UKMERGĖS TECHNOLGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2019 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
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Ukmergė
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V1016 nuo 2019 m. sausio 1 d. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla buvo pertvarkyta į
viešąją įstaigą, pagrindinė švietimo 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,
feisbuką, yra mokyklos istorijos, technikos ir mokymo priemonių muziejai, mokyklos metraštis,
6 filmai apie mokyklą, 6 filmukai apie svarbiausius mokyklos vykdytus renginius Ukmergės
bendruomenei ir respublikinius renginius.
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 2019 m. mokykla iš viso turi 138
licencijuotas profesinio mokymo programas, iš jų 69 – modulinės. Pirminio profesinio mokymo
vykdymui mokykla turi 80 licencijuotų profesinio mokymo programų, iš jų 69 – modulinės.
Mokykla 2019 m. papildė licenciją 25 modulinėmis pirminio ir tęstinio profesinio mokymo
programomis.
2019 metais priimti mokytis (su žiemos priėmimu) 360 mokinių į mokyklos profesinio
mokymo skyrių. Palyginus su 2018 m. priimta 77 mokiniais daugiau.
Mokykla 2019–2020 mokslo metais vykdo 16 pirminio profesinio ir 12 tęstinio
profesinio mokymo programų, iš jų 22 – modulinės. 6 naujos modulinės programos pradėtos
vykdyti šiais mokslo metais. Palyginus su 2018–2019 m. m. modulinių pirminio profesinio
mokymo skaičius išaugo 2 kartus, tęstinio mokymo programų 12 kartų.
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Eilės
Nr.

2019–2020 m. m. vykdomos modulinės programos :
Valstybinis
Programos pavadinimas
programos
kodas

1
2

M43073202
M43061102

Apdailininko (statybininko)
Kompiuterinio projektavimo
operatoriaus

3
4
5

M43041701
M431101302
M43071604

Logisto ekspeditoriaus
Virėjo
Automobilių mechaniko

6
7
8
9
10

T43073203
T43041101
M44071601
T43071605
T43061202

Apdailininko (statybininko)
Apskaitininko ir kasininko
Automobilių mechaniko
Automobilių mechaniko
Kompiuterinio projektavimo
operatoriaus

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

T43101302
M44041701
T43041701
T32071501
T43041601
T43072301
T43091301
T43101305
T43072201
M44101303
M44041101
M43072201

Konditerio
Logisto ekspeditoriaus
Logisto ekspeditoriaus
Metalo apdirbimo staklininko
Pardavėjo
Siuvėjo
Slaugytojo padėjėjo
Svečių aptarnavimo darbuotojo
Baldžiaus
Padavėjo ir barmeno
Apskaitininko ir kasininko
Baldžiaus

2019–2020 m. m. pameistrystės mokymosi forma mokomi mokiniai:
Eilės Valstybinis
Programos pavadinimas
Mokinių
Mokinių
Nr.
kodas
skaičius
skaičius 2018–
2019 m. m.
1.
2.
3.

T43091301
T43041601
T43101305

4.
5.
6.
7.

T43041101
T43041701
T43072301
T32071501

8.

T43101302

Iš viso:

Slaugytojų padėjėjo
Pardavėjo
Svečių aptarnavimo
darbuotojo
Apskaitininko ir kasininko
Logisto ekspeditoriaus
Siuvėjo
Metalo apdirbimo
staklininko
Konditerio

18
10
1

x
x
x

4
6
2
1

x
x
x
x

3

x

45

52
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Palyginus su 2018–2019 m. m. išaugo nuo 3 iki 8 programų, kuriose mokiniai mokomi
pameistrystės mokymosi forma.
2019–2020 m. m. pagal tęstinio mokymo programas mokomi mokiniai:
Eilės Valstybinis
Programos pavadinimas
Mokinių Mokinių skaičius
Nr.
kodas
skaičius 2018–2019 m. m.
1.
T43072201
Baldžiaus
17
x
2.
T43073203
Apdailininko(statybininko)
18
x
3.
T43041101
Apskaitininko ir kasininko
21
x
4.
T43071605
Automobilių mechaniko
12
x
5.
T43061202
Kompiuterinio
17
x
projektavimo operatoriaus
6.
T43101302
Konditerio
15
x
7.
T43041701
Logisto ekspeditoriaus
18
x
8.
T32071501
Metalo apdirbimo
19
x
staklininko
9.
T43041601
Pardavėjo
12
x
10.
11.
12.

T43072301
T43091301
T43101305

Siuvėjo
Slaugytojo padėjėjo
Svečių aptarnavimo
darbuotojo

16
18
15

x
x
x

Iš viso:
198
25
Palyginus su 2018–2019 m. m. išaugo nuo 1 iki 12 tęstinio mokymo programų ir
mokinių, kurie mokosi pagal jas, skaičius 7,9 karto.
Praktinis mokymas organizuotas mokyklos Medienos technologijų ir baldų gamybos
inovacijų sektorinio praktinio mokymo centre (SPMC) savos mokyklos mokiniams (2019.01.012019.12.31):
Pirminio, tęstinio profesinio
Mokinių
mokymo programos pavadinimas
skaičius
Baldžius
26
Medienos apdirbimo staklininkas
31
Metalo apdirbimo staklininkas
27
Metalo apdirbimo staklininkas
4
(Užimtumo tarnybos programa)
Suvirintojas dujomis ir elektra
21
(Užimtumo tarnybos programa)
Mokyklos mokiniams visos praktinio mokymo valandos vyko mokyklos SPMC.
Mokyklos sektoriniame profesinio mokymo centre buvo organizuota praktika kitų
profesinio mokymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokiniams: Alytaus profesinio rengimo centro –
34 mokiniams, Utenos regioninio profesinio mokymo centro – 47 mokiniams, Ukmergės Antano
Smetonos gimnazijos – 50 mokiniams.
Mokyklos mokiniai 2019 m. mokėsi kitų profesinio mokymo įstaigų sektoriniuose
praktinio mokymo centruose: Utenos regioniniame profesinio mokymo centre – 112 mokinių,
Alytaus profesinio rengimo centre – 38 mokiniai, Alantos technologijų ir verslo mokykloje – 38
mokiniai, Kauno technikos profesinio mokymo centre – 18 mokinių, Vilniaus technologijų
profesinio mokymo centre – 12 mokinių, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo
centre – 26 mokiniai, Panevėžio darbo rinkos mokymo centre – 26 mokiniai.
Mokinių ir mokytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimui mokykla sėkmingai
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įgyvendina 2016–2020 m. tarptautiškumo strategiją, patvirtintą Ukmergės TVM direktoriaus
2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-46. Tarptautiškumo strategijos rodikliai, įtvirtinti
Tarptautiškumo plėtros vystymo plane, vertinami kasmet kalendorinių metų pabaigoje.
Visi mokykloje įgyvendinami tarptautiniai Erasmus + projektai atitinka Ukmergės TVM
tarptautiškumo strategijos pagrindinį tikslą (plėtoti tarptautinę dimensiją, profesinio mokymo
kokybei gerinti ir konkurencingumui užtikrinti, siekiant parengti būsimuosius specialistus
gyvenimui ir darbui globaliame pasaulyje) bei 1, 2, 3, 4, 7 uždavinius ir prisideda prie 2016–2020
m. tarptautiškumo plėtros vystymo plane numatytų uždavinių įgyvendinimo. Profesinio mokymo
kokybės tobulinimui tarnauja 2019 m. vykdyti Erasmus + projektai:
Erasmus + projektas Nr. Nr. 2018-01-LT01-KA116-046632 ,,Tarptautinė praktika
užsienyje'' (trukmė 2018-06-01/2019-05-31) bei Nr.2019-01-LT01-KA116-060219, ,,Profesinių
žinių ir praktinių įgūdžių tobulinimas užsienyje'' (trukmė 2019-06-01/2020-05-31). Minėtuose
projektuose iš viso dalyvauja 114 mokinių, kurie vyko/s į 3 savaičių stažuotes užsienyje (Lenkija,
Italija, Malta, Ispanija). Iš 114 mokinių 2019 m. į stažuotes išvyko 60 mokinių. Taip pat
minėtuose projektuose dalyvauja 16 mokytojų, kurie tobulino/a kvalifikaciją užsienio profesinio
mokymo įstaigose bei verslo įmonėse. Iš 16 profesijos mokytojų, į 1 savaitės darbo stebėjimo
vizitus (Portugalijoje, Ispanijoje, Estijoje, Italijoje) 2019 m. išvyko 8 profesijos mokytojai, 2020
m. vasario–balandžio mėn. į darbo stebėjimo vizitus išvyks 8 profesijos mokytojai.
Pagal anksčiau paminėtą projektą Nr.2019-01-LT01-KA116-060219 ,,Profesinių žinių ir
praktinių įgūdžių tobulinimas užsienyje'' 2020 m. sausio 27–28 d. į mokyklą vesti praktinio
mokymo užsiėmimus atvyks 2 gastronomijos specialistai iš Italijos, kurie suteiks žinių apie
Italijos virtuvės specifiką ir padės patobulinti mokytojų ir mokinių profesines žinias ir praktinius
įgūdžius.
Mokinių, įgijusių kvalifikaciją, dalis:
Mokslo metai
Mokinių įgijusių
kvalifikaciją dalis nuo
baigiamojo kurso mokinių
skaičiaus – proc.
2018–2019

