugdymo proceso organizavime dalyvauja: neformaliojo švietimo 

organizatorius, bendrabučio auklėtojai, bibliotekininkas, projektų vadovas, mokymo dalies administratorius, darbų ir civilinės saugos inžinierius, 

vairavimo instruktorius, administratorius (bendrabučiui). 

9 darbuotojai yra įgiję edukologijos magistro laipsnius.  

Planavimo sistema. Mokyklos planavimo sistemą sudaro strateginis veiklos planas, metinis veiklos planas, Mokykloje vykdomų 

programų įgyvendinimo planas bei kiti planai, padedantys užtikrinti tinkamą ugdymo organizavimą ir siekti ugdymo kokybės. Veiklos programas 

metams rengia savivaldos institucijos, metodinės grupės, bibliotekininkas, socialinis pedagogas, psichologas, neformaliojo švietimo organizatorius, 

grupių vadovai, bendrabučio auklėtojai. Planavimo procese dalyvauja ne tik administracijos darbuotojai, bet ir mokytojai, mokiniai, socialiniai 

partneriai, mokinių tėvai.  

Finansiniai ištekliai. Mokyklos veikla finansuojama iš Švietimo ir mokslo administravimo programos lėšų (finansavimo šaltiniai - 

valstybės biudžeto lėšos ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokos).  

2018 metais mokyklos metinis biudžetas (valstybės biudžeto lėšos) – 1170,2 tūkst. eurų. Didesnė biudžeto (843,6 tūkst. Eur.) teko darbo 

užmokesčiui  ir socialiniam draudimui mokėti, 54,00 tūkst. Eur. skirta mokinių stipendijoms, 71,5 tūkst. Eur. – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui, 
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mokytojų kvalifikacijos kėlimui - 1,0 tūkst. Eur. Likusi biudžeto dalis (200,1 tūkst. Eur.)  skirta prekėms pirkti ir suteiktoms paslaugoms apmokėti 

(patalpų  šildymas, elektros energija, ryšiai, transporto išlaikymas, spaudiniai, vandentiekis ir kanalizacija). 

Pagal Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programą gauta 20,256 tūkst. eurų. (8,00 tūkst. eurų skirta Mokyklos bendrabučio  

Nr.1 pastatui atnaujinti (vandentiekio įrengimo darbams); 1,256 tūkst. eurų – asmens įgytų kompetencijų vertinimui; 11,0 tūkst. eurų - įvairios 

kompiuterinės įrangos įsigijimui).   

Pagal švietimo ir mokslo administravimo programą (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) Mokykla uždirbo 223,386 tūkst. eurų.  Pajamų 

įmokos  gaunamos už suteiktas mokymo paslaugas, vykdant TR1, TR2, SZ kategorijų traktorių vairuotojų (traktorininkų), ūkininkavimo pradmenų, 

socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros darbuotojo, medienos apdirbimo staklininko, pagalbinio virtuvės darbuotojo, virėjo, metalų 

suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis, gipso ir kartono atitvarų montuotojo - apdailininko mokymo programas. Lėšos gautos ir už teiktas 

apgyvendinimo, viešojo maitinimo, patalpų ir transporto nuomos, skalbimo paslaugas bei už mokomajame ūkyje išaugintą ir parduotą augalininkystės 

produkciją. Jos naudojamos mokymo programų infrastruktūrai atnaujinti, ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui, komunalinėms paslaugoms 

apmokėti ir kitoms reikmėms. 

Papildomos lėšos pritraukiamos gaunant projektų finansavimą, rėmėjų ir 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą. Mokykla turi 

paramos gavėjo statusą. Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą gyventojų pervesta parama 2018 metais buvo 1,0 tūkst. Eur.  

Materialiniai ištekliai.  Mokykloje yra du mokomieji korpusai (pagrindinis ir antrasis mokomasis pastatas), 200 vietų bendrabutis, 

mokomosios gamybinės dirbtuvės, sporto stadionas ir kiti statiniai. Jie visi įregistruoti Valstybės įmonėje „Registrų centras“. Mokykla disponuoja 

Valstybės žeme (pagal panaudos sutartis), kurią sudaro 82 ha mokomojo ūkio žemės.  

Technologinė įranga, skirta stalių, apdailininkų (statybininkų), virėjų, padavėjų ir barmenų, prekybos įmonių vadybininko padėjėjų, kaimo 

verslų darbuotojų  profesiniam mokymui, 2008 metais buvo atnaujinta ES projekto lėšomis. 2012 metais įgyvendinto mokyklų tobulinimo programos 

plius projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ lėšomis įsigyta mokymo priemonių technologijų, menų ir 

gamtamokslinio ugdymo kabinetams. 
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Mokykla už pajamas, gautas suteikus apgyvendinimo paslaugas gyventojams, mokymo paslaugas tęstiniame profesinio mokymo skyriuje 

bei už parduotą augalininkystės produkciją ir kt. 2018 m. įsigijo naujų mokymo priemonių ir įrangos už 43,779 tūkst. eurų apdailininko (statybininko), 

technikos priežiūros verslo darbuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo, virėjo, pardavėjo profesinio mokymo programoms įgyvendinti. Nuo 2009 m. 

Mokykla negavo ES lėšų infrastruktūrai atnaujinti. 2017 m. birželio mėn. Mokykla Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui pateikė paraišką 

Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamam projektui „Atsinaujinančios energetikos šaltinių pritaikymas Kupiškio technologijos ir 

verslo mokyklai, tausojant susidarančias CO2 dujas“. Bendra projekto vertė 61415,41 Eur, iš jų tinkamos išlaidos sudaro – 54760,41 Eur. Pagal 

projektą įrengta saulės elektrinė elektros energiją pradėjo gaminti 2018 m. gegužės mėn.  

Ryšių sistema. Visi Mokyklos kompiuteriai prijungti prie internetinio LITNET ryšio, yra 8 telefono abonentai, vienas fakso aparatas. 

Mokymo tikslams naudojami 3 informacinių technologijų kabinetai. Naudojamasi elektroninio pašto paslaugomis, mokinių ir mokytojų duomenų 

bazėmis, NEC sistema KELTAS, švietimo valdymo informacine sistema ŠVIS. Bankų pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos 

atliekamos naudojant bankų internetines sistemas. Mokiniams, jų tėvams ir visuomenei žinios apie Mokyklos veiklą skelbiamos vietos žiniasklaidoje, 

Mokyklos internetinėje svetainėje www.ktvm.kupiskis.lm.lt, socialiniame „Facebook“ tinkle. 

Apskaita. Mokyklos buhalterinė apskaita tvarkoma taikant kaupimo principą. Sąskaitų planas sudarytas atsižvelgiant į Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų rekomenduotą sąskaitų planą. Mokykla apskaitą tvarko pagal šiuos apskaitą 

reglamentuojančius teisės aktus: Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), LR buhalterinės apskaitos įstatymą ir 

kitus reglamentuojančius teisės aktus. Naudojama buhalterinės apskaitos programa „STEKAS“ darbo užmokesčiui skaičiuoti. Nuo 2015 m. kovo 1 d. 

Mokykla naudoja finansų valdymo ir apskaitos informacine sistemą „IS FVA“. Bibliotekoje apskaitai naudojama kompiuterinė programa „MOBIS“. 

Dokumentų apskaita ir archyvo darbo organizavimas atliekamas vadovaujantis LR archyvų departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 

įsakymais ir Lietuvos Respublikos  Archyvų įstatymu . 

Vidaus kontrolė. Finansinių išteklių panaudojimo kontrolė vykdoma pagal finansų kontrolės taisykles ir atitinka įstatymų reikalavimus. 

Įgyvendinant profesinį mokymą ir vidurinį ugdymą, kiekvienais metais atliekama veiklos savianalizė, išaiškinant stiprybes ir silpnybes, galimybes  

veiklai tobulinti. Kasmet Mokykloje atliekama vienos pasirinktos veiklos srities savianalizė pagal Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro 
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rekomendacijas. Pastaraisiais metais atliktas auditas šių sričių: „Valdymas“, „Ištekliai“, „Parama mokiniui: priimant, mokantis, baigiant instituciją“, 

„Mokymas ir mokymasis“, „Rezultatai“.  2018 m. atliktas veiklos kokybės įsivertinimas pagal NMA rekomendacijas (Mokyklos, įgyvendinančios 

bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelis – sritis „Ugdymo (si) aplinkos). Parengti priemonių planai ir numatyti sprendimai 

veiklai gerinti. 

Įdiegus Mokykloje kokybės vadybos sistemą, ji nuolat tobulinama, vykdoma visų ugdymo procesų kokybės kontrolė (naudojamas QPR 

komunikacijos portalas). Vieną kartą per metus vykdomas kokybės vadybos sistemos auditas. Reguliariai vykdoma kokybės kontrolės rezultatų analizė 

ir jos pagrindu formuluojami tikslai kokybės gerinimui. 

Išorės kontrolė. Mokykloje kasmet vyksta UAB sertifikavimo centro „Sertika“ auditas. Audito ataskaitose teigiama, kad Mokykloje 

įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standartą. Yra sertifikuotos dvi sritys: vidurinis ugdymas ir 

profesinis mokymas. Išduotas sertifikatas galioja iki 2019 m. gruodžio 19 d. (sertifikato registracija Nr.VST.16K.1155). 

 

2.3. STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS. 

 

Apibendrinus Mokykloje vykusių išorės ir vidaus auditų, profesinio mokymo programų vertinimo, įvairių tyrimų ir apklausų duomenis, 

išvadas ir rekomendacijas, suformuluotos Mokyklos SSGG: 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 modernėja materialinė profesinio mokymo bazė; 

 sistemingai vykdoma ugdymo rezultatų analizė;  

 sukurta, įdiegta ir palaikoma Kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 

9001:2015 reikalavimus;  

 Mokyklos bendruomenės nariai didžiuojasi Mokykla, turi savo 

tradicijas, geras mikroklimatas; 

 modulinių profesinio mokymo programų vykdymas; 

 pedagogų kvalifikacijos atitiktis ir aktyvus profesinių ir bendrųjų 

kompetencijų tobulinimas; 

 neatlikta mokomųjų pastatų renovacija; 

 nepakankami profesijos mokytojų ir mokinių užsienio kalbos (anglų k.) 

komunikavimo įgūdžiai; 

 nepakankamas pamokų lankomumas; 

 išmokimo ir atskirų mokinių pažangos stebėjimas ugdymo procese; 

 nepakankamas bendradarbiavimas su interesuotomis šalimis 

(darbdaviais, tėvais), įtraukiant juos į veiklos planavimą ir 

įgyvendinimą; 

 šiuolaikinių, atitinkančių darbo rinkos poreikį, profesinio mokymo 
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 kryptinga profesinio orientavimo veikla; 

 analizuojama situacija regiono darbo rinkoje ir atsižvelgiama į mokinių 

priėmimą; 

 geras Mokyklos įvaizdis Panevėžio regione ir vietos bendruomenėje; 

 aktyvi mokinių savivalda; 

 labai geri mokinių pasiekimai šalies, tarptautiniuose profesinio 

meistriškumo konkursuose, varžybose; 

 vairuotojų pirminio mokymo bazės įrengimas, vairuotojų pirminis 

mokymas; 

 aktyvi projektinė veikla, Mokyklai suteikta Europos Komisijos 

mobilumo chartija už kokybiškai vykdytus tarptautinius projektus bei 

ilgalaikę tarptautiškumo strategiją. 

