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                                                        PATVIRTINTA 

                                                                                      Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                             2019 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-30 

 

ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 

2019-01-15 Nr. 1 

Kuršėnai 

 

1. Įstaigos pristatymas. 

1.1. Adresas, rekvizitai. 

V. Dambrausko g. 17-2, LT-81184 Kuršėnai, Šiaulių rajonas. Juridinio asmens kodas – 

304626563. Elektroninio pašto adresas – svietimopagalba@siauliuraj.lt. Telefonas (8 41) 58 08 13. 

Internetinė svetainė – www.srspt.eu. 

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) veiklą pradėjo vykdyti nuo 2017 m. 

rugsėjo 1 d. Tarnyba yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas 

Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais vaikų priežiūrą ir ugdymą, suaugusiųjų švietimą, Šiaulių rajono savivaldybės 

sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais ir Tarnybos nuostatais, patvirtintais  Šiaulių 

rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-185. 

1.2. Įstaigos vadovas. 

Tarnybos direktorė – Rasa Piežienė, bendras darbo stažas – 26 metai, vadybinio darbo stažas 

– 6 metai, logopedė, specialioji pedagogė metodininkė, švietimo vadybos (edukologijos) magistrė.  

1.3. Informacija apie Šiaulių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinius (vaikus). 

2018 m. rugsėjo 1 d. duomenimis: 

- Šiaulių rajono švietimo įstaigose 1–12 klasėse mokėsi 354 mokiniai (10,6 proc.), turintys 

specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP). Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turėjo 399 mokiniai (12 

proc.) (1 pav.). 

 

 
1 pav. Šiaulių rajono švietimo įstaigų 1–12 klasių mokiniai, turintys SUP 

 

- Pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ugdomi 142 vaikai (41 proc.), turintys 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, SUP nustatyti 31 vaikui (9,1 proc.) (2 pav.). 
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2 pav. Šiaulių rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikai, turintys SUP 

 

- 242 ikimokyklinio mažiaus vaikai (24 proc.) turėjo kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, SUP 

nustatyti 78 ikimokyklinio amžiaus vaikams (7,7 proc.) (3 pav.). 

 

3 pav. Šiaulių rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio amžiaus vaikai, turintys SUP 

 

- Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro specialiosiose klasėse mokėsi 

29 mokiniai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

1.4. Darbuotojų skaičius ir jo dermė su galiojančiais teisės aktais. 

Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-298 

2018 m. Tarnyboje dirbo 15 darbuotojų (vienas darbuotojas dirbo pagal projektą). 

1 lentelė. Žmogiškieji ištekliai 

Pareigybės pavadinimas 

Darbo 

krūvis 

(etatai) 

Darbuotojų 

skaičius 
Finansavimo šaltinis 

Direktorius  1 1 Savivaldybės lėšos 

Direktoriaus pavaduotojas 1 1 Mokymo lėšos  

Logopedas  1,4   2* Mokymo lėšos 

Psichologas  2,4     3** Mokymo lėšos 

Specialusis pedagogas 1,4   2* Mokymo lėšos 

Metodininkas  2 3 Savivaldybės lėšos  

Metodininkas (darbui su jaunimu) 1 1 Savivaldybės lėšos 

Socialinis pedagogas 0,5 1 Mokymo lėšos 

340
31

142 Bendras vaikų skaičius

Vaikai, turintys SUP

Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų

turintys vaikai
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Kompiuterių priežiūros specialistas 0,25 1 Savivaldybės lėšos 

Valytojas  0,25 1 Savivaldybės lėšos 

Iš viso: 10,2 15  

*Vienas tarnybos darbuotojas, dirbantis tik švietimo įstaigose (Šiaulių r. Raudėnų mokykloje-

daugiafunkciame centre (toliau – MDC), Gilvyčių mokykloje). 

**Vienas psichologo etatas finansuojamas iš projekto „Saugios aplinkso mokykloje kūrimas 

II“ veikla „Psichologinės pagalbos plėtra“ lėšų. 

