
KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS  

2019 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. Vadovas - Henrikas Vaicekauskas, edukologijos magistras. Vadybinio darbo stažas Tarnyboje 

– 20 metų (bendras vadybinio darbo stažas – 28 metai).   

 

II SKYRIUS 

ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

7. Metinės veiklos programos įgyvendinimas.  

2019 m. Tarnybos metinės veiklos programos tikslai: 1) Teikti visapusišką specialiąją pedagoginę 

psichologinę ir socialinę pedagoginę pagalbą ugdymo įstaigų ugdytiniams, jų tėvams/globėjams, 

pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, vadovams; 2) Ugdyti pedagogų, pagalbos mokiniui 

specialistų, ugdymo įstaigų vadovų bendrąsias, profesines ir dalykines kompetencijas; 3) Ugdyti 

mokinių dalykinius, pažintinius, informacinius, meninius, kūrybinius, įgūdžius bei kompetencijas; 

4) Stiprinti rajono bendrojo ugdymo mokyklose veikiančias mokinių savivaldos institucijas; 5) 

Plėtoti ir tobulinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi sistemą Kėdainių rajono 

savivaldybėje; 6) Organizuoti mokyklų aprūpinimą mokykline dokumentacija bei nemokama 

literatūra. 

7.1. Specialiosios pedagoginės psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimas.  

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

gydytojas neurologas) atliko 154 rajono ugdymo įstaigose ugdomų vaikų/mokinių pedagoginius 

psichologinius specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimus. Iš jų:  120 kompleksinių vertinimų, 12 

išvadų pažymoje dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo, 16 pažymų dėl PUPP 

ar brandos egzaminų pritaikymo, 6 brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programų 

vertinimai.  

Tarnybos specialistai suteikė 937 pedagogines psichologines konsultacijas. Iš jų: 97 pedagogams, 

111 švietimo pagalbos specialistams, 14 švietimo įstaigų vadovams, 561 

tėvams/globėjams/rūpintojams, 154 vaikams/mokiniams.  

Tarnybos specialistai suteikė 416 psichologinės pagalbos konsultacijų. Iš jų: 252 

tėvams/globėjams/rūpintojams, 6 pedagogams, 158 vaikams/mokiniams.  

Tarnybos specialistai vykdė pedagoginį psichologinį švietimą: pravedė 14 paskaitų 

pedagogams/tėvams/mokytojų padėjėjams, perskaitė 2 pranešimus socialiniams 

pedagogams/psichologams, pravedė ankstyvosios intervencijos mokymus LSU Kėdainių „Aušros“ 

progimnazijos ir Kėdainių r. Truskavos pagrindinės mokyklos mokiniams (12 užsiėmimų) ir 

pozityviosios tėvystės kursus tėvams (1 grupė), organizavo respublikinę konferenciją švietimo 

pagalbos specialistams „Ypatingi vaikai ir jų ugdymas“ (98 dalyviai iš įvairių šalies savivaldybių).  

Tarnybos specialistai dalyvavo Kėdainių l/d „Pasaka“ ir Kėdainių „Ryto“ progimnazijos VGK 

posėdžiuose (3 posėdžiai), metodinėje dienoje Kėdainių r. Miegėnų pagrindinėje mokykloje.  



 

 

2 

 

Tarnybos specialistai atliko tyrimą „Kėdainių J.Paukštelio progimnazijos 7 b klasės mokinių 

mikroklimato įvertinimas“ (tyrimo rezultatai pateikti Kėdainių J.Paukštelio progimnazijos 

vadovams), parengė ir išplatino lankstinukus tėvams („Vaiko patarimai tėvams“, Kaip tinkamai 

pagirti vaiką?“, „Tai ką norėjome išgirsti...“, rekomendacijas tėvams „Pozityvi tėvystė“).   

7.2. Pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, ugdymo įstaigų vadovų bendrųjų, profesinių ir 

dalykinių kompetencijų ugdymas. 

Tarnybos specialistai (metodininkai) organizavo 155 kvalifikacijos tobulinimo renginius. Iš jų: 94 

seminarai (2212 dalyviai), 3 kursai (87 dalyviai), 34 paskaitos (699 dalyviai), 14 gerosios patirties 

renginiai (237 dalyviai), 6 konferencijos (311 dalyvių), 4 edukacinės išvykos (74 dalyviai). 