 

priemonių ir įrangos stoka dėl finansinių lėšų trūkumo; 

 mažai absolventų stoja mokytis į aukštąsias mokyklas. 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 ES struktūrinių ir kitų fondų bei programų finansinių išteklių paieška; 

 informacinių technologijų, elektroninio dienyno, Moodle sistemos 

efektyvesnis naudojimas ugdymo procese; 

 lankomumo prevencija; 

 naujų edukacinių aplinkų kūrimas;  

 neformaliojo švietimo, prevencinės veiklos efektyvinimas;  

 ugdymo proceso kokybės tobulinimas (diferencijavimas ir 

individualizavimas, savarankiškumo, komandinio darbo organizavimas 

pamokose); 

 paklausių profesinio mokymo programų teikimas, atsižvelgiant į 

regiono darbo rinkos bei potencialių mokinių profesinio mokymo 

poreikius; 

 materialinių išteklių panaudojimo ir žmogiškųjų išteklių tobulinimas; 

 bendradarbiavimo aktyvinimas su socialiniais partneriais; 

 profesinio mokymo vykdymas pameistrystės forma; 

 sudarytos sutartys su aukštosiomis mokyklomis, įgyvendinamos 

bendros veiklos. 

 blogėjanti dalies visuomenės narių (ypač kaimo vietovėse) socialinė 

padėtis bei demografinės tendencijos; 

 vis aktyvėjanti jaunimo emigracija; mokinių iškritimas iš švietimo 

sistemos; 

 gaunamas finansavimas nepakankamas profesinio mokymo plėtrai ir 

modernizavimui; 

 nepakankamos įstojusiųjų mokinių dalykinės kompetencijos; 

 rizikos grupės jaunimo (linkusių nusikalsti, vartojančių alkoholį, 

narkotikus, psichotropines medžiagas) gausėjimas; 

 konkurencija dėl mokinių su bendrojo ugdymo ir profesinėmis 

mokyklomis; 

 tėvų bedarbystė, pasyvus tėvų domėjimasis vaikų pasiekimais; 

 dalies mokinių mokymosi motyvacijos stoka; 

 nepakankamas regiono verslo išvystymo lygis. 
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III. MOKYKLOS VIZIJA IR MISIJA 

 

VIZIJA - Kupiškio technologijos ir verslo mokykla – tai solidari, moderni, saugi, atvira visuomenei ir pokyčiams profesinio mokymo 

įstaiga, teikianti kokybišką išsilavinimą pagal akredituotą vidurinio ugdymo programą bei profesinio mokymo programas, parengianti specialistą, 

gebantį integruotis į darbo rinką bei aktyviai veikti visuomenėje. 

MISIJA - teikti visuomenės raidą ir poreikius atitinkantį kokybišką išsilavinimą, padėti visiems besimokantiems įgyti kvalifikaciją ir 

kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį kultūros bei technologijų lygį ir padedančias jiems įsitvirtinti bei sėkmingai konkuruoti kintančioje darbo 

rinkoje, atsakingai ir solidariai kurti savo, valstybės ir pasaulio ateitį. 

VERTYBĖS – kūrybiškumas, atsakomybė, bendradarbiavimas, atvirumas.  

FILOSOFIJA – visada išlieka galimybė tobulėti. 

 

IV. KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI 

 

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla – tai solidari, moderni, saugi, atvira visuomenei ir pokyčiams profesinio mokymo įstaiga, 

teikianti kokybišką išsilavinimą pagal akredituotą vidurinio ugdymo programą bei profesinio mokymo programas, parengianti specialistą, gebantį 

integruotis į darbo rinką bei aktyviai veikti visuomenėje. 

Mokykla kuria, stiprina ir plėtoja kokybės kultūrą, atsižvelgdama į paslaugų vartotojų poreikių ir lūkesčių patenkinimą, darbo rinkos 

poreikius ir pokyčius, nuolat gerina mokymo/si, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo paslaugų tinkamumą. 

Mūsų vadovybė kryptingai ir nuosekliai formuoja kokybės politiką, tobulina kokybės vadybos sistemą, nuolat gerina jos rezultatyvumą, 

atlikdama vertinamąją analizę, aprūpindama įstaigą reikiamais ištekliais ir kurdama palankią darbo aplinką, įtraukdama darbuotojus į tikslų siekimą, 

ugdydama įstaigoje organizacijos kultūrą. 

Kokybės tikslai: 

1. Gerinti mokymo/si paslaugas, tobulinti programas ir kokybės vadybos sistemą, atsižvelgiant į paslaugų vartotojų poreikius, lūkesčius. 
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2. Organizuoti gerosios patirties sklaidos priemones. 

3. Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, sudarant galimybę dalyvauti įvairiose kvalifikacijos kėlimo priemonėse. 

4. Turtinti materialinius, techninius išteklius, juos racionaliai naudoti bei diegti IT naujoves teikiant mokymo paslaugas. 

 

    V. STRATEGINĖS PLĖTROS KRYPTYS 

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla 2019-2021 metams numato tokias strateginės plėtros kryptis: 

1. Profesinio mokymo bazės atnaujinimas. 

2. Mokyklos pastatų renovavimas. 

3. Ugdymo kokybės užtikrinimas. 

4. Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje. 

 

5.1. STATYBOS IR ARCHITEKTŪROS SRITIES PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ PRAKTINIO MOKYMO 

BAZĖS ATNAUJINIMAS 

 

5.1.1.Statybos ir architektūros srities profesinio mokymo programų paklausos pagrindimas. 

Mokykla turi didelę patirtį įgyvendinant architektūros ir statybos švietimo srities profesinio mokymo programas. Nuo 1991 

iki 1994 metų buvo parengta 210 kaimo statybos meistrų, nuo 1995 iki 2004 metų – 795 namų ūkio meistrai su mūrininko, betonuotojo, 

dažytojo, plytelių klojėjo, staliaus – dailidės kvalifikacijomis, nuo 2004 iki 2011 metų – 311 statybininkų, nuo 2012 iki 2018 metų – 324 

apdailininkai (statybininkai).   

2017 m. duomenimis, pagal įgytą kvalifikaciją įsidarbino 85 proc. absolventų. Apdailininko (statybininko) profesijos 

populiarumą Mokykloje lemia didelis statybų srities darbininkų poreikis Kupiškio, Rokiškio, Panevėžio, Anykščių ir kitų rajonų 

statybinėse organizacijose: UAB „Dailista“, UAB „Nodama“, UAB „Simega“, UAB „Povilo Gurklio firma“, UAB „Kasmanta“, UAB 
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„Darminda“, UAB „Slavita“, UAB “Agla“, UAB „Rokiškio apdaila“, UAB „Rokiškio statyba“, UAB „Rokista“, UAB „Henvida“, UAB 

„Aldma“, UAB „Rokmelsta“, UAB „Lėtasta“, UAB „Kasgita“, UAB „Anrestas“, UAB „Ermika“, UAB „Jarimpekso statyba“, UAB 

„RTR kasyba“ ir kt. Statybinių organizacijų vadovai teigia, kad apdailininkai (statybininkai) yra reikalingi, kadangi didėja statybų 

apimtys, intensyviai vyksta daugiabučių namų renovacija, renovuojami ir apšiltinami senos statybos visuomeniniai pastatai ir 

individualūs namai. Vien Kupiškio mieste vyksta didelės apimties statybos darbai: miesto aikštės rekonstrukcija, autobusų stoties nauja 

statyba, miesto bibliotekos rekonstravimas, paukštyno statyba, renovuojami gyvenamieji namai. Pagal Lietuvos darbo biržos parengtą 

įsidarbinimo galimybių barometrą Lietuvoje ir Panevėžio apskrityje ir atliekamą darbo rinkos apžvalgą 2017 m. ir 2018 m. apdailininkų ir 

plataus profilio statybininkų paklausa yra didelė ir įsidarbinimo galimybės yra didžiausios. Kvalifikuoti apdailininkai gali dirbti 

savarankiškai pagal verslo liudijimus.  

Mokykla 2019-2021 metais planuoja , kad  apdailininko (statybininko) modulinę profesinio mokymo programos mokysis 

245 mokiniai: 

Programos pavadinimas Lietuvos švietimo sritys 
Planuojamas besimokančiųjų skaičius 

2019  2020 2021 

1 2 3 4 5 

Apdailininko 

(statybininko) mokymo 

programa  

Architektūra ir statyba  75 80 90 

 

5.1.2.Mokyklos pasirengimas vykdyti statybos ir architektūros srities profesinio mokymo programas.  

2008 metais įgyvendinus ES projektą, buvo atnaujinta statybininkų praktinio mokymo bazė. Pagal galimybes praktinių 

laboratorijų mokymo bazė buvo kasmet iš dalies papildoma nauja įranga ir įrankiais iš pajamų įmokų lėšų arba sutaupytų valstybės 

biudžeto lėšų. Mokykla turi  teorinio ir praktinio mokymo bazę: 3 statybų darbų technologijos mokomuosius kabinetus ir 6 praktinio 

mokymo laboratorijas (tinkavimo, apdailos darbų, stalių darbų, pastatų šiltinimo, apdailos plokščių montavimo, plytelių klijavimo) , 
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aprūpintas mokymo(si) medžiaga ir įvairiomis priemonėmis.  Šiai mokymo programai įgyvendinti mokykla turi tinkamus žmogiškuosius 

išteklius.  Mokykloje nuo pat jos įsikūrimo dirba 3 aukštąjį išsilavinimą, didelę gamybinę bei pedagoginę patirtį (daugiau kaip 30 metų) 

turintys profesijos mokytojai metodininkai. Vienas iš mokytojų yra Architektūros ir statybos profesinio mokymo respublikinės metodinės 

komisijos narys. Apdailininkai (statybininkai) kiekvienais mokslo metais užima prizines vietas nacionaliniuose ir Panevėžio regiono 

profesinio meistriškumo konkursuose. Didžiausi pasiekimai 2016-2018 metais: 

Respublikinis apdailininko (statybininko) profesinio meistriškumo konkursas „Apdailos montuotojas 2018“ Lietuvos parodų 

ir kongresų centre „Litexpo“, parodos „Resta 2018“ metu – 2 vieta; 

Nacionalinis  profesinio meistriškumo konkursas „Stalius 2017“ – 2 vieta; 

Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas „Jaunasis statybininkas 2017“ – 2 vieta; 

Tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas „Būsimasis profesionalas 2017“ – 2 vieta; 

Respublikinis apdailininko (statybininko) profesinio meistriškumo konkursas „Apdailininkas (plytelių klojėjas) 2017“ 

Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“, parodos „Resta 2017“ metu – 2 vieta; 

Panevėžio ir Utenos regionų profesinių mokymo įstaigų profesinio meistriškumo plytelių klojėjų konkursas  parodoje 

„EXPO AUKŠTAITIJA 2017“ – 2 vieta; 

Respublikinis plytelių klojėjų profesinio meistriškumo konkursas tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo 

parodoje „Studijos 2016“ – 1 vieta; 

Panevėžio ir Utenos regionų profesinių mokymo įstaigų Plytelių klijavimo profesinio meistriškumo konkursas  parodoje 

„EXPO AUKŠTAITIJA 2016“ – 1 vieta. 

