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KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS DIREKTORIAUS  

HENRIKO VAICEKAUSKO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

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

2. Įstaigos kodas – 191721865. 

3. Adresas - Josvainių g. 40, 57265 Kėdainiai. 

4. Įsteigimo data – 1994 m. 

5. 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. 

6. Direktorius – Henrikas Vaicekauskas, edukologijos magistras. Vadybinio darbo stažas Tarnyboje – 

18 metų (bendras vadybinio darbo stažas – 26 metai).   

 

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI 

7. Metinės veiklos programos įgyvendinimas.  

Pagrindiniai Tarnybos 2017 metų veiklos programos tikslai: 1) Ugdyti pedagogų, pagalbos mokiniui 

specialistų, ugdymo įstaigų vadovų bendrąsias, profesines ir dalykines kompetencijas; 2) Teikti 

visapusišką specialiąją pedagoginę psichologinę ir socialinę pedagoginę pagalbą ugdymo įstaigų 

ugdytiniams, jų tėvams/globėjams, pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, vadovams; 3) Ugdyti 

mokinių dalykinius, pažintinius, informacinius, meninius, kūrybinius, socialinius įgūdžius bei 

gebėjimus; 4) Koordinuoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą; 5) Užtikrinti rajono ugdymo įstaigų 

aprūpinimą  mokykline dokumentacija, nemokama literatūra.  

Tarnybos direktoriaus vadovaujami darbuotojai, siekdami įgyvendinti keliamus tikslus, vykdė šias 

veiklas:  

7.1. Organizavo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, ugdymo įstaigų vadovų kvalifikacijos 

tobulinimo renginius, koordinavo pedagogų metodinę veiklą rajone.  

Organizuoti 147 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose dalyvavo 3615 dalyvių: 

 117 seminarų (viso - 3015 dalyvių. Bendra trukmė - 790 akad. val.); 

 16 paskaitų (viso - 256 dalyviai. Bendra trukmė - 43 akad. val.); 

 9 gerosios patirties renginiai (viso - 232 dalyviai, Bendra trukmė - 46 akad. val.); 

 4 edukacinės išvykos (viso - 83 dalyviai, Bendra trukmė - 24 akad. val.); 

 1 kursai (viso - 29 dalyviai, Bendra trukmė - 60 akad. val.). 

Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo pedagogai, mokyklų vadovai, pagalbos mokiniui specialistai, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai.  

Kvalifikacijos tobulinimo renginių lektoriai: mokytojai praktikai, Tarnybos specialistai, aukštųjų 

mokyklų dėstytojai, mokyklų vadovai, ministerijų, savivaldybių institucijų atstovai ir kt.  

Tarnybos direktoriaus vadovaujami darbuotojai analizavo kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę: 

dalyviai pildė anketas vertindami lektorių darbo perteikiamos medžiagos kokybę, naudojamus metodus, 

galimybę pritaikyti savo profesinėje veikloje (bendras anketų skaičius – 433).  

Tarnybos direktoriaus vadovaujami darbuotojai koordinavo rajono metodinių būrelių veiklą (viso – 27 

būreliai): organizuoti 67 rajono metodinių būrelių pasitarimai. Jų metų pedagogai aptarė kvalifikacijos 

tobulinimo poreikius, mokinių dalykinių olimpiadų organizavimo klausimus, dalinosi profesine 

patirtimi bei naujovėmis.  

Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių ir metodinės veiklos rezultatas – pedagoginiai 

darbuotojai pagilino bendrakultūrines, bendrąsias ir profesines kompetencijas, nukreiptas į mokinių 

pasiekimų gerinimą. 

7.2. Teikė specialiąją pedagoginę psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą.  

Tarnybos direktoriaus vadovaujami specialistai (specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, 

socialinis pedagogas, neurologas):  
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 atliko 151 kompleksinio pedagoginio psichologinio vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

