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1. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

Pavadinimas - Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba). 

Kodas – 191721865.  

Adresas: Josvainių g. 40, 57265 Kėdainiai; tel.5 25 44; el.p. sekretore@centras.kedainiai.lm.lt    

Įsteigimo data – 1994 m.  

Veiklos rūšys: specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba, pagalba mokyklai ir mokytojui, 

psichologinė pagalba, socialinė pedagoginė pagalba, profesinis orientavimas ir švietimo 

informacinė pagalba, švietimui būdingų paslaugų veikla, kitas, niekur kitur nepriskirtas, 

švietimas, kultūrinis švietimas, nuosavo arba nuomojo nekilnojamojo turto nuoma ir 

eksploatavimas. 

Vadovas – Henrikas Vaicekauskas, edukologijos magistras. Vadybinio darbo stažas Tarnyboje – 

16 metų (bendras vadybinio darbo stažas – 25 metai).   

Tarnyba Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 

V-1255 akredituota 5 (penkeriams) metams.  
 
 

2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

2.1. Pagrindinės Tarnybos specialistų atliekamos funkcijos:  

● organizuoja ir vykdo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų,  ugdymo įstaigų vadovų 

kvalifikacijos tobulinimą(si);  
● koordinuoja ir organizuoja rajono pedagogų metodinę veiklą, teikia metodinę ir kitą 

pagalbą;  
● įvertina asmens mokymosi sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, 

asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus 

atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir 

socialiniu pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokytis, prireikus skiria specialųjį 

ugdymą;  
● teikia psichologinę, socialinę pedagoginę ir švietimo informacinę pagalbą vaikams, 

specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 

21 metų, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams;  
● organizuoja mokinių dalykines olimpiadas ir konkursus; 
● koordinuoja rajono mokinių tarybos veiklą;  
● organizuoja švietimo įstaigų aprūpinimą mokykline dokumentacija ir nemokama 

literatūra. 
 

2.2. Tarnybos etatų ir darbuotojų skaičius 2014 metais: 

Eil. 

Nr.  

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų 

skaičius 

1.  Direktorius 1 1 

2.  Metodininkės 5 5 

3.  Specialioji pedagogė  1 1 

4.  Logopedė  1 1 

5.  Psichologė 1 1 

6.  Socialinė pedagogė 1 1 

7.  Neurologas 0,5 1 

8.  Vyr. buhalterė 1 1 

9.  Kasininkė 0,25 1 

10.  Raštvedė 1 

mailto:sekretore@centras.kedainiai.lm.lt
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11.  Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendr. klausimais 0,5 1 

12.  Darbininkas 0,5 

13.  Valytoja 1 1 

Viso: 14,75 15 

 

Visi tarnybos specialistai  turi įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Penki specialistai yra 

įgiję edukologijos magistro laipsnį, du specialistai - metodininko kvalifikacinę kategoriją, viena 

specialistė - vyr. soc. pedagogės kvalifikacinę kategoriją.   

 

Tarnybos darbuotojai, vadovaujami direktoriaus, rengė strateginį, metų ir mėnesių veiklos 

planus, kuriuose tikslai, uždaviniai, priemonės formuluojami vadovaujantis Tarnybos nuostatais, 

strateginiais švietimo sistemos dokumentais, steigėjo formuluojamais tikslais, Tarnybos 

darbuotojų atliekamu veiklos įsivertinimu.  

 

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas planuojamas ir vykdomas vadovaujantis Tarnybos 

direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka. Po mokymų Tarnybos direktorius kartu su darbuotoju 

aptardavo idėjas/pasiūlymus, kuriuos galima būtų taikyti tiesioginiame darbe ir palaikydavo 

nuolatinį ryšį dėl jų diegimo. Taip pat darbuotojai skatinami dalintis savo darbo ir mokymosi 

patirtimi su kolegomis, partneriais, Tarnybos klientais.  

 

Tarnybos direktoriaus vadovaujami darbuotojai parengė reikiamus dokumentus dėl Tarnybos 

veiklos akreditacijos ir dalyvavo išorės vertinime. LR Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1255 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą 

teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditavimo“, Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba akredituota 5 (penkeriems) metams. 

 

Tarnybos direktoriaus vadovaujami darbuotojai parengė Kėdainių rajono savivaldybės 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą, kurį 2015 m. gruodžio 

30 d. sprendimu Nr. TS-295 patvirtino Kėdainių rajono savivaldybės taryba. Tuo pačiu 

sprendimu Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba paskirta „Kėdainių rajono savivaldybės 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano“ įgyvendinimo 

koordinatoriumi. 

 

Tarnybos direktoriaus vadovaujami darbuotojai atliko Tarnybos veiklos vidinį įsivertinimą, 2015 

metų veiklos analizę, suplanavo darbus 2016 metams.   

Visi Tarnybos  darbuotojai aprūpinti personaliniais kompiuteriais, metodinėmis ir kitomis darbui 

reikalingomis priemonėmis. Buhalterinė apskaita kompiuterizuota (buhalterinė programa 

VSAKIS). Įdiegtos kompiuterizuotos kvalifikacijos tobulinimo renginių ir olimpiadų/konkursų 

registravimo programos.   

Tarnybos direktorius reguliariai ir dažniau kaip kartą per pusmetį tobulina savo kvalifikaciją, 

dalyvauja  Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos veikloje (valdybos narys), 

Pedagoginių psichologinių tarnybų asociacijos veikloje, nevyriausybinės organizacijos 

Bendruomenės iniciatyvų centras veikloje (valdybos pirmininkas).  

Tarnybos direktorius 2015 m. lapkričio 19 d. dalyvavo Nacionalinės mokyklų vertinimo 

agentūros vykdomame pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus 

kompetencijų vertinime. Nustatyta, kad Henriko Vaicekausko vadovavimo švietimo įstaigai 

kompetencijos atitinka reikalavimus, numatytus 2011-07-01 LR švietimo ir mokslo ministro 

įsakyme Nr. V-1194 Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše (Žin. 2011, 83-4051) 7 p.  
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3. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
 

3.1. Tarnybos asignavimai, valdomas ilgalaikis turtas. 

   

2015 m. Tarnybos asignavimai (tūkst. EUR): 

Iš 

viso: 

 

 

Mokinio krepšelio lėšos 

 

 

Iš  

viso: 

 

 

Savarankiškoms 

funkcijoms vykdyti 

Įstaigos 

paja-

mos iš 

patalpų 

nuomos 

Įstaigos 

pajamos 

iš 

atsitikti-

nių 

paslaugų 

Spec. pedagoginei 

psichologinei 

pagalbai 

(Iš jų darbo 

užmokesčiui – 

52,0; soc. 