 

5.1.3.Poreikis atnaujinti statybos ir architektūros srities profesinio mokymo programų praktinio mokymo bazę. 
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2008 metais įgyvendinus ES projektą, buvo atnaujinta statybininkų praktinio mokymo bazė. Pagal galimybes praktinių 

laboratorijų mokymo bazė buvo kasmet iš dalies papildoma nauja įranga ir įrankiais iš pajamų įmokų lėšų arba sutaupytų valstybės 

biudžeto lėšų . 

2018 m.  Mokykloje pradėta vykdyti apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa. Dėl programų 

kaitos bei nuolat modernėjant ir keičiantis statybos darbų technologijoms, turimą infrastruktūrą (mokymo priemones, įrangą) būtina 

sistemingai atnaujinti kokybiškam praktiniam mokymui vykdyti.  

Remiantis mokykloje vykdomos profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės savianalizės ir įsivertinimo 

išvadomis, praktinis mokymas pagal statybos ir architektūros švietimo srities profesinio mokymo programas netenkina mokymo 

modernumo srities kriterijų ir rodiklių. Priemonių plane rekomenduojama atnaujinti praktinio mokymo bazę, įsigyjant šiuolaikinius 

įrengimus ir priemones, atitinkančias statybos darbų technologijas. 

Siekiant kokybiško praktinio mokymo, atitinkančio darbo rinkos poreikius ir pradedant įgyvendinti apdailininko 

(statybininko) modulinės profesinio mokymo programos bazinius modulius, programos įgyvendinimo savianalizės priemonių plane 

išvardinta reikalinga įsigyti įranga. Mokyklai reikalingos įrangos kainas pateikė įvairios Lietuvos įmonės komerciniuose pasiūlymuose: 

rankiniam ir mechanizuotam tinkavimui – glaistymo aparatas - 8500,00 Eur., glaisto ir tinko užtrynimo sistema su vandens padavimu 

– 1920,00 Eur., tinkavimo įrankis, sujungiamas su kompresoriumi – 700,00 Eur. (2vnt.x350,00 Eur.), sienų šveitimo mechanizmas  - 

850,00 Eur., tinko elektrinė maišyklė - 300,00 Eur.; kompresorius – 1150,00 Eur.,  temperatūros matavimo sistema – 120,00 Eur., 

pramoninis dulkių siurblys – 980,00 Eur., tinko išpurškimo sistema – 3300,00 Eur., tinkavimo mokomasis stendas su priedais – 11400,00 

Eur.; plytelių klijavimui – plytelių formatinio pjovimo staklės - 750,00 Eur., rankinės plytelių pjovimo staklės 1950,00 Eur. (3 vnt. x 

650,00 Eur.), deimantinių pjovimo įrankių komplektas, skirtas plytelių apdirbimui – 700,00 Eur., frezavimo staklės plytelėms su vandens 

aušintuvu – 1250,00 Eur., mobilus darbastalis su medžiagų transportavimo sistema – 430,00 Eur.,  lazerinis kampamatis – 170,00 Eur., 

karūninių grąžtų rinkinys – 900,00 Eur. (3 vnt. x 300,00 Eur.), plytelių klojimo įrankių rinkinys – 330,00 Eur.,  priedas dekoruotoms 

plytelių konstrukcijoms gaminti – 290,00 Eur., darbastalis – 1800,00 Eur. (2 vnt. x 900,00 Eur.), plytelių formavimo staklės – 760,00 
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Eur., plytelių montavimo stendas – 2400,00 Eur.; pastatų šiltinimui – putplasčio pjaustymo staklės su priedais -1150,00 Eur., rankinės 

mažos putplasčio pjaustymo staklės – 380,00 Eur., skylių formavimo peilis – 50,00 Eur., mineralinės vatos pjovimo staklės -  650,00 Eur., 

elektrinis mineralinės vatos pjaustymo įrankis – 150,00 Eur.,  skaitmeninis kampamatis – 670,00 Eur., skaitmeninis keičiamo kampo 

kampamatis – 780,00 Eur., termovizorius - 2190,00 Eur., lazerinis atstumų matuoklis -  100,00 Eur., lazerinis nivelyras – 820,00 Eur., 

šiltinimo medžiagų montavimo stendas su priedais – 10900,00 Eur., šiltinimo medžiagų montavimo (stogo konstrukcijos) su priedais – 

9100,00 Eur., fasadiniai pastoliai - 10400,00 Eur.; dažymui – juostinis šlifuoklis – 730,00 Eur., poliravimo šlifuoklis su priedais – 450,00 

Eur., rotacinis šlifuoklis su priedais – 660,00 Eur., orbitalinis šlifuoklis su priedais – 1100,00 Eur. , bazinis dažymo stimuliatorius su 

priedais – 55100,00 Eur.,  betono šlifuoklis su priedais – 850,00 Eur., dažymo sistema – 10180,00 Eur., lanksti pasiurbimo sistema – 

400,00 Eur., rezervuaras 100 l – 1400,00 Eur., teleskopinis dažymo priedas – 650,00 Eur., dažytojų mokomasis stendas su priedais – 

9000,00 Eur., sienų šveitimo mechanizmas su ilgu kotu – 1100,00 Eur.; gipskartonio  plokščių montavimui – apsaugos nuo elektros 

mokomasis stendas – 2200,00 Eur., gipskartonio, medžio drožlių ir kitų plokščių vežimėlis – darbo stalas – 800,00 Eur., gipskartonio 

kėlimo ir fiksavimo sistema – 650,00 Eur., drėgmės surinkėjas – 570,00 Eur.,  gipskartonio montavimo stendas – 14600,00 Eur., profilio 

sujungimo replių rinkinys – 690,00 Eur., gipskartonio prikėlimo ir prilaikymo sistemų komplektas – 200,00 Eur., gipskartonio pjovimo, 

tvirtinimo, matavimo įrankių rinkinys – 600,00 Eur., gipskartonio obliavimo, kampų tvirtinimo ir kampamačio rinkinys – 180,00 Eur., 

gipskartonio replių, tiesyklės, kojūkų ir ilgų varžtų kirpimo rinkinys – 750,00 Eur., giljotina gipso plokštės profilių karpymui - 330,00 

Eur.,  juostinis varžtų suktuvas 890,00 Eur. (2 vnt. x 445,00 Eur.), profilių sujungimo replės nepatogiose vietose 380,00 Eur. (2 vnt.), 

GKP prikėlimo sistema 120,00 Eur. (2 vnt. x 60,00 Eur.), vidinių kampų lyginimo sistema 150,00 Eur. , išorinių kampų lyginimo sistema 

150,00 Eur. apmušalų klijavimui – tapetų paruošimo stalas 1250,00 Eur. (10 vnt.), apmušalų šalinimo ir automatinio klijavimo įrangos 

rinkinys 5420,00 Eur. (2 vnt. x 2710,00 Eur.), mokomasis apmušalų klijavimo stendas su priedais – 7700,00 Eur., medienos apdirbimui 

rankiniu būdu – CNC staklių rinkinys ir CNC valdiklis su programine įranga – 3700,00 Eur., elektrinis oblius 2200,00 Eur. (10 vnt.), 

vertikali freza 2500,00 Eur. (10 vnt.), rankinis diskinis pjūklas 2800,00 Eur. ( 10 vnt.), plokštuminis šlifuoklis 1340,00 Eur (2 vnt. x 

670,00 Eur.), benzininis žemės grąžtas 280,00 Eur. Iš viso įrangos ir įrankių už 210360,00 eurų.  
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5.2.INŽINERIJOS IR INŽINERINIŲ PROFESIJŲ SRITIES PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ PRAKTINIO 

MOKYMO BAZĖS ATNAUJINIMAS 

5.2.1. Inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities profesinio mokymo programų paklausos pagrindimas. 

Mokykla taip pat turi didelę patirtį ir šios srities programų vykdyme. Nuo 1993 iki 1995 metų buvo parengti 102 

traktorininkai, 1992–1994 metais – 28 žemės ūkio mechanizatoriai, 1995–1999 metais - 248 kalviai suvirintojai, 2010–2012 metais – 57 

technikos šaltkalviai remontininkai. 2001 – 2005 metais – 92 suvirintojai, 2016 – 2018 metais – 48 suvirintojai.  Nuo 2014 metų pradėta 

vykdyti technikos priežiūros verslo darbuotojo profesinio mokymo programa.  2017 ir 2018 metais išleidome 32 absolventus. Pagal 

Lietuvos darbo biržos parengtą įsidarbinimo galimybių barometrą Panevėžio apskrityje ir Panevėžio teritorinės darbo biržos atliekamą 

darbo rinkos apžvalgą 2017 m. ir 2018 m. technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programą baigę kvalifikuoti darbininkai 

priskiriami prie didelių galimybių įsidarbinti sričių. Taip pat ši mokymo programa siūloma mokiniams remiantis Užimtumo tarnybos prie 

SADM Panevėžio klientų aptarnavimo departamento duomenimis, UAB „Rivilda“, UAB „Gilota“, UAB „Velseka“, AB „East West 

Agro“, UAB „Irolanas“, UAB „Padangera“, UAB „Bizea“, V.Kėdainio individualios įmonės, R. Sabaliausko individualios įmonės, 

P.Jonuškos individualios įmonės, UAB „Arkrita“, UAB „Kupiškio agrotiekimas“, UAB „Narjanta“, UAB „Ukmega“, UAB „Anykščių 

varis“, K.Pilkausko įmonės, Daukučių žemės ūkio bendrovės ir kt. darbdavių, ūkininkų Z. ir G. Aleksandravičių, E. Černiaus, A. 