 

2 lentelė. Darbuotojų kaita 2018 metais 

Administracijos darbuotojai Pedagoginiai darbuotojai Kiti darbuotojai 

Priimta Atleista Priimta Atleista Priimta Atleista 

0 0 2 2 2 3 

 

1.5. Pedagogų išsilavinimas ir kvalifikacija. 

Visų Tarnybos specialistų išsilavinimas – aukštasis universitetinis. Direktoriaus pavaduotojo 

vadybinio darbo stažas – 18 metų. Logopedas įgijęs logopedo metodininko kvalifikaciją, psichologai 

yra 4 kategorijos psichologai, penki darbuotojai turi įgiję magistro kvalifikacinį laipsnį, vienas 

darbuotojas šiuo metu mokosi ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto „Švietimo 

lyderystės“ magistrantūros studijose. Tarnyboje dirbantis kompiuterių priežiūros specialistas 

aptarnauja keturis Kuršėnų miesto lopšelius-darželius. 

1.6. Vadovo nuožiūra pateikiama papildoma informacija. 

Siekiant užtikrinti švietimo paslaugų prieinamumą Tarnyboje 2018 metais pradėjo dirbti: 

- pagal projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) 

vienu etatu psichologas; 

- 0,5 etato socialinis pedagogas; 

- 0,4 etato specialusis pedagogas, 0,4 etato logopedas (jo darbo vieta – mokykloje).  

Plečiant teikiamų paslaugų spektrą bei kokybę reikalinga papildomai įsteigti šiuos etatus: 1,5 

etato metodininko (darbui su Trečiojo amžiaus universiteto studentais, suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo koordinavimui rajone, mobiliam darbui su jaunimu, kadangi pagal pateikiamas 

rekomendacijas vienas darbuotojas negali vykti į mobilius taškus), administratoriaus, reikalinga 

finansuoti visą socialinio pedagogo etatą bei 0,5 valytojo etato (dėl padidėjusio valomo ploto), įsteigti 

psichologo etatą. 

 

2. Tarnybos veikla. 

2.1. Įstaigos metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo rezultatai. 

Tarnybos pagrindinė paskirtis – teikti mokiniui, mokytojui ir mokyklai pedagoginę, 

psichologinę, informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą. 

Vadovaujantis Tarnybos 2018–2020 metų strateginiu planu parengtas Tarnybos veiklos 

planas 2018 metams. 

Strateginio plano tikslų (aukštos kvalifikacijos tobulinimo ir švietimo pagalbos paslaugų bei 

jų prieinamumo užtikrinimo bei saugios ir veikos visuomenės formavimo) siekta įgyvendinant 

Tarnybos veiklos plano tikslus. 

Siekiant įgyvendinti pirmąjį veiklos plano tikslą – švietimo pagalbos paslaugų kokybės bei jų 

prieinamumo užtikrinimas, Tarnyboje 0,5 etato pradėjo dirbti socialinis pedagogas bei psichologas. 

Psichologas įgijo teisę naudotis pedagoginio psichologinio WISC-IIILT  vertinimo metodika, 

specialusis pedagogas – Disc‘o vertinimo metodika. Parengtas „Mokinio (vaiko) specialiųjų 

ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, 
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medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo Šiaulių r. 

švietimo pagalbos tarnyboje tvarkos aprašas“, sudaryta sutartis su VšĮ Kuršėnų ligonine dėl gydytojo 

neurologo paslaugų teikimo mokiniams (vaikams). Dėl patalpų stokos nesukurta erdvė smėlio 

terapijai. 

Siekiant antrojo tikslo – kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo 

užtikrinimas – vykdytos įvairios veiklos. Atliktas tyrimas „Kolegos – kolegoms“ apie kvalifikacijos 

tobulinimo galimybes bei poreikį Šiaulių rajono ugdymo įstaigose dalinantis gerąja darbo patirtimi 

tarp Šiaulių rajono švietimo įstaigų. Atnaujintas kvalifikacinių renginių organizavimo aprašas su 

priedais, visa informacija patalpinta Tarnybos interneto svetainėje. 