įvertinimą; 

 atliko 8 vaikų mokyklinio brandumo įvertinimus; 

 patikslino 7 išvadas pažymoje (pagal 8 priedą); 

 parengė 14 pažymų dėl egzaminų pritaikymo; 

 atliko 923 pedagoginių psichologinių konsultavimų; 

 suteikė 332 psichologinės pagalbos konsultacijas; 

 teikė specialiąją pedagoginę pagalbą (specialiojo pedagogo ir logopedo individualios ir grupinės 

pratybos);  

 vykdė pedagoginį psichologinį švietimą (13 seminarų, 20 paskaitų, 14 mokymų tėvams, 9 atvejų 

aptarimai/analizės); 

 dalyvavo rajono pedagogų metodinėje veikloje, mokyklų ir savivaldybės vaiko gerovės komisijų 

posėdžiuose, pedagoginės veiklos vertinime  atestuojantis specialiajam pedagogui, Kėdainių r, 

savivaldybės narkotikų kontrolės komiteto veikloje, Kėdainių r. savivaldybės pirminės sveikatos 

priežiūros centro etikos komisijos veikloje, nepilnamečių ikiteisminio tyrimo apklausose (Kauno 

apskrities vyr. policijos komisariato prašymu);  

 vaikų tėvams/globėjams vedė mokymus („Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai“, paskirtus 

tėvams/globėjams pagal teismo nutartį, „Pozityvi tėvystė“); 

 teikė pagalbą mokyklos bendruomenei krizių valdyme (X mokyklos bendruomenės narių  

konsultavimas po įvykio).  

Tarnyboje veikia nemokamos psichologinės pagalbos telefono linija ir teikiama nuolatinė psichologinė 

pagalba. 

Vykdytų veiklų rezultatas: suteikta specialioji pedagoginė psichologinė ir socialinė pedagoginė pagalba 

vaikams ir mokiniams, turintiems specialių jų ugdymosi poreikių, tėvams/globėjams, rajono ugdymo 

įstaigų pedagogams. 

7.3. Organizavo rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykines olimpiadas, konkursus.   

Tarnybos direktoriaus vadovaujami darbuotojai organizavo rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

dalykines olimpiadas bei konkursus (viso – 29 olimpiados, konkursai. Bendras dalyvių skaičius - 714 

mokinių).  

Organizuotų olimpiadų bei konkursų rezultatas: išryškėjo akademiniai, meniniai, kūrybiniai vaikų 

pasiekimai. Dalis mokinių dalyvavo zonos ir šalies etapuose. 

7.4. Koordinavo rajono mokinių tarybos veiklą.  

Tarnybos direktoriaus vadovaujami darbuotojai koordinavo Kėdainių rajono mokinių tarybos veiklą:  

 vyko reguliarūs rajono mokinių tarybos pasitarimai, diskusijos;  

 organizuotas rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų konkursas „Savivalda 

- 2017“; 

 organizuoti mokymai rajono mokinių tarybos ir Kėdainių r. Josvainių gimnazijos, Kėdainių r. Šėtos 

gimnazijos, Kėdainių r. Miegėnų pagrindinės mokyklos, Kėdainių „Ryto“ progimnazijos mokinių 

savivaldos institucijų nariams; 

 organizuotos kitos veiklos (rajono mokinių tarybos nariai dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos 

renginiuose, prisidėjo įgyvendinant Kėdainių rajono jaunimo organizacijų sąjungos projektą  

„Apskrito stalo stiprinimas“ ir kt.). 

Vykdytų veiklų rezultatas – rajono mokinių tarybos  ir bendrojo ugdymo mokyklose veikiančių mokinių 

savivaldos institucijų nariai sustiprino socialines ir pilietines kompetencijas, pagilino komandinio darbo 

įgūdžius.  

7.5. Koordinavo ir organizavo neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 

įgyvendinimą. 

Tarnybos direktoriaus vadovaujami darbuotojai koordinavo ir organizavo Kėdainių rajono savivaldybės 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2019 m. veiksmų plano įgyvendinimą. 

Įgyvendinta 12 neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų (bendras dalyvių 

skaičius – 1024) : „Grafikos meno paslaptys Janinos Monkutės-Marks muziejuje“; „Judėk šiandien dėl 

rytojaus“; „Informacinės kultūros ugdymas ir kompiuterinis raštingumas“; „Besilavinantis senjoras – 

sveikesnė integruota visuomenė“; „Sveikata prasideda mūsų lėkštėse“; „Suaugusiųjų odos, tekstilės ir 
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fotografijos meninės dirbtuvės“;  „Į pagalbą senjorui: neformalios slaugos ir priežiūros namų aplinkoje 

pamokos“; „Respublikinis meninės saviraiškos festivalis Muzikos virusas“; „Mokomės amato“; 

„Tradicinių Aukštaitijos amatų dirbtuvė“; „Judėjimas – sveikata ir gyvenimo džiaugsmas“; „Tekstilinių 

gaminių taisymas ir buities gaminių siuvimas“.  

