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 Rokiškio rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) veiklą švietimo srityje organizavo 

vadovaudamasi švietimą reglamentuojančiais teisės aktais, Rokiškio rajono savivaldybės 2021–

2023 metų strateginiu veiklos planu (aktuali redakcija), patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. TS-16 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2021–2023 

metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Rokiškio rajono strateginiu plėtros planu iki 2022 

metų (aktuali redakcija), patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. 

sprendimu Nr. TS-159 „Dėl Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 metų patvirtinimo“. 

  

1. Švietimo įstaigų tinklas 

 

Sėkmingai įgyvendintas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–

2020 metų bendrasis planas, patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 

29 d. sprendimu Nr. TS-108 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, o Rokiškio rajono tarybos 2021 m. kovo 

26 d. sprendimu Nr. TS-55 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas. 

Įgyvendinant 2016–2020 ir 2021–2025 metų mokyklų tinklo bendruosius pertvarkos 

planus ir pertvarkant švietimo įstaigų tinklą keitėsi švietimo įstaigų skaičius, tipai, įstaigų vidaus 

struktūra. 1 lentelėje pateikiami pokyčiai 2019–2021 metais Rokiškio rajono savivaldybės švietimo 

įstaigose. 

 

1 lentelė. Pokyčiai 2019–2021 metais Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 

Švietimo įstaigos 

pavadinimas 

Pokyčiai 

Rokiškio r. Pandėlio 

gimnazija 

2019 m. birželio 28 d. pertvarkyta vidaus struktūra – likviduotas 

Kazliškio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius 

Rokiškio Senamiesčio 

progimnazija 

2020 m. birželio 30 d. pertvarkyta struktūra – likviduotas Kriaunų 

ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius. 

Rokiškio r. 

Panemunėlio mokykla-

daugiafunkcis centras 

2020 m. birželio 30 d. pertvarkyta vidaus struktūra – nuo 2020 m. 

rugsėjo 1 d. nutrauktas pagrindinio ugdymo I dalies programos 

vykdymas. 

Viešoji įstaiga Rokiškio 

jaunimo centras 

Nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. pertvarkyta į biudžetinę įstaigą Rokiškio 

jaunimo centrą. 

Rokiškio r. Obelių 

lopšelis-darželis  

Nuo 2020 m. rugpjūčio 27 d. reorganizuotas, prijungiant jį prie 

Rokiškio r. Obelių gimnazijos.  

Rokiškio r. Obelių 

gimnazija 

2020 m. rugpjūčio 28 d. pertvarkyta struktūra – įsteigtas ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo skyrius; pradėtos vykdyti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programos. 

Rokiškio r. Kavoliškio 

mokykla-darželis 

Nuo 2020 m. rugpjūčio 27 d. reorganizuotas, prijungiant jį prie 

Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“. 

Rokiškio mokykla-

darželis „Ąžuoliukas“ 

2020 m. rugpjūčio 28 d. pertvarkyta vidaus struktūra – įsteigtas 

Kavoliškio skyrius. 



Rokiškio r. Jūžintų 

Juozo Otto Širvydo 

pagrindinė mokykla 

Nuo 2020 m. rugpjūčio 27 d. reorganizuota, prijungiant ją prie 

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos. 

Rokiškio r. Kamajų 

Antano Strazdo 

gimnazija 

2020 m. rugpjūčio 28 d. pertvarkyta struktūra – įsteigtas Jūžintų 

skyrius. 

Rokiškio choreografijos 

mokykla 

Nuo 2020 m. rugpjūčio 27 d. reorganizuota, prijungiant ją prie 

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos. 

Rokiškio Rudolfo 

Lymano muzikos 

mokykla 

2020 m. rugpjūčio 28 d. pertvarkyta struktūra – įsteigtas 

Choreografijos skyrius. 

Rokiškio suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo 

centras 

2021 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuotas, prijungiant jį prie Rokiškio 

Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 

Rokiškio Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazija 

2021 m. rugsėjo 1 d. pertvarkyta struktūra – įsteigti skyriai: 

Suaugusiųjų ir jaunimo skyrius, VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės 

mokymo skyrius 

Rokiškio r. Pandėlio 

gimnazija 

2021 m. rugsėjo 1 d. pertvarkyta vidaus struktūra – įsteigta 

priešmokyklinio ugdymo grupė 

   

Savivaldybės teritorijoje 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis veikė tokios švietimo įstaigos: 4 

lopšeliai-darželiai; 1 mokykla-darželis; 1 mokykla-daugiafunkcis centras; 2 progimnazijos; 1 

pagrindinė mokykla; 5 gimnazijos; 3 neformalųjį švietimą teikiančios įstaigos; 3 neformaliojo 

švietimo skyriai; 1 universalus daugiafunkcis centras; 2 švietimo pagalbos įstaigos. Šios bendrojo 

ugdymo mokyklos turi skyrius: Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija – Suaugusiųjų ir 

jaunimo skyrių, VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės mokymo skyrių; Rokiškio mokykla-darželis 

„Ąžuoliukas“ – Kavoliškio skyrių; Rokiškio Senamiesčio progimnazija – Laibgalių ikimokyklinio 

ugdymo skyrių; Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija – ikimokyklinio ugdymo skyrių, 

neformaliojo švietimo skyrių ir Jūžintų skyrių; Rokiškio r. Juodupės gimnazija – neformaliojo 

švietimo skyrių; Rokiškio r. Obelių gimnazija – ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo švietimo 

skyrių. 

 

1 pav. Mokinių skaičiaus kaita pagal vykdomas ugdymo programas Savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklose 
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Mokinių skaičiaus kaita  

Pradinis ugdymas Pagrindinis ugdymas Vidurinis ugdymas Suaug. ugd. kl. Spec. ugd. kl. Iš viso



 

1 paveiksle pateikti duomenys rodo bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių mokinių 

mažėjimo tendenciją nuo 2019 m. iki 2021 m., per pastarąjį laikotarpį mokinių skaičius sumažėjo 

185 mokiniais, t.y. apie 6,4 proc. nuo 2019–2020 m. m.  turėto mokinių skaičiaus.  

 

2 lentelė. Pirmokų ir abiturientų skaičiaus kaita rajono bendrojo ugdymo mokyklose 

Mokinių 

skaičius 

 

2019–2020 m. m. 2020–2021 m. m. 2021–2022 m. m. 

1 klasė 198 196 221 

4g klasė 273 224 216 

Skirtumas  -75 -28 +5 

 

2019–2020, 2020–2021 mokslo metais mokyklas baigusių abiturientų skaičius buvo 

didesnis už naujai atvykusių į mokyklas pirmokų skaičių ir pateikti duomenys rodo, kad mokinių 

skaičiaus mažėjimo tendencijos išliks. Mokinių skaičiaus kaitą lemia vidaus bei išorės gyventojų 

migracija, tam tikrų  mokymo įstaigų pasirinkimo tendencija ir kitos priežastys. 