Per 2018 metus organizuoti 203 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose dalyvavo 4372 

dalyviai. Platus renginiuose dalyvavusios auditorijos spektras: dalykų mokytojai, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių pedagogai, rajono mokyklų komandos, ugdymo įstaigų 

vadovai ir pavaduotojai, virėjai, įgalioti asmenys civilinei saugai, klasių auklėtojai, socialiniai 

pedagogai, socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai ir kt. Mokymus vykdė Šiaulių universiteto dėstytojai, 

nepriklausomi lektoriai, Tarnybos specialistai, Šiaulių rajono ugdymo įstaigų bei kitų rajonų ir miestų 

ugdymo įstaigų pedagogai, UAB „Verslo Aljansas“, VšĮ „Pažangos projektai“ atstovai, psichologai, 

psichoterapeutai ir kt. Tarnyba organizavo ir kitų institucijų vykdomas kvalifikacijos tobulinimo 

programas: higienos mokymų, turizmo vadovų ir pan. Iš viso vyko 11 kitų mokymų paslaugas 

teikiančių institucijų organizuoti renginiai. Juose dalyvavo 487 klausytojai, įeinantys į bendrą dalyvių 

skaičių.  

Tarnyboje buvo organizuoti 24 valandų „Ekonominio švietimo“ mokymai Šiaulių rajono 

bendruomenei, kuriuose dalyvavo 23 dalyviai, 14 privalomų higienos mokymų, kuriuose dalyvavo 

564 dalyviai, turizmo mokymai, kuriuos lankė 30 dalyvių. 

Renginiuose dalyvavo ne tik Šiaulių rajono savivaldybės, bet ir Akmenės, Plungės, Telšių, 

Elektrėnų, Prienų rajonų, Šiaulių, Kauno, Panevėžio miestų savivaldybių švietimo įstaigų pedagogai 

bei kiti darbuotojai. 

2018 metais Tarnyba suorganizavo 35 olimpiadas, konkursus, kuriuose dalyvavo 1283 

Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniai (vaikai). Šalies ir rajono olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

nugalėtojams, prizininkams ar laureatams suorganizuota pagerbimo šventė, kurios metu apdovanoti 

288 mokiniai, įteiktos padėkos 166 mokinius rengusiems mokytojams. 45-iems geriausiems 

Savivaldybės mokiniams ir 45-iems juos parengusiems mokytojams suorganizuotos ekskursijos į 

Anykščių kraštą, Tarnybos iniciatyva paskatinti Savivaldybės švietimo įstaigų metodinių būrelių 

pirmininkai suorganizuojant jiems išvyką į Platelius. Siekiant apibrėžti, suvienodinti ir susisteminti 

mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarką rajone, 

parengtas ir patvirtintas „Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų mokinių mokomųjų dalykų olimpiadų, 

konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas“. 

2018 metais aktyvią veiklą vykdė Trečio amžiaus universitetas (toliau – TAU): veikė 5 

fakultetai, kurių veikloje aktyviai dalyvavo 68 studentai.  

Suorganizuotos 5 išvykos į: Vilnių aplankant miesto bažnyčias bei Lietuvos banko Pinigų 

muziejų, Šiluvą aplankant Tytuvėnų bernardinų vienuolyną ir Akmenų rūžos pažintinį taką, Lietuvos 

Respublikos Seimą bei Naisius. Suorganizuotos 22 bendros paskaitos įvairiomis temomis, 

organizuoti 28 šiaurietiško ėjimo užsiėmimai, TAU studentai dalyvavo rudens gėrybių mugėje 

„Jomarkas“ Kuršėnuose, Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ 

renginiuose, „Skruzdėlytės turgelyje“, „Pyragų dienoje“, projekto „Gali sportuoti? Įrodyk!“ veiklose, 

dienos sporto stovykloje ,,Mokomės vieni iš kitų“. TAU moterų vokalinis ansamblis „Sidabra“ 
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dalyvavo dainų festivalyje „Rudens melodija“ Papilėje. TAU studentai turi savo logotipą, 

kaklaskares, kurias padėjo įsigyti Tarnyba. 