Bendras kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius – 3620. Bendra kvalifikacijos 

tobulinimo renginių trukmė – 933 akad. val. Visi kvalifikacijos tobulinimo renginiai buvo 

orientuoti į nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo prioritetų įgyvendinimą (patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-647).  

Tarnybos specialistai organizavo rajono pedagogų metodinių būrelių veiklą (viso – 29 metodiniai 

būreliai). Įvyko 63 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. 

Tarnybos patalpose buvo rengiamos pedagogų edukacinės parodos (viso – 31 paroda).  

7.3. Mokinių dalykinių, pažintinių, informacinių, meninių, kūrybinių įgūdžių bei kompetencijų 

ugdymas. 

Tarnybos specialistai (metodininkai), pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą grafiką, organizavo 33 

rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dalykines olimpiadas, konkursus. Bendras dalyvių 

skaičius – 970.  

7.4. Rajono bendrojo ugdymo mokyklose veikiančių mokinių savivaldos institucijų stiprinimas. 

Tarnybos specialistai (metodininkai), kartu su Kėdainių rajono mokinių taryba (toliau – KRMT), 

organizavo 24 posėdžius kuriose mokiniai planavo veiklas, aptarė jų įgyvendinimą, analizavo 

aktualias problemas.  

Tarnybos specialistai (metodininkai), kartu su Kėdainių rajono mokinių taryba, organizavo 4 

seminarus KRMT tarybos nariams, rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos 

institucijų renginį „Savivaldų apdovanojimai“, rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių renginį 

„Visuomenė 360“, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos 

supažindinimo renginį „Mokinys–mokiniui“, diskusiją  su grupės „Baltasis Kiras“ lyderiu 

Tautvydu Augustinu.  

KRMT tarybos nariai pravedė mokymus Kėdainių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

savivaldos institucijų nariams (16 seminarų), dalyvavo nacionaliniuose Lietuvos moksleivių 

sąjungos renginiuose, akcijoje „Su Gimtadieniu, Lietuva!“, organizavo diskusijas pilietiškumo 

tema, lankė senelių globos namus, rengė ugdymo karjerai mokymus „Nežinomasis X“, surengė 

ataskaitinį - rinkiminį forumą „Kodą turi – trilijoną laimi“, KRMT 21–ojo Gimtadienio šventę.  

Tarnybos specialistai, kartu su KRMT, organizavo KRMT Pavasario ir Rudens forumus, kuriuose 

dalyvavo visų rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai (bendras dalyvių skaičius – 113).  

7.5. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi sistemos Kėdainių rajono 

savivaldybėje plėtojimas ir tobulinimas. 

Tarnybos specialistai (metodininkai) 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: „Muzikinės raiškos pagalba skatinanti asmeninį tobulėjimą“; „Vaikiškų 

drabužių siuvimas“; „Aktyvi bendruomenė – stipri bendruomenė“; „Originalių papuošalų kūrybos 

dirbtuvės“; „Mikrorajono gyventojų socialinių kompetencijų ugdymas“; „Pažinkime baltų 

papuošalus, puošybos elementus“; „Sveikas mokytojas – laimingas mokinys“; „Judėk šiandien dėl 

rytojaus 2019“; „Kartų mokymasis kartu“; „Užsienio kalbos (anglų) kursai (B2 lygis)“; „Sveikos 

gyvensenos skatinimas Josvainių seniūnijoje“.  
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7.6. Mokyklų aprūpinimas mokykline dokumentacija bei literatūra.  

Tarnybos specialistai (metodininkai) parengė paraišką ŠMSM Švietimo aprūpinimo centrui dėl 

mokyklinės dokumentacijos užsakymo ir rajono ugdymo įstaigas aprūpino reikiama mokykline 

dokumentacija bei literatūra.  

7.7. Kita veikla.   

Tarnybos specialistai sudarė sąlygas Kėdainių rajono tėvų klubo veiklai: įvyko 6 rajono tėvų klubo 

narių susitikimai, kuriuose diskutuota vaikų ugdymo klausimais. Rugsėjo mėn. susibūrė tėvų, 

auginančių vaikus autistus, klubas: įvyko 3 susitikimai, kuriuose diskutuota vaikų autizmo temomis. 

