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ĮVADAS 

 

Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvencija, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktais, Joniškio žemės ūkio mokyklos įstatais, kitais teisiniais ir 

norminiais teisės aktais. 

Parengtas strateginis planas gali būti koreguojamas kasmet. Jam įgyvendinti kiekvienais metais 

rengiami veiklos ir ugdymo planai. 

Esminis įstaigos strategijos sėkmės veiksnys – įstaigos darbuotojų ir suinteresuotų šalių 

sąveika, įgyvendinant mokyklos viziją ir misiją. 
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1. MOKYKLOS PRISTATYMAS 

 

1. 1. Bendrosios žinios  

 

Pavadinimas Joniškio žemės ūkio mokykla 

Steigėjas  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija  

Dalininkai  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir mokslo ministerija 

Teisinė forma  Viešoji įstaiga  

Teisinis statusas  Juridinis asmuo, kodas 190804219 

Tipas  Profesinė mokykla  

Paskirtis  Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pagrindinį, vidurinį 

išsilavinimą, formalųjį pirminį, tęstinį profesinį mokymą ir 

neformalųjį profesinį mokymą 

Mokomoji kalba  Lietuvių  

Pagrindinė veiklos sritis  Švietimas 

Pagrindinė švietimo veikla Profesinis mokymas 

Įkūrimo data  1986 metai 

Adresas  Upytės 77, Joniškis  

Telefonai  Tel. (8 426) 613 45 

Elektroninis paštas  mokykla@jzum.lt  

 

Mokykla turi padalinį - Gruzdžių skyrių, įsteigtą 2009 metais, buveinės adresas – Šiaulių r., 

sav., Gruzdžiai, S. Dariaus ir S. Girėno g.,70. Mokymas vykdomas pagal formaliojo pirminio ir 

tęstinio bei neformaliojo profesinio mokymo programas.  

1.2. Planavimas, vidaus kontrolė 

Planavimas vykdomas numatant priemones, išteklius, atsakingus asmenis, rezultatus.  

Mokykloje rengiami šie planai: ugdymo planas mokslo metams, ugdomosios veiklos priežiūros 

planas, metinė mokyklos veiklos programa, strateginis mokyklos planas trejiems metams, metodinių 

grupių planai, dalykų ir modulių teminiai planai, mokytojų atestacijos programa metams bei ilgalaikė 

programa, mokinių tarybos veiklos planas, bibliotekos, Vaiko gerovės komisijos veiklos planai, 

mokyklos renginių planas.  

Kiekvienas mokytojas pildo mokslo metų pabaigoje individualios ir metodinės veiklos 

įsivertinimo ataskaitą ir pristato direktoriaus pavaduotojui ugdymui.  

Atsižvelgiant į metinius veiklos planus, sudaromi kiekvieno mėnesio veiklos planai. Kiekvienų 

metų pabaigoje rengiamos veiklos planų ataskaitos. 

Direktorius kasmet pateikia metų veiklos ataskaitą mokyklos bendruomenei. 
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2. APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

 

2.1. Išorės aplinkos veiksniai:  

2.1.1. Politinė aplinka 

Nacionaliniame lygmenyje pagrindinius prioritetus ir kryptis švietimo srityje šiuo metu 

apibrėžia strategija „Lietuva 2030“, kurioje numatoma Lietuvos švietimo vizija ir akcentuojama, kad 

turi būti siekiama užtikrinti ir didinti kiekvienos švietimo pakopos teikiamų paslaugų įvairovę ir 

kokybę, patrauklumą, prieinamumą visų amžiaus grupių asmenims. 

Lietuvos politiniame gyvenime nuolat vyksta pokyčiai ir švietimui tenka kaskart intensyviau 

ieškoti potencialių vidinių ir išorinių galimybių didinti savo veiksmingumą. 

Nuo 2018 m., įsigaliojus naujai profesinio mokymo įstatymo redakcijai, buvo pradėta vykdyti 

profesinio mokymo pertvarka, keičiant mokymo sistemą, profesinio mokymo įstaigų valdymą bei 

finansavimą, įvedant kokybinius reikalavimus ugdymui. Esminiai įstatymo pokyčiai orientuoti į 

apsaugą nuo piktnaudžiavimų, kai mokomasi daugybę kartų, tos pačios profesijos, toje pačioje 

mokykloje vien tam, kad būtų užtikrinamos socialinės garantijos ir lengvatos.  

Profesinio mokymo sėkmė priklauso nuo valstybės, profesinio mokymo institucijų, verslo 

atstovų ir kitų socialinių partnerių bendradarbiavimo, formuojant bendrą profesinio mokymo politiką 

ir ją įgyvendinant. 

Mokyklos strategija atspindi Valstybinę švietimo strategiją, kurioje akcentuojama:  

 suaugusiųjų švietimo plėtros svarba, panaikinant kliūtis suaugusiųjų švietime 

(prieinamumas);  

 švietimo kokybės ir veiksmingumo didinimas,  

 pagrįsta įsivertinimo, socialinės partnerystės, lyderystės, nuolatinio gerinimo principų 

darna.  

Užimtumo tarnybos 2018−2022 m. strategijoje pažymima, jog Lietuvoje rengiamų specialistų 

pasiūla neatitinka darbo rinkos poreikių, pastarieji kinta sparčiai. Todėl Mokykla turi lanksčiai 

prisitaikyti prie kintančios verslo aplinkos ir ypatingą dėmesį skirti perkvalifikavimo paslaugų plėtrai. 

Mokyklos prioritetas − paruošti pasiūlai daugiau neformaliojo ugdymo profesinių programų. Taip 

bus siekiama veiksmingai konkuruoti šalies rinkoje, gerinti teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti 

jaunimo pasirinkimo galimybes ir mokymo prieinamumą.  