 

2. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

 

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ugdymo paslaugas teikė 4 lopšeliai-darželiai, 1 

mokykla-darželis, 2 daugiafunkciai centrai, 4 ikimokyklinio ugdymo skyriai. 
Priešmokyklinis ugdymas teikiamas ikimokyklinio ugdymo mokyklose, bendrojo ugdymo 

mokyklose ir neformaliojo švietimo įstaigoje. Iš viso 2021–2022 m. m. Rokiškio rajono 

savivaldybėje ugdomi 194 priešmokyklinio amžiaus vaikų, tai sudaro 6,7 proc. visų mokinių. 

 

2 pav. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus kaita švietimo įstaigose 
 

 
 

Savivaldybėje ypatingas dėmesys skiriamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

paslaugų prieinamumui:  2019–2021 m. įsteigtos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės Rokiškio r. 

Juodupės lopšelyje-darželyje, Rokiškio mokykloje-darželyje „Ąžuoliukas“ ir priešmokyklinio 

ugdymo grupė Rokiškio r. Pandėlio gimnazijoje. 
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3. Mokymosi pasiekimai 

 

Akademinius mokinių pasiekimus atspindi nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 

(toliau – NMPP), pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (toliau – PUPP) ir valstybinių brandos 

egzaminų (toliau – VBE) rezultatai. 

 

3 lentelė. 2021 m. 4 kl. NMPP rezultatai 

Dalykas  Maksimalus 

galimas 

taškų 

skaičius 

Surinktų taškų vidurkis Surinktų taškų vidurkis 

(pilnai baigusių testą) 

Savivaldybės  Šalies Skirtumas  Savivaldybės  Šalies  Skirtumas  

Matematika  40 23,1 27,0 -3,9 24,2 27,5 -3,3 

Skaitymas  31 19,8 21,9 -2,1 20,0 22,0 -2,0 
Šaltinis. Nacionalinė švietimo agentūra 

 

4 lentelė. 2021 m. 8 kl. NMPP rezultatai 

Dalykas  Maksimalus 

galimas 

taškų 

skaičius 

Surinktų taškų vidurkis Surinktų taškų vidurkis 

(pilnai baigusių testą) 

Savivaldybės  Šalies Skirtumas  Savivaldybės  Šalies  Skirtumas  

Matematika  50 27,2 29,6 -2,4 27,3 30,0 -2,7 

Skaitymas  37 25,8 27,0 -1,2 25,8 27,1 -1,3 
Šaltinis. Nacionalinė švietimo agentūra 

 

3 ir 4 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad Savivaldybės 4 kl. ir 8 kl. NMPP rezultatai 

ženkliai žemesni už šalies rezultatus. 

 

5 lentelė. 2021 m. PUPP rezultatai 

Dalykas  Maksimalus 

galimas taškų 

skaičius 

Surinktų taškų vidurkis 

Savivaldybės Šalies Skirtumas 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

60 28,0 29,5 -1,5 

Matematika  45 21,4 25,0 -3,6 
Šaltinis. Nacionalinė švietimo agentūra 

 

Savivaldybės lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos PUPP rezultatų vidurkis 

kiekvienais metais kinta ir būna žemesnis už Lietuvos PUPP rezultatų vidurkį.  

Savivaldybės mokyklose per pastaruosius trejus metus mokinių, įgijusių pagrindinį 

išsilavinimą ir tais pačiais metais tęsiančių mokymąsi švietimo sistemoje, procentas – 97,5. 

Mokyklų rezultatus, pasiektus rengiant mokinius brandos egzaminams, darbo kokybę ir 

efektyvumą geriausiai parodo apibendrintas rodiklis, kuris gaunamas įvertinus egzaminus 

pasirinkusių abiturientų dalį ir egzaminų išlaikymo rezultatus. Analizuojant VBE rezultatus, 

akivaizdu, kad išlaikiusių egzaminų mokinių procentinė dalis kinta. Išlaikiusiųjų procentas kai kurių 

VBE nedaug skiriasi nuo Lietuvos atitinkamo rodiklio (pvz.,  lietuvių kalbos ir literatūros), šiek tiek 

aukštesnis – užsienio kalbos (rusų), geografijos, istorijos. 

 

6 lentelė. Išlaikytų VBE dalies kaita nuo laikytų VBE 

Egzamino 

pavadinimas 

Išlaikiusiųjų egzaminą dalis (proc.) 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Rokiškio r. Lietuva  Rokiškio r. Lietuva  Rokiškio r. Lietuva  

Lietuvių 90,17 90,62 90,05 89,23 91,93 91,36 



kalba ir 

literatūra 

Užsienio 

kalba (anglų) 

96,24 97,91 95,28 98,95 96,89 97,91 

Užsienio 

kalba (rusų) 

100 99,81 100 99,94 100 99,54 

Geografija  90 96,15 100 98,97 100 97,99 

Matematika  72,83 82,13 63,64 67,62 76,47 84,78 

Istorija  97,85 98,74 100 99,78 100 98,66 

Chemija  100 97,78 100 97,38 85,71 94,49 

Fizika  92,5 96,75 94,74 94,73 100 97,03 

Informacinės 

technologijos 

93,75 96,5 95,24 92,03 87,5 91,35 

Biologija  98,31 97,56 98,67 97,74 95,38 97,19 
Šaltinis. Nacionalinė švietimo agentūra 

 

86–100 įvertinimų VBE procentas kinta, daugumos VBE yra žemesnis už šalies procentą 

(išskyrus 2021 m. – geografijos, fizikos ir informacinių technologijų VBE). 

 

7 lentelė.VBE rezultatų kaita 

Egzamino 

pavadinimas 

Įvertinimas 86–100 (proc.) 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Rokiškio r. Lietuva  Rokiškio r. Lietuva  Rokiškio r. Lietuva  

Lietuvių 

kalba ir 

literatūra 

15,03 11,57 8,05 11,78 13,04 13,61 

Užsienio 

kalba (anglų) 

22,04 31,8 25 38,56 16,14 29,47 

Geografija  0 3,67 0 6,86 7,69 5,24 

Matematika  3,8 7,83 2,02 5,05 4,12 7,14 

Istorija  3,23 5,72 5,75 7,88 6,82 7,57 

Chemija  35,29 21,86 12,5 16,84 4,76 14,51 

Fizika  2,5 11,39 7,89 10,93 19,23 10,97 

Informacinės 

technologijos 

21,88 25,74 0 18,49 31,25 23,19 

Biologija  15,25 13,67 6,67 17,81 15,38 20,76 
Šaltinis. Nacionalinė švietimo agentūra 

 

8 lentelė. Aukščiausi VBE įvertinimai – 100 

Metai  Mokyklos pavadinimas Gauta įvertinimų 100 (skaičius) 

2019 Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija 12 

Rokiškio r. Obelių gimnazija 2 

Iš viso rajone 14 

2020 Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija 7 

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija 1 

Rokiškio r. Obelių gimnazija 2 

Iš viso rajone 10 

2021 Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija 10 

Rokiškio r. Pandėlio gimnazija 1 

Iš viso rajone 11 



2021 m. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos vienas abiturientas gavo 4 šimtukus 

(matematikos, informacinių technologijų, fizikos ir užsienio kalbos (anglų) VBE) ir vienas 

abiturientas 2 šimtukus (lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos (anglų) VBE). 