92

Profesinio mokymo programų, skaičius,
kurių mokinių kvalifikacijos įvertinimo
vidurkis yra 8 ir daugiau
13 iš 19

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 programos
Vidurinio ugdymo programos
mokinių pažangumas proc.
mokinių pažangumas proc.
2017–2018
76
97
2018–2019
68,21
90,47
Siekiant užtikrinti mokiniams geresnį prieinamumą mokytis profesijos, 2018–2019 m.
m. į mokyklos 9–10 klases buvo priimta mokytis daug mokinių, turinčių žemą motyvaciją,
dideles ugdomųjų dalykų žinių spragas, iš socialiai remtinų šeimų, todėl sumažėjo mokinių,
besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, pažangumas. Besimokančių pagrindinio
ugdymo programoje, rezultatams gerinti skirti dalykų (lietuvių kalbos ir matematikos) moduliai,
mokinių žinių spragoms išlyginti. Mokytojai skyrė laiką ir konsultavo individualiai mokinius,
turinčius mokymosi sunkumų.
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.
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Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai:
Mokslo metai Lietuvių kalbos
Matematikos
(gimt.) patikrinimo
patikrinimo
įvertinimų vidurkis
įvertinimų vidurkis
2017–2018
4,5
2,89
2018–2019
5,73
2,09

Pagrindinio išsilavinimo
pažymėjimus gavusių
mokinių dalis proc.
85
95

2018–2019 m. m. stiprinome švietimo pagalbą mokiniams, turintiems sunkumų,
mokantis matematikos ir lietuvių kalbos, todėl 10 proc. punktų padidėjo mokinių, įgijusių
pagrindinį išsilavinimą dalis.
Siekiant artimesnio santykio su mokiniais, stipresnės jų motyvacijos, pasitikėjimo,
supratimo ir didesnio bendruomenės susitelkimo, 2019 metais mokykloje ypač didelis dėmesys
skirtas mokinių socialiniam emociniam ugdymui ir mokytojų kvalifikacijos kėlimui šioje srityje.
Kovo mėnesį 20 mokytojų dalyvavo mokymuose, įsisavino programos "Paauglystės kryžkelės"
metodiką, kurią 2019–2020 m. m. nuosekliai įgyvendina, kaip atskirą discipliną vieną kartą per
savaitę 45 minutes su 9 klasės mokiniais. Šią socialinio emocinio ugdymo programą
įgyvendinsime per 4 metus, kiekvienais mokslo metais prijungdami vis didesnį skaičių mokinių ir
mokytojų.
Vidurinio išsilavinimo įgijimas:
Mokslo metai
Brandos atestatus gavusių
mokinių dalis proc.
2017–2018
81,7
2018–2019
91,8
Palyginus su 2017–2018 m. m. padidėjo 10,1 proc. punktu mokinių gavusių brandos
atestatus dalis.
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai:
Valstybinio
2019 m.
2018 m.
brandos egzamino Mokinių, išlaikiusių
Mokinių, išlaikiusių
pavadinimas
egzaminą, proc. nuo
egzaminą, proc. nuo
laikiusiųjų skaičiaus
laikiusiųjų skaičiaus
Lietuvių k.
25
44,4
Rusų k.
100
100
Anglų k.
94,75
95
Matematika
40
71,4
Informacinių
Nelaikė
100
technologijų
Biologijos
90
75
Istorijos
50
Nelaikė
Geografijos
100
81,8
Padidėjo/sumažėjo
x
x

Padidėjo/sumažėjo
(+/-) proc. punktais

-25,4
Nepakito
-0,25
-31,4
+15
+50
+19,2
+28,06/-19,01

2018–2019 m. m. mokinių, išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus, dalis padidėjo
9,05 proc. punkto.
Valstybinių brandos egzaminų skaičius ir darbų kokybė:
Mokslo metai
Egzaminų skaičius Mokinių darbų, įvertintų 50–99 balais,
skaičius

6
2018–2019
7
7
2017–2018
8
6
Padidėjo / sumažėjo
-1
+1
2018–2019 m. m. mokinių, kurių darbai įvertinti 50–99 balais, padidėjo.
Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai:
Mokyklinio brandos
2019 m.
2018 m.
Padidėjo/sumažėj
egzamino
Egzaminą išlaikiusių
Egzaminą išlaikiusių o (+/-)
pavadinimas
proc. nuo laikiusiųjų
proc. nuo laikiusiųjų proc. punktais
skaičiaus
skaičiaus
Lietuvių k.
91,6
83,6
+8
Technologijų
99
99
Nepasikeitė
2019 m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatai pagerėjo.
Neformaliojo ugdymo organizavimas:
Mokslo metai
Mokinių, lankančių neformaliojo
ugdymo būrelius įstaigoje dalis proc.
2018–2019
2017–2018