draudimo įmokos 

- 16,1) 

Valstybi-

nių ir 

brandos 

egzaminų 

vykdymui 

VšĮ 

„Mažy-

lių 

akade

mija“ 

Neforma-

liojo vaikų 

švietimo 

progra-

moms 

Iš jų     

darbo 

užmo-

kestis 

Soc. 

drau-

dimo 

įmo-

kos 

Pre-

kėms ir 

paslau-

goms 

Planas Planas su  

likučiu 

praeitų 

metų 

151,9 68,1 8,3 16,4 59,1 102,

8 

61,5 19,

3 

8,4 0,8 12,8 

 

Tarnybos valdomas ilgalaikis turtas patikėjimo teise (tūkst. EUR): 

 

Iš viso: 

Patikėjimo teise valdomas ilgalaikis turtas Pagal panaudos 

sutartis Valstybės 

lėšų 

Europos Sąjungos lėšų  Savivaldybės 

lėšų 

96,7 21,8 14,9 58,3 1,7 

 

 

4. PARTNERYSTĖ IR BENDRADARBIAVIMAS 
 

Tarnybos išoriniai ryšiai su socialiniais partneriais plėtojami ir palaikomi siekiant įgyvendinti 

keliamus tikslus bei uždavinius. Bendradarbiavimas grindžiamas formalizuotais 

(bendradarbiavimo sutartys) ir neformalizuotais bendradarbiavimo būdais.  

Bendradarbiaujama su visomis Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigomis, Kėdainių 

profesinio rengimo centru, Kauno kolegijos Jonušo Radvilos studijų centru, Ugdymo plėtotės 

centru, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru. Vyksta bendradarbiavimas su rajono 

kultūros įstaigomis, verslo įmonėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Policijos komisariatu 

ir kt. 

Tarnyba yra Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos narė. 

Visa informacija apie tarnybos organizuojamas veiklas talpinama Tarnybos interneto svetainėje 

www.centras.kedainiai.lm.lt , kurioje pateikiama klientams naudinga informacija, nuolat 

skelbiamos naujienos, švietimo aktualijos. Įkurta Tarnybos paskyra Facebook socialiniame tinkle 

„Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba“, kurioje skelbiama įvairi informacija klientams. 

 

 

5. ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI TRUMPAI 

 

Tarnybos misija – ugdymo įstaigų bendruomenėms teikti kokybiškas edukacines paslaugas, 

specialiąją pedagoginę, psichologinę, informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir kitą pagalbą, 

skatinti ir remti įstaigų tobulinimo(si) procesus.  

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/
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Organizuojant pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų kvalifikacijos 

tobulimą(si) įvyko 142 kvalifikacijos tobulinimo renginiai (seminarai, kursai, paskaitos ir kt.). Iš 

jų: 35 vyko Tarnybos patalpose, 101 – klientų darbo vietose, 6 – kt. vietose. Šiuose renginiuose 

dalyvavo 3206 pedagogai. Bendra kvalifikacijos tobulinimo renginių trukmė – 993 akad. val. 

Tarnybos darbuotojai vykdė pedagogų apklausas, analizuodami kokių temų ir kokios trukmės 

kvalifikacijos tobulinimo renginių pedagogai pageidauja, kokios formos priimtiniausios, kur 

pedagogai norėtų tobulinti savo kvalifikaciją. Darbuotojai tyrė realizuojamų programų 

efektyvumą, atlikdami formalias ir neformalias apklausas.  

Tarnybos darbuotojai (metodininkai) organizavo pedagogų metodinę veiklą rajone, dalinimąsi 

profesine patirtimi:  

 įvyko 63 rajono metodinių būrelių pasitarimai;  

 surengta 16 pedagogų ugdytinių darbų parodų; 

 skleista informacija apie rajono ugdymo įstaigose vykstančius atvirus renginius (viso – 

34 renginiai);  

 kauptas edukacinės patirties bankas el. forma (viso - 315 aprašų).  

Tarnybos darbuotojai (specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, 

neurologas):  

 atliko 150 vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kompleksinių pedagoginių 

psichologinių įvertinimų; 

 atliko 20 vaikų mokyklinio brandumo įvertinimų ir 1 gabių vaikų įvertinimą; 

 patikslino 10 išvadų (pažymoje pagal 8 priedą); 

 paruošė 18 pažymų dėl egzaminų pritaikymo; 

 atliko 1349 pedagoginių psichologinių konsultavimų. Iš jų: 407 - spec. pedagogė, 345 – 

logopedė, 330 – psichologė, 367 – soc. pedagogė; 

 suteikė 407 psichologinės pagalbos konsultacijas 254 klientams. Iš jų su šiomis 

problemomis: 5 - elgesio ar/ir emocijų, 127 – bendravimo, 152 – mokymosi, 34 – krizės, 

19 - patyčios ir smurtas, 10 - klinikinės, 60 - asmenybės savęs pažinimo ir augimo; 

 teikė specialiąją pedagoginę pagalbą (viso - 14 pratybų); 

 vedė grupes socialinių įgūdžių užsiėmimai socialinės rizikos tėvams, kuriuose dalyvavo 

42 dalyviai (bendra trukmė - 14 val.); 

 dalyvavo rajono pedagogų metodinėje veikloje (viso - 29 renginiai); 

 vykdė pedagoginį psichologinį švietimą (9 - seminarai, 38 - paskaitos, 11 - mokymų 

mokytojams, tėvams, vaikams);  

 dalyvavo prevencinėje veikloje (viso - 15 renginių);  

 atliko tyrimą, siekiant išsiaiškinti tėvų požiūrį į vaiko sveikatos tausojimą, pozityvų 

vaikų ugdymą šeimose; 

Tarnybos darbuotojai planavo, organizavo ir vykdė mokinių dalykines olimpiadas ir konkursus - 

įvyko 32 olimpiados ir konkursai, kuriose dalyvavo 1762 mokiniai. 

Tarnybos darbuotojai koordinavo Kėdainių rajono mokinių tarybos veiklą, rengė mokymus 

mokiniams ir jų tėvams. Įvyko: 

 25 Kėdainių rajono mokinių tarybos renginiai (mokymai, diskusijos, susitikimai, 

forumai); 

 2 mokymai ugdymo karjerai tematika; 

 21 renginys mokinių tėvams (seminarai, paskaitos, diskusijos).   