Vidurinį išsilavinimą per paskutiniuosius trejus metus įgijo ir atestatus gavo vidutiniškai 

93 proc. vidurinio ugdymo programą baigusių abiturientų. Pažymėtina, kad vidutiniškai apie 70 

proc. abiturientų tais pačiais mokslo metais per pastaruosius trejus metus tęsia mokslą švietimo 

sistemoje. 

2021 metais buvo organizuota 25 olimpiados, konkursai rajono mokiniams,  juose 

dalyvavo 558 rajono mokinių.  Kiti renginiai negalėjo vykti dėl šalyje paskelbto karantino. Į 

respublikinius olimpiadų ir konkursų etapus buvo pakviesti 42 dalyviai, 1 iš jų tapo respublikinės 

olimpiados prizininku, dar 2 buvo apdovanoti pagyrimo raštais.  Regioniniuose renginiuose rajonui 

atstovavo 5 mokiniai.  

 

4. Švietimo pagalba mokiniams 

 

9 lentelė. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kaita 

Metai  2019 2020 2021 

Mokinių skaičius 2907 2752 2722 

Mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, skaičius 

(dalis, proc.). 

505 (17,4 proc.  ) 

 

483 (17,6 proc.) 

 

488 (17,9 proc.) 

 

Mokinių, turinčių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų, skaičius 

(dalis, proc.) 

194 (38,4 proc.) 

 

169 (35,0 proc.) 

 

160 (32,8 proc.) 

 

Mokinių, turinčių bendrųjų 

mokymosi sutrikimų, skaičius 

(dalis, proc.). 

43 (8,5 proc.) 

 

37 (7,7 proc.) 

 

46 (9,4 proc.) 

 

Mokinių, turinčių kompleksinių 

sutrikimų, skaičius (dalis, proc.). 

139 (27,5 proc.) 143 (29,6 proc.) 144 (29,5 proc.) 

Šaltinis. Švietimo valdymo informacinė sistema 

 

Mokiniams teikiama kvalifikuotų specialistų socialinė pedagogine ir specialioji švietimo 

pagalba. Specialiųjų pedagogų, psichologų, socialinių pedagogų poreikis mokyklose kasmet auga. 

2021–2022 m. m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 2 logopedai, 9 specialieji 

pedagogai, 3 psichologai, 9 socialiniai pedagogai. Daugėja mokinių, kuriems pamokų metu 

reikalinga mokytojo padėjėjo pagalba. Lyginant 2021–2022 m. m. su 2020–2021 m. m., mokytojų 

padėjėjų skaičius išaugo nuo 13 iki 23. Ypatingai šiuo metu mokyklose trūksta psichologų (70 proc. 

mokyklų neturi psichologo), todėl daugumoje mokyklų psichologinę pagalbą teikia Rokiškio rajono 

savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – PPT) psichologai. 

PPT teikia reikiamą pagalbą mokyklų bendruomenėms (mokiniams, mokytojams, mokinių 

tėvams (globėjams), administracijai) ir kitiems šių paslaugų gavėjams. PPT suteiktos paslaugos 

2021 metais nurodytos 10 ir 11 lentelėse. 

 

10 lentelė. Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 

paslaugos 

Konsultacijų gavėjai Konsultacijų skaičius 

Mokiniai 755 

Mokytojai 81 

Mokyklos administracijos atstovai 31 

Švietimo pagalbos specialistai 180 

Tėvai / įstatyminiai vaiko atstovai 755 



Savivaldybės (steigėjo) administracijos atstovai 21 

Socialiniai partneriai 15 
Šaltinis. Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba 

 

11 lentelė. Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 

paslaugos 

PPT specialisto 

pareigybės 

pavadinimas 

PPT Mokykloje 

Konsultacijų / pratybų skaičius 

(mokiniams ir tėvams) 

Mokinių 

skaičius 

Konsultacijų / 

pratybų skaičius 

Psichologas 695 119 168 

Socialinis pedagogas 309 27 77 

Specialusis pedagogas 408 - - 

Logopedas 426 - - 
Šaltinis. Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba 

 

5. Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimas 

 

12 lentelė. Neformalusis vaikų švietimas 

Eil. 

Nr. 

Mokinių dalyvavimas 

neformaliojo vaikų 

švietimo (NVŠ) veikloje 

NVŠ programų teikėjas 

Mokslo metai 

2019–

2020  

2020–

2021 

2021–

2022 

1. Dalyvauja neformaliojo 

vaikų švietimo 

programose (skaičius ir 

proc. nuo bendro mokinių 

skaičiaus) 

Neformaliojo švietimo 

įstaigos ir neformaliojo 

švietimo skyriai 

322 

(11,08) 

387 

(14,06) 

383 

(14,08) 

2. Dalyvauja formalųjį 

švietimą papildančio 

ugdymo programose 

(skaičius ir proc. nuo 

bendro mokinių 

skaičiaus) 

Neformaliojo švietimo 

įstaigos ir neformaliojo 

švietimo skyriai 

763 

(26,25) 

608 

(22,09) 

613 

(22,54) 

3. Lanko NVŠ užsiėmimus 

bendrojo ugdymo 

mokykloje (skaičius ir 

proc. nuo bendro mokinių 

skaičiaus) 

Bendrojo ugdymo 

mokyklos 

298 

(10,25) 

1181 

(42,99) 

968 

(35,59) 

4. Dalyvauja NVŠ 

programose, kurių NVŠ 

finansavimo pobūdis 

NVŠ tikslinis 

finansavimas (skaičius ir 

proc. nuo bendro mokinių 

skaičiaus) 

Visi neformaliojo vaikų 

švietimo teikėjai, 

turintys teisę vykdyti 

švietimo veiklą (pvz., 

laisvieji mokytojai, 

NVO, VŠĮ ir kt.), 

išskyrus bendrojo 

ugdymo mokyklas 

781 

(26,87) 

691 

(25,11) 

840 

(30,88) 

Iš viso bendrojo ugdymo mokyklose mokinių  2907 2752 2722 

Šaltinis. Švietimo ir sporto skyrius 

 



 Neformalusis vaikų švietimas padeda vaikams įgyti kompetencijų, būtinų asmeniniam, 

visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui, kurios turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui 

(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje, 

visuomenėje bei įsitvirtinti darbo rinkoje. 

 Pagal Rokiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų kokybės 

užtikrinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. 

sprendimu Nr. TS-40, Savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigose prasidėjo veiklos įsivertinimo 

ir išorės vertinimo procesai, skirti neformaliojo švietimo kokybei tobulinti. Nacionalinė švietimo 

agentūra atliko 1 Savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigos – Rokiškio r. Pandėlio universalaus 

daugiafunkcio centro išorės vertinimą, kurio metu 5 veiklos sritys buvo įvertintos aukštu lygiu, o 3 

– vidutinišku lygiu. 