Dobrovolskio, J. Pakalnytės, J. Žilinsko, G. Žilinskienės, L. Baltrūno, A. Dragūno, S. Šerelio, Z. ir A. Kaušakių, R. Barzdenio  ir kt. 

apklausomis, kurios parodė, kad profesija yra paklausi. Darbdaviai pageidauja, kad absolventai įgytų B kat. vairuotojo, TR1, TR2 kat. 

traktorių vairuotojo (traktorininko), SZ ir SM kat. savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) kvalifikacijas.  Kvalifikuoti darbuotojai 

savarankiškai gali dirbti pagal verslo liudijimą.  

Mokykla 2019-2021 metais planuoja, kad  technikos priežiūros verslo darbuotojo ir suvirintojo  modulines profesinio 

mokymo programas mokysis 312 mokinių: 
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Programos pavadinimas Lietuvos švietimo sritys 
Planuojamas besimokančiųjų skaičius 

2019  2020 2021 

1 2 3 4 5 

Technikos priežiūros verslo 

darbuotojo mokymo 

programa  

Inžinerija ir inžinerinės 

profesijos   
65 75 80 

Suvirintojo mokymo 

programa 

Inžinerija ir inžinerinės 

profesijos 
20 32 40 

 

5.2.2. Mokyklos pasirengimas vykdyti inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities profesinio mokymo programas. 

2008 metais įgyvendinus ES projektą, buvo atnaujinta inžinerijos ir inžinerinių profesijų praktinio mokymo bazė. Pagal 

galimybes praktinių laboratorijų mokymo bazė buvo kasmet iš dalies papildoma nauja įranga ir įrankiais iš pajamų įmokų lėšų arba 

sutaupytų valstybės biudžeto lėšų. 

Mokykla turi reikalingą teorinio ir praktinio mokymo bazę mokymo programoms vykdyti. Teoriniam mokymui yra skirti 

kabinetai: bendrosios mechanikos (2 kabinetai), techninių matavimų ir suvirinimo darbų, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijų 

technologijų ir braižybos. Praktiniam mokymui vykdyti pagal inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities profesinio mokymo programas 

mokykloje yra mokomosios gamybinės dirbtuvės ir laboratorijos: automobilių ir traktorių sandaros, remonto bei techninės priežiūros, 

medžiagų apdirbimo, suvirinimo darbų technologijos, ratų balansavimo ir kt. . Kabinetai ir praktinio laboratorijos aprūpintos 

reikalingomis mokymo priemonėmis ir mokymo/si medžiaga. 

Šiai mokymo programai įgyvendinti mokykla turi tinkamus žmogiškuosius išteklius.  Mokykloje dirba 5 kvalifikuoti 

profesijos mokytojai, turintys aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą, didelę gamybinę bei pedagoginę patirtį. Technikos 

priežiūros verslo darbuotojai ir suvirintojai  kiekvienais mokslo metais dalyvauja nacionaliniuose ir tarpmokykliniuose profesinio 

meistriškumo konkursuose. Pasiekimai 2016-2018 metais: 

Dalyvavimas nacionaliniame suvirintojo mokymo programos profesinio meistriškumo konkurse „Suvirintojas 2016“; 
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Tarpmokyklinis konkursas „Saugus kelyje“ 2018 m. – 1 vieta; 

Dalyvavimas nacionaliniame profesinio meistriškumo konkurse „Jaunasis žemės ūkio technikos specialistas 2018“. 

5.2.3. Poreikis atnaujinti inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities profesinio mokymo programų praktinio mokymo bazę. 

2008 metais įgyvendinus ES projektą, buvo atnaujinta technikos praktinio mokymo bazė (įsigyti traktoriai, žemės ūkio 

padargai, javų nuėmimo kombainas ir kt.) Vėliau praktinių laboratorijų mokymo bazė buvo atnaujinama suvirinimo, šaltkalvystės įranga 

ir įrankiais, automobiliais ir automobilių remonto ir priežiūros įranga, priemonėmis bei įrankiais iš pajamų įmokų lėšų arba sutaupytų 

valstybės biudžeto lėšų. Tačiau, atsirandant naujoms modernioms technologijoms, įrankiams ir keičiantis remonto darbų technologijoms, 

infrastruktūrą (mokymo priemones, įrangą) būtina nuolat atnaujinti kokybiškam praktiniam mokymui vykdyti. 2018 m. pradedama 

vykdyti technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa. 

Remiantis mokykloje vykdomos profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės savianalizės ir įsivertinimo 

išvadomis, praktinis mokymas pagal inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities profesinio mokymo programas netenkina mokymo 

modernumo srities kriterijų ir rodiklių. Priemonių plane rekomenduojama atnaujinti praktinio mokymo bazę, įsigyjant šiuolaikines 

automobilių gedimų diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto priemones. 

Siekiant kokybiško praktinio mokymo, atitinkančio darbo rinkos poreikius ir pradedant įgyvendinti technikos priežiūros 

verslo darbuotojo ir suvirintojo modulinių  profesinio mokymo programų bazinius modulius, programų įgyvendinimo savianalizės 

priemonių plane išvardinta reikalinga įsigyti įranga. Mokyklai reikalingos įrangos kainas pateikė įvairios Lietuvos įmonės komerciniuose 

pasiūlymuose: Variklių techninei priežiūrai ir remontui – veikiantis CR variklis su gedimų imitacija – 36500,00 Eur., veikiantis TSI 

1.4 variklis su gedimų imitacija – 29000,00 Eur., Common Rail dyzelinių variklių valdymo sistemos mokamasis stendas – 18800,00 Eur., 

surenkamas ir išrenkamas variklio (variklis benzininis) stendas – 11050,00 Eur., kuro sistemos nuorinimo prietaisas – 210,00 Eur., 

aušinimo sistemos tikrinimo ir radiatorių pripildymo aušinimo skysčiu prietaisas su adapteriais – 280,00 Eur., mobilus darbastalis – 

440,00 Eur., metalinis mobilus įrankių vežimėlis – 410,00 Eur.; transmisijų techninei priežiūrai ir remontui – atidirbto tepalo 

surinkimo talpa – 430,00 Eur., greičių dėžės keltuvas – 260,00 Eur., automatinių transmisijų alyvų keitimo rankinė stotelė – 300,00 Eur.; 
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važiuoklių techninei priežiūrai ir  remontui – mobilus žirklinis keltuvas – 4000,00 Eur., ABS/ASR mokomasis stabdžių stendas – 

12500,00 Eur., elektrinio – hidraulinio vairo mechanizmo mokomasis stendas – 3700,00 Eur., pneumatinių įrankių komplektas – 120,00 

Eur., pneumatinis veržliasūkis – 830,00 Eur., pneumatinis veržliasūkis – 330,00 Eur., įrankių spintelė su įrankiais – 2400,00 Eur. (2 vnt. x 

1200,00 Eur.), kompresorius su spiraline žarna – 490,00 Eur., pneumatinės žarnos ritė, tvirtinama prie sienos – 360,00 Eur. (4 vnt. x 

90,00 Eur.), kompresorius – 1680,00 Eur., dinamometrinių raktų komplektas – 180,00 Eur., kuro įpurškimo testavimo rinkinys – 330,00 

Eur., 2 kolonų keltuvas – 3200,00 Eur., indukcinis kaitintuvas su vandens aušinimu ir priedais – 5100,00 Eur.,  pakabos mokomasis 

stendas – 8000,00 Eur., stabdžių diskų tekinimo staklės – 3400,00 Eur., ratlankių lyginimo staklės – 2540,00 Eur.; elektros ir 

elektronikos įrengimų remontui -  automobilių apšvietimo sistemų mokomasis stendas – 13300,00 Eur., automobilių elektroninių 

sistemų mokomasis stendas – 12200,00 Eur., automatinis mobilus automobilių kondicionierių aptarnavimo įrenginys – 3800,00 Eur., 

starterių ir generatorių tikrinimo stendas – 3600,00 Eur., skaitmeninis šviesų reguliavimo stendas – 6700,00 Eur.; suvirinimui -  

inverterinis suvirinimo aparatas MMA/TIGHF – 5520,00 Eur.(4 vnt. x 1380,00 Eur.), suvirintojo darbastalis su grotelėmis ir metaliniu 

paviršiumi – 6640,00 Eur. (8 vnt. x 830,00 Eur.), suvirinimo stimuliatorius (komplektas) – 17000,00 Eur., suvirintojo apsauginių 

priemonių komplektas – 240,00 Eur. (8 vnt. x 30,00 Eur.), suvirintojo skydelis su automatiniu pritemdymu 880,00 Eur. (8 vnt. x 110,00 

Eur.), suvirintojo skydelis su automatiniu pritemdymu ir oro padavimo sistema – 800,00 Eur., suvirinimo aparatas TIG AC/DC – 1950,00 

Eur., suvirinimo aparatas MIG/MAG su priedais – 11200,00 Eur., kontaktinis suvirinimo aparatas – 830,00 Eur., demonstracinis 

suvirinimo aparatas su pjūviais – 3650,00 Eur.;  organizavimui -  gręžimo staklės – 450,00 Eur., elektrodų gąlastuvas – 1000,00 Eur., 

atitampymo stendas – 3600,00 Eur. Iš viso įrangos ir įrankių už 240 200,00 eurų.  

  

5.3. MOKYKLOS PASTATŲ RENOVAVIMAS 

 

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos pagrindinis pastatas, esantis Jaunimo g.8, Kupiškis, unikalus Nr.5799-0009-8010, 

pastatytas 1990 metais. Statinio paskirtis pagal Nekilnojamo turto registro duomenis Nr.35/133967 – mokslo. Techniniai duomenys: 
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plotas – 4814,21 kv. m, tūris – 19711 kub. m. Mokyklos pagrindinis pastatas yra trijų aukštų su pusrūsiu. Jame įrengti mokomieji 

kabinetai, laboratorijos, administracijos darbuotojų kabinetai, valgykla, sporto ir aktų salės, biblioteka su skaitykla, koridoriai, 

sanitariniai mazgai, sandėliai ir kitos patalpos. Kapitalinis remontas pastate nebuvo atliktas per eksploatavimo laikotarpį, o vykdytas tik 

einamasis remontas (pakeisti langai ir  pagrindinių įėjimų durys, dažytos sienos, pakeista mokomųjų kabinetų grindų danga ir kt.). 2013 

metais atliktas pastato energijos vartojimo auditas ir nustatyta pastato energetinio naudingumo D klasė. Atlikus energetinį auditą 

(vykdytojas UAB “SIKC“) buvo pateiktos išvados apie pastato būklę.  

Įvertinus tik atitvarų šilumos nuostolius, pastate daugiausiai šilumos prarandama per sienas ir stogo konstrukcijas. Pastato 

išorinių sienų ir cokolio šiluminė varža neatitinka norminių reikalavimų, todėl pasiūlyta šias atitvaras apšiltinti iš lauko pusės. Taip pat 

pasiūlyta apšiltinti ir suremontuoti sutapdintą stogą, atnaujinti lietvamzdžių ir žaibosaugos sistemas, statinio šildymo ir vėdinimo 

sistemas. Dėl to siūloma rekonstruoti mokyklos pagrindinį pastatą ir atlikti šiuos rekonstrukcijos darbus: 

1. Stogo šiltinimas, darbų kaina su PVM – 174104,49 Eur. 

2. Langų ir lauko durų keitimas, darbų kaina su PVM – 3328,89 Eur. 

3. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas, darbų kaina su PVM – 115695,60 Eur. 