Pagrindinės socialinės problemos Lietuvoje – kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas, darbingo 

amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimas. Demografinė situacija, visuomenės senėjimo, neigiamas 

natūralus prieaugis turi įtakos Mokyklos kontingento komplektavimui. 

Nors darbdaviai vis labiau pabrėžia darbuotojų kompetencijų svarbą ir profesinį tobulėjimą, 

trunkantį visą gyvenimą, tai pat bene pats svarbiausias veiksnys išliks spartus technologijų žengimas 
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į darbo rinką. Besikeičiančioje ir lanksčioje darbinėje aplinkoje kompetencijos nuolat turi būti 

sutvirtintos papildomomis žiniomis ir įgūdžiais. Darbuotojui šalia jau turimų specifinių profesinių 

žinių labai svarbu ir darbo komandoje įgūdžiai. 

Lietuvos ūkyje yra jaučiamas naudojamų technologijų lygį atitinkančios mokymo įrangos 

stygius, profesinio mokymo įstaigoms sudėtinga užtikrinti aukštą mokymo proceso kokybę ir gerus 

rezultatus, didinti profesinio mokymo ir profesijų populiarumą diegiant naujoves. Vienkartinių 

finansinių investicijų čia nepakanka. Mažinant atotrūkį tarp darbdavių ir mokymo reikmėms 

naudojamų technologijų, reiktų sistemingų investicijų į infrastruktūrą, kuri turėtų sudaryti prielaidas 

mokyklos gyvybingumui, mokinių verslumo įgūdžių ugdymui. 

2.1.2. Ekonominė aplinka  

Lietuvos ekonomikos raida, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekonominiai prioritetai, turi 

įtakos Mokyklos veiklos vykdymui. 

Lietuva orientuojasi į modernų, kompetencijomis grindžiamą ūkį, todėl žiniomis ir 

kompetencijomis besiremianti ekonomika tampa prioritetiniu Lietuvos siekiu. Šiandien ne tik 

pramonėje dirbantiems žmonėms reikia ne tik specialių techninių žinių, bet ir IT raštingumo, kitų 

bendrųjų kompetencijų. Todėl darbuotojų perkvalifikavimas yra vienas iš uždavinių. Kuriant ir 

vykdant modulines profesinio mokymo programas, tikslinga investuoti į naujų IT bei kitos įrangos, 

simuliacinių mokymo programų įsigijimą, modernesnių mokymo klasių įrengimą. Reikėtų gerinti 

mokymosi aplinkos pritaikymą įvairią negalią turintiems asmenims. 

Kiekviena mokykla turi atsižvelgti į savo veiklos išskirtinumą, nacionalinės ir regioninės 

plėtros politiką ir galimybes pritraukti investicijas. 

Mokyklos finansinė būklė priklauso nuo visos šalies makroekonominių rodiklių. Pagrindinė 

Mokyklos pajamų dalis gaunama iš valstybės biudžeto. Kiekvienais metais skiriama lėšų ilgalaikio 

materialinio turto remontui, mokymo priemonių įsigijimui. Suprantama, jei Mokykla nedalyvaus ES 

struktūrinių fondų projektuose, galimybės mokymo programas aprūpinti pagal šiuolaikinius 

technologijų reikalavimus nebus.  

Tokių projektų rezultatas − renovuotos specialybių mokymo bazės, atnaujintos mokymo 

priemonės ir įranga (įskaitant organizacinę techniką), sukurtas žemės ūkio sektorinis praktinio 

mokymo centras, turintis kokybišką šiuolaikinę mokymo bazę. Tapome modernia praktinio mokymo 

įranga aprūpinta profesinio mokymo įstaiga, galinčia teikti praktinio profesinio mokymo paslaugas 

profesinių mokyklų mokiniams, vidurinių mokyklų moksleiviams, kvalifikaciją tobulinantiems 

profesijų mokytojams, socialinių partnerių (įmonių) darbuotojams. Modernizuota mokymo bazė 

sudaro sąlygas esamiems ir būsimiems mokiniams įgyti aukščiausios kokybės išsilavinimą bei 

reikiamas kompetencijas, tinkamai pasirengti praktinei profesinei veiklai, bus rengiami specialistai, 
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kurie visiškai patenkins darbdavių lūkesčius, be to, mokiniai gaus žinių ir įgūdžių, reikalingų patiems 

imtis individualios veiklos. 

Šiandieninei darbo rinkai trūksta gerų žemės ūkio sektoriaus specialistų. Mokykloje pradėtos 

vykdyti tęstinio mokymo programos jaunuoliams, kurie yra baigę universitetus ar kolegijas, kitas 

profesines mokyklas, bet taip ir nerado savo vietos darbo rinkoje.  

Iš kiekvieno darbuotojo tikimės ne tik gerų darbo rezultatų, bet ir naujų idėjų, originalių 

pasiūlymų ir netikėtų sprendimų. Iniciatyvumo laukiame ir iš savo mokinių. Visi bendruomenės 

nariai stengiasi ugdyti savo profesines ir bendrąsias kompetencijas. 

2.1.3. Socialinė aplinka 

Viena iš problemų – didelė dalis jaunimo dar vidurinio ugdymo pakopoje renkasi daugiau 

akademinį kelią ir vengia profesinio mokymo institucijų. Įsivyravęs stereotipas, kad į profesinę 

mokyklą eina tik blogai besimokantys, atstumia motyvuotą mokytis jaunimą nuo profesinio rengimo 

įstaigų. Aukštojo mokslo reforma lėmė profesijos besimokančio jaunimo dalies augimą. 

Švietimo paslaugos nėra vienodai prieinamos visoms visuomenės grupėms. Neišvystyta 

paramos besimokantiems ir studentams sistema, šiuolaikinės mokomosios medžiagos suaugusiesiems 

trūkumas riboja mokymosi visą gyvenimą galimybes. Daliai norinčiųjų mokymosi paslaugos nėra 

prieinamos dėl lėšų ir informacijos stygiaus. 