 2021 m. visos neformaliojo švietimo įstaigos ir neformaliojo švietimo skyriai atliko veiklos 

įsivertinimą, kurio metu identifikavo stipriausius mokyklos veiklos aspektus ir problemas. 

 Neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinime dalyvauja ir yra labai svarbios šios pagrindinės 

neformaliojo vaikų švietimo teikėjų grupės: 4 neformaliojo švietimo įstaigos, 3 neformaliojo 

švietimo skyriai, 10 bendrojo ugdymo mokyklų ir tikslinio NVŠ finansavimo teikėjai – laisvieji 

mokytojai, NVO, VŠĮ ir kiti, kurie vykdo akredituotas programas ir kurių finansavimo šaltinis –  

valstybės biudžeto lėšos, skirtos neformaliajam vaikų švietimui. 

Neformaliojo švietimo įstaigos vykdo šias programas: 

 Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla vykdo pradinio muzikinio ir šokio formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo ir pagrindinio muzikinio ir šokio formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programas; ankstyvojo muzikinio, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo, 

trumpalaikės muzikinio ir meninės saviraiškos programas; profesinės linkmės muzikinio ir šokio 

ugdymo modulius. 

 Rokiškio jaunimo centras vykdo pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programą, pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą bei neformaliojo 

vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas. 

Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras vykdo formalųjį švietimą papildančio 

sportinio ugdymo ir neformaliojo sportinio ugdymo programas. 

 Rokiškio r. Pandėlio universalus daugiafunkcis centras vykdo dailės, muzikos, dainavimo, 

šokio neformaliojo vaikų švietimo programas. 

 Įgyvendinus projektą „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio 

rajone“ (Nr. 09.1.3.-CPVA-R-725-51-0006) ir šio projekto veiklas, kurios neformaliojo švietimo 

mokyklose padidino veiklų kokybę, įvairovę, bei pagerino ugdymo aplinką: 

 -Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre atnaujinta sporto salė ir kitos patalpos, 

įrengta šachmatų ir sveikos gyvensenos klasė. Atnaujinta kompiuterinė įranga, baldai, sporto 

priemonės. 

 -Rokiškio jaunimo centre atnaujintos patalpos, kuriose vykdomi dailės (tapybos, galerijos), 

technologijų užsiėmimai bei keramikos užsiėmimai. Atnaujinta kompiuterinė įranga, baldai, kitos 

priemonės. 

 -Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos choreografijos skyriuje suremontuota šokio 

klasė ir pritaikyta audiovizualinių menų laboratorijos veiklai, įrengta vaizdo įrašų peržiūrėjimo 

patalpa, atliktas 2 šokių salių dalinis remontas. Atnaujinta kompiuterinė įranga, muzikos 

instrumentai, baldai. 

 -Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje sutvarkytos 2 solfedžio klasės ir 

pritaikytos fonotekos ir kompiuterių klasei, darbui su įvairiomis kompiuterinėmis programomis. 

Atnaujinta kompiuterinė įranga, muzikos instrumentai, baldai. 

Neformaliojo švietimo skyriai vykdo šias programas: 

 Rokiškio r. Juodupės gimnazijos neformaliojo švietimo skyrius vykdo pradinio ir 

pagrindinio muzikinio, pradinio dailės ir šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas 

bei neformaliojo vaikų švietimo programas (šiuolaikinio šokio, savigynos sporto, tinklinio ir kt.). 



 Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos neformaliojo švietimo skyrius vykdo 

pradinio ir pagrindinio šokio, pradinio muzikinio, dailės ir teatro formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programas bei neformaliojo vaikų švietimo programas. 

 Rokiškio r. Obelių gimnazijos neformaliojo švietimo skyrius vykdo tapybos, keramikos, 

vokalo ugdymo ir instrumentalistų (elektriniai vargonėliai, smuikas) neformaliojo vaikų švietimo 

programas. 

 Mokiniai lanko bendrojo ugdymo mokyklų neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus 

(būrelius), kurie vyksta visose rajono mokyklose. Mokyklose vykdomų būrelių ugdymo kryptys 

labai įvairios – gamta, ekologija, pilietiškumo ugdymas, techninė kūryba, informacinės 

technologijos, etnokultūra, turizmas ir kt.  

 Mokiniai dalyvauja tikslinėse NVŠ programose, kurių paskirtis – plėtoti neformalųjį vaikų 

švietimą, siekiant didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą savivaldybės teritorijoje. NVŠ 

teikėjai – laisvieji mokytojai, NVO, VŠĮ ir kt. vykdo įvairių krypčių neformaliojo vaikų švietimo 

programas. Iki 40 proc. vykdomų programų iš dalies arba pilnai atitinka savivaldybės nustatytą 

prioritetinę programos ugdymo kryptį – techninė kūryba ir technologijos, skatinančios gamtos 

mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas. 

Rokiškio jaunimo centras vykdo mobilų darbą su jaunimu. Mobilus darbas vykdomas 5 

kaimiškose vietovėse, kurios labiausiai nutolusios nuo rajono centro (Juodupėje, Kriaunose, 

Lašuose, Kazliškyje, Duokiškyje, Panemunyje). Tokiu būdu siekiama gerinti vaikų ir jaunimo 

laisvalaikio užimtumą kaimiškose vietovėse. 2021 m., vykdant mobilų darbą, veiklose dalyvavo 

154 unikalūs lankytojai, pastovių lankytojų – 40. Lyginant su 2020 m. unikalių lankytojų skaičius 

padidėjo 80 proc. Mobiliojo darbo su jaunimu veiklai įgyvendinti iš Jaunimo reikalų departamento 

buvo skirta 16000,00 Eur, iš Rokiškio rajono savivaldybės administracijos biudžeto buvo skirta 

1600,00 Eur. 

 

6. Mokinių vasaros poilsio organizavimas 

 

 Savivaldybė kasmet skiria lėšas Vaikų ir jaunimo socializacijos programai, kurios lėšomis 

finansuojamos vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos. Kiekvienais metais vasaros ir kitų atostogų metu 

dalyvauja iki 30 proc. vaikų ir jaunimo iki 18 metų. Veikia 2 turistinės bazės (Rokiškio jaunimo 

centro turistinė bazė Žiobiškyje ir Jūžintų seniūnijos turistinė bazė Žiukeliškėse). 

 2021 m. Rokiškio rajono savivaldybės „Vaikų ir jaunimo socializacijos“ programos 

lėšomis (20000,00 Eur – valstybės lėšos; 20000,00 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos) buvo 

finansuotos ir veikė 23 vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stovyklos, kuriose dalyvavo 872 (31,68 

proc. nuo visų mokinių skaičiaus) mokinių, iš jų 215 – iš socialiai remtinų šeimų ir 40 globojamų ar 

turinčių negalę vaikų. Stovyklas organizavo švietimo, kultūros įstaigos bei nevyriausybinės 

organizacijos. 