4. Pirmo aukšto grindų šiltinimas, darbų kaina su PVM – 83786,49 Eur. 

5. Vėdinimo sistemos atnaujinimas, darbų kaina su PVM – 45088,47 Eur. 

6. Šildymo sistemos renovacija, darbų kaina su PVM – 125486,50 Eur. 

Pasiūlyta įgyvendinti vidutinių investicijų paketą, kuris apima visų mokyklos pastato išorinių atitvarų energetinių savybių 

gerinimą bei vėdinimo sistemos atnaujinimą, įrengiant rekuperacinius įrenginius sporto salėje. Įgyvendinus projekte numatytus 

rekonstrukcijos darbus, pagerės pastato patalpų mikroklimatas ir mokymo (si) sąlygos, sumažės energijos sąnaudos ir leis efektyviau 

vartoti energiją. Bendra siūlomo įgyvendinti vidutinių investicijų rekonstravimo priemonių paketo investicijų suma 557490,44 Eur, kas 

sudaro 115,81 Eur/kv.m. Pasirinkto paketo priemonės leis sutaupyti apie 303,15 MWh šilumos energijos per metus. 
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Mokykla parengė projektinę paraišką „ Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos pagrindinio pastato, esančio Jaunimo g.8, 

Kupiškyje, modernizavimas“ Nr. KKS-P-128(2013/1.1.6 ir teikė Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui pagal Klimato kaitos 

specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (I dalies 1.2.3 punktas) „Visuomeninės ir 

gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo 

sąnaudas“. 2014 m. sausio mėn. iš LAAIF gautas atsakymas, kad dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų trūkumo projektas 

liko rezervo sąraše. 

  2017 - 2018 metais atliktas dalinis einamasis remontas antrajame mokomajame pastate (įrengtos praktinio mokymo 

laboratorijos) ir mokomosiose gamybinėse dirbtuvėse. Dalinai pakeisti langai, pagrindinės durys ir stogo danga, atlikta sienų apdaila, 

įrengtas elektrinis šildymas laboratorijose iš pajamų lėšų. Valstybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšomis planuojama 2019 – 2021 metais 

atlikti kitus reikalingus darbus.  

 

VI. MOKYKLOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS  

Mokyklos strateginės veiklos planavimo sritys: 

 

1. Ugdymo proceso tobulinimas ir kokybės užtikrinimas. 

2. Mokyklos infrastruktūros plėtra. 

3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai, tarptautiškumo plėtra. 

 

6.1. UGDYMO PROCESO TOBULINIMAS IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS 
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TIKSLAS – įgyvendinant Geros mokyklos koncepcijos nuostatas ir aspektus, tobulinti ugdymo procesą siekiant aukštos mokymo 

kokybės, didinti mokymosi patrauklumą ir efektyvumą, plėsti kultūrinės saviraiškos, lyderystės, kūrybingumo, verslumo, profesinių gebėjimų ugdymo 

galimybes, paramą savanorystės iniciatyvoms, rūpintis socialiniu, emociniu, lytiniu ir tarpkultūriniu ugdymu. 

Strateginio 

planavimo 

uždaviniai 

Strateginio planavimo 

veiksmai 
Lėšos (tūkst. eurų) Data 

Atsakomybė 

(atsakingas) 

Strateginio planavimo srities rezultatas 

ir rodikliai 

1  2 3 4 5 6 

1.Mokymo(si) 

procesų 

kokybės 

gerinimas. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Vidurinio ugdymo 

programos 

įgyvendinimas kartu 

su profesinio 

mokymo programa. 

 

 

 

 

 

Valstybės biudžeto 

lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019–2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai 

Gimnazijos skyriaus 

vedėjas 

Priėmimo komisija 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Įgyvendinant vidurinio ugdymo 

programą kartu su profesiniu mokymu, 

parengtų modulių ar pasirenkamųjų 

dalykų  programų skaičius (ne mažiau 

kaip 10-15 per metus). Sudaryti 

individualūs mokymosi planai mokiniams 

1.1.2. Motyvuotas brandos egzaminų 

pasirinkimas, gerėjantys egzaminų 

rezultatai. 

1.1.3. Įgijusių vidurinį išsilavinimą 

mokinių skaičius nuo baigusiųjų vidurinio 

ugdymo programą (proc.) 

1.2. Pagrindinio ugdymo 

programos antros dalies 

įgyvendinimas. 

Valstybės biudžeto 

lėšos 

 

2019-2021 Mokytojai 

Gimnazijos skyriaus 

vedėjas 

1.2.1. Įgijusių pagrindinį išsilavinimą 

mokinių skaičius nuo baigusiųjų 

pagrindinio ugdymo programą (proc.) 

1.3. Modulinių 

profesinio mokymo 

programų 

įgyvendinimas. 

 

 

 

Valstybės biudžeto 

lėšos 

 

 

 

 

 

2019–2021 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

Darbo grupės 

1.3.1. Naujų, paklausių darbo rinkoje ir 

atitinkančių regiono darbdavių poreikius, 

modulinių profesinio mokymo programų 

pritaikymas ir įgyvendinimas. 

1.3.2. Mokinių, įgijusių profesinę 

kvalifikaciją, skaičius bei proc. nuo 

baigusiųjų modulines profesinio mokymo 
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  programas. 

1.3.3. Sumažėjęs mokinių iškritimas iš 

švietimo sistemos. 

1.4. Mokinių brandos 

egzaminų ir asmens įgytų 

kompetencijų vertinimo 

analizės atlikimas. 

 2019–2021 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Grupių vadovai 

1.4.1. Parengtos analizės, pateiktos išvados  

ir rekomendacijos. 

1.5. Mokinių mokymas 

pagal pasirinktą 

mokymosi formą. 

Mokymasis 

pameistrystės forma. 

 2019–2021 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

 

1.5.1. Parengti pameistrystės forma 

besimokančių mokinių mokymo planai, 

konsultacijų, atsiskaitymo grafikai ir kiti 

dokumentai. 

1.5.2. Kasmet pameistrystės forma mokosi 

5-10 mokinių. 

1.6. Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo 

tobulinimas. 

 2019–2021 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Grupių vadovai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

1.6.1. Parengtos ataskaitos, atlikta mokinių 

pasiekimų bei pažangos vertinimo analizė. 

1.7. Mokinių pamokų 

lankomumo gerinimas 

 2019–2021 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Socialinis pedagogas 

Grupių vadovai 

1.7.1. Įgyvendinama mokinių lankomumo 

tvarka. 

1.7.2. Atlikta lankomumo analizė, 

pateiktos išvados ir rekomendacijos, 

pagerintas lankomumas 

1.8. Ugdymo proceso 

planavimo tobulinimas. 

 2019–2021 

 

Darbo grupė 1.8.1 Kasmet parengtas mokykloje 

vykdomų programų įgyvendinimo planas. 
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2. Personalo 

kompetencijų 

ir 

kvalifikacijos 

tobulinimas, 

motyvacijos 

skatinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Pedagogų ir kitų 

darbuotojų kvalifikacijos 

ir kompetencijų 

tobulinimo planavimas, 

organizavimas ir 

vykdymas. 

9,0  

Valstybės biudžeto ir 

pajamų lėšos 

 

 

2019–2021 Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

Personalo 

specialistas 

Atestacijos komisija 

 

2.1.1. Sudaryti pedagogų ir kitų darbuotojų 

kvalifikacijų ir kompetencijų tobulinimo 

planai. 

2.1.2. Patobulinta mokytojų kvalifikacija 

(ne mažiau kaip 30 val. per metus) bei kitų 

darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos 

(ne mažiau kaip 12 val. per metus). 

2.1.3. Parengta ir įgyvendinta mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

programa. Atestuota ne mažiau kaip 90 

proc. mokytojų.   

2.1.4. Organizuojamas darbuotojų veiklos 

vertinimas ( nustatomos metinės veiklos 

užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo 

rodikliai, vykdomi metiniai pokalbiai).  

(kiekvienais metais). 

2.2. Mokytojų ir 

profesijos mokytojų 

veiklos naudojant IT 

skatinimas. 

 

 

 

4,5 

Valstybės biudžeto 

lėšos 

 

 

 

 

2019–2021 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Informacinių 

technologijų 

mokytojai 

2.2.1. Mokytojai aktyviai dirba su 

elektroniniu dienynu, Moodle aplinkoje, 

kompiuterinėmis programomis, 

interaktyviomis lentomis. 

2.2.2. Surengti 1-2 seminarai, patobulinti 

IT naudojimo įgūdžiai, efektyviai 

naudojama virtuali mokymo(si) aplinka. 

 

2.3.Pedagogų socialinio 

ir emocinio ugdymo 

kompetencijų ugdymas 

 

Projekto lėšos 2019-2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Socialinis 

pedagogas 

2.3. Dalyvauta programos „Raktai į 

sėkmę“ mokymuose ( ne mažiau kaip 21 

pedagogas), patobulinta socialinio ir 

emocinio ugdymo kompetencijos. 

2.4. Metodinės veiklos 

tobulinimas. 

5,0 

Valstybės biudžeto ir 

pajamų lėšos 

2019–2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2.4.1. Kasmet parengti ir įgyvendinti 

metodinių grupių planai. 

2.4.2. Parengta inovatyvių mokymo(si) 
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 Metodinių grupių 

pirmininkai 

Skyrių vedėjai 

priemonių (testai, klausimynai, konspektai, 

pratybos, mokomoji medžiaga virtualioje 

aplinkoje ir kt.). 

2.4.3. Sukauptos metodinės medžiagos 

skaičius (kasmet ne mažiau kaip 30 vnt.), 

sklaida. 

2.5. Gerosios patirties 

sklaida. 

3,0 

Valstybės biudžeto ir 

pajamų lėšos 

 

2019–2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

2.5.1. Susitikimų su rajono, regiono 

ugdymo įstaigų atstovais skaičius (ne 

mažiau kaip 1-2 per metus). 

2.5.2. Metodinių pranešimų, seminarų, 

konkursų, konferencijų skaičius (ne 

mažiau kaip 2-4 per metus). 

2.6. Užsienio kalbų 

mokymo tobulinimas. 

4,5 

Valstybės biudžeto ir 

ES programos lėšos 

 

 Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui 

Anglų kalbos 

mokytojas 

Projektų vadovas 

2.6.1. Užsienio kalbos (anglų k.) kursai 

Mokyklos mokytojams ir mokiniams. 

