
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 2022 METŲ VEIKLOS

ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2023 m. vasario 28 d. Nr. T-55
Šiauliai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 12, 16, 20, 27, 29, 57 straipsnių ir
trečiojo¹  skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 10⁵ straipsniu įstatymo Nr. XIII-
3312 5, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo 3 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo
59 straipsnio 8 dalies 10 punktu, Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias
mokyklas)  vadovų,  jų  pavaduotojų  ugdymui,  ugdymą  organizuojančių  skyrių  vedėjų  veiklos
vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018
m.  kovo 27 d.  įsakymu Nr.  V-279 „Dėl  Valstybinių  ir  savivaldybių  švietimo  įstaigų  (išskyrus
aukštąsias  mokyklas)  vadovų,  jų  pavaduotojų  ugdymui,  ugdymą organizuojančių  skyrių  vedėjų
veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento,
patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-149 „Dėl
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 88 punktu, , Šiaulių rajono
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Patvirtinti Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Antanas Bezaras
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ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

BENDRA INFORMACIJA

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.  Interneto  svetainė  –  www.srspt.eu,  paskyra  socialiniame  tinkle  feisbuke  –
https://www.facebook.com/svietimopagalbos.

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) veiklą vykdo nuo 2017 m. rugsėjo 1
dienos.  Tarnyba  –  viešas  juridinis  asmuo,  turintis  antspaudą,  atsiskaitomąją  ir  kitas  sąskaitas
Lietuvos  Respublikos  įregistruotuose  bankuose,  savo  veiklą  grindžiantis  Lietuvos  Respublikos
Konstitucija,  Lietuvos  Respublikos  įstatymais,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimais,
Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministro  įsakymais  bei  kitais  teisės  aktais,
reglamentuojančiais vaikų priežiūrą ir ugdymą, suaugusiųjų švietimą, Šiaulių rajono savivaldybės
(toliau – Savivaldybė) sprendimais, Tarnybos nuostatais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2021 m.
spalio 12 d. sprendimu Nr. T-302 „Dėl Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 7
d. įsakymu Nr. V-1911, Tarnyba akredituota penkerių metų laikotarpiui – iki 2025 m. gruodžio 6
dienos.

Vadovaujantis Jaunimo agentūros direktoriaus 2022 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 16P-1.1-
70(5.26), Tarnybai suteikta 3 metų akreditacija, suteikianti teisę organizuoti jaunimo savanorišką
veiklą.

Tarnybai  suteikta  programos  „Erasmus+“  akreditacija  suaugusiųjų  švietimo  srityje.
Akreditacijos  suteikimas  patvirtina,  kad  Tarnyba  yra  parengusi  kokybiškų  mobilumo  veiklų
ilgalaikę įgyvendinimo viziją, kuri yra organizacijos strateginės plėtros dalis. Akreditacija suteikta
nuo 2022  m. vasario 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. 

2022  m.  rugsėjo  mėnesį  Tarnyba  organizavo  konferenciją  „Šiaulių  r.  švietimo  pagalbos
tarnyba – 5-eri ūgties metai“, kurios metu pristatė nuveiktus darbus, numatė tolesnio darbo viziją
bei gaires.

1.2. Įstaigos vadovai:
- direktorė Rasa Piežienė, pedagoginio darbo stažas – 24 metai, vadybinio darbo stažas – 9

metai, edukologijos magistras. 
- direktoriaus pavaduotoja Vilma Bagdonienė, pedagoginio ir vadybinio darbo stažas – 24

metai, edukologijos magistras. 
1.3. Darbuotojų skaičius ir jo dermė su galiojančiais teisės aktais.
Vadovaujantis  Savivaldybės  tarybos  2020  m.  gruodžio  22  d.  sprendimu  Nr.  T-369

(Savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-76 redakcija), 2022 m. Tarnyboje dirbo
17 darbuotojų (14,19 etato).

2022 m. įsteigus papildomą psichologo etatą,  finansuojamą iš  Savivaldybės biudžeto lėšų,
padidėjo  psichologo  paslaugų  prieinamumas  mokiniams  (ugdytiniams),  jų  tėvams  (globėjams),
teikiama savalaikė pagalba.

Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 23 d įsakymu Nr.
A-2144  „Dėl  karjeros  specialistų  etatų  ir  lėšų  paskirstymo“,  Tarnyboje  įdarbinti  du  karjeros
specialistai  (2,3  etato).  Karjeros  specialistai  teikia  paslaugas  devyniose  Savivaldybės  švietimo
įstaigose.

1.4. Darbuotojų išsilavinimas ir kvalifikacija.
Visų Tarnybos specialistų išsilavinimas – aukštasis universitetinis. Tarnyboje dirba: logopedas

metodininkas,  specialusis  pedagogas  metodininkas,  keturi  4  kategorijos  psichologai,  socialinis
pedagogas,  du  karjeros  specialistai,  penki  metodininkai.  Septyni  darbuotojai  turi  įgiję  magistro

http://www.srspt.eu/
mailto:svietimopagalba@siauliuraj.lt
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kvalifikacinį laipsnį, du darbuotojai mokosi magistrantūroje. 
Tarnybos  pagrindinė  paskirtis  –  teikti  mokiniui,  mokytojui  ir  (ar  mokyklai)  pedagoginę,

psichologinę, informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą.
Tarnyba – nuolat savo veiklą tobulinanti organizacija, kurioje dirba kvalifikuoti, pareigingi,

atsakingi  ir  kūrybingi  darbuotojai,  siekiantys  geriausių  rezultatų.  Įstaigos  kolektyvas,  kiekvieną
dieną atlikdamas savo misiją, įgyvendina Tarnybos viziją – atvira kaitai ir partnerystei, inovatyvi,
savo vertybėmis ir profesionalumu patraukli visuomenei švietimo pagalbos įstaiga.

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant Tarnybos 2021–2023 m. strateginį planą, parengtas Tarnybos veiklos planas 2022
m., kurį įgyvendinant siekta strateginio plano tikslų – aukštos kvalifikacijos tobulinimo ir švietimo
pagalbos paslaugų bei jų prieinamumo užtikrinimo, saugios ir sveikos visuomenės formavimo –
įgyvendinimo.

Įgyvendinant  2022  m.  Tarnybos  veiklos  planą,  prisidedama  prie  Savivaldybės  strateginio
veiklos plano 2020–2022 m. vieno iš strateginių tikslų įgyvendinimo – aukštos ugdymo ir švietimo
paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimo.

Tarnybos  2022  m.  veiklos  prioritetas  –  aukštos  kokybės  paslaugų  teikimas  mokiniams
(vaikams), švietimo įstaigų bendruomenėms, Savivaldybės gyventojams.

Tikslas  –  plėtoti  savalaikės  ir  kokybiškos  pedagoginės  psichologinės  ir  kitos  švietimo
pagalbos paslaugų veiksmingumą.

Tarnyboje atlikti 465 pirminiai, pakartotiniai asmens specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau –
SUP) įvertinimai,  pateiktos  rekomendacijos  tolesniam ugdymui.  SUP vertinimų metu suteiktos
645 švietimo pagalbos specialistų konsultacijos vaikams, tėvams (globėjams): 264 logopedo, 24
socialinio pedagogo, 176 specialiojo pedagogo, 181 psichologo. Teikiant individualią (ilgalaikę)
psichologinę pagalbą 83 vaikams, 78 tėvams (globėjams), 15 pedagogų suteiktos 1 128 psichologo
konsultacijos.  Tarnybos  psichologo  individualios  konsultacijos  mokiniams  (ugdytiniams),  jų
tėvams  (globėjams)  teikiamos  ne  tik  Kuršėnuose,  bet  ir  Šiaulių  kaimiškojoje  seniūnijoje
(Vijoliuose). 

Specialiojo ugdymo organizavimo klausimais suteikta 161 konsultacija: 142 švietimo pagalbos
specialistams, pedagogams, 19 konsultacijų ugdymo įstaigų administracijoms. Ugdymo įstaigose,
kurios nuo Tarnybos nutolusios daugiau kaip 20 km, suteikta savalaikė švietimo pagalba – atlikti
asmens SUP įvertinimai,  suteiktos  konsultacijos  mokytojams,  tėvams (globėjams).  Tokiu  būdu
didinamas  šios  paslaugos prieinamumas  Savivaldybės  gyventojams.  Atlikti  5  vaikų,  neugdomų
švietimo  įstaigose,  SUP  įvertinimai.  Surengti  3  metodiniai  pasitarimai  Savivaldybės  švietimo
įstaigų pagalbos mokiniui specialistams, organizuotos intervizijos Savivaldybės švietimo įstaigose
dirbantiems psichologams, logopedams, specialiesiems pedagogams.