Aktyviai vykdytos mobilaus darbo veiklos su jaunimu Šiaulių rajone: Varputėnuose, Šakynoje, 

Gilvyčiuose, Žarėnuose, Gruzdžiuose.  

Prie mobilaus darbo plėtotės itin prisidėjo Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos laimėtas finansuojamas projektas „Jaunimo dūzgės“. Šio projekto 

įgyvendinimui buvo skirti 9265,00 Eur.  

Mobilaus darbo veiklose vieno užsiėmimo metu vidutiniškai dalyvavo 9 jaunuoliai, su 64 

jaunuoliais buvo palaikomas reguliarus kontaktas. Mobilūs darbuotojai su jaunimu dalyvavo šiuose 

renginiuose: Gruzdžių bibliotekos organizuotame projekte „Lietuvos šimtmečiui – 100 lėlių“, 

apleistų kapinaičių tvarkymo akcijoje „Uždek žvakelę“, paminėjo Tarptautinę tolerancijos dieną ir 

kt. Jaunuoliams organizuotos šešios edukacinės išvykos. Sistemingai buvo vykdoma mobilaus darbo 

su jaunimu Šiaulių rajone ir aktualios jaunimui informacijos sklaida socialiniuose tinkluose, 

informacija buvo skelbiama Tarnybos svetainėje www.srpt.eu, taip pat vietinėje žiniasklaidoje. 

Mobilaus darbo patirtimi pasidalinta su 30 atstovų iš Latvijos Respublikos, atstovaujančių įvairias 

švietimo įstaigas. Pristatyta Tarnybos veikla, komandos nariai, ateities planai, mobiliojo darbo su 

jaunimu aktualijos ir kt., parodyta praktinė veikla Šakynoje, aplankytas mobilus taškas Gruzdžiuose. 

Metodininkas mobiliam darbui su jaunimu konsultavo bei padėjo įgyvendinti LMS Kuršėnų mokinių 

savivaldų informavimo centro parengtą projektą „Visai geras projektas“ bei vedė mokymus apie 

projektus, jų rengimą ir įgyvendinimą. 

Įgyvendinant trečiąjį tikslą – Tarnybos materialinės aplinkos gerinimas bei įstaigos įvaizdžio 

tobulinimas – įrengta salė bei priešsalis pirmame pastato aukšte, skirti seminarams, mokymams, 

konferencijoms organizuoti, taip pat aktyviam jaunimui susirinkti organizuojant mokymus, 

susirinkimus, pasitarimus ir kt. salėje. Tarnyboje įsigyti 3 nešiojami kompiuteriai, 2 monitoriai, 

vaizdo projektorius, 12 stalo žaidimų darbui su jaunimu. Sukurtos Tarnybos vizitinės kortelės anglų 

kalba, lankstinukas apie įstaigos veiklą, rašikliai, mobili sienelė su Tarnybos logotipu. 

Siekiant ketvirtojo tikslo – saugios ir sveikos visuomenės formavimas – įgyvendinimo buvo 

pasirašyta sutartis su Specialiosios pedagogikos psichologijos centru dėl psichologo įdarbinimo 

Tarnyboje (projekto „Saugios aplinkso mokykloje kūrimas II“ veikla „Psichologinės pagalbos 

plėtra“).  

Tarnybos švietimo pagalbos specialistai vykdė šiuos mokymus: Pykčio kontroliavimo 

programa, grįsta kognityvine elgesio teorija ir įsisąmoninimu, skirta 7–12 klasių mokiniams; 

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai, skirti 5–8 klasių mokiniams; savęs pažinimo grupė 

paaugliams „Pažink save tokį, koks esi“; Pozityvios tėvystės mokymai, skirti tėvams. 

Skaitytos paskaitos 12 klasių mokiniams „Egzaminų stresas ir jo įveikimas“ Šiaulių rajono 

Meškuičių ir Kužių gimnazijose. Skaitytos paskaitos ir mokinių (vaikų) tėvams: „Vaiko adaptacija 

darželyje“, „Vaikų ir tėvų tarpusavio santykių stiprinimas“, „Tėvų vaidmuo vaiko mokymosi 

procese“, „Pozityvi disciplina“, „Vaikų elgesio ir emocinės problemos“, „Tėvų ir vaikų tarpusavio 

santykių stiprinimas“, „Patyčios: mitai, ženklai, pagalba“, „Jausmų supratimas ir valdymas“. 