 

2.6.2. Patobulinta mokytojų ir mokinių 

kalbinė kompetencija, mokytojai ir 

mokiniai dalyvauja tarptautinėse 

stažuotėse. 

3. Tęstinio 

profesinio 

mokymo ir 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

paslaugų 

plėtra 

3.1. Tęstinio profesinio 

mokymo, kvalifikacijos 

tobulinimo kursų 

organizavimo 

gyventojams tobulinimas. 

12,0 

Valstybės biudžeto, 

pajamų, kursų 

klausytojų lėšos 

 

2019–2021 

 

Tęstinio profesinio  

mokymo skyriaus 

vedėjas 

3.1.1. Įgyvendinamų naujų programų 

skaičius (1-2 per metus). 

3.1.2. Suorganizuotų  kursų, seminarų 

skaičius (ne mažiau kaip 5-7 per metus).  

3.1.3. Vykdomas mokymas pameistrystės 

forma. 

3.1.4. Atlikta darbo rinkos mokymo 

programų poreikio analizė rajono įmonėms 

ir gyventojams, parengtos išvados ir 

rekomendacijos. 

4. Profesinio 

orientavimo 

veiklos 

tobulinimas. 

4.1. Profesinio 

informavimo ir kitų 

konsultacijų mokiniams 

teikimo plėtojimas.  

 2019–2021 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinių grupių 

4.1.1. Kryptinga ir tikslinga tolimesnė 

absolventų  karjera. 

4.1.2. Kasmet atlikta absolventų 

įsidarbinimo ir tolesnės veiklos analizė. 
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  pirmininkai 

Grupių vadovai 

Skyrių vedėjai 

4.2. Vykdomų mokymo 

programų populiarinimas ir 

mokinių motyvavimas 

profesijai įsigyti. 

6,0 

Valstybės biudžeto ir 

pajamų lėšos 

 

2019–2021 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Grupių vadovai 

Skyrių vedėjai 

 

4.2.1. Suorganizuotų profesinio 

orientavimo ir technologijų pamokų 

skaičius (ne mažiau kaip 10-15 per metus). 

4.2.2. Suorganizuotų renginių (Atvirų durų 

dienos, susitikimai, profesijų diena ir kt.) 

skaičius (ne mažiau kaip 3 -5 per metus). 

4.2.3. Atlikta apklausa, analizė, pateiktos 

išvados ir rekomendacijos. 

4.2.4. Parengtas ir įgyvendinamas 

Profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai 

veiklos planas. 

5. Asmenybės 

raidos 

vientisumo 

užtikrinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Neformaliojo 

švietimo organizavimo 

tobulinimas. 

7,5 

Valstybės biudžeto ir 

pajamų lėšos 

 

 

2019–2021 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

Neformaliojo 

švietimo programų  

vadovai 

5.1.1. Atlikta neformaliojo švietimo 

sistemos analizė, ištirti mokinių poreikiai, 

pateiktos išvados ir rekomendacijos. 

5.1.2. Parengtų neformaliojo švietimo 

programų skaičius (ne mažiau kaip 5-7 per 

metus). 

5.1.3. Renginių skaičius (ne mažiau kaip 

10 per metus) ir kokybė. 

5.2. Prevencinės veiklos 

(smurto, patyčių, žalingų 

įpročių, narkomanijos, 

AIDS ir kt.) 

efektyvinimas. Mokyklos 

smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

9,0 

Valstybės biudžeto ir 

pajamų lėšos 

 

2019–2021 

 

 

Vaiko gerovės 

komisija 

Socialinis 

pedagogas 

Bendrabučio 

auklėtojai 

Direktoriaus 

5.2.1. Suorganizuotų renginių skaičius (ne 

mažiau kaip 3-5 per metus). 

5.2.2. Atliktų mokinių apklausų skaičius 

(1-2 per metus). 

5.2.3. Kasmet parengta ir įgyvendinta  

Vaiko gerovės komisijos veiklos 

programa. 
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intervencijos vykdymo 

tvarkos aprašo 

įgyvendinimas. 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

5.2.4. Įgyvendintas Mokyklos smurto ir 

patyčių prevencijos ir intervencijos 

vykdymo tvarkos aprašas. 

5.2.5. Įgyvendinamos programos „Raktai į 

sėkmę“ veiklos. 

5.2.6. Įsigytos ir įrengtos 2-3 naujos 

vaizdo stebėjimo kameros. 

5.2.7. Sumažėjęs elgesio pažeidimų 

skaičius (ne mažiau kaip 5 proc. per 

metus). 

5.3. Mokinių saviraiškos 

plėtra, kūrybiškumo 

ugdymas. 

4,5 

Valstybės biudžeto ir 

pajamų lėšos 

 

2019–2021 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Skyrių vedėjai 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius  

Kūno kultūros 

mokytojai 

5.3.1. Sėkmingas atstovavimas Mokyklai. 

Laimėtų prizinių vietų skaičius 

olimpiadose, konkursuose, varžybose. 

5.4. Pilietinės, tautinės, 

kultūrinės bei socialinės 

savimonės formavimas, 

pažintinės veiklos 

organizavimas. 

9,0 

Valstybės biudžeto ir 

kitų šaltinių lėšos 

 

2019–2021 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Skyrių vedėjai 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

5.4.1. Suorganizuotų akcijų, projektų, 

konkursų, konferencijų,  parodų, 

ekspozicijų skaičius (ne mažiau kaip 3-5 

per metus), jų kokybė. 

5.4.2. Ekskursijų, kelionių, išvykų 

mokiniams ir mokytojams skaičius (ne 

mažiau kaip 2-3 per metus). 

5.5. Mokinių skatinimo ir 

pagalbos mokiniui 

sistemos tobulinimas. 

18,0  

Valstybės biudžeto, 

pajamų, projektų ir 

rėmėjų lėšos 

 

2019–2021 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Socialinis 

pedagogas 

5.5.1. Teikiama mokiniams materialinė ir 

socialinė parama, pedagoginė ir 

psichologinė pagalba, geras mikroklimatas, 

mokymosi motyvacija. 
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Psichologas 

Vaiko gerovės 

komisija 

Visi mokytojai 

6. Valdymo ir 

vadovavimo 

tobulinimas 

 

 

 

6.1. Kokybės vadybos 

sistemos ( KVS) 

užtikrinimas. 

 

 

 

9,0 

Valstybės biudžeto ir 

pajamų lėšos 

 

 

 

2019–2021 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Veiklos įsivertinimo 

darbo grupė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Vadovybės atstovas 

kokybei 

KVS auditorius 

6.1.1. Nuolatinis Mokyklos veiklos 

tyrimas, stebėjimas, analizavimas ir 

vertinimas (QPR portalas). 

 

6.1.2. Atliktos apklausos (ne mažiau kaip 

2-3 per metus).  

6.1.3. Kasmet atliktas KVS vidaus ir 

išorės auditas.  

6.1.4. Kasmet atlikta KVS vadovybinė 

vertinamoji analizė. 
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6.2. MOKYKLOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 

 

 TIKSLAS – vykdyti Mokykloje naujai įgyvendinamų modulinių profesinio mokymo programų infrastruktūros plėtrą, kurti edukacinę ir 

estetinę ugdymo (si) aplinką, tenkinančią bendruomenės poreikius, formuoti savitą kultūrą, racionaliai naudoti materialinius ir žmogiškuosius resursus. 

 2018 metais valstybės biudžeto, pajamų įmokų ir rėmėjų lėšomis buvo iš dalies atnaujinta socialinio darbuotojo padėjėjo, virėjo, pardavėjo, 

apdailininko (statybininko), technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinių profesinio mokymo programų infrastruktūra už 43,779 tūkst. eurų. 

 2019– 2021 metais modulinių profesinio mokymo programų infrastruktūra planuojama atnaujinti pajamų įmokų, rėmėjų ir sutaupytomis 

valstybės biudžeto lėšomis. Be to, 2019 - 2021 m. Mokykla planuoja parengti ir teikti projektą dalyvauti priemonėje Nr.09.1.2-CPVA-K-722 „Profesinio 

mokymo infrastruktūros plėtra“, nes turima apdailininko (statybininko) ir technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinių profesinio mokymo 

programų infrastruktūra (įranga, mokymo priemonės) neužtikrina kokybiško bazinių modulių įgyvendinimo.  

 

Strateginio 

planavimo 

uždaviniai 

Strateginio planavimo 

veiksmai 
Lėšos (tūkst. eurų) Data 

Atsakomybė 

(atsakingas) 

Strateginio planavimo srities 

rezultatas ir rodikliai 

1  2 3 4 5 6 

1. Mokyklos 

socialinio ir 

emocinio 

klimato 

gerinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Bendruomenės 

mikroklimato gerinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,300 

Valstybės biudžeto 

lėšos 

 

2019–2021 Personalo specialistas 

 

 

 

1.1.1. Kasmet atliktas tyrimas „Kupiškio 

technologijos ir verslo mokyklos 

darbuotojų pasitenkinimas darbu ir darbo 

sąlygomis“, pateiktos išvados darbuotojų 

susirinkime. 

Valstybės biudžeto 

lėšos 

 

 

2019-2021 Socialinis pedagogas 

 

 

 

1.1.2. Kasmet atlikta mokinių apklausa dėl 

pasitenkinimo mokyklos teikiamomis 

paslaugomis, pateiktos išvados mokytojų 

susirinkime. 

1,500 

Valstybės biudžeto ir 

pajamų lėšos 

 

2019-2021 Direktorius 

Personalo specialistas 

1.1.3. Suorganizuoti seminarai mokyklos 

darbuotojams ir mokiniams socialinio ir 

emocinio ugdymo, mikroklimato 

gerinimo, bendravimo kultūros stiprinimo 
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temomis. (ne mažiau 2 per metus) 

 2019-2021 Etikos komisija 1.1.4. Etikos komisijos posėdžių skaičius. 

1.2. Sveikos gyvensenos 

įgūdžių lavinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,200 

Valstybės biudžeto ir 

pajamų lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 Kūno kultūros 

mokytojai 

Visuomenės sveikatos 

specialistas 

Gimnazijos skyriaus 

vedėjas 

 

 

1.2.1. Kasmet parengti ir įgyvendinti 

sveikatingumo projektai. ( ne mažiau 2 

per metus) 

1.2.2. Įgyvendinama  Sveikatos, 

lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai 

bendroji programa. 

1.2.3. Suorganizuotų susitikimų 

mokiniams ir darbuotojams su sveikos 

gyvensenos propaguotojais skaičius (ne 

mažiau 2 per metus). 

0,900 

Valstybės biudžeto ir 

pajamų lėšos 

 

 

2019-2021 Socialinis pedagogas 

Grupių vadovai 

 

1.2.4. Įgyvendintos projekto „Kupiškio 

technologijos ir verslo mokyklos 

bendruomenės gebėjimų stiprinimas 

savižudybių prevencijos srityje“ veiklos. 