Gyventojų diferenciacija pagal pajamų lygį kurį laiką gali išlikti labai didelė. Nors bendras 

socialiai remtinų šeimų skaičius turėtų mažėti, manoma, kad profesinio mokymo įstaigose gali išaugti 

vaikų iš socialiai remtinų šeimų dalis (vaikai iš didesnes pajamas gaunančių šeimų gali rinktis 

privačias mokyklas ir mokėti už mokslą; tuo tarpu atsiras daugiau vaikų iš tų socialiai remtinų šeimų, 

kurios šiuo metu dar apskritai negalėtų išleisti savo vaikų mokytis). Turėtų likti gana didelė dalis 

vaikų iš asocialių šeimų, našlaičių. Visa tai reikalaus daugiau pastangų ir investicijų tokių vaikų 

socializacijos priemonėms įgyvendinti. 

2.2. Vidinės aplinkos analizė: 

2.2.1. Valdymas, teisinė bazė  

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, Mokyklos veiklos dokumentais ir Mokyklos įstatais.  

2.2.2. Organizacinė struktūra 

Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
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Mokykla turi aukščiausią valdymo organą – visuotinį dalininkų susirinkimą, kolegialų valdymo 

organą – Mokyklos tarybą ir vienasmenį valdymo organą –Mokyklos direktorių. 

Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo Mokyklos įstatuose 

numatytas funkcijas. 

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

Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba (savivaldos institucija), Mokinių 

taryba. 

Darbuotojų veiklą reglamentuoja pareigybių aprašymai bei atitinkamų veiklų tvarkų aprašai. 

2.2.3. Žmogiškieji ištekliai 

Mokykloje yra 90 darbuotojų (iš jų nepagrindinė darbovietė – 3). 

Dirba 39 mokytojai (iš jų 12 mokytojai metodininkai, 12 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 instruktoriai. 

2.2.4. 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. 

2.3. Apibendrinimas 

Konkurencinga ekonomika, žinių visuomenės plėtra ir socialinės atskirties prevencija lemia 

poreikį ne tik įgyti darbo rinkai reikalingas kompetencijas, bet ir persikvalifikuoti, tobulintis. Darbo 

rinkos poreikiai ir problemos formuoja pagrindinius profesinio rengimo sistemos uždavinius:  

1) mažinti profesinio rengimo sąnaudas;  

2) švietimo sistemos orientavimas į prieinamą, kokybišką profesinį mokymą, užtikrinant 

kompetencijų ir kvalifikacijų atitiktį šalies poreikiams.  

Todėl vienas iš pagrindinių profesinio mokymo tikslų – sudaryti palankias sąlygas asmenims 

įgyti bendrąsias ir technologines kompetencijas, kurias galėtų pritaikyti dirbdami modernia įranga 

aprūpintose įmonėse, teikti darbo rinkos ir visuomenės lūkesčius atitinkančias mokymo paslaugas. 
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3. STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS (SSGG ANALIZĖ) 

 

Apibendrinus įvairių tyrimų ir apklausų duomenis, išvadas ir rekomendacijas, suformuluotos 

Mokyklos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės. 

 

  

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Gerai vertinamas mokyklos įvaizdis, 

mokymosi aplinka. 

 Atnaujinama mokyklos materialinė bazė, 

panaudojant mokyklos ir ES struktūrinių 

fondų lėšas. 

 Puoselėjamos tradicijos, siekiama 

unikalumo. 

 Tenkinami mokinių poreikiai, teikiama 

kvalifikuota pagalba. 

 Sudaromos galimybės mokytis skirtingų 

gebėjimų mokiniams. 

 Naudojamos elektroninio dienyno, 

nuotolinio mokymo platformos galimybės. 

 Ilgametė mokytojų patirtis ir aukšta 

kvalifikacija. 

 Įkurtas sektorinis praktinio mokymo 

centras. 

 Jaunimo motyvacijos mokytis, įgyti 

profesiją stoka. 

 Didėja sutrikusio elgesio mokinių skaičius. 

 Didelis mokinių skaičius, nutraukusių 

mokymosi sutartis baigiamuosiuose 

kursuose. 

 Mažėja mokinių, įsidarbinusių pagal 

specialybę, skaičius. 

 Prastėja teorinių žinių lygis. 

 Socialinių partnerių, tėvų paramos (2 proc. 

gyventojų pajamų) panaudojimas. 

 Profesinio mokymo organizavimo formos – 

pameistrystės – diegimas. 

 Nepakankami darbuotojų dokumentų 

valdymo ir informacinių technologijų žinios 

ir įgūdžiai. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Naujų profesinio mokymo programų 

rengimas ir įgyvendinimas. 

 Skaitmeninių technologijų panaudojimas 

ugdymo procese. 

 Bendradarbiavimas su užsienio šalių 

profesinio mokymo įstaigomis, mokinių 

mainai. 

 Neformalaus mokymo formų  plėtojimas, 

organizuojant trumpalaikius, vakarinius 

mokymus pagal darbdavių ir kitų 

suinteresuotų šalių poreikius. 

 Profesijos mokytojų technologinių 

kompetencijų tobulinimo sistemos 

naudojimas stiprins ugdymo proceso 

kokybę. 

 Sektorinio praktinio mokymo centro veiklos 

plėtra ir tobulinimas. 

 Tobulinti IT ir komunikacijos sistemą.   

 Bendradarbiavimo  su socialiniais 

partneriais aktyvinimas.  

 Didėja mokinių, gyvenančių problemiškose, 

socialiai remtinose šeimose, skaičius. 

 Neigiamų reiškinių daugėjimas 

visuomenėje, nepilnamečių 

nusikalstamumas, žalingi įpročiai. 