Siekiant išsiaiškinti švietimo pagalbos poreikį ir esamą situaciją Šiaulių rajono ugdymo 

įstaigose, atliktos šios anketinės apklausos: 

- Psichologinės pagalbos poreikis Šiaulių rajono ugdymo įstaigose (dalyvavo Šiaulių rajono 

ugdymo įstaigų pedagogai ir mokiniai). 

- Pedagogų kolektyvo mikroklimato tyrimas (dalyvavo Šiaulių r. Meškuičių, Kužių gimnazijų, 

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklų pedagogai). 

- Mokinių savijauta mokykloje (dalyvavo Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos mokiniai). 

http://www.srpt.eu/
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- Patyčių masto įvertinimas (Šiaulių r. Kužių gimnazijos mokiniai). 

Tarnyba, kaip partnerė, dalyvauja projekte „Aš atsakau už psichikos sveikatą“ (projektą 

finansuoja visuomenės sveikatos stiprinimo fondas; koordinuoja Socialinio ir emocinio ugdymo 

institutas ir „Lions Quest Lietuva“). Projekto metu įgyvendinama socialinio emocinio ugdymo 

programa „Laikas kartu“. Įgyvendinant šio projekto veiklas vyks mokymai tėvams apie emocinį 

socialinį vaikų ugdymą, bendravimą su jais, kuriuos ves vaikų psichiatras psichoterapeutas L. 

Slušnys, taip pat vyks 2 dienų mokymai mokyklų bendruomenėms. Projekto veiklose dalyvauja trys 

Šiaulių rajono švietimo įstaigos. 

2018 m. Tarnyba įsitraukė į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vykdomą 

pilotinį projektą „Patyčių dėžutė“. Naudodamiesi elektronine „Patyčių dėžute“ mokiniai, tėvai, 

mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai gali pranešti apie įvykusias arba pastebėtas patyčias 

mokykloje. Tarnybos švietimo pagalbos specialistai kartu Šiaulių rajono savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuru yra pasirengę vykdyti Ankstyvosios intervencijos programą psichoaktyvias 

medžiagas vartojantiems 14–21 metų jaunuoliams. 

Planuojant Tarnybos veiklą 2019 metams tikslinga toliau siekti darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo ir švietimo pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo gerinimo.  

2.2. Sąlygų sudarymas. 

Tarnybos plotas – 292,62 m2. Tarnyba naudojasi 6 kabinetais, konsultacijų sale, archyvu, 

įrengtas liftas judėjimo negalią turintiems asmenims, WC pritaikytas judėjimo negalią turintiems 

asmenims. 2018 m. iš Tarnybai skirtų lėšų įrengta salė bei priešsalis pirmame pastato aukšte, skirti 

renginiams, pasitarimams, seminarams ir kitoms veikloms organizuoti. Keturis–penkis kartus per 

savaitę salėje vyksta TAU studentų susirinkimai, įvairios veiklos (dailės, dramos, kūno kultūros ir 

pan.). Naujai įrengtai salei įsigytos 4 kabyklos, įrengtos sienų apsaugos, ritininės užuolaidos. 

Tarnybos darbuotojams nupirktos penkios biuro kėdės. Tarnyboje įrengtas aukšto saugumo lygio 

internetinis ryšys, užtikrinantis asmens duomenų apsaugą, dokumentų naikintuvas. 

Dėl padidėjusio Tarnybos specialistų skaičiaus, negalima užtikrinti darbo vietų kiekvienam 

specialistui, dalis jų dirba salėje, kurioje organizuojamos kitos veiklos. Dėl darbo specifikos 

specialistai turi dirbti atskiruose kabinetuose, tačiau šiuo metu tam Tarnyboje nėra galimybių nes 

trūksta kabinetų. Salėje reikia įdiegti interneto ryšį, įsigyti naujų kompiuterių, skirtų mokymams, 

pirmame pastato aukšte lankytojams įrengti WC. 