2. Mokomosios 

bazės 

modernizavimas, 

mokyklos erdvių 

tobulinimas 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Pagrindinio 

mokomojo pastato 

renovacija. 

557,5 

Valstybės biudžeto, 

ES programų ir kitų 

šaltinių lėšos 

2019–2021 Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.1.1. Apšiltintos išorinės pastato sienos ir 

atlikta jų apdaila.  

2.1.2. Apšiltintas stogas ir įrengta nauja 

danga. 

2.1.3. Renovuoti šiluminiai punktai. 

20,0 

Valstybės biudžeto ir 

pajamų lėšos 

 

2019-2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.1.4. Suremontuota sporto salės stogas ir 

pagalbinės patalpos, atlikti patalpų 

apdailos darbai. 

2.1.5. Pakeisti pagrindinių laiptų turėklai 

su porankiais visuose pagrindinio 

mokomojo pastato aukštuose ir įėjimo į 

rūsį. 
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2.1.6. Atnaujinta aktų salė ir fojė prie aktų 

salės ( apšiltintos sienos, lubos; atlikta 

apdaila). 

2.2. Antro mokomojo 

pastato ir mokomųjų 

gamybinių dirbtuvių 

renovacija. 

15,0 

Valstybės biudžeto ir 

kitų šaltinių lėšos 

 

 

2019–2021 Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.2.1. Įrengtas elektrinis šildymas 

tinkavimo, apdailos ir stalių laboratorijose. 

2.2.2. Atliktas remontas ir apdaila 

apdailos darbų laboratorijoje. 

2.2.3. Atliktas remontas ir apdaila 

mechanizuoto apdirbimo stalių 

laboratorijoje. 

Valstybės biudžeto ir 

pajamų lėšos 

 

2019-2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.2.4. Įrengta saulės elektrinė, sumontuoti 

fotoelektriniai moduliai. Vykdoma 

sisteminga kontrolė. 

2.3. Kabinetų ir 

laboratorijų 

modernizavimas ir 

aprūpinimas 

šiuolaikinėmis mokymo 

priemonėmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,0 

Valstybės biudžeto, 

ES programų ir kitų 

šaltinių lėšos 

2019-2021 Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.3.1. Įsigyta 12 kompiuterių su 

programine įranga mechanikos  teoriniam 

kabinetui 

26,0 

Valstybės biudžeto ir 

kitų šaltinių lėšos 

2019-2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.3.2. Įsigyta siuvimo mašinų ir baldų 

apmušimo įranga, baldų apmušimo 

darbastalių 10-12 praktinio mokymo vietų. 

215,0 

ES programų ir kitų 

šaltinių lėšos 

 

2019-2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

2.3.3. Įsigyta 50 – 70 mokymo priemonių 

ir įrangos  apdailininko (statybininko) 

modulinės profesinio mokymo programos 

baziniams moduliams vykdyti. 

23,0 

Valstybės biudžeto ir 

kitų šaltinių lėšos 

 

 

2019-2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas  

2.3.4. Įsigyta 5-10 mokymo priemonių 

pastatų šiltinimo ir apdailos plokščių 

montavimo praktiniam mokymui. 

238,00 2019-2021 Direktoriaus 2.3.5. Įsigyta 40-50 naujų mokymo 
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ES programų ir kitų 

šaltinių lėšos 

 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

priemonių ir įrangos technikos priežiūros 

verslo darbuotojo modulinės profesinio 

mokymo programos baziniams moduliams 

vykdyti. 

9,5 

Valstybės biudžeto ir 

kitų šaltinių lėšos 

 

2019-2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

2.3.6. Įsigyta 5 – 10 naujos mokymo 

priemonių pardavėjo modulinės profesinio 

mokymo programos baziniams moduliams 

vykdyti. 

 

7,5 

Valstybės biudžeto ir 

kitų šaltinių lėšos 

 

2019-2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

2.3.7. Įsigyta 5-10  naujų mokymo 

priemonių virėjo modulinės profesinio 

mokymo programos baziniams moduliams 

vykdyti. 

 

4,5 

Valstybės biudžeto ir 

kitų šaltinių lėšos 

 

2019-2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

2.3.8. Įsigytos 1- 3 mokymo priemonės 

socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės 

profesinio mokymo programos baziniams 

moduliams vykdyti. 

9,0 

Valstybės biudžeto ir 

kitų šaltinių lėšos 

 

2019-2021 Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

Gimnazijos skyriaus 

vedėjas 

2.3.9. Įsigyta vadovėlių, kompiuterinių 

mokymo programų pagal kiekvienais 

metais ištirtą poreikį. 

6,5 

Valstybės biudžeto, 

rėmėjų ir kitų šaltinių 

lėšos 

 

2019-2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Kūno kultūros 

mokytojai 

2.3.10. Papildyta sporto inventoriaus bazė 

pagal kiekvienais metais ištirtą poreikį.  

 

273,0 

ES programų, pajamų 

įmokų ir kitų šaltinių 

lėšos 

2019-2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

 

2.3.11. Įsigytas ekskavatorius-krautuvas, 

savaeigis greideris tęstiniam profesiniam 

mokymui vykdyti pagal SM kat. 

savaeigių mašinų vairuotojo 
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 (traktorininko) mokymo programą. 

2.4. Bendrų Mokyklos 

vidaus erdvių gerinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

3,5  

Pajamų ir 

paramos lėšos (2 proc. 

gyventojų pajamų 

mokesčio) 

 

2019-2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Profesijos 

mokytojai 

2.4.1. Pastatytas mokomasis namas. 

11,0 

Valstybės biudžeto ir 

pajamų lėšos 

 

2019-2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

Profesijos 

mokytojai 

2.4.2. Atliktas pagrindinio mokomojo 

pastato  

pirmo aukšto koridoriaus ir fojė remontas 

ir apdaila. 

 

14,0 

Pajamų lėšos  

 

2019-2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.4.3. Atliktas valgyklos salės ir virtuvės 

remontas ir apdaila. 

 

3,5 

Pajamų lėšos 

 

2019-2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.4.4. Pakeisti šviestuvai pagrindinio 

mokomojo pastato antro ir trečio aukštų 

koridoriuose. 

15,0 

Valstybės biudžeto ir 

pajamų lėšos 

2019-2021 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.4.5. Pakeista grindų danga 

mokomuosiuose kabinetuose ( kiekvienais 

metais – 2 kabinetai) 

6,0 

Valstybės biudžeto 

lėšos 

2019-2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.4.6. Atliktas remonto ir apdailos darbai 

bendrabučio Nr.1. vaikinų  duše. 

2.5. Esamų materialinių 

išteklių pritaikymas, 

atnaujinimas ir 

turtinimas. 

 

 

 

 

21,0 

Valstybės biudžeto ir 

pajamų lėšos 

2019–2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.5.1. Įsigyti mokomųjų kabinetų baldai 

(ne mažiau kaip dviems kabinetams per 

metus). 

9,0 

Pajamų lėšos 

 

2019-2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.5.2. Įsigytos  lovos (ne mažiau kaip 10 

per metus) bendrabučiui.  

12,0 

Pajamų lėšos  

2019-2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

2.5.3. Įsigyti 6 nauji kompiuteriai su 

programine įranga mokomiesiems 
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 infrastruktūrai kabinetams. 

15,0 

ES programų ir kitų 

šaltinių lėšos  

2019-2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.5.4. Įsigyta multimedijų, interaktyvių 

lentų (ne mažiau kaip 3 vnt.). 

 

 9,0 

Pajamų ir kitų šaltinių 

lėšos 

 

2019-2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.5.5. Įsigytos spintos bendrabučio 

kambariams ( kiekvienais metais ne 

mažiau 15). 

2.6. Mokyklos išorės 

erdvių sutvarkymas. 

3,0 

Pajamų lėšos 

2019–2021 Mokomojo ūkio 

vedėjas 

2.6.1. Atlikti Mokyklos gėlynų 

pertvarkymo darbai. 

5,0 

Pajamų ir kitų šaltinių 

lėšos 

 

2019–2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.6.2. Pakeisti bendrabučio Nr.1. 

pagrindiniai laiptai naujais. 

 

 18,0 

Pajamų lėšos 

 

2019–2021 Direktoriaus 

pavaduotojas 

infrastruktūrai 

2.6.3. Atliktas kiemo aikštelės dangos 

pakeitimas (1200 kv. m.) 

 

6.3. MOKYKLOS ĮVAIZDIS IR VIEŠIEJI RYŠIAI, TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA 

 

Projektinė veikla mokyklai yra prioritetinė sritis, nes tai padeda kurti naujas ugdymo galimybes, naujas ugdymo aplinkas. Šiandieninė 

mokykla neatsiejama nuo tarptautinės erdvės, kurioje ir mokytojai, ir mokiniai kelia savo profesines ir socialines kompetencijas. Mokykla siekia ir 

toliau aktyviai dalyvauti skelbiamose projektų atrankose, ieškoti vis naujų galimybių ugdymo procesą plėsti ir už mokyklos ribų. Abipusis 

tarptautiškumas Mokykloje suvokiamas kaip būtinas ateities prioritetas. Mokykla siekia ugdyti bendruomenės Europinės dimensijos plėtrą, ugdyti 

bendrakultūrines vertybes, stiprinančias mokyklos, kaip ugdymo institucijos vaidmenį asmens gyvenime. 
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TIKSLAS – bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais, vietos bendruomene, palaikyti ir plėsti ryšius su socialiniais partneriais, 

kitomis švietimo įstaigomis, viešai teikti informaciją apie Mokyklos veiklą ir pasiekimus, gerinti profesinio mokymo įvaizdį, plėtoti partnerystę, 

bendradarbiavimą, bendruomenės narių tarptautinį mobilumą, projektinę veiklą, įsteigti viešąją įstaigą. 

Strateginio 

planavimo 

uždaviniai 

Strateginio planavimo 

veiksmai 
Lėšos (tūkst. eurų) Data 

Atsakomybė 

(atsakingas) 

Strateginio planavimo srities rezultatas ir 

rodikliai 

1  2 3 4 5 6 

1. Bendradarbiavimo 

su mokinių tėvais 

gerinimas. 

 

1.1. Renginių tėvams  

organizavimas. 

 

 

3,0 

Valstybės biudžeto 

ir pajamų lėšos 

 

2019–2021 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Socialinis pedagogas 

Grupių vadovai 

1.1.1. Skaitytų paskaitų, pranešimų 

pedagoginėmis, psichologinėmis ir kitomis 

temomis skaičius (1-2 per metus). 

1.1.2. Surengtų tėvų susirinkimų skaičius (1-

2 per metus). 

1.1.3. Sudarytos galimybės tėvams 

dalyvauti, stebėti ugdymo procesą ir laiku 

spręsti problemas. 