Tarnybos darbuotojai organizavo ir vykdė ugdymo įstaigų aprūpinimą mokykline 

dokumentacija ir iš Švietimo aprūpinimo centro gaunama nemokama literatūra.  
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6. VEIKLOS REZULTATAI:  

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS(IS) 
 

6.1. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių, valandų ir dalyvių skaičius: 

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio 

forma 
Skaičius Valandų skaičius Dalyvių skaičius 

Seminarai 97 667 2341 

Kursai 4 160 18 

Paskaitos 28     

Gerosios patirties renginys 11 74 319 

Kita 2 12 95 

Iš viso: 142 993 3206 

Priedas 1. Seminarų, paskaitų, kursų, edukacinių išvykų, gerosios patirties renginių temos. 
 

6.2. Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių, vykusių Tarnybos patalpose ir 

klientų darbo vietose, skaičius: 

 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio 

forma 

Tarnybos 

patalpose 

Klientų darbo 

vietose 

Kita 

Seminarai 22 70 5 

Kursai 4     

Paskaitos 8 20   

Edukacinė išvyka 1 9 1 

Gerosios patirties renginys   2   

Iš viso: 35 101 6 

 

6.3. Seminarų dalyvių tikslinės grupės: 

 

Tikslinė grupė Seminarų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 8 59 192 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai 4 24 82 

Pradinio ugdymo pedagogai 7 42 142 

Pagrindinių, vidurinio ugdymo, gimnazijų 

dalykų mokytojai 
56 380 1413 
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Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai 
2 14 34 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 3 42 46 

Mokyklų bendruomenės, komandos 7 43 205 

Specialiojo ugdymo pedagogai 2 12 49 

Profesijos mokytojai 3 19 108 

Apskričių viršininkų, savivaldybių 

administracijų švietimo padalinių darbuotojai 
1 6 8 

Kiti 4 26 62 

Iš viso: 97 667 2341 

 

6.4. Kursų dalyvių tikslinės grupės: 

Tikslinė grupė Kursų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ugdymo įstaigų pedagogai 2 80 13 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 1 40 4 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 1 40 1 

Iš viso: 4 160 18 

 

 

6.5. Paskaitų dalyvių tikslinės grupės: 

Tikslinė grupė Paskaitų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 4 13 97 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai 4 12 75 

Pradinio ugdymo pedagogai 2 6 25 

Pagrindinių, vidurinio ugdymo, gimnazijų 

dalykų mokytojai 
17 45 211 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 1 4 25 

Iš viso: 28 80 433 
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6.6. Gerosios patirties renginių dalyvių tikslinės grupės: 

 

Tikslinė grupė Gerosios 

patirties 

renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai 1 8 13 

Pradinio ugdymo pedagogai 2 14 87 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai 2 12 93 

Pagrindinių, vidurinio ugdymo, gimnazijų 

dalykų mokytojai 
2 12 75 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjai 

1 8 15 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai 1 6 12 

Kiti 2 14 24 

Iš viso: 11 74 319 

 

6.7. Kitų renginių dalyvių tikslinės grupės: 

  

Tikslinė grupė Gerosios 

patirties 

renginių 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Dalyvių 

skaičius 

Pagrindinių, vidurinio ugdymo, gimnazijų 

dalykų mokytojai 
2 12 95 

Iš viso: 2 12 95 

 

6.8. Kvalifikacijos tobulinimo renginių lektoriai: 

 

Lektoriai Semi-

narų 
Kursų Pas-

kaitos 
Kita Gerosios 

patirties 

renginių 

Viso 

Tarnybos specialistai 4 4 1     9 

Mokytojai praktikai 114   32 20 64 230 
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Aukštųjų mokyklų ir mokslo 

institucijų mokslininkai 

dėstytojai 

5         5 

Ministerijų, savivaldybių ir 

kitų valstybės institucijų 

darbuotojai 

6   1   4 11 

Mokyklų vadovai, jų 

pavaduotojai ugdymui, 

ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjai 

6   1   6 13 

Kiti: UAB, VšĮ ir pan. 36   9   4 49 

Lektoriai iš užsienio šalių -           

Iš viso: 171 4 44 20 78 317 

 

 

6.9. Kvalifikacijos tobulinimo renginių programų rengėjai: 

 

Programų rengėjai Programų skaičius 

Programa parengta rajono pedagogo 

 
94 

Programa parengta kviestinio lektoriaus 
 

48 

 

 

6.10. Rajono metodinių būrelių pasitarimų skaičius 
 

Metodinio būrelio pavadinimas 

 

Pasitarimų skaičius 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų 2 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų 4 

Pradinio ugdymo mokytojų 2 

Etikos mokytojų - 

Tikybos mokytojų 4 

Lietuvių kalbos mokytojų  2 

Anglų kalbos mokytojų 1 

Rusų kalbos mokytojų - 

Vokiečių kalbos mokytojų 1 

Istorijos mokytojų 1 

Geografijos mokytojų 1 

Matematikos mokytojų 1 

Informacinių technologijų mokytojų 2 
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Chemijos mokytojų 1 

Fizikos mokytojų 1 

Biologijos mokytojų 1 

Technologijų mokytojų 3 

Dailės mokytojų 4 

Muzikos mokytojų  2 

Kūno kultūros mokytojų 2 

Socialinių pedagogų 6 

Specialiųjų pedagogų 5 

Logopedų 4 

Psichologų 9 

Karjeros koordinatorių 2 

Bibliotekininkų 1 

Direktorių pavaduotojų 2 

Iš viso: 63 

 
 

6.11. Surengtos parodos: 
 

Eil. 

Nr.  

Pavadinimas 

1.     Kėdainių m/d „Puriena” ugdytinių mandalų (tapyba smėliu) paroda  „Mano mielas 

atspindys...“ 

2.  Kėdainių „Aušros” sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos pradinių klasių 

mokinių simegrafijos technika atliktų darbų paroda, kūrybiniai integraciniai 

projektai „Svajonių gatvė” ,„Atostogų akiniai“.      

3.  Kėdainių l/d „Varpelis” pedagogų, vaikų ir jų tėvelių kūrybinių darbelių paroda 

„Linksmieji pieštukai“. 

4.  Kėdainių „Aušros” sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos mokinių fotografijų 

paroda „Vanduo ir jo panaudojimas “. 

5.  Kėdainių l/d „Varpelis” projekto „Įsivaizduok ir pavaizduok“ pirštininių lėlių, skirtų 

specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kūrybingumo ugdymui pasakomis- vaidinimais, 

paroda. 