2.3. Veiklos įsivertinimas, pažangos ataskaitos. 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. Tarnyboje: 

- atlikti 287 specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimai; 

- suteiktos 383 psichologo konsultacijos. Konsultuojamų vaikų amžius nuo 5 iki 18 metų. 243 

psichologo konsultacijose dalyvavo tėvai; 

- suorganizuoti 203 renginiai, kuriuose dalyvavo 4372 klausytojai (3 lent.). 

                                                                      3 lentelė. Renginiai pagal tipą 

Renginio tipas 
Visi 

Reginių Dalyvių 

Gerosios darbo patirties renginiai: 95 2188 

Seminaras 27 704 

Gerosios patirties renginiai (apskrito stalo 

diskusija, kūrybinės dirbtuvės ir kt.) 
6 125 

Metodinė diena 8 213 

Konferencija 11 319 



7 
 

Konkursas 1 31 

Avira pamoka 4 51 

Metodinis pasitarimas 36 630 

Atvira veikla 2 47 

Mokymai 14 564 

Higienos mokymai 7 252 

Turizmo vadovų mokymai saugos ir sveikatos 

klausimais 
1 30 

Nuotoliniai mokymai 1 171 

Kiti mokymai  6 111 

Seminarai 48 1233 

Anglų kalbos kursai 1 15 

Paskaita 2 64 

Edukacinės išvykos 42 928 

Iš viso kvalifikacinių renginių: 203 4372 

 

Siekiant gerinti bei užtikrinti aukštos kokybės kvalifikacijos tobulinimą, organizuojami 

respublikiniai renginiai, kuriuose pranešimus skaitė lektoriai (žr. 4 lentelę), renginuose dalyvauti 

kviesti klausytojai iš visos šalies.  

4 lentelė. Lektorių / pranešėjų tipas 
 

Lektorių / pranešėjų tipas Lektorių / pranešėjų 

skaičius 
Tarnybos darbuotojai 4 

Mokytojai praktikai 217 

Aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų mokslininkai dėstytojai 14 

Ministerijų, apskričių, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų 

darbuotojai 

4 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjai 

20 

Kita 3 

Lektorių / pranešėjų iš užsienio šalių 13 

Paslaugas teikiantys  lektoriai 30 

 

Išduoti 3618 kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai klausytojams, išrašyta 580 metodinių 

pažymų už renginių organizavimą, vedimą, praktines veiklas, dalyvavimą vertinime, parengtas 

kvalifikacijos tobulinimo programas, nuostatus ir pan. Metodinės pažymos išrašomos mokytojams 

pageidaujant. Organizuotos individualios konsultacijos dėl paraiškų renginiams pildymo, 

kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, metodinės veiklos ataskaitų, planavimo dokumentų 

pildymo, registracijos „semiplius“ sistemoje, duomenų atnaujinimo ar teisingo pateikimo, reikalingų 

finansinių dokumentų pateikimo ir kt. Kiekvienam organizuojamam renginiui teko ne mažiau dviejų 

konsultacijų. 

Tarnybą, vykdydama šviečiamąją veiklą, atlieka ir dalį apskaitos darbų: išrašo sąskaitas, kasos 

kvitus, veda kasos knygą. Visi buhalteriniai dokumentai derinami su Šiaulių rajono švietimo paslaugų 

centro buhalterija. Tarnyboje paliekamos sąmatų kopijos, išrašytų sąskaitų faktūrų, pinigų priėmimo 

kvitų registras, kasos knyga. Detalesnė informacija apie šio pobūdžio atliktų darbų kiekį pateikiama 

5 lentelėje.  
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                         5 lentelė. Informacija apie buhalterinę apskaitą 

Papildoma informacija apie buhalterinės apskaitos vedimą: Kiekis 

Išrašyta sąskaitų (vnt.) 974 

Išrašyta kasos kvitų (vnt.) 485 

Padaryta grynųjų pinigų įnešimų (vnt.) 20 

Paruošta kasos knyga (mėn.) 12 

Parengta sąmatų (vnt.) 174 

 

Buvo parengti ir įgyvendinti šie projektai: 

- „Saldus verslumas“ (Šiaulių rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo 

specialioji programa; 350,00 Eur). Projektas skirtas ugdyti jaunų žmonių verslumo įgūdžius, skatinti 

siekti rezultatų ir užsibrėžtų tikslų, ugdyti, didinti  pasitikėjimą  savo jėgomis, bei išbandyti  įgytas 

žinias praktiškai. 