 Nemažai mokytojų dirba keliose 

mokyklose, nuo to nukečia mokymo 

kokybė. 

 Kitų profesinių mokyklų konkurencija, 

rengiant atskirų sričių specialistus. kokybė. 

 Šalies jaunimo vengimas mokytis 

profesinėse mokyklose, teikiant prioritetą 

aukštajam mokslui. 

 Nepalanki mokinių finansinė padėtis, 

skatinanti derinti darbą ir mokymąsi. 

 Mokykloje profesijos mokytojų darbo 

užmokestis mažesnis nei tos pačios 

kompetencijos specialistams įmonėse ar 

privačiame sektoriuje mokamas darbo 

užmokestis. 

 Pasyvus tėvų domėjimasis vaikų 

pasiekimais. 
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4. VIZIJA, MISIJA IR PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS 

 

Vizija – atvira, lanksti, nuolatos besimokanti organizacija, veiklą grindžianti aukštos kokybės 

principais, puoselėjanti savitą kultūrą, pagrįstą atsakomybe ir pasitikėjimu, suteikianti galimybes 

kiekvieno jos nario saviraiškai. 

Misija – ugdyti atsakingą, sąmoningą, pilietišką, iniciatyvią, verslią asmenybę. 

Mokyklos vertybės – atsakingumas, pareigingumas, sveikata, šeimos laimė, sąžiningumas, 

teisingumas, darbštumas. 

SIEKIAMYBĖ 

RODIKLIAI 2021 m. 2022 m. 2023 m. 
 

Kas metai įgyvendinti mokinių priėmimo planą. 125 125 125 

Pasiekti, kad padidėtų mokinių, sėkmingai baigusių vidurinio 

ugdymo programą (proc. nuo baigusiųjų programą.) 
96 98 100 

Padidinti mokinių, sėkmingai baigusių profesinio mokymo 

programas (proc. skaičius nuo įstojusiųjų). 
78 82 85 

Plėsti mažiausiai po vieną programą mokykloje ruošiamų žemės 

ūkio srities profesinio mokymo programų pasiūlą. 
1 1 1 

Vykdyti mokinių ir pedagogų mobilumą pagal ES projektus. 20 25 30 

Atnaujinti mokyklos edukacines aplinkas įsisavinant ne mažiau kaip 

1000 Eur. 
1000 1000 1000 

Atlikti bent po vienos veiklos įsivertinimą pagal ISO Kokybės 

vadybos sistemos standartą.  
1 1 1 

Patobulinti mokytojų ir administracijos darbuotojų kvalifikaciją 

(žm. sk./val.); 
20/400 30/600 35/700 

Suorganizuoti patirties sklaidos renginių (vnt.). 2 2 3  

Didinti apmokytų suaugusiųjų asmenų skaičių pagal tęstinio 

profesinio mokymo programas (žm. sk.). 
30 40 60 

Atnaujinti formalaus profesinio mokymo programas. 2 2 2 

Kasmet suteikti socialinės ir kt. pagalbos konsultacijų mokiniams. 200 200 300 

Kasmet atlikti mokinių mokymosi krūvių analizę. 3 4 5 

Pasirašyti papildomas bendradarbiavimo sutartis su socialiniais 

partneriais. 
5 5 5 

Kasmet į profesinio mokymo programų rengimą įtraukti daugiau 

socialinių partnerių. 
3 5 5 

Kasmet atlikti įgyvendinamų profesinio mokymo programų 

savianalizę. 
2 3 3 

Kasmet įrengti kompiuterizuotus praktinio mokymo kabinetus. 1 1 2 

Atnaujinti kompiuterinę techniką ir programinę įrangą (proc.). 10 10 15 

Atnaujinti ir remontuoti mokymo ir kitas patalpas. 100 kv. m 140 kv. m 200 kv. m 

Įsigyti naujų praktinio mokymo įrengimų. 5 tūkst. 7 tūkst. 15 tūkst. 
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5. MOKYKLOS STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

5.1. Strateginis tikslas – užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą ir kokybę, rengiant aukštos 

kvalifikacijos specialistus, atitinkančius darbo rinkos poreikius. 

Bus siekiama tobulinti mokymo programų turinį ir jų kokybę, diegti naujas darbo rinkai 

reikalingas žemės ūkio, aptarnavimo ir paslaugų profesinio mokymo programas.  

Numatoma gerinti Mokyklos materialinę-techninę bazę, aprūpinti visus kabinetus ir 

laboratorijas naujais kompiuteriais, programine įranga ir naujomis mokymo priemonėmis. Ketinama 

tobulinti Mokyklos personalo kvalifikaciją, diegti naujus mokymo metodus, būdus ir formas, įskaitant 

nuotolinį mokymus, pameistrystės formą, IT grįstą mokymą ir pan. 

5.2. Mokyklos strateginės veiklos planavimo kryptys: 

1. Profesinio mokymo ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimas. 

2. Pagalba mokiniui. 

3. Socialinės partnerystės plėtojimas, mokyklos konkurencingumo ir patrauklumo didinimas. 

4. Infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra. 

5.3. Vadovybė įsipareigoja: 

1. Gerinti profesinio mokymo paslaugų kokybę, užtikrinant mokymo programų tinkamumą ir 

aktualumą darbo rinkos poreikiams. 

2. Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti kompetencijas, didinti profesionalumą, skatinti 

kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę ir sąmoningumą, siekiant aukštesnių veiklos rezultatų. 

3. Užtikrinti tinkamą edukacinę ir saugią darbo aplinką, skirti pakankamus išteklius diegti 

naujoves mokyklos veiklos tikslams pasiekti. 