30,24
26,4

Valandų, skirtų
neformaliajam ugdymui
skaičius
2240
2360

2018–2019 m. m. įvykdytas 2019 m. mokyklos metinio plano rodiklis „Pagal
neformalaus švietimo programas besimokančių mokinių proc. palyginus su mokinių skaičiumi“.
Valandų, skirtų neformaliajam ugdymui skaičius, palyginus su 2017–2018 m. m.
sumažėjo dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus mokykloje.
Užklasinėje veikloje dalyvauja 50,94 proc. bendrabučio gyventojų.
Neformalus švietimas mokykloje planuojamas ir organizuojamas remiantis metiniu
planu, mokslo metų eigoje atliekamomis apklausomis ir tyrimais bei atsižvelgiat į laikmečio
aktualijas. 2019 metais popamokinių veiklų pagalba stengtasi suteikti ugdymo alternatyvas,
nukreiptas į socialinių emocinių gebėjimų ugdymą bei mokinių asmenybės tobulėjimą. 2019
metais mokykloje veikė dramos, DJ, dainavimo, stalo teniso, krepšinio, tinklinio, atletinės
gimnastikos, šokių, kūno rengybos, kūrybinių industrijų, dailės, robotikos, patyriminio mokymo,
floristikos būreliai.
Visi mokiniai, lankantys būrelius, turi galimybę inicijuoti ir organizuoti renginius
mokyklos bendruomenei, dalyvauti bendruose projektuose su kitomis rajono ar šalies
mokyklomis, dalyvauti rajono, respublikiniuose ar tarptautiniuose konkursuose, sportinėse
varžybose. Kūrybinių industrijų būrelį lankantys mokiniai įsitraukia į mokyklos tinklapio turinio
priežiūros darbus, mokyklos skelbimų, diplomų, sertifikatų maketavimo, renginių fotografavimo
ir filmavimo bei video medžiagos montavimo veiklas. Floristikos ir dailės būrelio nariai
dekoruoja mokyklos erdves ir proginius renginius.
2019 metais susibūrė stiprios krepšinio ir tinklinio komandos, kurios gali didžiuotis šiais
pasiekimais: zoninėse vaikinų tinklinio varžybos tarp profesinių mokyklų – 1 vieta,
tarptautiniame tinklinio turnyre "Ateities energija“ Baltarusijoje – 4 vieta, Rytų Aukštaitijos
krepšinio turnyre – 3 vieta, Ukmergės rajono vyrų krepšinio pirmenybėse – 2 vieta.
Meninės paskirties būrelių vadovai taip pat nuolat stengiasi, kad būrelius lankančių
mokinių gebėjimai būtų atskleisti ir pastebėti. Floristikos būrelis dalyvavo respublikiniame
konkurse "Žemės meno diena“ ir iškovojo 1 vietą, dramos, dainavimo ir šokių būrelio nariai
nuolat ruošia vaidinimus ir pasirodymus mokyklos bendruomenei, taip pat tradiciškai dalyvavo
respublikos varžytuvėse tarp profesinių mokyklų “Lietuvos kulinarijos ir etnokultūrinio paveldo
išsaugojimas ir puoselėjimas 2019” ir užėmė II vietą.
Visi veikiantys mokyklos neformalaus švietimo būreliai tarpusavyje nuolat
bendradarbiauja, inicijuoja veiklas, prie kurių organizavimo gali prisidėti kiekvienas. 2019 metų
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gruodį visų būrelių vadovų iniciatyva buvo suorganizuotos šventinės veiklos, trukusios visa
mėnesį, kurias vainikavo metų pabaigai skirtas vaidinimas. Paskutinį metų mėnesį įvyko
Kalėdinis tinklinio turnyras, Kalėdinis krepšinio turnyras “Direktoriaus taurė 2019”, šokių būrelis
sportinėms varžyboms ruošė trumpus pasirodymų numerius, floristikos būrelis ne tik dekoravo
mokyklą šventiniais papuošimais, bet ir organizavo Advento vainikų gamybos edukacines
dirbtuves, dailės būrelis organizavo Kalėdinių žibintų gamybos edukacines dirbtuves. Visa
mokyklos bendruomenė turėjo galimybę sudalyvauti meduolių dekoravimo kūrybinėse
dirbtuvėse, o kūrybinių industrijų būrelis kvietė pasigaminti asmeninį 2020 metų kalendorių.
Mokyklos mokiniai dalyvavo tarptautiniuose ir nacionaliniuose profesinio
meistriškumo konkursuose ir 2019 metais užėmė sekančias vietas:
I vietą – Tarptautiniame konkurse ,,Vairuotojas – saugaus eismo dalyvis 2019“.
Ukmergė, 2019.06.06.
Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje vyko tarptautinis "Vairuotojas - saugaus
eismo dalyvis 2019“ profesinio meistriškumo konkursas, skirtas profesinio mokymo įstaigų
tolimųjų vežimų vairuotojo ekspeditoriaus specialybės mokiniams.
Renginyje dalyvavo: Kėdainių PRC, Vilniaus TMC, Klaipėdos E. Galvanausko PMC,
Utenos RPMC, Ukmergės TVM, bei Baltarusijos Gorodoko valstybinis ž. ūkio technikos
koledžo ir Latvijos Malnavos koledžo profesinio mokymo įstaigų komandos.
Konkurse mokiniai pasitikrino kelių eismo teorines žinias bei praktinius vairavimo
įgūdžius. Vairuoti teko lengvąjį ir krovininį su priekaba automobilius. Absoliučioje įskaitoje,
pirma vietą iškovojo Ukmergės TVM, antrąją - Vilniaus TMC, trečiąją - Klaipėdos PMC.
Ukmergės TVM komandą atstovavo tolimųjų vežimų vairuotojo ekspeditoriaus specialybės
mokiniai: Svetlana Liaudanskienė ir Stasys Liutkevičius. Komandą konkursui ruošė profesijos
mokytojai – Albinas Zaranka, Petras Vagonis, Petras Padlipskas ir Gintaras Minkštimas.
II vietą – Tarptautiniame profesinio meistriškumo konkurse ,,Apdailininkas
(statybininkas) 2019“, Mažeikiai. 2019.03.13.
Konkurse dalyvavo 14 komandų. Konkursas vyko dviem etapais. Dalyviai turėjo atlikti
apdailą ant mokyklos koridoriaus sienų. Mokinių darbas buvo vertinamas pagal darbo atitiktį
brėžiniui, nuokrypį nuo sluoksnių storio, tarpų išlaikymą, išgautą betono imitacijos vaizdą, atlikto
darbo kokybę ir estetiškumą, darbo kultūrą, racionalų medžiagų panaudojimą, darbo saugos ir
sveikatos reikalavimų laikymąsi, užduoties atlikimo laiką.
Konkurse dalyvavo apdailininko (statybininko) specialybės moksleiviai: Faustas
Krikščiūnas ir Valdas Šimėnas. Juos ruošė profesijos mokytojai – Virginijus Balionis ir Dovilijus
Serapinas.
II vietą – Etnokultūriniame konkurse ,,Lietuvos paveldo išsaugojimas ir
puoselėjimas“, Vilnius, 2019.10.22.
Konkurse dalyvavo šie virėjo ir barmeno-padavėjo specialybės mokiniai: Genovaitė
Šniuikaitė, Jonas Gelūnas, Lukas Ungurys, Ernesta Gudilovaitė, Aivaras Bičkauskas, Auksė
Ūsevičiūtė .
Konkursui mokinius ruošė profesijos mokytojos: Virgilija Vilemavičienė, Gražina
Čepurnienė, Vilma Kvietkauskienė.
Kiekvienais metais jungiamės į šį projektą, nes jo tikslai artimi ir mūsų mokyklos