Vykdyta  Savivaldybės  6–8  klasių  mokinių  anketinė  apklausa  „Mano  požiūris  į  „kitokį“
bendraamžį“, Savivaldybės mokytojų apklausa  „Nuostatos apie įtraukųjį ugdymą“. Dalyvauta 11
Savivaldybės  Vaiko  gerovės  komisijos  (toliau  –  VGK)  posėdžių.  Šiaulių  r.  Kairių  lopšelyje-
darželyje  „Spindulėlis“  vykdyta  socialinių  ir  emocinių  kompetencijų  ugdymo  programa
„Emociukų kelionė“. Savivaldybės 4 ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos
ir Vladimiro Zubovų progimnazijoje įgyvendinta smurto prevencinė programa „Esame saugūs“.
Vykdyta „Efektyvios tėvystės įgūdžių“ mokymo programa. Šiaulių r. Kužių mokykloje, Šiaulių r.
Kuršėnų  Stasio  Anglickio  progimnazijoje  vykdyta  emocinio  ugdymo  programa  „Emocijų
pažinimas ir valdymas“, vesti dailės terapijos užsiėmimai „Atspėk, kas tai!“. Vesti grupiniai klasės
mikroklimato gerinimo užsiėmimai, kuriuose dalyvavo mokiniai iš Šiaulių r. Dubysos aukštupio
mokyklos.  Šiaulių r. Meškuičių gimnazijoje vesti socialinių įgūdžių ugdymo programos „Tiltai“
užsiėmimai  paaugliams.  Nuotoliniu  būdu  vyko  socialinių-emocinių  įgūdžių  ugdymo  veiklos
ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  amžiaus  vaikams.  Užsiėmimuose  dalyvavo  ugdytiniai  iš  5
Savivaldybės  švietimo  įstaigų. Tėvams  (globėjams)  skaitytos  paskaitos:  „Ruošiamės  į  pirmąją
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klasę“, „Kaip reaguoti į vaiko pyktį?“, „Į darželį be streso“, „Pirmaklasio adaptacija mokykloje“,
„Medijų  įtaka  vaiko  raidai“.  Mokytojams  skaityta  paskaita „Vaiko  elgesio  problemos:  ką  gali
mokytojų  kolektyvas?“.  Mokiniams  skaitytos  paskaitos –  „Griauname  mitus  apie  patyčias“,
„Psichologinė  savęs  pažinimo  laboratorija“,  „Apie  meilę  ir  ne  tik…“.  Savivaldybės  švietimo
įstaigų vadovams skaitytas pranešimas „Patyčios: į ką verta dar kartą atkreipti dėmesį“. Parengti ir
į  Savivaldybės  švietimo  įstaigas  socialiniams  pedagogams  išsiųsti  3  informaciniai  paketai
(susisteminta  informacinė  medžiaga,  įvairios  nuorodos  ir  kt.).  Parengta  ir  Tarnybos  interneto
svetainėje  viešinama  medžiaga  „Pedagoginė  psichologinė  pagalba –  Įtraukusis  ugdymas“.
Tarnybos  psichologai  vadovavo  Klaipėdos  universiteto  Socialinių  ir  humanitarinių  mokslų
fakulteto Pedagoginės psichologijos studijų programos magistrantūros studijų studentų praktikai.

Įgyvendintas  Savivaldybės  visuomenės  sveikatos  rėmimo  specialiosios  programos  projektas
„Mūsų  galia  bendrystėje“,  skirtas  Savivaldybės  švietimo  pagalbos  specialistams.  Tarnybos
švietimo pagalbos specialistai dalyvavo metodinėje dienoje „Švietimo pagalbos teikimo galimybės
Šiaulių „Dermės“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje“. Susitikimo metu aptartos Tarnybos
ir Šiaulių „Dermės“ mokyklos bendradarbiavimo galimybės, susipažinta su įstaigos mokymo(si) /
ugdymo(si) aplinka, švietimo pagalbos teikimo galimybėmis.