7. Švietimo įstaigose įgyvendinami projektai 

 

13 lentelė. Švietimo įstaigose įgyvendinami projektai 

Švietimo įstaiga Projekto pavadinimas Lėšos 

(Eur) 

Pastabos  

 
Rokiškio Juozo Tumo- 

Vaižganto gimnazija 

„Erasmus+“ projektas 

 „Senos vietos – naujos 

erdvės“ 

(„Old places – new 

spaces“) 

36452,00 Įgyvendinimo laikotarpis: 2019–
2022 m.  

Šalys partnerės: Latvija, Slovakija, 

Turkija. 

Rokiškio Juozo Tumo-

Vaižganto gimnazija  

„Erasmus+“ 

Strateginių partnerysčių  

bendrojo ugdymo srityje 

projektas Nr. 2019-1-CZ01-

KA201-061232 „ZOOM 

MEDIA“ 

16879,00 Įgyvendinimo laikotarpis: 2019–

2022 m. 

Šalys partnerės: Lietuva, Turkija, 

Čekija, Italija, Anglija ir Graikija. 



Rokiškio r. Pandėlio 

gimnazija 

„Finansinių ir verslumo 

įgūdžių lavinimas ugdant 

aktyvų pilietį“ 

Nr. 2018-1-IT02-KA229-

04826040_ 4 

34063,00  Įgyvendinimo laikotarpis: 

2018–2021 m. 

Šalys partnerės: Italija, Ispanija, 

Kroatija, Makedonija, Vengrija. 

Rokiškio Juozo 

Tūbelio progimnazija 

Projektas „Muzikai nereikia 

kalbų“ („Music does not 

need to know any 

languages“) 

Nr. 2018-1-PL-01-KA229-

051073-5 

19 748,00  Įgyvendinimo laikotarpis: 2018–

2021 m. 

Projekto koordinatorius – Lenkija.  

Šalys partnerės: Kroatija, Estija, 

Bulgarija, Lietuva.  

Rokiškio Juozo 

Tūbelio progimnazija 

Projektas „Aš rašau, nes aš 

taip pat esu rašytojas“ („I 

write, because I am a writer 

too“) 

 Nr. 2018-1-TR01-KA229-

060093_4 

12432,80  Įgyvendinimo laikotarpis: 

2018–2021 m. 

Projekto koordinatorius Turkija. 

Šalys partnerės: Lenkija, Rumunija. 

 

Rokiškio Juozo 

Tūbelio progimnazija 

„Erasmus+“ projektas 

„STEAM mokykla“  

Nr. 2020-1-LT01-KA101-

077542 

21737,00  Įgyvendinimo laikotarpis: 

2020–2022 m. 

Kvalifikacijos tobulinimo kursai (10 

mobilumų).  

Rokiškio Senamiesčio 

progimnazija 

„Erasmus+“ projektas 

,,Mokinių motyvaciją 

skatinantys metodai 

integruojant anglų kalbos ir 

kitų dalykų mokymą“ 

Nr. 2019-1-LT01-KA101-

060172 

18856,00  Įgyvendinimo laikotarpis: 2019–

2021 m. 

Šalys partnerės: Ispanija, Malta, 

Latvija. 

Rokiškio Senamiesčio 

progimnazija 

„Erasmus+“ projektas 

„Kūrybiškumas užsienio 

kalbų mokyme“ Nr. 2021-

2-LT01-KA122-SCH-

000041918  

8437,00  Įgyvendinimo laikotarpis: 2022– 

2023 m. 

Šalys partnerės: Italija, Danija. 

Rokiškio lopšelis-

darželis ,,Varpelis“ 

„Erasmus+“ projektas  

„Veiksmingi ir inovatyvūs 

požiūriai  į ankstyvą vaikų 

ugdymą“ 

(„Effective and Innovative 

Applications in Early 

Childhood Education“) Nr. 

2020-1-TR01-KA229-

094127_5 

19839,00  Įgyvendinimo laikotarpis: 2020 – 

2023 m. 

Šalys partnerės: Italija, Portugalija, 

Lietuva, Rumunija, Turkija. 

 

Rokiškio lopšelis-

darželis ,,Varpelis“ 

„Erasmus+“ projektas  

„Būkite sąmoningi 

mokydamiesi lauke, iš 

naujo sužinokite ir vėl 

atraskite smalsumą ir ryšį“ 

(„Be-aware Re-aware and 

Re-discover curiosity and 

connection in education 

through outdoor learning“) 

Nr. 2020-1-LT01-KA226-

SCH-094825 

76840,00  Įgyvendinimo laikotarpis: 2021–  

2022 m. 

Šalys partnerės: Italija, Kroatija, 

Latvija, Graikija, Turkija. 

 

Rokiškio lopšelis-

darželis ,,Varpelis“ 

„Erasmus+“ projektas 

„Universaliojo dizaino 

taikymas ikimokykliniame 

ugdyme“  

7078,00  

 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2022–  

2023 m. 

Šalys partnerės: Kipras, Italija. 



Nr. 2021-2-LT01-KA122-

SCH-000042116 

Rokiškio lopšelis-

darželis „Pumpurėlis“ 

ESFA finansuojamas 

projektas „Keliaukim kartu 

spalvingu emocijų taku 

(K2SET)“ 
Nr.  09.2.1-ESFA-K-728-

02-0031 

 

91411,78  

 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019–  

2022 m. 

Projekto partneriai: 

Rokiškio lopšelis-darželis 

„Nykštukas“, Rokiškio mokykla-

darželis „Ąžuoliukas“, Rokiškio r. 

Panemunėlio mokykla-daugiafunkcis 

centras, Rokiškio rajono 

savivaldybės švietimo centras,  

Vilniaus lopšelis-darželis 

„Atžalėlės“. 

Rokiškio mokykla-

darželis Ąžuoliukas“ 

„Erasmus+“ projektas 

„Mažieji mokslininkai stato 

ir kuria Europą“ 

(„Little Scientists Building 

and Design Europe“) 

 

28585,00 Įgyvendinimo laikotarpis: 2017–

2020 m. 

Pagrindinis vykdytojas – 

Nyderlandai, kiti partneriai – Italija, 

Graikija, Švedija, Šiaurės Airija, 

Vokietija, Rumunija.  

Šaltinis. Švietimo įstaigos 

 

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija įgyvendino projektą ,,Kokybės krepšelis“, 

kurio metu įsisavinta 62992,00 Eur. Įrengtos ir aprūpintos naujausiomis šiuolaikinėmis ugdymo 

priemonėmis: Informacinių technologijų laboratorija, Edukacinio kino klasė, Tylos ir nusiraminimo 

kambarys, relaksacijos erdvė socialinio pedagogo kabinete, specialiojo pedagogo ir logopedo 

kabinetas, atnaujintas biologijos kabinetas, žaidimų kambarys pradinių klasių mokiniams. Vesdami 

pamokas bei organizuodami kitas ugdymo veiklas visų dalykų 1–4g kl. mokytojai sėkmingai 

naudoja Mozabook programą, kuri sudaro galimybes mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą 3D 

formatu. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių bei elgesio ir emocijų sutrikimų, 

individualią pagalbą pagal poreikius nuolat teikia pagalbos mokiniui specialistai Tylos bei 

nusiraminimo kambaryje, socialinio pedagogo kabinete įrengtoje relaksacijos erdvėje, specialiojo 

pedagogo ir logopedo kabinete naudojant įvairias šiuolaikiškas relaksacijos priemones. 

