
KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS DIREKTORIAUS  

HENRIKO VAICEKAUSKO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

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 

– 19 metų (bendras vadybinio darbo stažas – 27 metai).   

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

7. Metinės veiklos programos įgyvendinimas.  

Pagrindiniai 2018 metinės veiklos programos uždaviniai: 1) Įvertinti asmens mokymosi 

sunkumus, sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius 

ugdymosi poreikius pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais; 2) 

Teikti psichologinę, socialinę pedagoginę, informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir specialiąją 

pedagoginę pagalbą vaikams, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų, tėvams 

(globėjams, rūpintojams), pedagoginiams darbuotojams; 3) Organizuoti pedagogų, pagalbos mokiniui 

specialistų, vadovų kvalifikacijos tobulinimo renginius, ugdant bendrąsias, profesines ir dalykines 

kompetencijas; 4) Organizuoti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykines olimpiadas bei 

konkursus; 5) Stiprinti mokinių savivaldos institucijas, veikiančias bendrojo ugdymo mokyklose; 6) 

įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

2017–2019 m. veiksmų planą; 7) Organizuoti mokyklų aprūpinimą mokykline dokumentacija bei 

nemokama literatūra.  

Tarnybos direktoriaus vadovaujami darbuotojai (specialusis pedagogas, logopedas, psichologai, 

gydytojas neurologas), siekdami įgyvendinti keliamus uždavinius: 

 atliko rajono ugdymo įstaigose ugdomų vaikų/mokinių pedagoginį psichologinį specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimą. Atlikti įvertinimai 140 vaikų/mokinių; 

 patikslino išvadas pažymoje dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo. 

Patikslintos 5 išvados (pagal pateiktus dokumentus); 

 parengė pažymas dėl PUPP ar brandos egzaminų pritaikymo. Parengta 14 pažymų (pagal pateiktus 

dokumentus); 

 teikė pedagogines psichologines konsultacijas. Suteiktos 973 konsultacijos.  Iš jų: 170 švietimo 

pagalbos specialistams, 13 švietimo įstaigų vadovams, 550 tėvams (globėjams, rūpintojams), 240 

vaikams/mokiniams; 

 teikė psichologinės pagalbos konsultacijas. Suteiktos 573 konsultacijos. Iš jų: 299 tėvams 

(globėjams, rūpintojams), 3 švietimo pagalbos specialistams, 38 pedagogams, 233 

vaikams/mokiniams; 

 vykdė bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams, paskirtus pagal teismo nutartį (1 grupė); 
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 vykdė pedagoginį psichologinį švietimą. Parengta: 5 pranešimai konferencijose, straipsnis rajono 

žiniasklaidoje „Gilėjantys kalbos sutrikimai – iššūkis logopedams“, 13 skirtingo turinio lankstukų. 

Atlikta 16 atvejų aptarimų/analizių; 

 organizavo rajono švietimo pagalbos specialistų metodinę veiklą. Organizuota: 6 metodiniai 

pasitarimai, išvažiuojamieji seminarai į Kauno P.Daunio ugdymo centrą, Palangos ŠPT ir Kauno 

miesto PPT, Europos logopedo dienos minėjimas; 

 dalyvavo mokyklų VGK posėdžiuose/atvejų aptarimuose. Dalyvauta 4 posėdžiuose; 

 teikė pagalbą mokykloms krizių valdyme. Suteikta pagalba 1 mokyklai; 

 dalyvavo rajono savivaldybės VGK veikloje (dalyvauta 4 posėdžiuose), rajono savivaldybės 

narkotikų kontrolės komiteto veikloje (dalyvauta 1 pasitarime), rajono savivaldybės pirminės 

sveikatos priežiūros centro etikos komisijos veikloje (dalyvauta 1 pasitarime); 

 parengė ir Lietuvos logopedų asociacijai pateikė rekomendaciją dėl Kėdainių l/d „Vyturėlis“ 

logopedės kandidatūros 2018 metų logopedo vardui suteikti;  

 organizavo rajono 4 - 6 kl. skirtingų gebėjimų mokinių viktoriną „Lietuva – mano kraštas“, skirtą 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti; 

 atliko kiekybinį - kokybinį tyrimą „Kėdainių miesto progimnazijų specialiųjų poreikių mokinių 

savijauta bendrojo ugdymo įstaigoje“. 