Tarnybos direktorius parengė ir, suderinus su Kėdainių r. savivaldybės administracija, pateikė paraišką 

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui dėl kitų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi programų įgyvendinimo. Pateikta paraiška buvo teigiamai įvertinta (skirta suma - 4,0 tūkst. 

eur). Įgyvendintos 7 programos (bendras dalyvių skaičius - 354 dalyviai): „Pirmoji pagalba visiems“; 

„Mokymasis su Z karta“; „Bendravimas ir bendradarbiavimas, grįstas susitarimai“; „Mokomės kartu“; 

„Kultūrinio sąmoningumo ugdymas kaip suaugusiųjų švietimas“; „Tradicinių Aukštaitijos amatų 

dirbtuvė“; Įvadas į šnekamąją anglų kalbą“.   

Visos neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos buvo atrinktos konkurso 

būdu. Programų įgyvendinimo rezultatas – sudarytos sąlygos suaugusiems tenkinti savišvietos poreiškį, 

patobulintos bendrosios kompetencijos, sustiprinti socialiniai - pilietiniai gebėjimai bei nuostatos. 

7.6. Organizuotas ugdymo įstaigų aprūpinimas mokykline dokumentacija.  

Tarnybos direktoriaus vadovaujami darbuotojai organizavo ir vykdė ugdymo įstaigų aprūpinimą 

mokykline dokumentacija bei nemokama literatūra, gaunama iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro. 

Veiklos rezultatas – visos rajono ugdymo įstaigos aprūpintos reikiama dokumentacija bei nemokama 

literatūra. 

7.7. Kita veikla.  

Tarnybos direktoriaus vadovaujami darbuotojai tęsė Lietuvos Respublikos  Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos finansuojamą projektą „Atrask save“ (projektas vykdomas nuo 2015 m.). Projekto tikslas - 

mažinti jaunų bedarbių, nesimokančių, neaktyvių jaunuolių (NEET) skaičių. 2017 metais į veiklas 

įtraukti 63 jaunuoliai iš visų Kėdainių r. savivaldybės seniūnijų (iš jų: 7 - sugrįžo į švietimo sistemą; 5 - 

pradėjo mokytis; 32 - palydėti į projektą „Naujas startas“, kuriame sudaromos galimybės  dirbti, 

mokytis ar kurti savo verslą. 

 

III. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

8. Tarnybos etatų skaičius: 

Tarnyboje yra 15,75 etato. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įvestas 1 psichologo etatas: pradėjus dirbti antram 

psichologui sustiprėjo neformalus tėvų švietimas, konsultavimas, atsirado galimybė tenkinti Kauno 

apskrities vyr. Policijos komisariato prašymus dėl psichologo dalyvavimo ikiteisminėse nepilnamečių 

apklausose.  

Visi Tarnybos specialistai turi įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą (iš jų: 5 - įgiję edukologijos 

magistro laipsnį, du specialistai - metodininko kvalifikacinę kategoriją). Tarnybos specialistai, 

direktorius reguliariai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, tobulina profesinius įgūdžius. 

Tarnybos direktoriaus vadovaujami darbuotojai rengia strateginį, metų ir mėnesių veiklos 

programas/planus. Vyksta reguliarūs pasitarimai, kurių metu analizuojama vykdytų veiklų kokybė, 

planuojami artimiausi darbai.    

9. Veiklos vertinimas. 

Tarnyba yra akredituota institucija (2015 m. gruodžio 7 d. ŠMM ministro įsakymas Nr. V-1255). 

Kasmet, pagal ŠMM patvirtintą metodiką, atliekamas vidinis Tarnybos veiklos įsivertinimas 

(vertinamos dalys: internetas; seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai; gerosios patirties sklaida ir 

edukacinės patirties bankas; konsultavimas; projektinė veikla ir partnerystės tinklai; vadovavimas, 

personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas; planavimas ir administravimas; mokytojų ir švietimo pagalbą 

teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vadyba). 2017 m. vidinio įsivertinimo 

bendra išvada – institucija užsitikrinusi perspektyvą.  