 

8. Mokytojai 

 

Švietimo sistemos gebėjimą padėti vaikams ir jaunuoliams pasirengti ateityje gyventi 

prisitaikant prie sparčios socialinės, ekonominės ir kultūrinės kaitos lemia mokytojų pajėgumas 

suvokti visuomenės poreikius ir su išsilavinimu siejamus lūkesčius. Todėl viena svarbiausių 

švietimo kokybės sąlygų yra mokytojų dalykinė ir profesinė kompetencija. Švietimo valdymo 

informacinės sistemos duomenimis, 2021–2022 m. m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 

dirbo 250 pedagoginių darbuotojų (2019–2020 m. m. – 337 pedagoginių darbuotojų). Per 

pastaruosius 3 metus pedagoginio darbuotojų sumažėjo apie 26 proc., tačiau pagerėjo mokytojų 

kvalifikacinė sudėtis. Iš viso atestuotų mokytojų 2020–2021 m. m. mokyklose dirbo 246, tai sudaro 

92,8 proc. nuo visų mokyklose dirbančių mokytojų. 

 

14 lentelė. Aukštos kvalifikacijos mokytojų dalis 

Mokslo metai 2018–2019 2019–2020 2020–2021 

Savivaldybėje 49,36 proc. 50,85 proc. 50,77 proc. 

Šalyje  42,61 proc. 42,90 proc. 42,89 proc. 
 Šaltinis. Švietimo valdymo informacinė sistema 

  

 Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių aukštos kvalifikacijos mokytojų dalis 

yra vidutiniškai apie 7,5 proc. didesnė nei šalies mokyklose dirbančių tokios kvalifikacijos 

mokytojų. 



15 lentelė. Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo 

ugdymo mokyklose 

Vidutinis 

vienam 

mokytojui 

tenkantis 

mokinių 

skaičius 

2018–2019 m. m. 2019–2020 m. m.  2020–2021 m. m. 

Savivaldybėje  Šalyje  Savivaldybėje  Šalyje  Savivaldybėje  Šalyje  

10,03 11,66 10,01 11,78 10,80 12,22 

Šaltinis. Švietimo valdymo informacinė sistema 

 

Kiekvienais metais mažėjantis mokinių skaičius Savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose turi tiesioginę įtaką vienai sąlyginei mokytojų pareigybei tenkančių mokinių skaičiui. 

Nors vidutinis vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius Savivaldybėje per pastaruosius trejus 

metus neženkliai kito (2020–2021  m. m. padidėjo), tačiau nuo šalies vidurkio atsilieka.  

 

16 lentelė. Mokytojų, turinčių 1 arba didesnį etatą, dalis 

Mokslo metai 2018–2019   2019–2020  2020–2021   

Savivaldybėje 10,58 proc. 28,47 proc. 31,54 proc. 

Šalyje  31,39 proc. 48,15 proc. 51,54 proc. 
Šaltinis. Švietimo valdymo informacinė sistema 

 

Nors per pastaruosius trejus metus mokytojų, turinčių 1 arba didesnį etatą, dalis 

Savivaldybėje didėjo, tačiau šis rodiklis yra ženkliai žemesnis už šalies vidurkį. 

 

17 lentelė. Daugiau kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą turinčių darbuotojų dalis 

Mokslo metai 2018–2019 2019–2020 2020–2021 

Savivaldybėje  97,76 proc. 98,98 proc. 98,85 proc. 

Šalyje  95,17 proc. 96,34 proc. 95,26 proc. 
Šaltinis. Švietimo valdymo informacinė sistema 

 

18 lentelė. Vidutinis mokytojų ir švietimo įstaigų vadovų amžius 

Metai  2018 2019 2020 

Mokytojai 52,24 m. 52,87 m. 53,38 m. 

Vadovai  52,50 m. 53,50 m. 54,10 m. 
Šaltinis. Švietimo valdymo informacinė sistema 

 

Lyginant su 2018–2019 m. m., padidėjo Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 

dirbančių pensijinio amžiaus mokytojų skaičius. 2018–2019 m. m. pradžioje Savivaldybės 

mokyklose dirbo 21, t.y. 6,73 proc. pensijinio amžiaus mokytojų, 2020–2021 m. m. tokių mokytojų 

buvo 24 ir tai sudarė 9,23 proc. 

Pastaraisiais metais stebima Savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų 

senėjimo tendencija, todėl siekiant stiprinti Savivaldybės pedagoginę bendruomenę bei užtikrinti 

personalo pakankamumą ateityje, būtinas naujų specialistų pritraukimas į Savivaldybės švietimo 

įstaigas. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. TS-259 „Dėl 

Specialistų pritraukimo į Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ buvo patvirtintas Specialistų pritraukimo į Rokiškio rajono savivaldybės švietimo 

įstaigas tvarkos aprašas. Šis aprašas nustato finansines priemones trūkstamos kvalifikacijos 

specialistų pritraukimui dirbti Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose ir finansinių 

priemonių skyrimo tvarką, siekiant užtikrinti kokybiškas ir prieinamas švietimo sektoriaus 

paslaugas. Finansinės priemonės skiriamos – bendrojo ugdymo mokytojams, specialiesiems 

pedagogams, socialiniams pedagogams, neformaliojo švietimo mokytojams, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojams, psichologams, treneriams įsidarbinantiems įstaigose ir 



įsikuriantiems Rokiškio rajono savivaldybėje bei dirbantiems Rokiškio rajono savivaldybės 

švietimo įstaigose. 

Mokytojų kompetencija ir kvalifikacijos tobulinimas daro didelę įtaką mokinių 

pasiekimams ir pažangai, asmenybės ūgčiai, saviraiškiam dalyvavimui, dialogiškam ir 

tyrinėjančiam ugdymui. Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras (toliau – Švietimo centras) 

organizuoja įvairius mokymus, vykdo projektinę veiklą, susijusią su mokytoju kompetencijų 

tobulinimu, atsižvelgiant į šiandienos aktualijas. Švietimo centras planuodamas metų veiklas, 

atlieka poreikių nustatymo apklausas ir atsižvelgdamas į jas siūlo mokykloms aktualias 

kvalifikacijos tobulinimo temas bei kryptis pedagoginiams darbuotojams. 