4. Užtikrinti, kad kokybės politika ir tikslai mokyklos bendruomenei būtų žinomi ir suprantami. 

 

6. VEIKLOS KRYPTYS, UŽDAVINIAI IR UŽDAVINIO RODIKLIAI 

 

1. Veiklos kryptis - Profesinio mokymo ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimas. 

1.1. Uždavinys - Padėti asmenims surasti tikrąjį savo pašaukimą, įgyti vidurinį išsilavinimą, 

profesinę kvalifikaciją ar jos dalį teikiant kokybiškas paslaugas. 

Uždavinio rodiklis: 

1.1.1. Didinti apmokytų suaugusiųjų pagal tęstinio profesinio mokymo programas (žm. sk.). 

1.1.2. Įtraukti mokinius dalyvauti profesinio meistriškumo konkursuose (konkursų sk.). 

1.1.3. Dalyvavusių mokymuose mokyklos sektoriniame praktinio mokymo centre mokinių 

skaičius. 

1.1.4. Organizuota mokinių darbų parodas/konferencijas (vnt.). 
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1.2. Uždavinys - Tobulinti profesinio mokymo programas, pritaikyti jas rinkos poreikiams. 

Uždavinio rodiklis: 

1.2.1. Didinti mokinių besimokančių pagal pameistrystės mokymo formas (proc.). 

1.2.2. Atnaujinti/rengti naujas tęstinio neformaliojo mokymo programas. 

1.3. Uždavinys - Stiprinti gimnazijos skyriaus veiklą išlaikant visas gimnazijos klases (9-12 

klasės). 

Uždavinio rodiklis: 

1.3.1. Mokinių, išlaikiusių VBE (proc.). 

1.3.2. Mokinių, išlaikiusių PUPP (proc.). 

1.3.3. Mokiniai dalyvauja rajono, mokyklos dalykinėse olimpiadose. 

1.4. Uždavinys - Plėsti pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, neformalaus ugdymo programų 

pasiūlą. 

Uždavinio rodiklis: 

1.4.1. Pasiūlos padidėjimas proc. 

1.4.2. Neformalijo ugdymo programų pasiūlos padidėjimas (proc.). 

1.5. Uždavinys - Gerinti pamokos kokybę, atsižvelgiant į skirtingus mokinių gabumus, 

naudojant šiuolaikinius mokymo metodus, didinant mokytojo atsakomybę. 

Uždavinio rodiklis: 

1.5.1. Atvirų pamokų, pagrįstų šiuolaikiškais ugdymo metodais, skaičius tenkantis vienam 

mokytojui. 

1.5.2. Parengta integruotų pamokų planų scenarijų (vnt.). 

1.5.3. Pamokos metu naudojamos užduotys yra praktinės ir diferencijuotos pagal kiekvieno 

mokinio gabumus (proc.). 

1.5.4. Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus (brandos egzaminų ir kompetencijų vertinimo 

rezultatai proc.). 

1.5.5. Mokytojų veiklos kokybės vertinimas ir įsivertinimas pagal mokyklos nustatytą tvarką 

(mokytojų, pristačiusių savo veiklą proc. palyginus su visų mokytojų skaičiumi). 

1.6. Uždavinys - Efektyvios konsultacijos, atsakingas mokinių požiūris į mokymąsi. 

Uždavinio rodiklis: 

1.6.1. Atliktos mokinių mokymosi motyvacijos apklausos. 

1.6.2. Mokomoji medžiaga parengta talpinimui Moodle aplinkoje (temų sk./užduočių sk.). 

1.7. Uždavinys - Kurti motyvuojančią bendrojo ugdymo dalykų mokymosi aplinką. 

Uždavinio rodiklis: 

1.7.1. Pamokų pravestų netradicinėje aplinkoje skaičius vienam mokytojui. 

1.7.2. Organizuojami kvalifikacijos kėlimo kursai visai mokytojų bendruomenei mokykloje. 
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1.7.3. Pedagogų, ugdymo procese naudojančių IKT, (proc. nuo viso mokytojų skaičiaus). 

1.7.4. Tyrimai dėl mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikio. 

1.7.5. Naudojama PMIS elektroninė sistema (proc. nuo viso mokinių ir mokytojų skaičiaus). 

2. Veiklos kryptis - Pagalba mokiniui. 

2.1. Uždavinys - Mokinių saviraiškos plėtra, kūrybiškumo ugdymas. 

Uždavinio rodiklis: 

2.1.1. Neformaliojo švietimo organizavimo tobulinimas, mokinių poreikių tenkinimo 

galimybių gerinimas. 

2.1.2. Sėkmingas atstovavimas mokyklai (laimėtų prizinių vietų skaičius olimpiadose, 

konkursuose, varžybose). 

2.1.2. Mokinių pasitenkinimas pasirinkta profesija (ne mažiau kaip proc. mokinių tikslingai 

pasirinko profesinio mokymo programą). 

2.2. Uždavinys - Profesinio ugdymo karjerai paslaugų teikimas. 

Uždavinio rodiklis: 

2.2.1. Baigusiųjų mokyklą įsidarbinimo tyrimas (dirba pagal pasirinktą profesija nemažiau 

kaip proc.). 

2.2.2. Mokiniai pagal savo galimybes ir gebėjimus kryptingai nukreipti į savo karjerą 

(organizuojami renginiai, užsiėmimai, ekskursijos į įmones ir susitikimai su darbdaviais). 

2.2.3. Pravesta profesinio veiklinimo užsiėmimų asmenims, iškritusiems iš švietimo sistemos 

(vnt.). 

2.2.4. Technologijų pamokų bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams vykdymas profesinio 

mokymo bazėje (per metus vykusių profesinio veiklinimo dienų skaičius). 

2.3. Uždavinys - Materialinės paramos, socialinės ir kitokios pagalbos mokiniams teikimas. 

Uždavinio rodiklis: 

2.3.1. Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose aptariamas švietimo pagalbos mokiniams 

teikimas (ne mažiau kaip kartų per m. m.). 