10. Darbo aplinka.  

Tarnybos direktoriaus iniciatyva nuolat atnaujinama Tarnybos vidaus aplinka, rūpinamasi išorės 

aplinkos tvarkymu, kaupiama mokymams reikalinga metodinė ir kita literatūra. Visi Tarnybos 

darbuotojai aprūpinti personaliniais kompiuteriais ir kitomis darbui reikalingomis priemonėmis. Įdiegta 

ir naudojama buhalterinės apskaitos programa VSAKIS, kompiuterizuota pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo renginių dalyvių registravimo sistema SEMIPLIUS, kompiuterizuota mokinių dalykinių 

olimpiadų ir konkursų dalyvių registravimo programa. Tarnyba apsirūpinusi šiuolaikine įranga. 
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IV. FINANSŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

11. Tarnybos biudžetas. 

Tarnybos direktorius, kartu su vyr. buhaltere, planavo asignavimus ir vykdė išlaidas. 2017 m. Tarnybos 

asignavimai (tūkst. eur): 

Iš 

viso: 
(mokinio 
krepšelio 

lėšos) 

 

Mokinio krepšelio lėšos 
Iš  

viso:(s

ava-
rankiš-

koms 

funkci-
joms 

vykdyti) 

Savarankiškoms 

funkcijoms vykdyti 

Įstaigos 

pajamos 

iš patalpų 

nuomos 

Įstaigos 

pajamos iš 

atsitiktinių 

paslaugų 
Darbo užmokestis 

spec. pedagoginei 
psichologinei 

pagalbai (su soc. 

draudimo 
įmokomis) 

Valstybi-

nių ir 
brandos 

egzaminų 

vykdymu
i 

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 

280,6 80,6 9,6 48,5 141,9 105,4 69,5 21,2 14,7 1,4 22,2 

12. Turto administravimas. 

Tarnybos direktorius, kartu su vyr. buhaltere, organizavo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo 

turto, atsargų ir ūkinio inventoriaus, gauto panaudos pagrindais, inventorizaciją, vykdė turto nurašymo ir 

kitų komisijų priežiūrą. 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 

92,5 19,3 12,1 54,9 6,2 

 

V. ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO VALDYMAS 

13. Partnerystė ir bendradarbiavimas. 

Direktoriaus iniciatyva 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, Ugdymo plėtotės centru, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, Švietimo 

aprūpinimo centru. Vyksta bendradarbiavimas su rajono kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis, Kauno apskrities vyr. Policijos komisariatu ir kt. Tarnyba yra Lietuvos švietimo centrų 

darbuotojų asociacijos narė (Tarnybos direktorius yra šios asociacijos valdybos narys).  

 

VI. ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS 

14. Problemos ir jų sprendimas.  
Problema: LR 2017-06-21 Vyriausybės nutarime Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

įgyvendinimo“ pateiktas įstaigų sąrašas, kurių pedagoginiams darbuotojams suteikiamos pailgintos atostogos. 

Tarp išvardintų įstaigų nėra Švietimo pagalbos tarnybų, nors jos vykdo tokias pat funkcijas kaip ir Pedagoginės 

psichologinės tarnybos, kurios minėtame sąraše yra. Tokiu būdu Tarnybos pedagoginiai darbuotojai, neturėdami 

teisės į pailgintas atostogas, yra diskriminuojami. Problemos sprendimas: kreiptis į LR Seimo švietimo ir mokslo 

komitetą ir ŠMM ministrą su prašymu inicijuoti Lietuvos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimo Nr. 496 „Dėl 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ 2 punkto papildymą (į sąrašą įraukti Švietimo pagalbos 

tarnybas).  

Problema: ŠMM ministro 2017-08-30 įsakymo Nr. V-662 „Dėl pedagoginių psichologinių tarnybų darbo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  5 punkte nustatyta, kad: „Tarnyba gali veikti tik tada, jei joje dirba 

…… gydytojas vaikų neurologas ir (ar) gydytojas neurologas (jei Tarnyba turi licenziją teikti asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas) arba Tarnyba yra sudariusi sutartį su asmens sveikatos priežiūros įstaiga dėl mokinių 

(vaikų) medicininio įvertinimo...“. Siekiant gauti licenziją Tarnyba turės įsigyti medicinos prietaisus pagal sąrašą 

(paslaugai teikti), įsipareigoti apsidrausti civiline atsakomybę už pacientams padarytą žalą ir pan. Tarnyboje 

dirbantis gydytojas neurologas nevykdo asmens sveikatos priežiūros ir neteikia gydymo paslaugų, todėl minėtame 

apraše išvardinti reikalavimai yra pertekliniai. Problemos sprendimas: kreiptis į ŠMM ministrą su prašymu 

pakoreguoti ŠMM ministro 2017-08-30 įsakymo Nr. V-662 „Dėl pedagoginių psichologinių tarnybų darbo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 punktą, atsisakant reikalavimo Tarnybai įsigyti licenziją teikti 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas arba sudaryti sutartį su asmens sveikatos priežiūros įstaiga dėl gydytojo 

neurologo.  

_______________________ 