Tarnybos specialistai vykdė projektus „Kėdainių rajono mokinių savivaldos plėtros 2019 m. 

programa“, „Lietuvos moksleivių sąjungos nacionalinis Vasaros forumas - 2019“ (partnerio 

teisėmis), „Atrask save“ (partnerio teisėmis), dalyvavo eTwining projektuose „Articulation 

gymnastics: charging for tongue“ bei „In fingers exercises Rhythem“ ir Erasmus+ projekte 

„Švietimo darbuotojų kompetencijų tobulinimas, įgyvendinant socialiai pažeidžiamų asmenų 

tėvystės įgūdžių mokymų programas“.  

Tarnybos specialistas sukūrė naujo dizaino Tarnybos interneto svetainę.  

 

III SKYRIUS 

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

8. Darbuotojų funkcijos. 
Tarnybos darbuotojų funkcijos reglamentuotos direktoriaus įsakymu patvirtintuose pareigybių 

aprašymuose. Tarnybos etatų Tarnybos etatų ir darbuotojų skaičius (2019 m. gruodžio 31 d.): 

Eil. 

Nr.  

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

1.  Direktorius 1 1 

2.  Specialusis pedagogas  1 1 

3.  Logopedas  1 1 

4.  Psichologas 2 1 

5.  Socialinis pedagogas 1 1 

6.  Neurologas 0,5 1 

7.  Metodininkas 5 4 

8.  Vyr. buhalterė 1 1 

9.  Kasininkė 0,25 1 

10.  Raštvedė 1 

11.  Ūkvedys  0,5 1 

 12.  Darbininkas 0,5 

13.  Valytoja 1 1 

Viso: 15,75 14 

 

9. Kvalifikacijos tobulinimas. 

Visi Tarnybos specialistai turi įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir reikiamas kompetencijas 

keliamiems tikslams įgyvendinti. Trims tarnybos specialistams (specialusis pedagogas, logopedas, 

socialinis pedagogas) yra suteiktos metodininkų kvalifikacinės kategorijos. Specialistai reguliariai 

dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (vidutiniškai kartą per du mėnesius). Tarnybos 

psichologas ir socialinis pedagogas dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo stažuotėse Airijoje ir 

Danijoje.  

 

10. Veiklos vertinimas. 

Tarnyba yra akredituota institucija (patvirtinta 2015 m. gruodžio 7 d. ŠMSM ministro įsakymu Nr. 

V-1255). 2019 m. vidinio įsivertinimo bendra išvada – institucija užsitikrinusi perspektyvą.  

Tarnybai, kaip savanorius priimančiai organizacijai, suteikta akreditacija (JRD prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos). Nuo rugsėjo mėn. priimti ir savanoriauja 2 savanoriai. 
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11. Darbo aplinka.  

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. 

Tarnybos vidaus aplinka nuolat atnaujinama, kaupiama metodinė ir kita edukacinė literatūra, 

rūpinamasi išorės aplinkos tvarkymu. 

 

IV SKYRIUS 

FINANSŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

12. Tarnybos biudžetas. 

2019 m. Tarnybos asignavimai (tūkst. eur): 
Iš viso: 
(mokinio 
krepšelio 

lėšos) 

 

Mokinio krepšelio lėšos 

Iš  

viso: 
(sava-
rankiš-

koms 

funkci-
joms 

vykdyti) 

Savarankiškoms 

funkcijoms vykdyti 

Įstaigos 

pajamos iš 

patalpų 

nuomos 

Įstaigos 

pajamos iš 

atsitiktini

ų 

paslaugų 
Darbo užmokestis 

spec. pedagoginei 
psichologinei 

pagalbai (su soc. 

draud.  įmokomis) 

Valstyb. 

ir brand. 
egzaminų 

vykdymu

i 

VšĮ 

Alterna
tyvaus 

ugd. 

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 

158,7 98,2 11,2 38,3 11,0 119,7 101,1 1,5 17,1 0,9 17,1 

Pastaba. Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti skirta 186,4 tūkst. eurų. 

 

13. 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 

 

14. Socialiniai partneriai. 

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, Nacionaline švietimo 

agentūra, nevyriausybinėmis organizacijomis (VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“, asociacija 

„Bendruomenės iniciatyvų centras“). Tarnyba, nario teisėmis, dalyvauja Lietuvos švietimo centrų 

darbuotojų asociacijos veikloje.  

 

VI SKYRIUS 

ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS 

 

15. Išorės, vidaus, neįgyvendintos plano (programos priemonės, pasiūlymai.  
Kliūčių ar kylančių problemų, trukdančių įgyvendinti keliamus tikslus, nebuvo.  

______________________________ 