2.3.2. Visa informacija apie mokinių pasiekimus, elgesį ir kitą veiklą teikiama ir pasiekiama 

elektroniniu būdu (tėvų prisijungimo prie e. dienyno proc.). 

2.3.3. Įvykdyta projektų, susijusių su prevencine veikla. 

2.4. Uždavinys - Gerinti mokymosi materialinę bazę, didinti mokymo aplinkos patrauklumą. 

Uždavinio rodiklis: 

2.4.1.Praktinio mokymo technologinės įrangos atnaujinimas (Eur). 

3. Veiklos kryptis - Socialinės partnerystės plėtojimas, mokyklos konkurencingumo ir 

patrauklumo didinimas. 

3.1. Uždavinys - Socialinės partnerystės plėtojimas. 



14 

Uždavinio rodiklis: 

3.1.1. Dalyvavimas socialinių partnerių organizuojamuose renginiuose, įstaigos atstovavimas 

(renginių per m. m.). 

3.1.2. Bendradarbiavimas su vietos darbdaviais, Užimtumo tarnybomis, kitomis 

suinteresuotomis šalimis (renginių per m. m.). 

3.1.3. Darbdavių apklausos dėl mokinių parengimo. 

3.1.4. Konferencijų organizavimas mokykloje įtraukiant socialinius partnerius (vnt.). 

3.1.5. Plečiant naudingą bendradarbiavimą su verslo įmonėmis, gauti paramą profesiniam 

mokymui medžiagomis ir įranga (paramos ir lėšų vertė Eur). 

3.2. Uždavinys - Gerinti profesinio mokymo prieinamumą ir patrauklumą, atvirumą 

bendruomenei. 

Uždavinio rodiklis: 

3.2.1. Mokyklos veiklos viešinimas (straipsniai spaudoje, mokyklos internetiniame puslapyje 

www.jzum.lt, socialinėse medijose).  

3.2.2. Veiklos priemonių organizavimas vykdant praktinį mokymą kitoms institucijoms. 

3.2.3. Didinti teikiamų papildomų paslaugų spektrą (gautų pajamų vertė Eur). 

3.3. Uždavinys - Skatinti bei aktyvinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių bei mokytojų 

bendradarbiavimą suteikiant galimybes praktiškai išbandyti (,,pasimatuoti“) profesijas. 

Uždavinio rodiklis: 

3.3.1. Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalyvavimas įvairiose mokyklos veiklose (veiklų 

skaičius ir dalyvių skaičius). 

3.3.2. Parengti ir pasiūlyti bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams profesinio mokymo moduliai 

(vnt.). 

3.4. Uždavinys - Nuolatinis mokyklos veiklų viešinimas siekiant populiarinti mokyklos įvaizdį 

realioje ir virtualioje erdvėje. 

Uždavinio rodiklis: 

3.4.1. Lankstinukų, bukletų, plakatų ir kt. kūrimas ir gamyba (vnt.). 

3.4.2. Mokyklos reprezentacija LITEXPO rūmuose kasmet organizuojamoje parodoje 

„Studijos“. 

3.4.3. Kasmet geresni parengtų mokinių, dalyvaujančių konkursuose, rezultatai (užimta prizinė 

vieta konkursuose). 

4. Veiklos kryptis - Infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra. 

4.1. Uždavinys - Pastoviai modernizuoti praktinio mokymo bazę. 

Uždavinio rodiklis: 

4.1.1. Atnaujinta padavėjų ir barmenų programos mokymo bazė. 

http://www.jzum.lt/
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4.1.2. Atnaujinta virėjo programos mokymo bazė. 

4.1.3. Įgyvendintas projekto „Šiaurės Lietuvos žemės ūkio technologijų ir technikos sektorinio 

praktinio mokymo centro Joniškio žemės ūkio mokykloje“ II-sis etapas. 

4.2. Uždavinys - Modernizuoti bendrojo ugdymo mokytojų darbo vietas. 

Uždavinio rodiklis: 

4.2.1. Kabinetai nuolat aprūpinami išmaniaisiais mokymo įrenginiais. 

4.2.2. Mokytojai aprūpinami dalykine skaitmenine medžiaga ir skaitmeninėmis mokymo 

programomis. 

4.3. Uždavinys - Pastatų renovacija ir einamasis remontas. 

Uždavinio rodiklis: 

4.3.1. Bendrabučio pastato apšiltinimas. 

4.3.2. Valgyklos pastato apšiltinimas. 

4.3.3. Arkinio sandėlio renovacija. 

4.3.4. Einamasis remontas. 

.
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7. 2021-2023 METŲ STRATEGINIS ŠVIETIMO PLANAS 

 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Tikslas – užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą ir kokybę, rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus, atitinkančius darbo rinkos poreikius. 

Veiklos kryptys Veiklos krypties uždaviniai 

Vertinimo kriterijai Atsakomybė 

Uždavinio rodiklis. 2021 2022 2023 
Praktinio 

mokymo 

vadovas 1. Profesinio 

mokymo ir 

vidurinio ugdymo 

programų 

įgyvendinimas. 

1.1.Padėti asmenims surasti 

tikrąjį savo pašaukimą, įgyti 

vidurinį išsilavinimą, profesinę 

kvalifikaciją ar jos dalį teikiant 

kokybiškas paslaugas 

1.1.1. Daugėja apmokytu suaugusiųjų pagal tęstinio 

profesinio mokymo programas (žm. sk.). 
30 40 60 

1.1.2. Įtraukti mokinius dalyvauti profesinio meistriškumo 

konkursuose ( konkursų sk.). 
4 6 7 

1.1.3. Dalyvavusių mokymuose mokyklos sektoriniame 

praktinio mokymo centre mokinių skaičius. 
30 50 70 

1.1.4.Organizuota mokinių darbų parodų/konferencijų 

(vnt.) 
3/2 4/5 6/5 

1.2. Tobulinti profesinio 

mokymo programas, pritaikyti 

jas rinkos poreikiams. 

