
KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS  

2013-2015 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

 

I.. BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

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

Kodas – 191721865.  

Adresas – Josvainių g. 40, LT-57265 Kėdainiai. 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 – 13 metų (bendras vadybinio darbo stažas – 

22 metai).   

2009 m. gruodžio 28 d. Tarnyba ŠMM ministro įsakymu Nr. ISAK-2804 akredituota. Nuo 2008 m. kovo 1 d. Tarnyboje veikia akredituotas 

profesinio informavimo taškas (akreditavimo pažymėjimo Nr. 92). 

 

II. APLINKOS ANALIZĖ 

2.1. Išorės veiksniai. 

Politiniai veiksniai: Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Tarnybos nuostatais ir veiklos planais. 

Ekonominiai veiksniai: iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto skiriamos lėšos Tarnybos savarankiškoms funkcijoms atlikti, specialiajai 

pedagoginei psichologinei pagalbai teikti, valstybinių ir brandos egzaminų vykdymui, išorės auditui.  

Socialiniai veiksniai: nemažėja socialinės rizikos, socialiai remtinų šeimų, kuriose vaikams neužtikrinama saugi aplinka. Bendras mokinių 

skaičiaus mažėjimas, mokyklų tinklo optimizavimas ir pedagogų skaičiaus mažėjimas įtakoja Tarnybos veiklą. Tarnybos specialistai, 

teikdami kvalifikacijos tobulinimo, spec. pedagoginę psichologinę pagalbą ir kitas paslaugas, siekia spręsti šias problemas ieškodami naujų 

veiklos formų, būdų, metodų.  

Technologiniai veiksniai: informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimas tapo neatskiriama ugdymo turinio proceso dalimi, 

todėl Tarnybos specialistai siekia padėti pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, mokyklų vadovams efektyviau naudotis šiomis 

technologijomis. 

Geopolitiniai veiksniai: Tarnyba yra geografiškai patogioje vietoje. Tai sudaro prielaidas kokybiškų paslaugų teikimui.   

Kiti veiksniai: įstaigų, teikiančių kvalifikacijos tobulinimo paslaugas skaičius, didina konkurenciją. Tai skatina skirti didelį dėmesį kokybės 

vadybai, rūpintis personalo kvalifikacija, stiprinti materialinę bazę bei išorės ryšius. 



2.2. Vidaus veiksniai. 

Žmogiškieji - materialiniai – finansiniai ištekliai: Tarnybos etatų ir darbuotojų skaičius (2013 m. sausio 1 d.): 
 

Eil. 

Nr.  

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Darbuotojų skaičius 

1.  Direktorius 1 1 

2.  Metodininkas 5 5 

3.  Specialusis pedagogas  1 1 

4.  Logopedas  1 1 

5.  Psichologas 1 1 

6.  Socialinis pedagogas 1 1 

7.  Neurologas 0,5 1 

8.  Vyr. buhalterė 1 1 

9.  Kasininkė 0,25 1 

10.  Raštvedė 1 

11.  Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendr. klausimais 0,5 1 

 12.  Darbininkas 0,5 

13.  Valytoja 1 1 

Viso: 14,75 15 

 

Patalpų tinkamumas: Tarnyba patikėjimo teise disponuoja pastatu (Josvainių g. 40, Kėdainiai). Pastatas 2007 m., įgyvendinant valstybinės 

svarbos projektą „Švietimo centrų infrastruktūros plėtra“, buvo renovuotas ir pritaikytas tikslinei paskirčiai – mokytojų mokymosi 

reikmėms. Įrengtos dvi salės mokymams organizuoti, 14 - os darbo vietų kompiuterių klasė. Pastato patalpos atitinka Lietuvos higienos 

normų reikalavimus (leidimas-higienos pasas Nr. 14-844, 2008-10-27). Patalpų estetinė būklė labai gera. Pastatas saugomas apsaugos 

policijos.   

Techninės ir programinės įrangos pakankamumas: visi Tarnybos darbuotojai aprūpinti personaliniais kompiuteriais. Visi kompiuteriai turi 

prieigą prie interneto. Interneto greitis – 20 rkpbs vienai darbo vietai. (interneto paslaugos teikėjas – LITNET). Kompiuteriuose įdiegta 

programinė biuro įranga. Kita turima techninė įranga bei priemonės: spausdintuvas - 12 vnt., skeneris - 3 vnt., kopijavimo aparatas – 2 vnt., 

kompiuterinis projektorius - 2 vnt., grafoprojektorius - 2 vnt., interaktyvi lenta – 2 vnt., audio ir video komplektas – 1 vnt., garso stiprinimo 

aparatūra – 1 vnt., diktofonas – 1 vnt., fotoaparatas  - 2 vnt., 8 vietų mikroautobusas (8 vietų). 

Informacinių šaltinių pakankamumas ir prieinamumas: kaupiama metodinė literatūra, mokomosios programos ir kita medžiaga apie 

švietimą, ugdymo proceso organizavimą, mokymosi ir studijų galimybes, profesijas, kvalifikacijas, darbo rinką ir kt. Kaupiamas edukacinis 

bankas, kuriame talpinama informacija apie pedagogų profesinės veiklos patirtį. Visi tarnybos klientai turi galimybę pasinaudoti sukaupta 

informacija, medžiaga ir leidiniais.  