2. Bendradarbiavimo 

su Kupiškio ir kitų 

rajonų 

bendruomenėmis 

plėtojimas. 

2.1. Renginių 

organizavimas Kupiškio 

ir kitų rajonų 

bendruomenėms. 

15,0 

Valstybės biudžeto, 

pajamų ir rėmėjų 

lėšos 

 

2019–2021 

 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

Projektų vadovas 

Mokytojai 

2.1.1. Surengtų viešų renginių skaičius (1-2 

per metus). 

2.2. Dalyvavimas 

viešuose renginiuose 

partnerio teisėmis. 

6,0 

Pajamų ir kitų 

šaltinių lėšos 

 

2019-2021 Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

Mokytojai 

2.2.1. Renginių skaičius, kuriuose Mokykla 

dalyvavo kaip partnerė (1-2 per metus). 

2.3. Ryšių su socialiniais 

partneriais gerinimas. 

7,5 

Valstybės biudžeto 

ir kitų šaltinių lėšos 

 

2019-2021 Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

Mokytojai 

2.3.1. Bendrai įgyvendintų renginių skaičius 

(3-4 per metus). 

2019-2021 Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

Mokytojai 

2.3.2. Naujai sudarytų sutarčių skaičius (3-5 

per metus). 
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3. Profesinio 

mokymo specialistų 

ir pirminio profesinio 

mokymo lygmens 

mokinių tarptautinių 

mobilumų 

vykdymas. 

3.1. Profesinio mokymo 

specialistų kvalifikacijos 

per Erasmus+ veiklas 

kėlimas. 

485,0 

ES programų ir kitų 

šaltinių lėšos 

 

2019–2021 

 

Projektų vadovai 

Darbo grupė 

3.1.1. Sėkmingai įgyvendintų Profesinio 

mokymo specialistų personalo praktikos / 

darbo stebėjimo tarptautinių mobilumų 

skaičius (15-20 per metus). 

3.2. Pirminio profesinio 

lygmens mokinių 

praktikų įmonėse ir 

praktikų profesinio 

mokymo centruose 

mobilumų vykdymas. 

3.2.1. Įvykdytų tarptautinių mobilumų 

skaičius:  

Besimokančiųjų praktika įmonėse (20-25 

per metus) 

Besimokančiųjų praktika profesinio 

mokymo centruose (2-4 per metus) 

Ilgalaikė Erasmus PRO praktika  (2-4 per 

metus). 

3.3. Europos profesinio 

mokymo kreditų sistemos 

(ECVET) galimybių 

plėtojimas: tarptautinių 

mobilumų pasiekiamų 

mokymosi rezultatų 

įskaitymo sistemos 

sukūrimas ir įdiegimas. 

3.3.1. Pasirašytų Savitarpio supratimo 

memorandumų ir mokymosi sutarčių 

(suderinus mokymo programų ypatumus, 

mokymo proceso organizavimo principus, 

aptarus ir suderinus mokinių vertinimo 

sistemą ir rezultatų perkėlimą skaičius (1-2 

per metus). 

4. Aktyvus 

bendradarbiavimas 

su šalies, ES ar 

trečiųjų šalių 

institucijomis. 

4.1. Naujų ryšių 

užmezgimas su kitomis 

šalies ir užsienio švietimo 

įstaigomis ar švietimo 

paslaugas teikiančiomis 

organizacijomis. 

 2019–2021 Direktorius 

Projektų vadovas 

4.1.1. Užmegztų ryšių ir pasirašytų sutarčių 

su švietimo įstaigomis ar švietimo paslaugas 

teikiančiomis organizacijomis skaičius (1-2 

per metus). 

Valstybės biudžeto 

ir pajamų lėšos 

2019-2021 Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

Profesijos mokytojai 

4.1.2. Besimokančiųjų praktinis mokymas 

praktinio mokymo sektoriniuose centruose 

(ne mažiau kaip 8 proc. praktiniam 

mokymui skirtų valandų). 

4.2. Ryšių su ES ar 

trečiosiomis šalimis 

palaikymas. 

 2019–2021 Direktorius 

Projektų vadovas 

4.2.1. Parengtų ir patvirtintų ,,Erasmus+“ ir 

kitų projektų paraiškų skaičius (1-2 per 

metus). 

485,0 2019-2021 Projektų vadovas 4.2.2. Įgyvendintų ,,Erasmus+“ ar kitų  
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ES programos ir 

kitų šaltinių lėšos 

projektų` skaičius (1-2 per metus). 

4.3. Bendradarbiavimo 

sutarčių įsipareigojimų 

vykdymas. 

15,0 

Valstybės biudžeto, 

pajamų įmokų ir 

rėmėjų lėšos 

 

2019–2021 Profesinio mokymo 

skyriaus vedėjas 

Gimnazijos skyriaus 

vedėjas 

4.3.1. Suorganizuotų profesinio 

meistriškumo konkursų, viktorinų skaičius 

(3-4 per metus). 

4.3.2. Profesinio meistriškumo konkursų, 

viktorinų skaičius, kuriuose Mokykla 

dalyvavo (3-4 per metus). 

4.4. Mokyklos, kaip 

priimančios 

organizacijos, statuso 

formavimas ir 

palaikymas. 

12,5 

ES programos ir 

kitų šaltinių lėšos 

 

2019–2021 Direktorius 

Projektų vadovas 

 

4.4.1. Priimtų profesinio mokymo 

specialistų ar mokinių iš ES ar trečiųjų šalių 

skaičius (1-5 per metus). 

4.5. Bendradarbiavimo su 

Latvijos profesinio 

mokymo įstaigomis 

efektyvinimas. 

 2019–2021 Direktorius 

Projektų vadovas 

4.5.1. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 

su Latvijos mokykla dėl bendrų projektų, 

partnerystės. 

Vykdomos bendros veiklos. 

5. Sistemingas  

Mokyklos teigiamo 

įvaizdžio 

formavimas, veiklos 

sklaida. 

 

 

 

5.1. Sistemingas 

Mokyklos interneto 

tinklapio atnaujinimas. 

4,5 

Pajamų lėšos 

 

2019–2021 IT specialistas 5.1.1. Vykdomas sistemingas informacijos 

pateikimas mokyklos interneto tinklapyje      

(ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę). 

5.2. Aktyvus profilis 

socialinėse medijose. 

 2019–2021 IT specialistas 

IT profesijos 

mokytojas 

5.2.1. Informacijos sklaida socialinėse 

medijose (Mokyklos „Facebook“ paskyros 

atnaujinimų skaičius). 

5.3. Veiklos viešinimas 

žiniasklaidoje. 

2,5 

Pajamų lėšos 

2019–2021 Visa bendruomenė 5.3.1. Straipsnių žiniasklaidoje, internete 

skaičius (ne mažiau kaip 100-130 per 

metus). 

1,5  

Pajamų lėšos 

 

2019-2021 Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

5.3.2. Reportažų Kupiškio televizijos 

studijoje skaičius (1-2 per metus). 

5.4. Reklaminių gaminių 

apie Mokyklą leidyba. 

6,5 

Valstybės biudžeto, 

pajamų ir rėmėjų 

2019–2021 Direktorius 

Darbo grupė 

5.4.1. Išleistų reklaminių gaminių 

(lankstinukų, plakatų, kanceliarinių 

priemonių ir kt.) skaičius (500-1000 vnt. per 
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lėšos 

 

metus). 

5.4.2. Jubiliejinis leidinys. 

6. Vidinės 

komunikacijos 

tobulinimas. 

 

6.1. Mokinių 

informacinio stendo 

įrengimas. 

Pajamų lėšos 

 

2019–2021 Visi mokytojai 

 

 

6.1.1. Paskelbtų informacinių pranešimų 

skaičius (5-6 per metus). 

6.2. Garso ir vaizdo 

sistemos Mokyklos 

pagrindinio mokomojo 

pastato fojė naudojimo 

efektyvinimas. 

4,5 

Pajamų lėšos 

 

 2019-2021 IT specialistas 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

Projektų vadovas 

6.2.1. Garso ir vaizdo pranešimų skaičius (3-

4 per metus). 

7. Biudžetinės 

įstaigos Kupiškio 

technologijos ir 

verslo mokykla 

pertvarkymas į 

viešąją įstaigą. 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Mokyklos turto  

vertinimas pagal Turto ir 

verslo vertinimo pagrindų 

įstatymą. 

2,0 

Valstybės biudžeto 

lėšos 

 

2019 Direktorius 

Vyr. finansininkas 

7.1.1. Nematerialus, trumpalaikis ir 

ilgalaikis materialus, biologinis turtas 

įvertintas pagal Turto ir verslo vertinimo 

pagrindų įstatymą. 

7.1.2. Parengta turto vertinimo ataskaita ir 

pateikta Švietimo ir mokslo ministerijai. 

7.2. Turto gavimas 

patikėjimo teise pagal 

patikėjimo sutartį. 

 2019 Direktorius 

Vyr. finansininkas 

7.2.1. Turtas perduotas patikėjimo teise 

pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai 

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla. 

7.3. Viešosios įstaigos 

dokumentų (sutarties, 

įstatų ir kt.) parengimas. 

 2019 

 

 

Direktorius 

Darbo grupė 

 

7.3.1. Parengti viešosios įstaigos dokumentai 

(sutartis, įstatai ir kt.) 

 

7.4. Viešosios įstaigos 

valdymo organų 

sudarymas. 

 2019 Direktorius 

 

7.4.1. Sudaryti viešosios įstaigos valdymo 

organai.  

7.5. Viešosios įstaigos 

registravimas. 

0,5 

Valstybės biudžeto 

lėšos 

2019  Direktorius 7.5.1. Viešoji įstaiga Kupiškio technologijos 

ir verslo mokykla įregistruota Juridinių 

asmenų registre. 
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VII.  STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA 

 

Mokykla 2019–2021 m. strateginiam veiklos planui įgyvendinti kasmet rengs Mokyklos metinį veiklos planą, pagal jų įgyvendinimo lygį 

koreguos strateginį veiklos planą. Strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Vieną kartą per metus 

Mokyklos direktorius bendruomenei pristato strateginio veiklos plano įgyvendinimą. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus 

pavaduotojas infrastruktūrai, skyrių vedėjai stebi ir įvertina, ar Mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir uždavinius, ar darbuotojai vykdo užduotis, ar 

vykdomos priemonės yra efektyvios, teikia siūlymus plano koregavimui.  

Įdiegus Mokykloje kokybės vadybos sistemą, ji nuolat tobulinama, vykdoma visų ugdymo procesų kokybės kontrolė (naudojamas QPR 

komunikacijos portalas). Vieną kartą per metus vykdomas kokybės vadybos sistemos auditas. Reguliariai vykdoma kokybės kontrolės rezultatų analizė 

ir jos pagrindu formuluojami tikslai kokybės gerinimui. 

 