Vykdant  programos  „Erasmus+“  projekto  „Socialinių-emocinių  kompetencijų  tobulinimas
profesinei  ir  asmeninei  sėkmei“  (toliau  –  SEKPAS)  veiklas,  Šiaulių  r.  Raudėnų  kaimo
bendruomenėje ir Joniškio Mato Slančausko progimnazijoje įgyvendinta ilgalaikė kvalifikacijos
tobulinimo programa „Laimingas aš – laimingas šalia manęs“, įgyvendinta ilgalaikė kvalifikacijos
tobulinimo  programa  „Socialinių-emocinių  kompetencijų  tobulinimas  profesinei  ir  asmeninei
sėkmei“, organizuotas mobilumo vizitas į Splitą, parengtas „Pedagogų asmeninio meistriškumo ir
sąmoningo jų įsitraukimo į darbą skatinimo modelis“, surengtas projekto „SEKPAS“ baigiamasis
forumas  „Ar  įmanoma  siekti  (ne)įmanomo?“,  surengtas  projekto  „SEKPAS“  apibendrinimas-
refleksija  projekto konsorciumo nariams – Tarnybos,  Savivaldybės  administracijos  Švietimo ir
sporto skyriaus (toliau – Skyrius) ir Joniškio rajono švietimo centro specialistams.

Tikslas įgyvendintas, suplanuotos priemonės įvykdytos.

Tikslas – telkti ugdymo įstaigų bendruomenes ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo programų
rengimui ir įgyvendinimui.

Įvertintos  ir  akredituotos  8  ilgalaikės  (40  ir  daugiau  valandų)  pedagogų  kvalifikacijos
tobulinimo programos (toliau – programos), sudarytos iš vieno ar kelių modulių. Iš jų 3 programas
parengė  Tarnybos  darbuotojai.  Programos  buvo  rengiamos  atsižvelgiant  į  ugdymo  įstaigų
poreikius,  tikslus,  kvalifikacijos  tobulinimo  prioritetus,  mokytojų  metodinių  būrelių  poreikius.
Visos programos paviešintos Tarnybos interneto svetainėje. Šiuo metu parengta ir akredituota 51
programa.

Organizuoti  186 įvairaus pobūdžio renginiai,  iš jų 27 renginiai  buvo skirti pasidalinti  gerąja
praktika.  Savivaldybės  mokiniams  surengti  73  renginiai:  39  rajoniniai,  27  respublikiniai,  4
regioniniai,  3  tarptautiniai.  Organizuoti  35  mokytojų  metodinių  būrelių  pasitarimai,  kuriuose
dalyvavo  493  mokytojai.  Siekiant  kvalifikacijos  tobulinimo  renginių  kokybės,  buvo  vykdoma
renginių  dalyvių  apklausa  –  pateiktos  557  momentinės  anketos.  Apibendrinus  respondentų
atsakymus paaiškėjo, kad renginio vieta, trukmė ir atmosfera vertinama „gerai“ arba „labai gerai“,
organizuoti mokymai padeda įvertinti  savo turimas kompetencijas, aktyviai įsitraukti į mokymo
procesą,  užmegzti  naujus  profesinius  kontaktus.  Parengtas  Šiaulių  rajono savivaldybės  vaikų  /
mokinių  olimpiadų,  konkursų  ir  kitų  renginių  organizavimo,  vykdymo,  apdovanojimo,  gabių
vaikų / mokinių, jų tėvų (globėjų) bei rezultatyviai dirbančių mokytojų skatinimo ir abiturientų
pagerbimo  tvarkos  aprašas.  Apraše  numatyti  rezultatyviai  dirbančių  Savivaldybės  mokytojų
vertinimo  kriterijai,  kuriais  remiantis  buvo  įvertinta  246  mokytojų  veikla.  Minint  Tarptautinę
mokytojų dieną, 20 daugiausiai balų surinkusių mokytojų buvo įvertinti už rezultatyvią metodinę
veiklą:  8  mokytojai  paskatinti  Savivaldybės  piniginiais  prizais,  12  mokytojų  įteiktos  Tarnybos
padėkos ir dovanos.