Tarnyboje veikia nemokamos psichologinės pagalbos telefono linija (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, 

rūpintojams), ugdymo įstaigų pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams. 

Tarnybos direktoriaus vadovaujami darbuotojai (metodininkai), siekdami įgyvendinti keliamus 

uždavinius: 

 organizavo kvalifikacijos tobulinimo renginius. Viso - 149 kvalifikacijos tobulinimo renginiai (97 

seminarai, 34 paskaitos, 9 gerosios patirties renginiai, 5 konferencijos, 3 edukacinės išvykos, 1 

kursai). Bendras dalyvių skaičius – 3546. Bendra trukmė – 862 akad. val. Visi kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai buvo orientuoti į nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo prioritetų 

įgyvendinimą (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 

d. įsakymu Nr. V-647). Kvalifikacijos tobulinimo renginių lektoriai: mokytojai praktikai, aukštųjų 

mokyklų dėstytojai, ministerijų, savivaldybių institucijų atstovai, mokyklų vadovai, Tarnybos 

specialistai, lektoriai iš užsienio šalių;  

 organizavo rajono metodinių būrelių veiklą (veiklą vykdė 28 rajono metodiniai būreliai). Įvyko 58 

rajono metodinių būrelių pasitarimai, kurių metu pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, 

vadovai aptarė kvalifikacijos tobulinimo poreikius, mokinių dalykinių olimpiadų organizavimo 

klausimus, dalinosi profesine patirtimi bei naujovėmis; 

 organizavo rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykines olimpiadas ir konkursus. Įvyko 

35 olimpiados, konkursai. Bendras dalyvių skaičius - 924 mokiniai; 

 koordinavo rajono mokinių tarybos veiklą. Organizuota: rajono mokinių tarybos ir rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų mokinų savivaldos institucijų kuratorių diskusija “Vienu žingsniu arčiau”; rajono 

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų atstovų ir kuratorių konferencija, skirta 

Lietuvos 100-ečiui paminėti; rajono mokyklų mokinių savivaldos institucijų atstovų (6–12 kl.) 

Pavasario forumas; rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų konkursas 

„SAVIVALDA - MES“; Lietuvos moksleivių sąjungos baigiamasis renginys „Laiko kapsulė“; 

rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų narių Rudens forumas. Vyko 

reguliarūs rajono mokinių tarybos pasitarimai. Dalis rajono mokinių tarybos narių dalyvavo 

Lietuvos moksleivių sąjungos renginiuose. 

 organizavo Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

2017–2019 m. veiksmų plano įgyvendinimą. Įgyvendinta 11 neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi programų, kurios buvo atrinktos konkurso būdu: „Moki žodį - žinai kelią” 
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(vykdytojas - Trečiojo amžiaus universitetas); „Kartų mokymasis kartu” (vykdytojas - Kėdainių 

trečio amžiaus universitetas);  „Suaugusiųjų švietėjų patirties sklaida” (vykdytojas - Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras); „Pažinkime baltų papuošalus, puošybos elementus” 

(vykdytojas - Kėdainių krašto muziejus); „Kūrybinės dirbtuvės: etinio tapatumo ženklai 

kasdienybėje” (vykdytojas - Kėdainių krašto muziejus); „Grafikos meno paslaptys” (vykdytojas - 

Janinos Monkutės-Marks muziejus); „Kuriame mūsų mikrorajono bendruomenę” (vykdytojas - 

LSU Kėdainių "Aušros" progimnazija); „Sveikas vaikas - laimingas vaikas” (vykdytojas - Kėdainių 

r. Labūnavos pagrindinė mokykla); „Kompozicijos ir grafikos kūrybinės dirbtuvės” (vykdytojas - 

Kėdainių dailės mokykla); „Socialinių inovacijų ir verslumo skatinimas Josvainių seniūnijoje” 

(vykdytojas - Josvainių moterų klubas "Aušra"); „Siuvimo paslaptys” (vykdytojas - Kėdainių 

profesinio rengimo centras); 

 organizavo rajono ugdymo įstaigų aprūpinimą mokykline dokumentacija bei nemokama literatūra, 

skirta iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro; 

 tęsė Lietuvos Respublikos  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Atrask 

save“, kurio tikslas - mažinti jaunų bedarbių, nesimokančių, neaktyvių jaunuolių (NEET) skaičių 

(projektas vykdomas nuo 2015 m.).  