6.  Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos  mokinių kūrybinių darbų paroda „Iš dailės 

pamokų archyvų...“. 

7.   Kėdainių m/d “Puriena” vykusio rajono ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

vaikų ir pradinių klasių mokinių  piešinių konkurso „Lietuvos vandens telkiniai“ 

darbelių paroda.  

8.     2-4 klasių mokinių kūrybinių darbelių paroda „Žiemos fantazija“. 

9.    4- ų klasių mokinių tapybos darbų paroda „Sapnų pasaulis“. 
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10.         Projekto „Padėkime augti sveikais“ dalyvių kūrybinių darbų paroda.  

11.    Kėdainių l/d „Varpelis” ugdytinio Vitario Zuko (5 m.) piešinių paroda. 

12.  Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos M.Daukšos pradinio 

ugdymo skyriaus būrelio „Darbščiosios rankos“ meninio popieriaus lankstymo 

technika atliktų darbų paroda. 

13.   Kėdainių m/d „Puriena“ 2-4 klasių mokinių karpinių paroda „Saulėtu pavasario  

takeliu”. 

14.  
  

Kėdainių  „Ryto“ pagrindinės mokyklos dailės mokytojos metodininkės Audronės 

Rudienės kūrinių paroda „Formų istorijos“.       

15.    Kėdainių m/d „Puriena“  ugdytinių darbelių paroda „Tas paukštelių gražumas“. 

16.    Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ vaikų dienos centro vaikų darbelių paroda 

   „Žemės spalvos“. 

 
 

6.12. Ugdymo įstaigų organizuoti atviri renginiai: 
 

Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas 

1.  Renginys, skirtas Aušvico - Birkenau nacių koncentracijos stovyklos išvadavimo 70 - 

osioms metinėms paminėti. 

2.  Atvira užklasinio skaitymo pamoka 5 klasėje: “Mano knyga”. 

3.  Atvira integruota dorinio ugdymo (tikybos) ir dailės pamoka 5 klasėje:„Verbų 

sekmadienis. Vilniaus verbų raštai, spalvos, formos”. 

4.  Istorijos mokytojų diskusija: „Moderniojo pasaulio pradžia – Renesanso epocha, o 

Viduramžiai yra civilizacijos nuosmukis. Kaip paneigti šį mitą?“. 
 

5.  Atvira pamoka priešmokyklinio grupės ugdytiniams: „Lietuva”. 

6.  Rajoninis ikimokyklinių įstaigų mažųjų skaitovų poezijos rytmetys „PO GIMTINĖS 

ĄŽUOLĖLIAIS“, skirtas Justino Marcinkevičiaus 85 - osioms gimimo metinėms 

paminėti.  

7.  Konkursas Kėdainių rajono ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 metų 

mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų bei juos ruošiantiems 

logopedams: „GARSŲ MARGI RAŠTAI“ . 

8.  Atvira užklasinio skaitymo pamoka 5 klasėje: “Mano knyga”.  

9.  Interaktyvi viktorina Kėdainių rajono ikimokyklinio amžiaus vaikams (5-6 m.) „KAIP 

SURASTI LIETUVĄ – 2015“, skirta Kovo 11-ajai.  

10.  Renginys Kėdainių rajono gimnazijų moksleiviams: „Midnight klubinės muzikos 

vakaras su DJ Donatello Švęskime Kovo 11 – ąją linksmai.” 

11.  Rajoninė šventė „Tau, šalie gimtoji”, skirta paminėti Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo 25-metį. 

12.  Popietė Kėdainių rajono Vilainių m/d „Obelėlė”, Kėdainių Juozo Paukštelio 

pagrindinės mokyklos Tiskūnų skyriaus, Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės 
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mokyklos Pelėdnagių „Dobiliuko” skyriaus, Kėdainių m/d „Puriena” ir Kėdainių m/d 

„Vaikystė” mokinių komandoms: „Žemė myli mus kiekvieną”, skirta Žemės dienai 

paminėti.  

13.  Rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkursas „Pavasaris 

ant paukščio sparnų”. 

14.  Rajoninė Kėdainių lopšelių-darželių mažųjų skaitovų poezijos šventė „Augame kartu 

su eilėraščiu ir dainele“. 

15.  Viktorina mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si )poreikių: „Ir gražus gi kraštas 

mūs gimtasis” 

16.  Respublikinis vaikų piešinių ir nuotraukų konkursas „Lietuvos paukščiai 2015”.  

17. Bendrojo ugdymo mokyklų 4 klasių mokinių ir mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, rašinių konkursas „Laiškas mamai“.  

18. Metodinė diena „Paukšteliai iš tolių į tėviškę suka…”, skirta Lietuvos ikimokyklinių 

įstaigų projekto „Paukščių metai” Kristijono Donelaičio kūrybos savaitei paminėti. 

19. Atvirų durų diena rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams 

Kėdainių mokykloje-darželyje ,,Puriena“.  

20. „Šachmatų karaliaus“ rinkimų šventė. 

21. Atvira veikla priešmokyklinės grupės ugdytiniams: „Žydi gėlės”. 

22. Viktorina „Saugaus eismo ABC” . (Dalyvauja 2-4 klasių mokinių komandos iš m/d 

,,Puriena", Vilainių m/d ,,Obelėlė" ir Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės 

mokyklos Pelėdnagių m/d ,,Dobiliuko“ skyriaus). 

23. Kėdainių rajono ikimokyklinių įstaigų folklorinių ansamblių projektas: „Ei, mažiukai, 

duokim garo”. 

24. Atvira integruota lietuvių kalbos ir tikybos pamoka III klasėje: „Biblinis kontekstas 

samprotavimo rašinyje” 

25. Integruoto ugdymo projektas „Žengiu į žinių pasaulį“. 

26. Renginys, skirtas Etnografinių regionų metams paminėti.  

27. Mini konferencija 3- 4 klasių ir priešmokyklinių „Žvirbliukų“ ir „Ąžuoliukų“ grupių 

tėvams: „Sukas metų ratelis senolių pramintu taku“ .  

28. Kūrybinis projektas „Kalba ir aš“.  

29. Foto darbų parodos atidarymas ,,Sportas mus vienija". 

30. Socializacijos projekto „Sportas mus vienija“ baigiamasis renginys.  

31. Amatų diena specialiųjų poreikių mokiniams: „Darbščios rankos viską gali“. 

32. Atvira vokiečių kalbos pamoka. 

33. Kalėdinė popietė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams „Pabūkime šalia...“. 

Aktoriaus Petro Venslovo literatūrinis monospektaklis iš Justino Marcinkevičiaus 

dramų, poemų, eilių „Homo sum“.  