 

18 lentelė. Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro renginiai 

Metai  2019 2020 2021 

Renginių skaičius 211 249 230 

Valandų skaičius 1664 2456 2197 

Dalyvių skaičius 4473 5267 4751 
Šaltinis. Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras 

 

Atsižvelgus į konkrečių mokyklų įsivertinimo ir išorinio vertinimo rezultatų duomenis ir 

rekomendacijas, mokyklų kvalifikacijos tobulinimo planus, yra rengiamos ir siūlomos kvalifikacijos 

tobulinimo programos mokyklų bendruomenėms, vyksta rajono mokytojų  dalykininkų kolegialus 

dalijimasis patirtimi, dalyvavimas mokinių olimpiadų / konkursų vertinimo komisijose, bendros 

projektinės veiklos. Įgyvendinant kvalifikacijos tobulinimo programas didelis dėmesys buvo 

skiriamas pedagogų skaitmeninio raštingumo kompetencijų ugdymui. Dalyviai gilino žinias 

informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugumo, skaitmeninio 

mokymo ir mokymosi, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimo srityse. Kitos programos 

skirtos į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimui ir mokinių skirtybių suvokimui, 

atpažinimui ir panaudojimui siekiant jo pažangos. Sudarytos sąlygos įvairių dalykų mokytojams 

praktikams, švietimo įstaigų vadovams ir kitiems specialistams dalintis patirtimi, tapti 

reflektuojančiais praktikais. Sąmoningas ir kryptingas mokymasis vyksta įvairių dalykų rajono 

mokytojų metodiniuose būreliuose. Mokytojai mokosi drauge ir vieni iš kitų, integruoja geriausias 

patirtis į savo veiklas. Vyksta pasitarimai, kuriuose mokytojai dalinasi savo patirtimi, sumanymais. 

2021 metais mokytojai diskutavo apie atnaujinamą ugdymo turinį, jo aktualumą, įgyvendinimą, apie 

įtraukųjį ugdymą bendrojo ugdymo mokyklose, olimpiadų vykdymą. Atsižvelgiant į Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos parengtą 2021–2024 m. įtraukties veiksmų planą buvo parengtos 4 

kvalifikacijos tobulinimo programos atliepiančios trečiojo kvalifikacijos tobulinimo prioriteto 

„Vadovavimo ir lyderystės ugdymo / mokymo procesui ir švietimo įstaigai kompetencijų 

tobulinimas“ kryptį „Mokyklos bendruomenės telkimas įgyvendinant įtraukties principą švietime“. 

Programos buvo skirtos socialinių emocinių kompetencijų ugdymui per menus, muziką, sportą, 

bendravimą, užsienio kalbų (anglų) gebėjimų ugdymui, verslumo kompetencijų ugdymui, 

psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimui, bendrųjų gebėjimų ugdymui, istorinių 

žinių gilinimui. 

 

19 lentelė. 2021 m. Švietimo centro vykdyti projektai  
Eil. 

Nr. 

Projektas  Lėšos  Pastabos  

 

1. Lietuvos Latvijos 

bendradarbiavimo per sieną 

programos projektas LLI  

Nr. 425 „Octopus“ 

2020–2023 m. 

98097,36 Eur 

 

Projektu siekiame sudaryti lygias galimybes 

rajono socialiai pažeidžiamų grupių 

asmenims stiprinti  įgūdžius ir gebėjimus, 

įtraukiant į užimtumą skatinančias veiklas:  

psichologines paskaitas, edukacinius ir 

integracinius užsiėmimus, skatinančius tokių 

asmenų savarankiškumą, savivertę ir 

aktyvesnę integraciją į visuomenę. Iš projekto 



lėšų  remontuojama Rokiškio rajono 

savivaldybės švietimo centro mokymų klasė, 

biblioteka, sudaromos sąlygos į mokymų 

patalpas patekti žmonėms su negalia, 

atnaujinama kompiuterinė technika. Projekto 

partneriai: Biržų, Plungės, Jelgavos centrai.   

2. ESFA finansuojamas projektas 

„Kūrybinės amatų dirbtuvės“ 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-

0355 (VVG) 

2020–2021 m. 

43022, 60 Eur 

 

Mokymai skirti ekonomiškai neaktyviems, 

socialinę atskirtį patiriantiems asmenims:  

Kūrybinės amatų dirbtuvės; Vilnos vėlimo 

amato mokymai; Karoliukų vėrimo amato 

mokymai; Tapybos amato mokymai. 

3. ESFA finansuojamas projektas 

„Rokiškio rajono vaikų sveiko ir 

aktyvaus gyvenimo būdo 

skatinimas“ Nr. 08.4.2-ESFA-

K-629-02-0002 

2019–2022 m. 

100280,15 Eur 

 

Projekte planuojamos veiklos stiprinančios 

vaikų  psichinę sveikatą per menines, 

pažintines, informacines ir kūrybines veiklas 

(meno terapijos studijas, dekoravimo 

kūrybines dirbtuves, muges, stiprinančias 

vaikų psichinę sveikatą),  fizinį aktyvumą 

skatinti per patrauklias, aktyvias laisvalaikio 

užimtumo formas (plaukimo ir vandens 

aerobikos, zumbos kursus, patyrimines 

orientacines varžybas) .  Projekto veiklose 

sudalyvaus 1100 unikalių dalyvių (25 proc.) 

Rokiškio rajono savivaldybės vaikų iki 18 m. 

amžiaus. Projekto partneris Rokiškio rajono 

savivaldybės administracijos švietimo ir 

sporto skyrius, asociacija „Veiklus pilietis“. 

4. Sporto rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamas sporto projektas  

Nr. SRFFAV-2020-1-0080 

„Sportas – bendrystei, sveikatai, 

tobulėjimui“ 

2020–2021 m. 

18116,38 Eur 

 

Projekto lėšomis organizuojami mokymai 

pradinių klasių ir kūno kultūros mokytojams, 

senjorams apie fizinio aktyvumo svarbą, 

mankštos, dviejų dienų stovyklėlės. 

5. „Erasmus+“ KA1 programos 

projektas „Suaugusiųjų švietėjų 

kompetencijų tobulinimas 

siekiant teikiamų paslaugų 

kokybės ir prieinamumo 

didinimo“ Nr. 2019-1-LT01-

KA104-060221 

2019–2022 m. 

22774,00 Eur 

 

Projekto tikslas per bendras veiklas stiprinti 

bendradarbiavimą su neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo  paslaugas teikiančių 

institucijų atstovais. Pasidalinti darbo 

patirtimi su kolegomis iš Prancūzijos, 

Suomijos, Kroatijos. Projekto partneriai: 

Rokiškio krašto muziejus, Rokiškio rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 

asociacija „Veiklus pilietis“. 

6.  Rokiškio rajono VVG projektas 

Nr. LEADER-19.2–SAVA-3.1. 

„Tapk gidu“ 

2021–2022 m. 

8999,57 Eur Vyko 258 val. trukmės „Gidų rengimo 

mokymai“. Mokymus baigė ir gido 

pažymėjimus gavo 12 rajono bendruomenės 

narių, kurie galės vesti ekskursijas. Vyksta 

anglų kalbos kursai. 

7. „Erasmus+“ 1 pagrindinio 

veiksmo suaugusiųjų švietimo 

mobilumo projekto 

finansavimas 

2021–2028 m. 

86760,00 Eur 

 

Besimokančių suaugusiųjų mobilumams 

finansuoti. Projekto partneriai: Rokiškio 

krašto muziejus, Rokiškio J.Keliuočio 

biblioteka, Rokiškio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras, Rokiškio 

baseinas, asociacija „Veiklus pilietis“. 