Metodininkai  suteikė  28  individualias,  9  grupines  konsultacijas  mokytojams,  vadovams,
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metodinių būrelių pirmininkams, švietimo įstaigų bendruomenėms ir pan. 
Organizuota  21  olimpiada,  konkursas,  kuriuos  inicijavo  Lietuvos  mokinių  neformaliojo

švietimo  centras  (toliau  –  Centras),  dalyvavo  473  Savivaldybės  mokiniai.  Surengta  21
Savivaldybės  mokytojų  inicijuota  olimpiada,  konkursas,  dalyvavo  430  mokinių.  Savivaldybės
mokiniams už pasiekimus olimpiadose,  konkursuose įteiktos 452 Tarnybos padėkos.  Konkursų,
olimpiadų šalies etapuose, kuriuos inicijavo Centras, dalyvavo 28 Savivaldybės mokiniai, iš kurių
11  buvo  apdovanoti  Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministerijos  diplomais,
padėkomis. 

Birželio mėnesį Savivaldybės kultūros centre organizuota tradicinė šventė, kurios metu pagerbti
šalies ir Savivaldybės olimpiadų,  konkursų ir  kitų renginių nugalėtojai,  prizininkai ar laureatai,
juos parengę mokytojai bei mokinių tėvai (globėjai). Įteiktos Savivaldybės mero, Skyriaus vedėjo
padėkos bei dovanų čekiai. Atrankos komisijos sprendimu, 9 mokiniams, 8 mokytojams, 8 tėvams
(globėjams)  skirtos  Savivaldybės  mero  padėkos  ir  dovanos;  2  mokytojams,  1  šeimai  skirta
Lietuvos  Respublikos  Seimo  nario,  atstovaujančio  Savivaldybei,  padėka;  14  mokytojų  ir  22
mokiniams skirtos Skyriaus vedėjo padėkos ir dovanos.

Tarnyba turi  Zoom Pro licenciją, todėl turi galimybę rengti renginius, pasitarimus, posėdžius
nuotoliniu būdu. Savivaldybės ugdymo įstaigoms sudarytos galimybės naudotis Tarnybos turima
licencija. 2022 metais 139 kartus buvo pasinaudota šia galimybe.

Tikslas įgyvendintas, suplanuotos priemonės įvykdytos.

Tikslas – skatinti mokymąsi visą gyvenimą bei tobulinti mobilų darbą su jaunimu Šiaulių
rajone.

Tarnyba  vykdo  neformaliojo  suaugusiųjų  švietimo  ir  tęstinio  mokymosi  veiklą.  Dalyvauta
įvairiose  akcijose,  iniciatyvose,  pasitarimuose,  mokymuose.  Tarnybos  svetainėje  pateikiama
informacija  apie  mokymosi  visą  gyvenimą  galimybes,  supažindinama  su  vykdoma  veikla,
skelbiama  aktuali  informacija  apie  renginius,  kursus,  mokymus.  Informacija  apie  vykdomas
veiklas skelbiama ir Savivaldybės tinklapyje, kuriame nuo 2022 m. atsirado nauja skiltis „Šiaulių
r. Trečiojo amžiaus universitetas“. Pasibaigus pandeminiam laikotarpiui, buvo tęsiama inovatyvios
arbatinės  „Ateik.  Sužinok.  Išmok“ veikla  –  organizuoti  šie  renginiai:  „Nuo sėklos  iki  daigo“,
„Kokedamų  paslaptys“,  „Finansiniai  aspektai“,  „Erasmus+  programos  projekto  patirtys
Kroatijoje“, „Erasmus+ programos projekto patirtys Sicilijoje“, susitikimas su Kuršėnų padalinio
neįgaliųjų  draugijos  nariais.  Aktyviai  dalyvauta  Lietuvos  suaugusiųjų  švietimo  asociacijos
organizuotoje  23-ojoje  suaugusiųjų  mokymosi  savaitėje  „Mokymosi  siluetai“.  Tarnyba  iš
Savivaldybės  neformalųjį  suaugusiųjų  švietimą  teikiančių  įstaigų  /  organizacijų  surinko
informaciją  apie  planuojamus  suaugusiųjų  mokymosi  savaitei  organizuoti  skirtus  renginius,
susistemino  gautą  informaciją,  parengė  bendrą  planą,  kuris  buvo  paviešintas  Savivaldybės,
Kuršėnų  miesto,  Tarnybos  tinklapiuose.  Mokymosi  savaitės  „Mokymosi  siluetai“  renginiuose
dalyvavo šešios Savivaldybės įstaigos, organizuota 51 veikla. Tarnyba suorganizavo 6 suaugusiųjų
mokymosi  savaitės  renginius,  skirtus  Šiaulių  r.  Trečiojo  amžiaus  universiteto  (toliau  –  TAU)
studentams. 