34. Akcija „Pradžiuginkim širdį senolių“. 
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7. VEIKLOS REZULTATAI:  

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 

 
 

7.1. Pedagoginis psichologinis įvertinimas: 
 

 Įvertinimų 

skaičius 

Pastabos 

Atlikta  specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimų 

 

- Kai vertina tik 1 specialistas. 

Atlikta kompleksinio pedagoginio 

psichologinio vaikų įvertinimų 

150 Vertina keli specialistai.  

Į vertinimą įeina pirminis 

pokalbis su tėvais ir vertinimo 

išvadų pristatymas. 
 

Atlikta vaiko mokyklinio brandumo 

įvertinimų  

20 Į vertinimą įeina pokalbis su 

tėvais ir vertinimo išvadų 

pristatymas. 
 

Atlikta gabių vaikų įvertinimų 1 Į vertinimą įeina pokalbis su 

tėvais ir vertinimo išvadų 

pristatymas. 
 

Atlikta įvertinimų dėl profesijos 

pasirinkimo 

- Į vertinimą įeina pokalbis ir 

vertinimo išvadų pristatymas. 
 

Išvados tikslinimas Pažymoje  (8 priedas) 10 Pagal pateiktus dokumentus 

 
 

Paruošta pažymų dėl egzaminų 

pritaikymo  

18 Pagal pateiktus dokumentus 

 
 

Kita: 
 

-  
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7.2.  Pedagoginis psichologinis konsultavimas 
 

Klientų grupė Konsultacijų skaičius 

Specialiojo pedagogo Logopedo Psichologo Socialinio pedagogo 
PPT Mokykloje e. paštu/ 

telefonu 
PPT Mokykloje e. paštu/ 

telefonu 
PPT Mokykloje e. paštu/ 

telefonu 
PPT Mokykloje e. paštu/ 

telefonu 

Pedagogai 16 16 - 12 8 - 12 6 14 5 - 10 

Švietimo 

pagalbos 

specialistai 

114 - 99 111 4 68 12 9 - 14 9 24 

Švietimo įstaigų 

vadovai 
11 - - - - - - - 2 - - 1 

Tėvai 142 - 7 139 - - 115 21 30 150 12 8 

Vaikai/mokiniai 2 - - 3 - - 109 - - 8 - - 

Kiti - - - - - - - - - 8 - 18 

Iš viso: 285 16 106 265 12 68 248 36 46 185 21 61 

 

3.3. Psichologinės pagalbos teikimas 
  

 

Problema 
Klientų skaičius Konsultacijų skaičius  

Tėvų, 

globėjų 
Švietimo pagalbos 

specialistų 
Pedagogų Vaikų Kitų Tėvų, 

globėjų 
Švietimo pagalbos 

specialistų 
Pedagogų Vaikų Kitų  

Elgesio ar/ir emocijų 
(hiperaktyvumo sutrikimas, 

depresiškumas, prislėgtumas, 

liūdesys, baimė, nerimas, drovumas, 

uždarumas, agresyvumas, piktumas, 

pervargimas, neklusnumas, 

melavimas, manipuliavimas, 

vagiliavimas, pabėgimai, perdėtas 

prieraišumas, piktnaudžiavimas 

kvaišalais ir pan.) 

 5     5    
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Bendravimo (tarp tėvų 

(globėjų) ir vaikų, mokinių ir 

mokytojų, bendraamžių, šeimos 

narių; vienišumas) 

12 3  48  16 3  108  

Mokymosi (pedagoginis 

apleistumas, motyvacijos stoka ir 

kt.) 

94 4 10 24  100 4 10 38  

Krizės (savižudybės krizė ir 

save žalojantis elgesys, netektys, 

skyrybos, socialinis ir/ar 

psichologinis apleistumas, fizinė 

ar psichologinė atskirtis nuo tėvų) 

  2 8   2  32  

Patyčios ir smurtas (fizinis, 

psichologinis, seksualinis ir kt.)  

   6     19  

Klinikinės (neurozės (tikai, 

enurezė, įkyrumai, isterinės 

reakcijos ir kt.), depresija, elgesio 

sutrikimai, fobijos, autizmas, 

valgymo, nerimo sutrikimas, 

potrauminio streso sindromas, 

priklausomybės ir kt.) 

   2     10  

Asmenybės savęs pažinimo 

ir augimo (savivertė, savęs 

pažinimas ir saviugda) 

9   21  9   51  

Iš viso: 115 12 12 115  125 14 10 258  

 

7.4. Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas 
 

 

Problema 

 

Specialiojo pedagogo Logopedo Surdopedagogo Tiflopedagogo 

 Klientų  

skaičius  

Pratybų 

skaičius 

Klientų  

skaičius  

Pratybų 

skaičius 

Klientų 

skaičius  

Pratybų 

skaičius 

Klientų 

skaičius  

Pratybų 

skaičius 

Intelekto sutrikimai 1 4       

Bendrieji mokymosi sutrikimai   1 10     

* Čia rašomos tik individualios ir  grupinės pratybos. 
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7.5. Grupių vedimas 
 

Eil. 

Nr. 

 

Grupės pavadinimas 

 

Specialistas 
Skaičius  

  

Dalyviai Valandos 

1. Socialinių įgūdžių užsiėmimai 

socialinės rizikos tėvams 

socialinis pedagogas 18 8 

2. Socialinių įgūdžių užsiėmimais 

socialinės rizikos vaikams 

socialinis pedagogas 54 6 

 
 

7.6. Metodinė veikla 

 

Priemonės Priemonių skaičius 

PPT patalpose Kitose įstaigose 

Dalyvavimas metodinėse dienose - 2 

Dalyvavimas miesto/rajono psichologų metodinėje  

veikloje 

5 3 

Dalyvavimas miesto/rajono specialiųjų pedagogų 

metodinėje  veikloje 

4 1 

Dalyvavimas miesto/rajono logopedų metodinėje  

veikloje 

4 - 

Dalyvavimas miesto/rajono specialiųjų pedagogų ir 

logopedų metodinėje  veikloje 

- - 

Dalyvavimas miesto/rajono socialinių pedagogų 

metodinėje  veikloje 

2 6 

Dalyvavimas mokyklų VGK posėdžiuose, atvejų 

aptariamuose 

- 1 

Psichologų asistentų  ir pirmus metus dirbančių 

psichologų kuravimas 

- 1 

 

7.7. Pedagoginis psichologinis švietimas 
 

 

Priemonės 
Priemonių skaičius 

Specialiojo 

pedagogo 
Logopedo Psichologo Socialinio 

pedagogo 

Seminarai (trukmė – ne 

mažiau 6-8 val.) 
    