8. Programa „Pagalba ir 

prevencija, grįsta abipusiu 

pasitikėjimu“ finansuojama 

Rokiškio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo 

960,00 Eur Vyko mokymai apie smurto šeimoje 

priežastis ir psichotropinių medžiagų 

vartojimo prevenciją. 



specialiosios programos 

2021 m. 

9. Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo programų atrankos 

konkurso programa „Lyderystė 

švietime“ 

2021 m. 

2000,00 Eur Nagrinėtos šios temos: „Personalo 

administravimas“, „Vidaus kontrolės 

ataskaitos ir praktiniai patarimai“ bei 

„Pokyčių valdymas ir lyderystė“.  

 

9. Materialieji švietimo įstaigų ištekliai ir infrastruktūros būklė 

 

20 lentelė. 2019–2021 metų Rokiškio rajono savivaldybės švietimo finansiniai rodikliai 

 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Savivaldybės lėšos, skirtos švietimui 

(iš viso suma eurais, procentas nuo 

visų Savivaldybės biudžeto lėšų) 

14.604.640 Eur 

44,62 proc. 

15.660.720 Eur 

45,55 proc. 

16.589.690 Eur 

44,46 proc. 

Mokymo lėšos  6.338.820 Eur 6.894.500 Eur 7.464.800 Eur 

Vidutiniškai vienam mokiniui 

tenkančios Savivaldybės lėšos  

1353,9 Eur 1413,32 Eur 1354,11 Eur 

Vidutiniškai vienam mokiniui 

tenkančios Mokymo lėšos  

1852,71 Eur 1987,94 Eur 2049,43 Eur 

 

2019–2021 metų laikotarpiu Savivaldybės skiriamos lėšos švietimui kasmet didėjo apie 1 

mln. eurų. Pagrindinė priežastis lėmusi augimą buvo padidėjęs minimalus mėnesinis darbo 

užmokestis ir darbo užmokesčio padidėjimas mokytojams (2020 m. augimas šiek tiek didesnis dėl 

40 proc. padidėjusio mėnesinio darbo užmokesčio ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojams). 

Nors mokinių skaičius kiekvienais metais mažėjo, tačiau Mokymo lėšos augo (dėl mokytojų darbo 

užmokesčio padidėjimo ir maža dalimi dėl lėšų skyrimo skaitmeniniui turiniui įsigyti bei 

konsultacijoms mokiniams, siekiant likviduoti mokymosi atsilikimus dėl nuotolinio mokymo). 

Vidutiniškai Savivaldybės skiriamos lėšos vienam mokiniui per 3 metų laikotarpį nepakito, nes dėl 

tinklo pertvarkos efektyvesnis tapo administravimas, mažiau reikėjo skirti lėšų „tuščioms“ mokymo 

vietoms išlaikyti bei pastatų priežiūrai.  

2020–2021 m. atliktas einamasis dalies vidaus patalpų remontas Rokiškio Senamiesčio 

progimnazijoje, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos pastate (esančiame Taikos g. 17), 

Rokiškio r. Juodupės gimnazijoje, Rokiškio r. Juodupės lopšelyje-darželyje, Rokiškio lopšelyje-

darželyje „Nykštukas“, Rokiškio r. Obelių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

skyriuje, Rokiškio lopšelyje-darželyje „Varpelis“, Rokiškio lopšelyje-darželyje ,,Pumpurėlis“, 

Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Kavoliškio skyriuje, Rokiškio r. Panemunėlio 

mokykloje-daugiafunkciame centre, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje, Rokiškio pagrindinėje 

mokykloje, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centre, kad šios įstaigos atitiktų higienos normas 

bei Bendrosios sveikatos saugos reikalavimus. Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre atlikti 

šaudyklos kulkų gaudytuvų ir persirengimo patalpų remonto darbai.  

Įgyvendinamas projektas ,,Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Rokiškio Juozo 

Tumo-Vaižganto gimnazijoje (M. Riomerio g. 1, Rokiškis)“, kurio rangos darbų vertė yra 72 212,80 

Eur su PVM. Panaudotos rangos darbams lėšos yra 64991,52 Eur su PVM (iš kurių, Klimato kaitos 

programos lėšos – 51993,22 Eur ir savivaldybės lėšos – 12998,30 Eur). 

Pagal Valstybės investicijų programą 2020 gautos lėšos panaudotos: 

-projektui „Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos pastato modernizavimas“ – 93,0 tūkst. 

Eur; 

-Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro ledo ritulio aikštelės stoginės rangos 

darbams – 60,0 tūkst. Eur (projekto vertė – 299,475 tūkst. Eur). 

Europos Sąjungos lėšomis buvo vykdomi darbai šiuose įgyvendinamuose projektuose: 

-„Ugdymo aplinkos modernizavimas Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje bei 

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje“ – 17,5 tūkst. Eur (Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje 



modernizuotos mitybos technologijų, technologijų klasės bei maisto ruošimo patalpos; Rokiškio 

Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje (Taikos g. 17, Rokiškis) – fojė, valgyklos, dailės studijos, aktų 

salės, gamtos mokslų laboratorijos, multifunkcinės erdvės patalpos);  

-„Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos 

modernizavimas“ – 69,50 tūkst. Eur. 

 

10. Mokinių vežimas 

 

Įgyvendinant mokyklų tinklo pertvarkos planą, didelis dėmesys buvo skirtas mokinių 

pavėžėjimui. Savivaldybė organizuoja mokinių, besimokančių bendrojo ugdymo mokyklose ir 

gyvenančių toliau kaip 3 km nuo mokyklos, vežimą į mokyklą.  

Savivaldybė dalyvauja Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais programoje. 2021 m. 

gautas 1 geltonasis autobusas, kuriuo vežami Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos 

mokiniai. Iš viso savivaldybės mokinius veža 20 geltonųjų autobusų. Mokinių vežimui naudojamasi 

maršrutinio transporto vežėjų teikiamomis paslaugomis, taip pat mokiniai vežami privačiu 

transportu ir kitais vežiojimo būdais. Pavežamų mokinių pokytis per 2019–2021 m. pateiktas 21 

lentelėje. 

 

21 lentelė. Mokinių vežimas 2019–2021 m. 

Mokslo metai 2019–2020 2020–2021 2021–2022 

Mokiniai, pavežami geltonaisiais 

autobusais 

233 182 190 

Mokiniai, pavežami mokyklų 

transportu 

55 122 145 

Mokiniai, pavežami maršrutiniu 

transportu 

691 591 544 

Mokiniai, pavežami privačiu 

transportu 

50 45 61 

Mokiniai, pavežami kitais vežiojimo 

būdais 

90 72 47 

Mokinių skaičius, kurie gyvena toliau 

kaip 3 km  

1102 970 922 

Iš viso pavežama 1119 1012 987 

Pavežamų mokinių dalis (procentais). 

Procentas nuo viso mokinių skaičiaus 

38,4 37,6 36,3 

___________________ 