Tarnyba  organizavo  lietuvių  kalbos  mokymus  suaugusiems  asmenims  (3  grupėms),
atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje
(dalyvavo 31 unikalus klausytojas). Mokymus A1 lygiu baigė 18 asmenų. 

Savivaldybės  gyventojams  organizuoti  „Pirmosios  pagalbos  mokymai“  (vedė  Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus  Šiaulių skyriaus darbuotojai),  pravesta  priešgaisrinės saugos paskaita  apie
saugų  elgesį  šildymo  sezono  metu  (paskaitą  skaitė  Šiaulių  priešgaisrinės  gelbėjimo  valdybos
specialistai).  Bendradarbiaujant  su  socialiniais  partneriais  –  Savivaldybės  kultūros  centru,
organizuota  TAU  mokslo  metų  baigimo  šventė,  Tarptautinės  pagyvenusių  žmonių  dienos
paminėjimo šventė, organizuoti du TAU ir Gruzdžių bendruomenės susitikimai.

Tarnybos erdvėse surengtos keturios autorinių darbų parodos: Liudo Matusevičiaus dailės darbų
paroda „Sustabdyta akimirka“,  Gitanos Visockaitės-Urmonienės autorinė  grafikos darbų paroda
„Mėlynos pušys“, TAU studentės Dalios Švaplienės dailės darbų paroda „Gamtos peizažai“, TAU
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studentės  Vidos  Stulpinienės  floristinių  paveikslų  paroda  „Sustabdyta  akimirka“.  Organizuotos
Tarnybos darbuotojų ir jų vaikų rankdarbių parodos. 

Vykdant  projekto  „Gali  sportuoti?  Įrodyk!“  II  veiklas,  senjorams  pravesta  150 mankštų,  15
žygių. 
TAU studentai sėkmingai dalyvavo Radviliškyje vykusioje Nacionalinėje IV TAU universiadoje,
kurioje  užimtos  prizinės  vietos  stalo  teniso  ir  smiginio  rungtyse.  Nuolat  skatinama  senjorų
savanorystė,  plėtojami  ryšiai  su  kitais  šalies  TAU,  Nacionaline  TAU  asociacija.  Įsigyta  TAU
vėliava. 2022 metais TAU aktyviai lankė 92 studentai.

Tarnyba  Savivaldybėje  vykdo  mobilų  darbą  su  jaunimu.  Atsižvelgiant  į  situaciją,  mobilus
darbas  vykdomas  Pakapėje,  Gruzdžiuose,  Šakynoje,  Varputėnuose,  Verbūnuose,  Kužiuose  ir
Raudėnuose.  Mobilių  darbuotojų  su  jaunimu  komandą  sudaro  2  žmonės.  Viename  susitikime
dalyvaujančių  jaunuolių  skaičius  vidutiniškai  svyruoja  nuo  2  iki  12  asmenų.  Per  metus  su
jaunuoliais  įvyko  79  kontaktiniai  užsiėmimai.  Dalis  užsiėmimų  dėl  COVID-19  pandeminės
situacijos vyko nuotoliniu būdu. Unikalių lankytojų skaičius – 92 jaunuoliai,  su 53 palaikomas
reguliarus  kontaktas.  Įgyvendintas  Savivaldybės  jaunimo  iniciatyvų  skatinimo  programos
projektas „Savanorystė – jėga“. Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos pateikta projekto „Kurk Rytojų Dabar“ paraiška. 

Įgyvendinant  projektą  „Gali  sportuoti?  Įrodyk!“  II,  Šakynos  ir  Raudėnų  jaunuoliams
suorganizuotos 246 mankštos / žygiai.  Įgyvendinta prevencinė veikla – „Diena be tabako“, skirta
motyvuoti jaunuolius praleisti dieną be rūkymo. Organizuotas jaunuolių dviračių žygis „Kelias į
Europą“, skirtas paminėti Europos dieną bei skatinti jaunuolius aktyviai ir saugiai judėti. Jaunimo
ir metodininkų darbui su jaunimu iniciatyva inicijuota akcija „Nusipink Ukrainą“ – jaunuoliai pynė
įvairių  raštų  apyrankes,  skirtas  išreikšti  palaikymą  Ukrainai.  Vykdant  mobilų  darbą,  nuolat
skatinama  jaunų  žmonių  savanorystė:  23  jaunuoliai  savanoriavo  Kurtuvėnų  parko  direkcijai
priklausančiame  „Gyvojo  žirgo  muziejuje“,  beglobėms  katėms  gamino  guolius,  kurie  buvo
pristatyti į VšĮ „Binada“.  Savanorystės tematika organizuotas nuotolinis susitikimas su Laisvųjų
piliečių  koordinatoriumi.  Metodininkai  darbui  su  jaunimu  supažindino  Meškuičių  gimnazijos
moksleivius  su  savanoryste,  jos  galimybėmis,  nauda  pačiam  jaunimui  (veiklos  buvo
įgyvendinamos  pagal Meškuičių bendruomenės projektą „Rekreacinių erdvių atnaujinimas įtraukiant
savanorišką veiklą“).