1.2.1. Daugėja mokinių besimokančių pagal pameistrystės 

mokymo forma. (proc.) 
5 7 10 

1.2.2. Atnaujintos/rengiamos naujos tęstinio neformaliojo 

mokymo programos. 
6/10  8/12 10/15 

1.3.Stiprinti gimnazijos skyriaus 

veiklą išlaikant visas gimnazijos 

klases (9-12 klasės). 

1.3.1. Mokinių, išlaikiusių VBE (proc.). 60 80 100 Gimnazijos 

skyriaus 

vedėjas 
1.3.2. Mokinių, išlaikiusių PUPP (proc.). 90 100 100 

1.3.3. Mokiniai dalyvauja rajono, mokyklos dalykinėse 

olimpiadose. 
10 20 30 

1.4. Plėsti pasirenkamųjų 

dalykų, dalykų modulių, 

neformalaus ugdymo programų 

pasiūlą. 

1.4.1. Pasiūlos padidėjimas proc. 5 7 10 

1.4.2.Neformalijo ugdymo programų pasiūlos padidėjimas 

(proc.) 2 3 4 

1.5. Gerinti pamokos kokybę, 

atsižvelgiant į skirtingus 

mokinių gabumus, naudojant 

1.5.1. Atvirų pamokų, pagrįstų šiuolaikiškais ugdymo 

metodais, skaičius tenkantis vienam mokytojui. 
2 3 5 

1.5.2.Parengta integruotų pamokų planų scenarijų (vnt.). 32 48 64 
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šiuolaikinius mokymo metodus, 

didinant mokytojo atsakomybę. 

1.5.3. Pamokos metu naudojamų užduočių yra praktinės ir 

diferencijuotos pagal kiekvieno mokinio gabumus (proc.). 
50 60 70 

1.5.4. Pagerės mokinių mokymosi pasiekimai (brandos 

egzaminų ir kompetencijų vertinimo rezultatai proc.). 
95 97 100 

1.5.5.Mokytojų veiklos kokybės vertinimas ir 

įsivertinimas pagal mokyklos nustatytą tvarką (mokytojų, 

pristačiusių savo veiklą proc. palyginus su visų mokytojų 

skaičiumi).  

70 80 80 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1.6. Efektyvios konsultacijos, 

atsakingas mokinių požiūris į 

mokymąsi. 

1.6.1. Atliktos mokinių mokymosi motyvacijos apklausos. 
4 5 7 

Mokyklos 

psichologas 

1.6.2. Mokomoji medžiaga parengta talpinimui Moodle 

aplinkoje (temų sk. /užduočių sk.) 
10/20 20/40 30/60 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1.7. Kurti motyvuojančią 

bendrojo ugdymo dalykų 

mokymosi aplinką . 

1.7.1. Pamokų pravestų netradicinėje aplinkoje skaičius 

vienam mokytojui. 
3 5 7 

1.7.2. Organizuojami kvalifikacijos kėlimo kursai visai 

mokytojų bendruomenei mokykloje. 
2 2 2 

1.7.3.Pedagogų, ugdymo procese naudojančių IKT (proc. 

nuo viso mokytojų skaičiaus). 
25 30 40 

1.7.4. Tyrimai dėl mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikio 2 2 2 Metodininkas 

1.7.5. Naudojama PMIS elektroninė sistema (proc. nuo viso 

mokinių ir mokytojų skaičiaus). 
60 70 80 

PMIS 

administratorius 

 

2. Pagalba 

mokiniui. 

2.1. Mokinių saviraiškos plėtra, 

kūrybiškumo ugdymas. 

2.1.1. Neformaliojo švietimo organizavimo tobulinimas, 

mokinių poreikių tenkinimo galimybių gerinimas.    

Neformalaus 

ugdymo 

organizatorius 

2.1.2. Sėkmingas atstovavimas mokyklai. (laimėtų prizinių 

vietų skaičius olimpiadose, konkursuose, varžybose). 5 7 10 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

2.1.2. Mokinių pasitenkinimas pasirinkta profesija (ne 

mažiau kaip proc. mokinių tikslingai pasirinko profesinio 

mokymo programą).  

60 70 80 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

2.2. Profesinio ugdymo karjerai 

paslaugų teikimas. 

2.2.1. Baigusiųjų mokyklą įsidarbinimo tyrimas (dirba 

pagal pasirinktą profesija nemažiau kaip proc.). 
60 70 80 

Metodininkas 
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2.2.2. Mokiniai pagal savo galimybes ir gebėjimus 

kryptingai nukreipti į savo karjerą (organizuojami 

renginiai, užsiėmimai, ekskursijos į įmones ir susitikimai 

su darbdaviais). 

3 5 7 

2.2.3. Pravesta profesinio veiklinimo užsiėmimų 

asmenims, iškritusiems iš švietimo sistemos (vnt.). 
3 4 4 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 2.2.4. Technologijų pamokų bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams vykdymas profesinio mokymo bazėje (per 

metus vykusių profesinio veiklinimo dienų skaičius). 

5 7 10 

2.3. Materialinės paramos, 

socialinės ir kitokios pagalbos 

mokiniams teikimas. 

2.3.1.Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose aptariamas 

švietimo pagalbos mokiniams teikimas (ne mažiau kaip 

kartų per m. m.). 

7 7 7 

Socialinis 

pedagogas 

2.3.2. Visa informacija apie mokinių pasiekimus, elgesį ir 

kitą veiklą teikiama ir pasiekiama elektroniniu būdu (tėvų 

prisijungimo prie e. dienyno proc.). 