- „Visai geras projektas“ (Šiaulių rajono savivaldybės 2018 metų lėšos, skirtos jaunimo 

veiklos projektams įgyvendinti; 830 Eur). Projektas skirtas aktyvinti, atstovauti ir įvairiomis 

veiklomis sudominti Šiaulių rajono mokinių savivaldas. 

- „Jaunimo dūzgės“ (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos skirtos lėšos; 9265,00 Eur). Projektas skirtas plėtoti mobilų darbą su jaunimu Šiaulių 

rajono atokiose kaimo vietovėse. 

- „Gali sportuoti? Įrodyk!“ (Kūno kultūros ir sporto departamento projektas, skirtos lėšos 

3000,00 Eur; Šiaulių rajono savivaldybės prisidėjimas – 1700,00 Eur, Tarnybos prisidėjimas – 144,00 

Eur). Projektas buvo skirtas sporto sąjūdžio plėtotei Šiaulių rajone. 

- parengta ir laimėta dotaciją TBV-EE-2018-LT-0005 tarptautinei bendradarbiavimo veiklai 

„Erasmus+ Cross-secorial Contact Seminar Ënhancng Digital Competences in Education and 

Training“ (gauta dotacija – 793,44 Eur, Tarnybos prisidėjimas – 49,19 Eur). Pagrindinis tikslas – 

susirasti partnerių, galinčių teikti idėjas, organizuoti veiklas, padėsiančias suaugusiųjų švietime 

plėtoti IKT kompetencijas.  

2.4. Direktoriaus nuožiūra pateikiama papildoma informacija. 

Dėl specialistų trūkumo Tarnyba ne visada gali suteikti operatyvią konsultacinę pagalbą 

mokiniams, mokytojams, mokyklos administracijai, sudėtinga koordinuoti ir organizuoti neformalų 

suaugusiųjų švietimą. Pagal Tarnybos veiklos pobūdį ir atliekamų darbų apimtis Tarnybai reikalingas 

administratorius. Patalpų stoka apriboja konsultacijų ir užsiėmimų vedimą, ne visi specialistai turi 

kabinetus, reikalingas erdvesnis laukiamasis tėvams bei vaikams. 

3. Lėšų naudojimas. 

3.1. Praėjusių ir einamųjų metų biudžetai. 

2018 m. 2019 m. poreikis 
Savivaldybės 

lėšos, € 

Savivaldybės 

lėšos darbo 

užmokesčiui, 

€ 

Mokinio 

krepšelio 

/ 

mokymo 

lėšos, € 

Mokinio 

krepšelio / 

mokymo 

lėšos darbo 

užmokesčiui, 

€ 

Savivaldybės 

lėšos, € 

Savivaldybės 

lėšos darbo 

užmokesčiui, 

€ 

Mokymo 

lėšos, € 

Mokymo 

lėšos darbo 

užmokesčiui, 

€ 

85350,00 42714,00 60397,00 46289,00 108641,00 85294,00 63263,00 62359,00 

2018 metais Tarnybai papildomai skirta 600,00 Eur darbo užmokesčiui iš pajamų už teikiamas 

paslaugas. 
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3.2. Gautos pajamos už teikiamas paslaugas – 35283,33 Eur. 

3.3. Pajamos už patalpų nuomą – pajamų už patalpų nuomą Tarnyba neturi. 

3.4. Kitos gaunamos lėšos – 2 procentų gyventojų pajamų mokestis – 433,22 Eur. 

3.5. Įsiskolinimai einamųjų metų sausio 1 d. – įsiskolinimų Tarnyba neturi.  