Tikslas įgyvendintas, suplanuotos priemonės įvykdytos.

Tikslas – efektyvinti Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos veiklą.
Plėtojant  bendravimo  bei  bendradarbiavimo  ryšius,  2022  m.  pasirašytos  bendravimo  ir

bendradarbiavimo sutartys su: Kuršėnų šeimos namais, Švietimo mainų paramos fondu, viešąja
įstaiga „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“, Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos Šakynos
skyriumi,  Kurtuvėnų regioninio parko direkcija,  asociacija  „Laisvieji  piliečiai“,  „Binada“,  VšĮ,
Šiaulių  r.  Kuršėnų  Stasio  Anglickio  progimnazija,  Šiaulių  r.  Kairių  jungtine  mokykla,
Savivaldybės kultūros centru, Lietuvos aklųjų biblioteka.

Gerinant Tarnybos darbuotojų darbo sąlygas, įsigyti  3 stacionarūs kompiuteriai,  2 monitoriai,
klaviatūra, 2 internetinės kameros, 4 kolonėlių komplektai, 12 belaidžių pelių. Įrengti ir atnaujinti
2 psichologų kabinetai, nupirkti reikalingi baldai, priemonės. Savivaldybės administracijos Turto
valdymo skyrius atliko viešuosius pirkimus renovacijos darbams atlikti, parengtas stiklinio stogo,
sienų apšiltinimo ir renovacijos darbų projektas. Atnaujintas Tarnybos pastato II aukšto koridorius:
pakeisti langai,  perdažytos koridoriaus sienos. Reprezentuojant įstaigos veiklą,  įsigyti  Tarnybos
ženkliukai.

Tarnyba inicijavo Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei
fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo pakeitimą, siekdama, kad
į Savivaldybės finansuojamas projektines veiklas būtų galima įtraukti daugiau skirtingo amžiaus
asmenų.

Tarnybos socialinių  tinklų  feisbuko paskyroje aktualiomis  švietimo temomis  paviešinti  325
įrašai (2022 m. – 320), vidutiniškai vieną įrašą peržiūrėjo apie 543 asmenys (2022 m. – 500).
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Tarnybos veiklą  stebi  1601 stebėtojas  (2022 m. – 1519),  interneto  svetainėje  apsilankė  8 147
unikalūs lankytojai (2022 m. – 8 401).

Tikslas įgyvendintas, visos suplanuotos priemonės įvykdytos.

Projektinė veikla
Įgyvendinti / įgyvendinami projektai:
-  Projektas  „Rekreacinių  erdvių  atnaujinimas  įtraukiant  savanorišką  veiklą“.  Projektą

įgyvendina  VO  „Meškuičių  bendruomenė“.  Projekto  įgyvendinimo  laikotarpis  nuo  2022  m.
rugsėjo  15  d.  iki  2022  m.  lapkričio  30  d.  Tarnyba  projekte  dalyvavo  partnerio  teisėmis  –
Meškuičių jaunimui pristatė savanoriško darbo idėją, principus, galimybes.

-  „Erasmus+“  Pagrindinio  veiksmo bendrojo  ugdymo mobilumo  projektas  su  daugiau  kaip
vienu  dotacijos  gavėju  Nr.  2022-1-LT01-KA121-SCH-000062452  įgyvendinant  „Erasmus+“
akreditaciją  Nr.  2021-1-LT01-KA120-SCH-000047098.  Projektą  įgyvendina  Savivaldybės
administracija  –  konsorciumo  koordinatorius.  Projekto  įgyvendinimo  laikotarpis  nuo  2022  m.
birželio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Tarnyba projekte dalyvauja partnerio teisėmis.