Pedagogams 2 2 2  

Švietimo pagalbos 

specialistams 

   3 

Paskaitos/Pranešimai      

Tėvams   18 11 

Vaikams   2  

Pedagogams 2 2 2 1 
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Mokymai     

Tėvams    3 

Vaikams   2 6 

Kiti    1 

Straipsniai 

spaudoje/internete 

   7 

Rekomendacijų, 

lankstinukų rengimas  

   2 

Atvejų aptarimai, 

analizė (konsultacijų, 

kursų, situacijų aptarimas su 

PPT specialistais, ieškant 

sprendimo, pasidalinant 

patirtimi, reflektuojant) 

3 1 3 2 

Kita: projektų aptarimai, 

pasidalinant patirtimi. 
1 1 1 2 

   

7.8. Prevencinė veikla 

 

Priemonės 
Priemonių skaičius  

(posėdžių skaičius) 

PPT 

patalpose 
Kitose įstaigose 

Dalyvavimas savivaldybės vaiko gerovės komisijos veikloje: 
psichologė dalyvauja savivaldybės vaiko gerovės komisijos 

veikloje. 

 3 

Dalyvavimas projektinėje veikloje  5 

PPT inicijuoti ar įgyvendinti projektai: socialinė pedagogė 

parengė ir vykdė projektus:  
● SAM finansuojamas projektas rajono tėvams ir 

vaikams/mokiniams “Vaiko sveikata šeimos rate”; 
● Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

finansuojamas projektas SUP poreikių vaikams “Noriu 

daugiau pažinti ir pajausti pasaulį”. 

  
 

1 

 

1 

 

PPT dalyvavimas kitų institucijų įgyvendinamuose 

projektuose: socialinė pedagogė dalyvavo Šeimos santykių 

instituto projekte “Tėvų - vaikų santykių susvetimėjimo ankstyvas 

atpažinimas: prevencija ir intervencija: kompleksinis pagalbos 

modelis šeimoms, išgyvenančioms konfliktiškas skyrybas ir/ar 

atskirimą”. Psichologė dalyvavo rajono mokyklos darželio 

organizuotame projekte “Pyktis ne brolis”. 

  

1 

 
 
 
 
 

1 

Tarpžinybiniai/tarpinstituciniai pasitarimai, posėdžiai: 

psichologė dalyvauja savivaldybės narkotikų kontrolės komiteto 

veikloje. Psichologė dalyvauja pirminės sveikatos priežiūros 

centro etikos komisijos veikloje. 

  

1 

 

1 

Akcijos:  rajono socialinių pedagogų prevencinis renginys 

“Gyvenimas be patyčių”. 

  

1 

Kita:  psichologinės pagalbos linijos telefonas. 20 skambučių  
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7.9. Tyrimai: 
 

Pavadinimas 
 

Dalyviai ir jų skaičius 

Vykdyto projekto “Vaiko sveikata šeimos rate” 

metu atliktas tyrimas, siekiant išsiaiškinti tėvų 

požiūrį į vaiko sveikatos tausojimą, pozityvų 

vaikų ugdymą šeimose. 

Kėdainių r. Truskavos, Pernaravos, Gudžiūnų 

seniūnijų šeimos - dalyvavo 53 tėvai. 

  
 

7.10. Kita veikla: 
 

Veikla 
 

Priemonių skaičius Pastabos 

Dalyvavimas tarnybos pasitarimuose.  Pasitarimai vyksta kiekvieną 

pirmadienį 

Susitikimas su Jonavos PPT specialistais. 1  

Susitikimas su šalies PPT socialiniais 

pedagogais. 

1  

 
 
 

8. VEIKLOS REZULTATAI:  

MOKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 
 

8.1. Organizuotų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kt. renginių skaičius: 
 

Eil.

Nr. 

Renginio pavadinimas Dalyvių skaičius 

1.  3-ioji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada 1 

2.  21 – oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada 8 

3.  64 – oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada ( 9 - 12 kl.) 35 

4.  48– oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada 38 

5.  53 – oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada 19 

6.  63-ioji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada 26 

7.  Lietuvos mokinių technologijų olimpiada 19 

8.  Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada 37 

9.  Lietuvos mokinių dailės olimpiada 37 

10.  Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 11 klasių mokiniams 11 

11.  Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada 5 

12.  Lietuvos mokinių istorijos olimpiada 16 
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13.  27- oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada 11 

14.  45 - asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas  4 

15.  Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas ( 5 – 8 kl.; 9 – 12 kl.) 28 

16.  43 – asis tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkursas 14 

17.  27 –oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada 20 

18.  6-12 kl. mokinių rusų kalbos meninio skaitymo konkursas 14 

19.  Užsienio kalbų konkursas „Europietiškos dainos fiesta 2015“ 45 

20.  4- ų klasių mokinių matematikos olimpiada 23 

21.  7-8 klasių mokinių fizikos olimpiada 29 

22.  5 - 8 klasių mokinių matematikos olimpiada 82 

23.  5 – 12 klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada 36 

24.  8 - ųjų klasių mokinių chemijos olimpiada 30 

25.  7-8  klasių mokinių biologijos olimpiada 32 

26.  1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas 31 

27.  2-4 klasių mokinių dailaus rašto konkursas 139 

28.  2-4 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas 66 

29.  8 - jų klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas 36 

30.  8 - jų klasių mokinių rusų kalbos olimpiada 26 

31.  6 ir 8 klasių mokinių anglų kalbos konkursas 25 

32.  Lietuvos mokinių matematikos konkursas “Kengūra-2015” 819 

Iš viso: 1762 

 
 

8.2. Rajono mokinių tarybos veikla, renginiai mokiniams: 
 

Eil. 

Nr. 

Mokymai, diskusijos 

1. Pokalbis diskusija jaunimui aktualiomis temomis su grupės „G&G Sindikatas“lyderiu 

Gabrieliumi Liaudansku. 

2. Moksleivių savivaldų institucijų pavasario forumas rajono ugdymo įstaigų savivaldų 

komandoms.  

3.  Viešoji diskusija su Juozu Valčiuku, Mykolo Romerio universiteto lyginamosios teisės 

doktorantu. 
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4. Protų mūšis Europos dienai paminėti.  

5. Kūrybinės dirbtuvės savęs pažinimo link su Arniu Aleinikovu VDU aktorinio meistriškumo ir 

viešosios komunikacijos studentu.  