3.6. Direktoriaus nuožiūra pateikiama papildoma informacija. 

Planuojant 2019 metų Tarnybos biudžetą būtų tikslinga numatyti lėšas, reikalingas užtikrinti 

sklandų olimpiadų, konkursų organizavimą (medžiagos parengimas kiekvienam mokiniui, komisija), 

organizuojant renginius, išvykas, įvairias veiklas Trečiojo amžiaus universiteto studentams, 

priemonių, reikalingų švietimo pagalbos specialistų darbui pirkimui. 

4. Direktoriaus indėlis įgyvendinant ir tobulinant įstaigos administravimą. 

- Sudariau darbo grupę 2018 m. metiniam veiklos planui parengti, Tarnybos nuostatams 

atnaujinti. Koordinavau šių grupių darbą.  

- Skatinau Tarnybos darbuotojus dalyvauti bei sudariau jiems sąlygas kelti kvalifikaciją rajono 

bei respublikiniuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, dalyvauti mokymuose rengiant ir 

standartizuojant naujas vertinimo metodikas ir kitas metodines priemones. 

- Kryptingai vykdžiau turto ir lėšų administravimą, lėšos buvo panaudotos pagal paskirtį. 

- Tvarkiau Tarnybos dokumentus, atlikau jų apskaitą, rengiau juos archyviniam saugojimui. 

- Kartu su komanda parengiau lankstinuką apie Tarnybos vykdomą veiklą. 

- Surinkau, susisteminau ir apibendrinau duomenis iš Savivaldybės švietimo įstaigų, 

numatant, kuriose srityse švietimo įstaiga jaučiasi stipriausia bei galėtų pagelbėti kolegoms, 

pasidalinti savo sukaupta patirtimi, o kuriose srityse jiems patiems reikalinga pagalba. 

- Inicijavau asmens duomenų apsaugos tvarkos parengimą. 

- Koordinavau Kūno kultūros ir sporto departamento bei Šiaulių rajono savivaldybės 

finansuojamo projekto „Gali sportuoti? Įrodyk!“ vykdymą. 

- Subūriau komandą ir kartu su ja suorganizavau Suaugusiųjų mokymosi savaitę „Lietuva 

mokosi: iš praeities į ateitį“, kartu su Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos darbuotojais vykdžiau projektą 

„Inovatyvi arbatinė“, skirta Šiaulių rajono bendruomenei. 

- Parengiau nuostatus ir koordinavau projekto „Nors aš mažas, bet gudrus – galiu mokyti 

visus“ vykdymą Šiaulių rajone, į projekto veiklas įsitraukė septynios Šiaulių rajono švietimo įstaigos. 

- Inicijavau 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio rinkimą Tarnybai. 

- Ieškojau rėmėjų Tarnybos organizuojamiems renginiams (TAU išvykoms, konferencijai 

„Skaičiaus PI diena“ ir kt.). 

- Siekdama užtikrinti sklandų Tarnybos darbą pasirašiau 15 bendradarbiavimo sutarčių 

(Šiaulių rajono savivaldybės viešąja biblioteka, Šiaulių r. Šakynos mokykla, Šiaulių rajono 

savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centru ir kt.). 

- Aktyviai dalyvavau Šiaulių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos veikloje. 

- Nuolat siekiau kokybiško, tikslingo visos Tarnybos darbuotojų bendro darbo bei savo 

asmeninio tobulėjimo. 

5. Apibendrinimas. 

Tarnyba – nuolat savo veiklą tobulinanti įtaiga, kurioje dirba kvalifikuoti, pareigingi ir atsakingi 

darbuotojai. Džiaugiamės Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos padėkomis už idėjas 

ir sėkmingai įgyvendintus projektus („Moksleiviai į Savivaldybę“, „Saldus verslumas“, „Visai geras 

projektas“) bei už Mobiliojo darbo plėtojimą Šiaulių rajone.  

Planuojant Tarnybos veiklą 2019 metams toliau sieksime švietimo paslaugų prieinamumo ir 

kokybės gerinimo, didinsime Tarnybos patrauklumą ir atvirumą visuomenei. 

 

___________ 