vertybėms: supažindinti mokinius su regionų papročiais; skatinti mokinius rūpintis lietuvybe,
etnine kultūra, tarmėmis; ugdyti mokinių supratimą apie šventes, jų tradicinius patiekalus,
ruošimą bei pateikimą; skatinti mokinius giliau suvokti savo tapatumą, perimti patirtį, formuoti
nuostatas gerbti ir puoselėti tradicijas; padėti išsaugoti, populiarinti ir skleisti informaciją apie
kulinarijos paveldą.
Didžiuojamės virėjo, barmeno-padavėjo specialybės mokiniais, kurių patiekalams ir jų
pateikimu komisija negalėjo atsispirti.
II vietą – Tarptautiniame makaronų tiltų konkurse, Vilnius. 2019.05.10.
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Tiltų statymo iš makaronų varžybų populiarumas kiekvienais metais auga ir muša
rekordus. Atrankiniuose etapuose dalyvavo net 175 komandos iš Lietuvos. Kiekviena komanda
sudaryta iš 1–4 narių, turėdama 1 kg makaronų ir klijų turi pastatyti tiltą, išlaikantį kuo didesnę
apkrovą. Mūsų mokyklos komandai atstovavo apdailininko (statybininko) specialybės mokiniai:
Valdas Šimėnas ir Faustas Krikščiūnas, kurių tiltas didžiojo finalo ,,Makaronų tiltai 2019“
moksleivių komandų įskaitoje atlaikė 120,8 kg apkrovą. Mokinius konkursui ruošė profesijos
mokytojas Dovilijus Serapinas.
II vietą – Tarptautiniame profesinio meistriškumo konkurse ,,Jaunasis žemės ūkio
technikos specialistas 2019“, Alanta. 2019.04.18.
Konkurse dalyvavo 37 mokiniai iš 21 Lietuvos profesinių mokymo įstaigos ir 2
mokiniai iš Latvijos Malnavos koledžo. Konkurso dalyviai varžėsi keturiose rungtyse: sprendė
teorijos testą, atliko suvirinimo praktinį darbą ir figūrinio vairavimo užduotis su John Deer bei
Deutz-fahr agrofarm traktoriais. Ukmergės TVM atstovavo trečio kurso automechaniko
specialybės mokiniai: Dominykas Leonavičius ir Danielius Karpavičius. Konkursui ruošė
profesijos mokytojai – Algis Čėsna, Petras Vagonis, Gintaras Minkštimas, Rimas Tamošiūnas.
III vietą – Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo profesinio meistriškumo
konkurse ,,Žinutė pirkėjui-pagaminta Aukštaitijoje“ 2019.04.18.
Ukmergės TVM prekybos įmonių vadybininko padėjėjo specialybės PĮVP3/16 grupės
mokinės, vadovaujamos Redos Dilienės, dalyvavo prekybininkų profesinio meistriškumo
konkurse Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centre Panevėžyje. Profesinio
meistriškumo konkurse dalyvės turėjo atlikti šias užduotis: apskaitos dokumento rengimas MS
Excel 2013 programa, prekių klasifikacija, pirkėjo konsultavimas, kokybiškas aptarnavimas, ką
sako ženklai, klausimai pardavime.
Šios specialybės mokinės Greta Andrikonytė ir Germantė Vilkončiūtė užėmė III-iąją
vietą, o Germantė pripažinta Geriausia kasininke.
Be to, mokyklos mokiniai dalyvavo respublikiniuose profesinio meistriškumo
konkursuose, bet nelaimėjo prizinių vietų:
1. Tarptautinis ,,Belt and Road“ profesinio meistriškumo konkursas vyko Kinijos
Liaudies Respublikoje, 2019 m. gegužės 25–31d. Chonqching mieste. Kinijos ambasados
kvietimu, atstovauti Lietuvą, patikėta vienai iš geriausių profesinių mokyklų Lietuvoje –
Ukmergės technologijų ir verslo mokyklai. Deleguojamą komandą sudarė komandos vadovė
Kristina Saladžienė, ekspertės Jurgita Edlinskienė, Aušra Cesevičienė bei konkurso dalyviai
Monika Takarevičiūtė (barmeno-padavėjo specialybė) ir Kęstutis Mockus (automobilių
mechaniko specialybė).
Tarptautiniame profesinio meistriškumo konkurse dalyvavo 44 šalių komandos.
Rungėsi didžiųjų valstybių atstovai iš Kinijos, JAV, Rusijos, Australijos, Jungtinių Arabų
Emyratų, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Japonijos, Brazilijos, Prancūzijos, ir kt.
Konkurse varžėsi 18 pagrindinių profesijų atstovai: mūrininkai, virėjai, apdailininkai,
elektrikai, santechnikai, kirpėjai, grožio specialistai, floristai, siuvėjai, konditeriai, padavėjaibarmenai, telekomunikacijų, logistikos, sveikatos-socialinės priežiūros specialistai, automobilių
mechanikai ir kt. Konkursas vyko pagal tarptautinius profesinių įgūdžių rengimo standartus, jį
organizavo Kinijos Žmogiškųjų išteklių ir Socialinės Apsaugos Ministerija bei Chonqching
miesto savivaldybė, Nacionalinė vystymo ir Reformos komisija, Kinijos Tarptautinio
bendradarbiavimo bei vystymo agentūra. ,,Įgūdžių tobulinimas bei bendradarbiavimas“ – tokia
buvo pagrindinė konkurso tema, o tikslas – toliau skatinti Šilko kelio temą: taiką ir
bendradarbiavimą, atvirumą bei įsitraukimą, abipusį mokymąsi bei abipusę naudą, stiprinti
profesinių įgūdžių patirtį bei bendradarbiavimą tarp pasaulio šalių bei regionų ir stiprinti
draugystę.
Mokyklos mokiniai dalyvavo padavėjo – barmeno ir automechaniko profesinio
meistriškumo konkursuose. Konkurso dalyviai Monika Takarevičiūtė ir Kęstutis Mockus
užėmė atitinkamai 11 ir 7 vietas. Šalia apdovanojimų bei diplomų jie įgavo neįkainuojamos
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profesinės patirties. Konkurse dalyvavusios Ukmergės TVM mokytojos Aušra Cesevičenė ir
Jurgita Edlinskienė, ne tik įgijo naudingą, teisėjavimo tarptautiniame konkurse patirtį, bet ir
užmezgė naudingus profesinius ryšius su kolegomis iš Hong Kongo, Korėjos, Maroko, Rusijos ir
kt.
2. Padavėjo – barmeno specialybės profesinio meistriškumo konkursas. Kaunas. 201905-07.
3. Respublikinis konkursas ,,Verslo žinios karjeros sėkmei 5“. Biržai. 2019-02-12.
4. Ukmergės regiono jaunųjų bendrovių verslo idėjų konkursas. Ukmergė 2019-10-10.
5. Respublikinis konkursas ,,Geriausias jaunasis automechanikas 2019“ . Vilnius. 201901-15.
Mokykloje 2019 m. organizuota apie 100 įvairių renginių mokiniams.
Metai buvo gausūs patirčių. Įvairiapuse veikla nuolat skatinamas mokinių pozityvaus
elgesio ir vertybinių nuostatų formavimasis. Mokiniai skatinami keliauti, organizuojami
pažintiniai pėsčiųjų žygiai, patyriminės veiklos, protų mūšiai, sportinės spartakiados, vykdomos
prevencinės akcijos, padedančios stiprinti mokinių asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius.
Mokykloje aktyviai veikia įvairūs neformalaus švietimo būreliai, vykdoma jų veiklos stebėsena,