Vykdytų veiklų rezultatas: pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai pagilino 

bendrakultūrines, bendrąsias ir profesines kompetencijas; išryškėjo mokinių akademiniai, meniniai ir 

kūrybiniai pasiekimai, dalis mokinių dalyvavo zonos ir šalies etapuose; rajono mokinių tarybos  ir 

bendrojo ugdymo mokyklose veikiančių mokinių savivaldos institucijų nariai sustiprino socialines ir 

pilietines kompetencijas, pagilino komandinio darbo įgūdžius; sudarytos sąlygos suaugusiems tenkinti 

savišvietos poreikį, patobulintos bendrosios kompetencijos, sustiprinti socialiniai-pilietiniai gebėjimai 

bei nuostatos; rajono ugdymo įstaigos aprūpintos mokykline dokumentacija bei nemokama literatūra. 

 

III SKYRIUS 

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

8. Tarnybos etatų skaičius: 

Tarnybos etatų skaičius – 15,75. Iš jų: direktorius (1 et.); specialusis pedagogas (1 et.); logopedas 

(1 et.); psichologas (2 et.); gydytojas neurologas (0,5 et.); socialinis pedagogas (1 et.); metodininkas (5 

et.); vyr. buhalteris (1 et.); kasininkas (0,25 et.); raštvedys (1 et.); ūkvedys (0,5 et.); valytojas (1 et.); 

darbininkas (0,5 et.). 

Visi Tarnybos specialistai turi įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir turi reikiamas 

kompetencijas Tarnybos uždaviniams įgyvendinti. Tarnybos specialistai ir direktorius reguliariai 

dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, tobulina profesinius įgūdžius. Tarnybos direktoriaus 

vadovaujami specialistai rengia strateginį, metinį ir mėnesių veiklos planus. Tarnybos direktorius 

organizuoja reguliarius specialistų pasitarimus, kurių metu analizuojami vykdytų veiklų rezultatai, 

planuojami artimiausi darbai ir priimami reikalingi sprendimai.    

9. Veiklos vertinimas. 

Tarnyba yra akredituota institucija (patvirtinta 2015 m. gruodžio 7 d. ŠMM ministro įsakymu 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). 2018 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 
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kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių registravimo sistema SEMIPLIUS; kompiuterizuota 

mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų dalyvių registravimo programa. Visi Tarnybos darbuotojai 

aprūpinti darbui reikalinga šiuolaikine įranga.  

 

IV SKYRIUS 

FINANSŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

11. Tarnybos biudžetas. 

Tarnybos direktorius, kartu su vyr. buhaltere, planavo asignavimus ir vykdė išlaidas. 2018 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 

Alterna
tyvaus 

ugdym

o 
centras 

VšĮ 

„Pažinim
o taku“ 

Iš jų     

darbo 
užmo-

kestis 

Soc. 

drau-
dimo 

įmo-

kos 

Pre-

kėms ir 
paslau-

goms 

Planas Planas su  

likučiu 
praeitų metų 

102,2 78,1 12,2 9,4 2,5 114,1 73,8 22,5 17,8 0,5 18,3 

Pastaba. Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti – 144,6 tūkst. eur (ES lėšos). 

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 SKYRIUS 

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 narys (Tarnybos direktorius yra šios asociacijos 

valdybos narys).  

 

VI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS 

 

14. Problemos ir jų sprendimas.  

Problemų, trukdančių įgyvendinti keliamus uždavinius, nebuvo.  

__________________________________ 

 