6. Susitikimas Kėdainių atvirosiose jaunimo erdvėse su psichologe, Kėdainių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centro neformaliojo ugdymo organizatore Ramune Valmontiene.   

7. Mokymai Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos mokinių savivaldos nariams: “Mokinių 

tarybos veikla. Savivaldos veiklos planų sudarymas”. 

8. Mokymai Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus gimnazijos mokinių savivaldos nariams: 

“Mokinių tarybos veikla. Savivaldos veiklos planų sudarymas”. 

9. Mokinių savivaldų institucijų rinkiminis forumas rajono bendrojo ugdymo mokyklų savivaldų 

nariams. 

10.  Mokymai Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos nariams: 

“Mokinių tarybos veikla. Savivaldos veiklos planų sudarymas”. 

11. Mokymai Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos nariams: 

„Mokinių tarybos veikla. Savivaldos veiklos planų sudarymas”. 

Mokymus vedė rajono mokinių tarybos narės: Indrė Liaugminaitė, Birutė Jankauskaitė, 

Kėdainių šviesioji gimnazija.  

12. Mokymai rajono mokyklų savivaldų institucijų nariams: „Saviraiška. Reklama ir šiuolaikinis 

pasaulis”. 

13. Mokymai Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos mokinių savivaldos nariams: „Mokinių 

interesų atstovavimas. Savanorystė”. 

14. Paskaita-diskusija moksleiviams ir mokytojams: „Pilietinis ugdymas: koks jis turėtų būti?”. 

15. Lietuvos moksleivių sąjungos forumas-2015 

16. Mokymai Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos nariams: 

„Mokinių interesų atstovavimas. Savanorystė”. 

17. Mokymai Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus gimnazijos mokinių savivaldos nariams: 

„Mokinių interesų atstovavimas. Savanorystė”. 

18. Mokymai Kėdainių rajono mokinių tarybai: „Komandos formavimas ir stiprinimas.“ 

19. Mokymai Kėdainių rajono Truskavos pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos nariams: 

„Mokinių interesų atstovavimas. Savanorystė”. 

20. Konferencija Vilniaus miesto savivaldybėje: “Kompetencijų stiprinimas darbe su savanoriais. 

21. Forumas rajono mokyklų savivaldų institucijoms: „Mokinių savivaldos -  kokios yra ir kokios 

galėtų būti? ”. 

22. Mokymai Kėdainių rajono mokinių tarybos nariams: "Savanorystė Lietuvoje. Kodėl svarbu 

padėti kitam? Kaip galėtume padėti?" 
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23.  Renginys, skirtas Tarptautinei savanorių dienai paminėti: „Savanorystė -gyvenimo būdas ir 

žmogaus pilietiškumo matas“.  

24. Mokymai Kėdainių rajono mokinių tarybos nariams:  „Komandos formavimas ir stiprinimas“.  

25. Paskaita: „Vaikų ir paauglių krizės: savižudybių krizės svarbiausi 

aspektai ir prevencija“. 

 
 

9. VEIKLOS REZULTATAI: MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI, TĖVŲ ŠVIETIMAS 
 

9.1. Darbas su mokiniais:  
 

Eil. 

Nr.  

Renginio pavadinimas 

1.  Mokymai Kėdainių Šviesiosios gimnazijos 4 c kl. mokiniams: „Ugdymas karjerai – aš 

planuoju savo ateitį“.  
 

2.  Mokymai Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos 2 kl. mokiniams: „Ugdymas karjerai – aš 

planuoju savo ateitį“.  
 

 

9.2. Tarnybos darbuotojų vesti mokymai, skaitytos paskaitos: 
 

Eil. 

Nr.  

Veikla 

1.  Seminaras Paaluonio bendruomenės centro nariams: „Apie bendruomenės įvaizdį, lyderystę 

ir komandinį darbą praktiškai“.  

2.  Paskaita Vilainių seniūnijos bendruomenės tėvams: “Socialinių ir tėvystės gebėjimų 

ugdymas” (I dalis).  

3.  Paskaita Vilainių seniūnijos bendruomenės tėvams: „Socialinių ir tėvystės gebėjimų 

ugdymas” (II dalis). 

4.  Paskaita lopšelio - darželio “Vyturėlis” bendruomenės tėvams ir pedagogams “Kaip 

bendrauti su vaiku, turinčiu ugdymosi sunkumų?” 

5.  Paskaita Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos Pelėdnagių skyriaus tėvams: „Apie 

vaikų ugdymą: jaučiame, kad tapo sunkiau būti tėvais. Kodėl?“.  

6.  Paskaita - praktinis užsiėmimas Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos 

„Ąžuoliuko” skyriaus ugdytinių tėvams: „Kaip bendrauti su vaiku”.  

7.  Paskaita Kėdainių rajono Akademijos gimnazijos „Kaštono“ skyriaus mokinių tėvams: 

„Apie vaikų ugdymą: jaučiame, kad tapo sunkiau būti tėvais. Kodėl?“.  

8.  Paskaita Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos pradinių klasių tėvams ir 

pedagogams: „Efektyvus bendravimas su 7 - 11 metų vaikais”.  

9.  Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ bendruomenei: „Pozityvi tėvystė”. 

10. Paskaitos Truskavos seniūnijos tėvams: „Vaiko psichosocialinė ir emocinė raida”;  „Fizinio 

aktyvumo reikšmė ir įtaka sveikatai”;  “Ligų profilaktika”, “Sveika mityba”, “Asmens 

higienos įgūdžių formavimas vaikams”;  „Pozityvaus vaikų auklėjimo įtaka psichinei 

sveikatai”. 
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11. Paskaitos Pernaravos seniūnijos tėvams: „Vaiko psichosocialinė ir emocinė raida”; „Fizinio 

aktyvumo reikšmė ir įtaka sveikatai”; „Ligų profilaktika”, „Sveika mityba”, „Asmens 

higienos įgūdžių formavimas vaikams”; „Pozityvaus vaikų auklėjimo įtaka psichinei 

sveikatai”.  

12. Paskaita Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinės mokyklos mokinių tėvams: „Apie vaikų 

ugdymą: jaučiame, kad tapo sunkiau būti tėvais”.  

13. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ laikino apgyvendinimo namų 

bendruomenei : „Smurtas šeimoje ir jo pasekmės vaikams”.  

14. Paskaitos Gudžiūnų seniūnijos tėvams:  „Vaiko psichosocialinė ir emocinė raida”;  „Fizinio 

aktyvumo reikšmė ir įtaka sveikai“; „Ligų profilaktika“, „Sveika mityba“, „Asmens 

higienos įgūdžių formavimas vaikams“; „Pozityvaus vaikų auklėjimo įtaka psichinei 

sveikatai”. 

15. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ vaikų dienos centro bendruomenei: 

„Pozityvi tėvystė“.  

16. Praktiniai socialinių įgūdžių užsiėmimai Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ laikino 

apgyvendinimo namų bendruomenei: „Jausmai ir jų raiška šeimoje“.  

17. Paskaita suaugusiems: „Elektroninių bendravimo priemonių teikiamos galimybės“. 

18. Suaugusiųjų švietimo savaitei skirta paskaita: „Kartų problemos. Tėvai ir jų vaikai“.  

19. Paskaita Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė” laikino apgyvendinimo namų 

bendruomenės nariams: „Pozityvi tėvystė“.  

20. Diskusija-popietė vaikų globos namų „Saulutė” vaikų dienos centro vaikams ir jų tėvams: 

„Šeimos vertybės ir jų įtaka tėvų - vaikų santykiams”.  

21. Diskusija–popietė Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos mokiniams 

ir tėvams; „Bendravimas šeimoje – raktas į sėkmingą vaiko emocinę raidą“.  

 
 

10. VEIKLOS REZULTATAI:  

MOKYKLŲ APRŪPINIMAS MOKYKLINE DOKUMENTACIJA IR NEMOKAMA 

LITERATŪRA 

Tarnybos specialistė rengė Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklų poreikių suvestinę dėl 

mokyklinės dokumentacijos ir teikė užsakymą Švietimo aprūpinimo centrui (Geležinio Vilko g.12, 

Vilnius). Iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro parvežta ir paskirstyta mokyklinė dokumentacija bei 

nemokama literatūra.   
 
 

11. VEIKLOS REZULTATAI: KITA VEIKLA 

11.1.  Projektinė veikla: 

Eil  

Nr 

Projekto pavadinimas, rėmėjas Veikla  

1. „Noriu daugiau pažinti ir pajausti 

pasaulį“, Kėdainių r. savivaldybės 

administracija.   

Veiklų tikslas - stiprinti ikimokyklinio amžiaus vaikų, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, fizinę ir 

psichinę sveikatą, taikant meno, muzikos ir judesio 

terapijas. Dalyvavo 24 specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintys vaikai, 9 tėvai, 10 pedagogų. 

2. „Kėdainių rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų savivaldų 

šturmas“, Kėdainių r. 

savivaldybės administracija.   

Veiklų tikslas - sustiprinti mokyklose veikiančių 

mokinių savivaldos institucijų veiklą. Dalyvavo 127 

mokiniai.  
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3. „Bendruomenių centrų apskritasis 

stalas“, Kėdainių r. savivaldybės 

administracija.   

Veiklų tikslas - sukurti veiksmingai veikiantį ir 

partneryste grindžiamą Bendruomenių centrų 

bendradarbiavimo tinklą. Dalyvavo 124 dalyviai.  

4. „Vaiko sveikata šeimos rate“, 

Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministerija.  

Veiklų tikslas - padėti sveikiau auginti vaikus 

Kėdainių rajone socialinėje atskirtyje gyvenančioms  

jaunoms šeimoms, įgyti sveikos gyvensenos ir 

elgsenos gebėjimų, bei pozityvios tėvystės įgūdžių. 

dalyvavo 53 tėvai ir 110 vaikų/mokinių.  

5. „Atrask save“, Lietuvos 

Respublikos Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerija.  

Veiklų tikslas - mažinti jaunų bedarbių, nesimokančių, 

neaktyvių jaunuolių (NEET) skaičių. Projektes 

vykdomas iki 2018 metų.  

 
 

12. TARNYBOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS 

Tarnybos darbuotojai atliko vidinį tarnybos veiklos įsivertinimą, metinės programos veiklos rezultatų 

analizę. Išryškintos problemos:  

 nepakankamas dalies darbuotojų darbo užmokestis (metodininkų darbo užmokesčio 

koeficientas – 18,6; psichologo – 17,9; soc. pedagogo – 19,1); 

 nepakankamai išplėtota projektinė veikla; 

 mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų organizavimui nepakanka lėšų.  

Tarnybos direktoriaus iniciatyva buvo parengta paraiška LR Socialinės pasaugos ir darbo ministerijos 

paskelbtam konkursui, siekiant mažinti jaunų bedarbių, nesimokančių, neaktyvių jaunuolių (NEET) 

skaičių. Tarnyba buvo pasirinkta projekto vykdytoju Kėdainių r. savivaldybėje. Projekto vykdymui du 

Tarnybos darbuotojai įdarbinti (dalimi etato).  

Tarnybos direktoriaus iniciatyva buvo parengta paraiška LR Sveikatos apsaugos ministerijos skelbtam 

konkursui ir finansuotas projektas „Vaiko sveikata šeimos rate“ (veiklose, kurių tikslas buvo padėti 

sveikiau auginti vaikus Kėdainių rajone socialinėje atskirtyje gyvenančioms  jaunoms šeimoms, įgyti 

sveikos gyvensenos ir elgsenos gebėjimų, bei pozityvios tėvystės įgūdžius, dalyvavo 53 tėvai ir 110 

vaikų/mokinių).  

Tarnybos direktoriaus iniciatyva buvo parengtos paraiškos Kėdainių r. savivaldybės skelbtiems 

konkursams ir finansuoti projektai:  

 „Noriu daugiau pažinti ir pajausti pasaulį“ (veiklose, kurių tikslas buvo stiprinti ikimokyklinio 

amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, fizinę ir psichinę sveikatą, taikant 

meno, muzikos ir judesio terapijas, dalyvavo 24 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, 

9 tėvai, 10 pedagogų);  

 „Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų savivaldų šturmas“ (veiklose, kurių tikslas buvo 

sustiprinti mokyklose veikiančių mokinių savivaldos institucijų veiklą, dalyvavo 127 

mokiniai);  

 „Bendruomenių centrų apskritasis stalas“ (veiklose, kurių tikslas buvo sukurti veiksmingai 

veikiantį ir partneryste grindžiamą Bendruomenių centrų bendradarbiavimo tinklą, dalyvavo 

124 dalyviai).  

Tarnybos direktoriaus prašymu Kėdainių r. savivaldybės administracija skyrė lėšų (4,0 tūkst. eurų) 

2016 m. mokinių dalykinių olimpiadų/konkursų organizavimui, įskaitant kelionės išlaidų 

kompensavimą į zonos ir šalies etapus. 

_____________________________ 