analizė, užtikrinama kokybė.
Tradiciškai dalyvavome respublikiniame konkurse "Lietuvos kulinarijos ir etninio
paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas". Pasiruošimo konkursui laikotarpio metu (rugsėjo –
lapkričio mėn.) etninė kultūra sėkmingai integruojama į lietuvių kalbos ir literatūros bei virėjo
specialybės profesinio ciklo dalykus, kuriamos ugdymosi aplinkos, puoselėjančios tradicinį
paveldą ugdymo proceso metu. Dalyvavimas šiame projekte leidžia supažindinti mokinius su
regionų papročiais, skatina mokinius rūpintis lietuvybe, etnine kultūra, tarmėmis, skatina
mokinius giliau suvokti savo tapatumą, perimti patirtį, formuoti nuostatas gerbti ir puoselėti
tradicijas.
Atsižvelgiant į jaunimui aktualias problemas, buvo organizuotas projekto „Dydis
nesvarbu“ seminaras, kurio metu mokiniai galėjo išgirsti įkvepiančių istorijų ir drąsiai diskutuoti
apie išvaizdos stereotipus bei iššūkius, su kuriais susiduria jaunuoliai, stengdamiesi atitikti
visuomenės suformuotus standartus.
Jau penktus metus iš eilės keliaujame į studijų festivalį "Studfestas", dalyvaujame
Lietuvos moksleivių sąjungos veiklose, bendradarbiaujame su Ukmergės jaunimo laisvalaikio
centru bei kitomis miesto jaunimo organizacijomis, jungiamės prie akcijos „DAROM“, esam
aktyvūs Ukmergės miesto šventės dalyviai, bendradarbiaudami su policijos pareigūnais,
organizuojame pilietiškumo pamokas, dalyvaujame tinklinio ir krepšinio turnyruose tarp
profesinių mokyklų.
Sėkmingai vykdomas mokyklos profesinio orientavimo ir konsultavimo veiklos
programa-projektas „Sėkmės kelias“. Projekto „Sėkmės kelias“ 11-oji konferencijoje „ Aš einu
ten, kur man įdomu – sėkmės keliu“ dalyvavo 22 kolegijos ir universitetai bei 1200 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. Renginio metu buvo organizuojamas ir diskusijų klubas, kuriame pranešimus skaitė
žymūs ukmergiškiai: Lina Baublienė (Ukmergės TVIC direktorė), Arnoldas Jonaitis (UAB
„Apvalūs medžio gaminiai“ direktorius, Mindaugas Kasmauskis (UAB „Likmerė“ direktorius),
Edvinas Kerza (LR Krašto apsaugos ministerijos viceministras). Lankytojus stebino šalia sporto
komplekso įsikūrusi įspūdinga karinės technikos paroda. Renginį su trenksmu ir energija užbaigė
grupės G&G Sindikatas koncertas.
Mokyklos atstovai vyko į karjeros dienas Anykščių, Rokiškio, Širvintų, Kėdainių,
Ukmergės bendrojo lavinimo mokyklose. Karjeros dienose buvo pristatomos mokykloje
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ruošiamos specialybės, gyvenimo bei ugdymo(-si) sąlygos, neformaliojo ugdymo galimybės,
dalijami lankstinukai, kalendoriai ir kita atributika su mokyklos simbolika.
2019 metų programos-projekto naujovė Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos
mobilaus mokinių priėmimo-konsultacinių grupių veikla. Savanorystės pagrindu mokytojai
sudarė 6 priėmimo-konsultacines grupes. Grupių nariai pasiskirstė ir lankėsi Ukmergės, Širvintų,
Kėdainių, Jonavos, Anykščių, Molėtų rajonų savivaldybių seniūnijose. Grupių nariai užmezgė
kontaktus su seniūnijomis, mokyklomis, įmonėmis. Atvykdavo į vietas sutartu laiku, susitikdavo
ir konsultuodavo asmenis, norinčius mokytis mokykloje, padėdavo užsiregistruoti LAMA BPO
sistemoje visiems asmenims, norintiems mokytis mūsų mokykloje. Savo veikloje mokytojai
naudojo reklaminius stendus, lankstinukus, organizacinę techniką. Svarbiausias akcentas buvo
gyvas bendravimas su būsimaisiais mokiniais. Buvo surengti 25 susitikimai su būsimais
mokiniais.
Mokyklos sėkmingai veiklai labai svarbus mokinių pamokų lankomumas.
Mokinių pamokų lankomumas:
Mokslo metai Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo
Vidutiniškai 1 mokinys per mokslo
metus praleido iš viso pamokų
metus praleido pamokų dėl
nepateisinamų priežasčių
2018–2019
57,59
38,45
2017–2018
53,6
36,6
Atsižvelgiant į lankomumo rezultatus, 2018–2019 m. m. stiprinome lankomumo
prevenciją, aktyvinome vaiko gerovės komisijos, grupių ir klasių vadovų, socialinės pedagogės
darbą, aktyviau bendradarbiavome su tėvais ir rūpintojais.
Mokinių, nenutraukusių mokymosi, dalis nuo praėjusiais mokslo metais faktinio
lapkričio 1 d. visų įstaigos mokinių skaičiaus:
Mokslo metai
Mokinių, nenutraukusių
mokymosi, dalis proc.
2018–2019
88,8
2017–2018
82,97
Padidėjo / sumažėjo (+/-)
+5,83 proc. punkto
Mokyklos pedagogų 2018–2019 m. m. atliktas darbas individualizuojant mokymą
(pritaikant užduotis, teikiant konsultacijas), taikant kaupiamąjį vertinimą davė teigiamus
rezultatus, nes 5,83 proc. punkto išaugo mokinių, nenutraukusių mokymosi, dalis palyginus su
2017–2018 m. m.
Visi mokiniai, kuriems reikalingas bendrabutis, apgyvendinti mokyklos bendrabutyje.
Vadovaujantis mokinių nemokamo maitinimo tvarka, mokykloje nemokamą maitinimą
gauna 9 ir 10 klasės 38 mokiniai (10 kl.–17 mokinių, 9a–10 mokinių, 9b–10 mokinių) pagal
Ukmergės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus pateiktą sąrašą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu, kompensuotos 129
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 stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatus, patvirtintus
Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr.V80, 5 proc. mokinių suteikta materialinė parama.
Bendras darbuotojų skaičius 2020-01-01 – 133 asmenys ir palyginus su 2019-01-01 (130
asmenų) padidėjo 3 asmenimis.
Mokyklos vadovai:
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Direktorius Jonas Cesevičius mokykloje dirba nuo 1990 metų;
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rimantas Jankūnas mokykloje dirba nuo 1986 metų,
o pavaduotoju nuo 2001 metų.
2019–2020 m. m. mokykloje dirba 62 mokytojai, t. y. 14 mokytojų daugiau negu 2018–
2019 m. m. Dalis šių mokytojų dirba turėdami dalį etato, nes dėsto bendrojo ugdymo arba
profesijos dalykus (modulį), kuriems skirtas nedidelis valandų skaičius.
Mokytojų pasiskirstymas pagal įgytas kvalifikacines kategorijas:

Palyginus su 2018 m. atestuotų bendrojo ugdymo dalykų ir profesijos mokytojų skaičius
padidėjo.
Bendrojo ugdymo dalykų ir profesijos mokytojų pasiskirstymas pagal amžių:

Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos 2017 m. rodiklio „Mokykloje
dirbančių 30–49 m. amžiaus mokytojų dalis“ – 55 proc. mokykla pasiekti negali, nes mokyklos
mokytojų kolektyvas iš esmės yra stabilus, todėl tokio amžiaus mokytojų mokykloje yra 24,2
proc. ir palyginus su 2018 m. sumažėjo 2,5 proc. punkto, t. y. 2019–2020 m. m. į mokyklą atėjo
dirbti jaunesni mokytojai. Apie trečdalį mokytojų yra 60 m. ir vyresni, o profesijos mokytojai
sudaro 38 proc., nors palyginus su 2018 m. šis rodiklis sumažėjo 1,3 proc. punkto, nes atėjo dirbti
jaunesni mokytojai. 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.
2019 m. 2 mokytojai mokėsi aukštosiose mokyklose ir įgijo naujas kvalifikacijas.
Kvalifikaciją tobulino 92 proc. mokytojų. Vadovaujantis kvalifikacijos tobulinimo prioritetais,
įvardintai mokyklos 2019 metų metiniame veiklos plane, mokykloje vyko kvalifikacijos
tobulinimo kursai ir mokymai pedagoginiams darbuotojams ir pagalbos specialistams:
1. Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas – 8 val.
2. Raktai į sėkmę – 16 val.
3. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai – 60 val.
4. Saugios aplinkos mokykloje kūrimas – 16 val.
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11 profesijos mokytojų mokėsi dirbti su naujais įrankiais, įrengimais, technika,
programine įranga, 8 profesijos mokytojai patobulino kvalifikaciją dalyvaudami Erasmus+
tarptautiniuose projektuose. Kvalifikacijos tobulinimui panaudota 100 proc. kvalifikacijos
tobulinimui skirtų lėšų.
70 proc. mokytojų naudoja elektroninį TAMO dienyną, 93 proc. mokytojų nuolat
ugdymo procese nuolat naudoja IKT, MOODLE sistema naudojama mokinių mokymui –
patalpintos virtualioje mokymosi aplinkoje mokomosios medžiagos, dalis – 30 proc..
Elektroninis TAMO dienynas, mokyklos interneto svetainė, elektroninis paštas naudojami
mokytojų informavimui ir naujų dokumentų rengimui, apklausų vykdymui ir apibendrinimui.

įmonės ar
įstaigos
lėšomis

asmenų
lėšomis

353

Iš viso

32

asmenų
lėšomis

176

darbo
biržos
lėšomis

561

įmonės ar
įstaigos
lėšomis

2019

darbo
biržos
lėšomis

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

4

59

145

208

IŠ
VISO

769

Nemažėja užimtumo tarnybos lėšomis besimokančių suaugusiųjų mokinių, pagal
formaliojo tęstinio profesinio mokymo programas, skaičius. Daugėja asmenų, besimokančių
pagal neformaliojo tęstinio mokymo programas, skaičius.
Pasikeitus ūkininkavimo pradmenų programos vykdymo reikalavimams, teko mėnesiui
pristabdyti šios programos vykdymą, bet lapkričio – gruodžio mėnesiais ji vėl buvo vykdoma
pagal naujus reikalavimus.
Ruošiamasi ūkininkavimo pradmenų programos akreditacijai.
Padidėjo poreikis augalų apsaugos kursams.
Sėkmingai pradėtos vykdyti modulinės suaugusiųjų tęstinio mokymo programos: siuvėjo
operatoriaus, virėjo, metalo apdirbimo staklininko, apskaitininko ir kasininko, ir atskirus jų
modulius.
Pradėtas vykdyti neformalaus švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų
pripažinimas darbo patirties būdu.
Mokinių kompetencijų vertinimo rezultatai baigus tęstinio profesinio mokymo
programas gana aukšti:

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Mokymo programos
pavadinimas ir valstybinis
kodas
Dažytojo pirminių žinių ir
įgūdžių mokymo
programa,161073201
Drabužių mazgų siuvėjo
mokymo programa,
162072301
Floristo-gėlių pardavėjo
mokymo programa,
362021401
Motorinių transporto
priemonių kroviniams vežti
vairuotojų periodinio

Mokinių
skaičius

Iš jų įgijo kvalifikaciją
Proc.
Kvalifikacijos
įvertinimo vidurkis
100
7

6

Mokinių
skaičius
6

10

10

100

8

13

13

100

9

80

80

100

9

13

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18
19

20

21

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
Ūkininkavimo pradmenų

33

33

100

8

27

27

100

7

11

11

100

7

16

16

100

9

3

3

100

7

33

33

100

7

18

18

100

7

22

22

100

8

12

12

100

7

30

30

100

8

28

28

100

8

25

25

100

10

3

3

100

10

11

11

100

8

96

96

100

Įskaityta

14

22

23

24

25

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:

43

43

100

Įskaityta

28

28

100

Įskaityta

11

11

100

Įskaityta

2

2

100

Įskaityta

561

561

100

X

Visi mokiniai gavo profesinio mokymo diplomus arba pažymėjimus.
Mokinių kompetencijų vertinimo rezultatai baigus neformaliojo tęstinio profesinio
mokymo programas:
Mokinių
Iš jų gavo kvalifikacijos
Eil.
Mokymo programos pavadinimas
skaičius
pažymėjimą
Nr.
Mokinių
Proc.
skaičius
1.
B kategorijos vairuotojų kursai
93
41
44
2.
A kategorijos vairuotojų kursai
1
1
100
3.
C, CE kategorijos vairuotojų kursai
5
4
80
4.
Kompiuterinio raštingumo kursai
6
6
100
5.
Apskaitos informacinės sistemos
4
4
100
formavimas ir apskaitos registrų
tvarkymas
6.
Papildomo vairavimo kursai,
25
25
100
asmenims, praradusiems teisę
vairuoto motorines transporto
priemones
7.
Pirmosios pagalbos kursai
45
45
100
8.
Higienos kursai
29
29
100
Iš viso:
208
155
74,5
Suaugusių profesinio mokymo organizavimas ir vykdymas tapo reikšminga mokyklos
veiklos sritimi.
Kasmet gerinama mokyklos mokymo-materialinė bazė. Mokyklos pastatus sudaro
mokomieji, gamybiniai-ūkiniai pastatai, bendrabutis. Bendras pastatų plotas – 18 130,95 m2.
Mokymo patalpų bendras plotas 8613,18 m2. Eksploatuojamų pastatų būklė gera, nuosekliai
remontuojami. 2019 m. Turto bankui perduoti Ukmergės r. Veprių miestelyje mokyklai priklausę
pastatai, kurie nereikalingi mokymo tikslams.
Per 2019 m. įsigyta ilgalaikio turto praktiniam mokinių mokymui už 139 287 Eurų.
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Nupirkta: grunto vibrovolas, ratų balansavimo staklės, kondicionierių pildymo stotelė, hidraulinis
vežimėlis-liftas, konditeriniai šaldytuvas ir šaldiklis, daugiafunkcinis puodas, siuvimo mašina,
liginimo stalas, serveris, programinė įranga, kompiuteriai, 4 didžiaekraniai televizoriai, 2
interaktyvios lentos, mobili stiklinė lenta, demonstracinės ir laboratorinės mokymo priemonės,
vadovėliai, įrankiai ir kt. Mokomųjų praktikų metu pagaminta: kėdžių, spintelių, stalų, spintų,
stalviršių. Šie baldai skirti kabinetų baldų atnaujinimui. Pagaminta įvairių metalo dirbinių
mokyklos kabinetams ir aplinkai papuošti. Renovuoti 2 mokomieji kabinetai. Mokyklos
teritorijoje „Žalioji“ klasė įrengimas pasiekė 80 proc., mokomoji 5 kW fotoelektrinė pagamina
tiek elektros energijos, kad jos pakanka mokyklos teritorijos apšvietimui. Mokyklos mokymo
kabinetai gerai aprūpinti mokymo priemonėmis, praktinio profesinio mokymo įranga.
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. Penktus mokslo metus naudojamas
elektroninis TAMO dienynas. Mokymo procese prioritetas teikiamas IT naudojimui. Veikia
LieDM tinklo nuotolinio mokymosi klasė su vaizdo konferencijų prieigos įranga. Yra 14
specializuotų kompiuterių klasių, kurių kompiuteriuose įdiegtos naujausios operacinės sistemos
Windows ir Microsoft Office programos.
Sudarytos galimybės mokytojams ir mokiniams naudotis elektronine interaktyvia
profesinio mokymo(si) medžiaga internete: elektrikams, automobilių mechanikams,
apdailininkams – statybininkams.
2019 m. parengtas projektas Nr. 09.1.2-CPVA-K-722 ,,Ukmergės technologijų ir verslo
mokyklos profesinio mokymo infrastruktūros plėtra''. Projekto vertė: 500.000,00 Eur. Projektas
įgyvendinamas nuo 2019-12-12 iki 2021-03-31.
Projekto tikslas – padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą, investuojant į
Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimo metu bus
investuojama į mokyklos infrastruktūrą, t. y. bus įsigyta įranga, įrenginiai, reikalingi automobilių
mechaniko, elektromontuotojo, elektriko ir metalo apdirbimo staklininko profesinio mokymo
programoms įgyvendinti, taip pat bus įsigyta įranga, įrenginiai, reikalingi motorinių transporto
priemonių kroviniams vežti vairuotojo, tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus bei kelių
statybos priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programoms įgyvendinti. Įgyvendinus
projektą bus patenkintas tikslinių grupių poreikis – gauti aukštesnės kokybės bazinių profesinio
mokymo modulių paslaugas, dėka įsigytos profesiniam mokymuisi reikalingos šiuolaikiškos
technikos ir įrangos, kuri užtikrina efektyvų, šiuolaikinės darbo rinkos poreikius ir standartus
atitinkantį praktinį mokymąsi. Be to, baigusieji profesinio mokymo programas turės tinkamus
įgūdžius, bus supažinę su naujomis technologijomis, nauja įranga, todėl taps paklausūs darbo
rinkoje.
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. Padaryti pakeitimai mokyklos veiklą
reglamentuojančiuose dokumentuose: Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbo tvarkos
taisyklėse, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
darbo apmokėjimo sistemoje, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarkoje, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos asmens duomenų ir
konfidencialios informacijos tvarkymo ir saugojimo politikoje, Ukmergės technologijų ir verslo
mokyklos mokinių asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklėse. Parengti nauji mokyklos
veiklą reglamentuojantys dokumentai: Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos mokinių
lankomumo kontrolės ir apskaitos, ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas, Ukmergės
technologijų ir verslo mokyklos 2020 m. dokumentacijos planas.
Mokyklos biudžeto lėšų naudojimas 2019 m.
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Sąmatos straipsnio pavadinimas

Kodas
2.1.1.1.1.01
2.1.2.1.1.01
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
2.2.1.1.1.30
2.7.2.1.1.02
2.7.3.1.1.01
2.8.1.1.1.01
3.1.1.3.1.01
3.1.1.3.1.02

Darbo užmokestis pinigais
Socialinio draudimo įmokos
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
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Socialinė parama natūra
Darbdavių socialinė parama pinigais
Stipendijos
Transporto priemonių įsigijimo išlaidos
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos
Iš viso:

Suma Eur
1503998
26200
986
23000
4974
1809
32994
2555
95000
29394
95686
5674
12751
73239
1570
153217
2063047

Mokykla gavo:
- 7114,90 eurų piniginių lėšų ir materialinių vertybių paramą iš Ukmergės pramonės
įmonių.
- 1511,42 eurų GPM lėšų.
2019 m. mokykla laimėjo ES finansuojamus projektus:
Projektas Nr. 2018-1-LT01-KA116-046632 ,,Tarptautinė praktika užsienyje'' – 61
171,71 Eur.
Projektas Nr. 2019-1-LT01-KA116-060219 ,,Profesinių žinių ir praktinių įgūdžių
tobulinimas užsienyje'' – 91 678,89 Eur.
Viso: 152 850,60 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 suteiktas paslaugas,
paslaugas
parduotą produkciją
2019
273184
179696
93488
Paslaugų aprašymas: mokymo paslaugų pajamos, pajamos iš žemės ūkio produkcijos
pardavimų, praktikų metų pagamintų gaminių pardavimo pajamos, pajamos iš patalpų nuomos ir
kt.
Profesinio mokymo ir su juo susijusių paslaugų pajamos (eurais): formalusis ir
neformalusis profesinis mokymas, neformalus švietimas, konsultavimas (išskyrus ŠMSM tikslinį
finansavimą); kitos profesinio mokymo įstaigos įstatuose numatytos veiklos pajamos - 273 184
Eur.
Metai