-  Tarnybai  suteikta  „Erasmus+“  akreditacija  suaugusiųjų  švietimo  srityje  „Erasmus+“
programos  1  pagrindinis  veiksmas  –  asmenų  mobilumas  mokymosi  tikslais.  Projekto
įgyvendinimo laikotarpis nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Gautas 23 880,00
Eur finansavimas.

- Projektas  ,,Mūsų galia bendrystėje“ – Šiaulių rajono bendruomenės sveikatinimo iniciatyvų
skatinimo ir rėmimo programų projektas. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2022 rugsėjo 12
d. iki 2022 m. gruodžio 16 d. Gautas 2 000,00 Eur finansavimas.

-  Projektas „Savanorystė  –  jėga“  –  Šiaulių  rajono  bendruomenės  sveikatinimo  iniciatyvų
skatinimo ir rėmimo programų projektas. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2022 m. birželio
1 d. iki 2022 m. spalio 31 d. Gautas 888,00 Eur finansavimas.

- Projektas  „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001.
Projekto  įgyvendinimo  laikotarpis  nuo  2021  m.  gegužės  12  d.  iki  2023  m.  gegužės  31  d.
Įgyvendinant projektą Tarnyboje dirba socialinis pedagogas (0,5 etato).

-  Projektas  „Gali  sportuoti?  Įrodyk!“ II Nr.  SRF-FAV-2019-1-0342,  bendrai  finansuojamas
valstybės  Sporto  rėmimo  fondo  lėšomis,  administruojamas  Švietimo  mainų  paramos  fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2019 m. spalio 7 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Gautas 52
608,00 Eur finansavimas. Projekto partneriai:  Šiaulių  r.  Gruzdžių gimnazijos  Šakynos skyrius,
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro Raudėnų skyrius. Projekto veiklose
aktyviai  dalyvavo  TAU  studentai.  Projekto  tikslas  –  fizinio  aktyvumo  plėtojimas,  mokinių
užimtumas po pamokų, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, bendruomeniškumo skatinimas.

- Programos „Erasmus+“ projektas „Socialinių-emocinių kompetencijų tobulinimas profesinei
ir asmeninei sėkmei“ Nr. 2020-1-LT01-KA104-077640. Projektą administruoja  Švietimo mainių
paramos  fondas.  Projekto  įgyvendinimo  laikotarpis  nuo  2020  m.  gruodžio  30  d.  iki  2022  m.
gruodžio 29 d.  Gautas  38 200,00 Eur finansavimas.  Projekto partneriai  – Skyrius bei Joniškio
rajono  švietimo  centras. Projekto  tikslas –  kryptingas  suaugusiųjų  socialinių-emocinių
kompetencijų  tobulinimas  bei  pozityvių  nuostatų  šiuo  aspektu  formavimas Šiaulių  ir  Joniškio
rajonų savivaldybėse.

-  Projektas  „Kurk  Rytojų  DABAR!“.  Projektą  finansuoja  Socialinės  apsaugos  priežiūros
departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto įgyvendinimo laikotarpis
nuo 2023 m. sausio 2 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Gautas 6 366,11 Eur finansavimas.

-  Projektas  „Karjeros  specialistų  tinklo  vystymas“.  Projekto  tikslas  –  užtikrinti  profesinio
orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo
ir kitose švietimo įstaigose. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2022 m. rugsėjo 13 d. iki 2023
m. gruodžio 31 d. Įgyvendinant projektą Tarnyboje įdarbinti du karjeros specialistai (2,3 etato).

2022 m. lėšos: 
- 217 873,00 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos ugdymo aplinkai. Iš jų 174452,32 Eur

skirti darbo užmokesčiui.
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- 140 609,00 Eur Mokymo lėšos, iš jų 138184,33 Eur skirti darbo užmokesčiui.
-  3  763,00  Eur,  skirti  asmenų,  atvykusių  į  Lietuvos  Respubliką  iš  Ukrainos  dėl  Rusijos

Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, lietuvių kalbos mokymui.
- 426,85 Eur surinktas 1,2 proc. gyventojų pajamų mokestis.
- 3 801,63 Eur – pajamos už suteiktas paslaugas.
- 23 168,62 Eur – kitos lėšos.

Ataskaitą parengė direktorė Rasa Piežienė
_________________________
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