60 70 80 

2.3.3. Įvykdyta  projektų, susijusių su prevencine veikla. 1 1 1 

2.4. Gerinti mokymosi 

materialinę bazę, didinti 

mokymo aplinkos patrauklumą. 

2.4.1.Praktinio mokymo technologinės įrangos 

atnaujinimas (Eur). 500 700 100 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

3. Socialinės 

partnerystės 

plėtojimas, 

mokyklos 

konkurencingumo 

ir patrauklumo 

didinimas. 

3.1.Socialinės partnerystės 

plėtojimas. 

3.1.1.Dalyvavimas socialinių partnerių organizuojamuose 

renginiuose, įstaigos atstovavimas ( renginių per m. m.). 
2 3 3 

Direktorius 

3.1.2. Bendradarbiavimas su vietos darbdaviais, 

Užimtumo tarnybomis, kitomis suinteresuotomis šalimis 

(renginių per m. m.). 

2 3 5 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 

3.1.3. Darbdavių apklausos dėl mokinių parengimo. 1 2 2 

3.1.4. Konferencijų organizavimas mokykloje įtraukiant 

socialinius partnerius (vnt.) 
2 3 4 

3.1.5. Plečiant naudingą bendradarbiavimą su verslo 

įmonėmis, gauti paramą profesiniam mokymui 

medžiagomis ir įranga (paramos ir lėšų vertė €.). 

2 tūkst. 

Eur 

2 tūkst. 

Eur 

2 tūkst. 

Eur 

Direktorius 

3.2.1. Mokyklos veiklos viešinimas (straipsniai jzum el. 

svetainėje). 
5 7 9 

Metodininkas 
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3.2. Gerinti profesinio mokymo 

prieinamumą ir patrauklumą, 

atvirumą bendruomenei. 

3.2.2. Veiklos priemonių organizavimas vykdant praktinį 

mokymą kitoms institucijoms. 
3 5 8 

Praktinio 

mokymo 

vadovas 3.2.3. Didinti teikiamų papildomų paslaugų spektrą (gautų 

pajamų vertė Eur). 

10 

tūkst. 

Eur 

11 

tūkst. 

Eur 

12 

tūkst. 

Eur 

3.3. Skatinti bei aktyvinti 

bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių bei mokytojų 

bendradarbiavimą suteikiant 

galimybes praktiškai išbandyti 

(,,pasimatuoti“) profesijas. 

3.3.1. Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalyvavimas 

įvairiose mokyklos veiklose (veiklų skaičius ir dalyvių 

skaičius). 

3/30 4/50 5/80 

3.3.2. Parengti ir pasiūlyti bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams profesinio mokymo moduliai (vnt.). 2 4 5 

3.4. Nuolatinis mokyklos veiklų 

viešinimas siekiant populiarinti 

mokyklos įvaizdį realioje ir 

virtualioje erdvėje. 

3.4.1. Lankstinukų, bukletų, plakatų ir kt. kūrimas ir 

gamyba (vnt.). 

1000 1200 1300 Direktorius 

3.4.2. Mokyklos reprezentacija LITEXPO rūmuose kasmet 

organizuojamoje parodoje „Studijos“. 

1 1 1 Praktinio 

mokymo 

vadovas 3.4.3. Kasmet geresni parengtų mokinių, dalyvaujančių 

konkursuose, rezultatai ( užimta prizinė vieta 

konkursuose). 

3 5 6 

4. Infrastruktūros 

atnaujinimas ir 

plėtra. 

4.1. Pastoviai modernizuoti 

praktinio mokymo bazę. 

4.1.1. Atnaujinta padavėjų ir barmenų programos mokymo 

bazė. 
x   

Direktorius, 

praktinio 

mokymo 

vadovas, 

padėjėjas ūkio 

reikalams 

4.1.2. Atnaujinta virėjo programos mokymo bazė.  x  

4.1.3. Įgyvendintas projekto „Šiaurės Lietuvos žemės ūkio 

technologijų ir technikos sektorinio praktinio mokymo 

centro Joniškio žemės ūkio mokykloje“ II-sis etapas. 

x x x 

4.2. Modernizuoti bendrojo 

ugdymo mokytojų darbo vietas. 

4.2.1. Kabinetai pastoviai aprūpinami išmaniaisiais 

mokymo įrenginiais. 
x x x 

Direktorius, 

praktinio 

mokymo 

vadovas 

4.2.2. Mokytojai aprūpinami dalykine skaitmenine 

medžiaga ir skaitmeninėmis mokymo programomis. x x x 

Gimnazijos 

skyriaus 

vedėjas 

4.3. Pastatų renovacija ir 

einamasis remontas. 

4.3.1. Bendrabučio pastato apšiltinimas. x x  Direktorius, 

4.3.2. Valgyklos pastato apšiltinimas.  x  
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4.3.3. Arkinio sandėlio renovacija. x x  Padėjėjas ūkio 

reikalams 4.3.4. Einamasis remontas.  x x x 
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8. NUMATOMAS STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAS 

 

Įgyvendinus 2021 - 2023 metų strateginį planą, bus įgyvendinta Kokybės politika, pasiekti 

numatyti tikslai ir uždaviniai, kuriems įgyvendinti bus numatytos priemonės ir programos ir jos 

įgyvendintos.  

Kasmet bus sudaromi metiniai strateginio plano įgyvendinimo planai, parengtos mokyklos 

strateginio plano įgyvendinimo 2021, 2022, 2023 metų veiklos ataskaitos, jos pristatytos mokyklos 

bendruomenei, numatomi veiklos gerinimo ir korekciniai veiksmai. Tokiu būdu bendruomenė 

galės vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, teikti siūlymus bei pageidavimus. 

________________________ 