Mokykla palaiko ryšius su užsienio profesinio mokymo įstaigomis. Su ilgamečiu
partneriu Latvijos Respublikos Rezeknės technikumu vykdėme Erasmus + projektą Nr.2019-1LV-01-KA102-060292 ,,My practice abroad''. Projekto koordinatorius - Rezeknes technikumas.
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Projekte mokykla dalyvauja priimančiojo partnerio teisėmis. Pagal projektą 2019 m. lapkričio
11–22 d. į mūsų mokyklą buvo atvykę stažuotis 2 staliaus ir 4 automobilių mechaniko
specialybių mokiniai bei 2 staliaus ir automobilių mechaniko specialybių profesijos mokytojai iš
Rezeknes technikumo.
Su partneriais iš Estijos ,,Valga Valga County Vocational Training Centre'' vykdėme
Erasmus + projektą Nr.2018-1-LT01-KA116-046643 ,,Tarptautinė praktika užsienyje'', pagal kurį
2 Ukmergės TVM automechaniko ir logisto-ekspeditoriaus specialybių profesijos
mokytojai 2019 m. gegužės 6-10 d. vyko į darbo stebėjimo vizitą, kurio metu stebėjo kolegų estų
darbą su automechaniko ir logisto-ekspeditoriaus specialybių mokiniais, teorinių ir praktinių
užsiėmimų metu.
2019 m. kovo 20-23 d. 3 Ukmergės TVM atstovai (direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
praktinio mokymo vadovas, kūno kultūros mokytojas) ir 8 mokiniai, dalyvavo tarptautiniame
tinklinio turnyre ,,Ateities energija'' Baltarusijoje, kuriame mokyklą dalyvauti pakvietė
Valstybinis agro-techninis koledžas iš Baltarusijos.
UAB „Stansefabrikken“, UAB „Stansefabrikken Automative“, UAB „Hennordic“, UAB
„Likmerė“, UAB „Narbutas International“ UAB „SystemAir“, UAB „Wurth Lietuva“, AB
„Ukmergės gelžbetonis“ yra nuolatiniai mokyklos partneriai, priima mokinius atlikti praktiką,
padeda mokyklai apsirūpinti praktiniams mokinių mokymui reikalingomis medžiagomis.
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. Vykdoma bendradarbiavimo
sutartis su Ukmergės A. Smetonos gimnazija dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos
mokinių technologinio praktinio mokymo ir supažindinimo su profesijomis mokykloje.
Mokykla jau ketvirtus metus kviečia socialinių partnerių, Ukmergės miesto įmonių ir
įstaigų, darbuotojus aktyviai leisti laiką ir dalyvauti Kalėdiniame tinklinio turnyre. 2019 metais
turnyre dalyvavo dešimt komandų: UAB „Stansefabrikken“, UAB „Stansefabrikken
Automative“, UAB „Hennordic“, UAB „Likmerė“, UAB „Narbutas International“ UAB
„SystemAir“, Ukmergės rajono savivaldybės ir policijos jungtinė komanda, UAB „Wurth
Lietuva“, AB „Ukmergės gelžbetonis“ ir Ukmergės technologijų ir verslo mokykla. Tai puiki
proga ne tik pajudėti, bet ir laimėti sportiškiausios metų įmonės vardą bei papuošti savo
darbovietę nugalėtojų taure.
Mokykla bendradarbiauja su Ukmergės r. savivaldybe, jos įstaigomis. Mokyklos sporto
komplekse vyksta renginiai visuomenei. Savivaldybės švietimo ir sporto skyrius mokyklos
patalpose organizavo bendrojo lavinimo mokyklų kūrybines dirbtuves, seminarą mokytojams.
Mokyklos bendrojo ugdymo mokytojai dalyvauja Ukmergės rajono savivaldybės mokytojų
metodinių būrelių veikloje, kai kurie užsiėmimai vyksta mokyklos patalpose. Bendrojo ugdymo
mokyklų technologijų mokytojams mokykloje vyko praktinis supažindinimas su naujomis
technologijomis. Sporto komplekso salėje vyksta nemokami senjorų kūno kultūros užsiėmimai.
Vilniaus prekybos ir amatų rūmai mokyklą pripažino geriausia profesinio mokymo
įstaiga ir apdovanojo nugalėtojo diplomu – „Už pasiekimus 2019 metais.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys (toliau
Siektini
Rezultatų vertinimo
Pasiekti rezultatai ir jų
– užduotys)
rezultatai
rodikliai (kuriais
rodikliai
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos užduotys
įvykdytos)
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1.Profesinio mokymo
biudžetinės įstaigos
pertvarkymas į viešąją
įstaigą

Atlikti turto
vertinimą;
Suformuoti
valdymo ir
savivaldos
tarybas;
Atlikti pilnai
registraciją

Atlikta

2. Plėsti mokymą
pagal modulines
profesinio mokymo
programas, atsisakant
to paties pavadinimo

Pradėti
mokymą pagal
2 naujas
modulines
programas

Pradėtas mokymas
pagal 2 naujas
modulines
programas

Atliktas turto vertinimas,
kurio duomenys perduoti
Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijai.
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2019 m. rugsėjo 18 d.
nutarimu Nr. 951 viešajai
įstaigai
Ukmergės
technologijų
ir
verslo
mokyklai
valstybei
nuosavybės
teise
priklausantį nekilnojamąjį
turtą (pagal priedą) valdyti,
naudoti ir disponuoti juo
patikėjimo
teise
pagal
valstybės turto patikėjimo
sutartį 20 metų. Mokykla su
Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija
pasirašė
valstybės turto patikėjimo
sutartį (2019 m. rugsėjo 30
d. Nr. V-212 ).
Mokykloje veikia Švietimo,
mokslo ir sporto ministro
2019 m. kovo 20 d. įsakymu
Nr.
V-260
patvirtinta
Ukmergės technologijų ir
verslo mokyklos taryba
(kolektyvinio
valdymo
organas), kurią sudaro 9
nariai. Mokyklos tarybos
sudėtis paskelbta mokyklos
interneto
svetainėje.
Mokyklos taryba išsirinko
pirmininką ir sekretorių,
pasitvirtino
veiklos
reglamentą.
Mokykloje
veikia
12
asmenų mokyklos taryba
(savivaldos institucija). Jos
sudėtis paskelbta mokyklos
interneto svetainėje.
Visi Profesinio mokymo
biudžetinės
įstaigos
pertvarkymo
į
viešąją
įstaigą veiksmai registruoti
Juridinių asmenų registre.
2019–2020 m. m. vykdomos
22 modulinės profesinio
mokymo programos, o
2018– 2019 m. m. buvo
vykdoma 10 modulinių
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dalykų programų
3. Plėsti suaugusiųjų
tęstinį mokymą

Vykdomas
tęstinis
profesinis
mokymas 500
asmenų

4. Organizuoti
mokymų ir kitų
paslaugų, leidžiančių
mokyklai uždirbti
papildomai lėšų

Uždirbti už
mokymo ir
kitas
paslaugas,
nuomą ir
žemės ūkio
kultūrų
auginimą 200
tūkstančių eurų

profesinio
mokymo
programų. Rodiklis viršytas
2,2 karto.
Asmenų,
2019 m. 769 asmenys
dalyvavusių
mokėsi mokyklos tęstinio
tęstiniuose
mokymo skyriuje pagal
mokymuose 2019 m. formaliojo ir neformaliojo
skaičius
tęstinio profesinio mokymo
programas.
Gauta 200 tūkstančių Gauta 273, 184 tūkstančiai
eurų
eurų pajamų už mokymo
paslaugas, iš žemės ūkio
produkcijos
pardavimų,
praktikų metų pagamintų
gaminių pardavimo,
iš
patalpų nuomos ir kt.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Nėra neįvykdytų užduočių.
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)
Užduotys / veiklos
Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1. Atiduoti Turto bankui mokyklai priklausančius Atiduotos Turto bankui mokyklai
pastatus ir žemės sklypą, esančius Ukmergės rajono priklausantys pastatai ir žemės sklypas,
Veprių miestelyje
esantys Ukmergės rajono Veprių
miestelyje – Valstybės nekilnojamojo
turto, perduodamo valdyti, naudoti ir
disponuoti juo patikėjimo teise,
perdavimo ir priėmimo 2019 m.
gegužės 8 d. aktas Nr. A6-163 (15.3521).
3.3. Iš mokyklos uždirbtų lėšų papildomai įsigyti
Iš mokyklos uždirbtų lėšų papildomai
praktinio mokymo priemonių
įsigyta praktinio mokymo priemonių
daugiau nei už 50 tūkst. Eur.
3.4. Tęsti „Žaliosios“ klasės plėtrą
„Žaliosios“ klasės įrengta 80 proc.
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Pakoreguotų praėjusių metų užduočių nebuvo.
Direktorius

(parašas yra)

Jonas Cesevičius