Informacijos tvarkymas, teikimas ir sklaida: visa informacija tvarkoma laikantis nustatytų raštvedybos reikalavimų. Asmeniniai Tarnybos 

klientų duomenys neskleidžiami tretiems asmenims – informacija apie klientus tretiems asmenims teikiama tik apibendrinta.  

Informacija apie Tarnybą skleidžiama interneto svetainėje www.centras.kedainiai.lm.lt , informaciniuose lankstinukuose, stenduose, 

susitikimuose su klientais.       

Išorinių ryšių palaikymas: išoriniai ryšiai plėtojami ir palaikomi siekiant įgyvendinti keliamus tikslus bei uždavinius. Bendradarbiavimas su 

išoriniais partneriais pagrįstas formalizuotais (sutartys) ir neformalizuotais bendradarbiavimo būdais.  

Tarnyba aktyviai dalyvauja šiuose formaliuose partnerystės tinkluose: Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija (Tarnybos direktorius 

yra asociacijos valdybos narys); Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacija; vidurio Lietuvos švietimo centrų 

TINKLAS. Tarnyba yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su visomis Kėdainių rajono ugdymo įstaigomis, Ugdymo plėtotės centru, 

kitomis įstaigomis bei organizacijomis.  

Personalo profesinis tobulėjimas: visi pedagoginiai darbuotojai (9) turi aukštąjį išsilavinimą ir reikiamas kompetencijas keliamiems 

uždaviniams įgyvendinti bei nustatytoms funkcijoms atlikti. Keturi darbuotojai įgiję edukologijos magistro laipsnį, dviems darbuotojams 

suteiktos metodininkų kvalifikacinės kategorijos.  

Visi Tarnybos specialistai aprūpinti reikalinga kompiuterine įranga, metodinėmis ir kitomis darbui reikalingomis priemonėmis. Tarnybos 

buhalterinė apskaita kompiuterizuota (įdiegta ir naudojama buhalterinė programa VSAKIS).  

Planų, tvarkų rengimas: Tarnybos darbuotojai rengia ir įgyvendina strateginius, metinius, mėnesių darbo planus. Tarnybos strateginiai 

sprendimai priimami dalyvaujant visiems darbuotojams.  

Tarnyboje vienodai efektyvus tiek individualus, tiek komandinis darbas. Komandinis darbas vykdomas tose srityse, kur reikalingas 

bendradarbiavimas, tarpusavio konsultacijos bei  pagalba ir patirtis.  

Finansinių išteklių valdymas: Tarnybos finansavimo šaltinis – Kėdainių rajono savivaldybės biudžetas. Lėšos kaupiamos iš teikiamų 

mokamų paslaugų. Lėšos paskirstomos tikslingai ir panaudojamos pagal planą.  

 

Tarnybos 2013 m. asignavimai (tūkst. Lt.):  
 

Iš  

viso: 
Mokinio krepšelio lėšos Iš  

viso: 
Savarankiškoms funkcijoms 

vykdyti 

Įstaigos 

pajamos iš 

patalpų 

nuomos 

Įstaigos 

pajamos iš 

atsitiktinių 

paslaugų 
PPT Iš jų darbo 

užmokesčiui 

Iš jų soc. 

draudimo 

įmokos 

Valstybinių 

ir brandos 

egzaminų 

vykdymui 

Išorės 

auditui 

Iš jų     

darbo 

užmokestis 

Soc. 

draudimo 

įmokos 

Prekėms ir 

paslaugoms 

Planas Planas su  likučiu 

praeitų metų 

269,6 203,3 155,2 48,1 40,1 26,2 292,1 200,5 62,1 29,5 3,0 45,5  
(11,5+ 34,0) 

 

http://www.centras.kedainiai.lm.lt/


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

 

Iš viso: 

Švietimo pagalbos tarnyba patikėjimo teise valdomas ilgalaikis turtas Pagal panaudos 

sutartis Valstybės lėšų Europos Sąjungos lėšų Europos 

Sąjungos lėšų 

Savivaldybės lėšų 

390,6 79,8 21,8 289,0 12,3 

 

Tarnybos SSGG analizė: 

1. Stipriosios pusės: organizacinė ir vadybinė institucijos kultūra; tinkamai aprūpintos mokymo aplinkos; kompetentingi darbuotojai; 

pasitikėjimu, geranoriškumu ir pagarba grindžiami partnerystės ryšiai su švietimo įstaigomis. 

2. Silpnosios pusės: mažai išplėtoti ryšiai su užsienio partneriais; tobulintinas dalyvių grįžtamojo ryšio apie kvalifikacijos tobulinimo 

renginių kokybę mechanizmas. 

3. Galimybės: ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių teikiama parama; pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklų 

vadovų aktyvumas; ŠMM įgyvendinamos strategijos kvalifikacijos tobulinimo srityje; tarpinstitucinių ir tarptautinių projektų 

rengimas. 

4. Grėsmės: nepakankamas biudžetinis finansavimas, mažėjantis pedagogų skaičius. 

5. Veiklos tobulinimo galimybės: išnaudoti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos ryšius su užsienio partneriais; išnaudoti 

partnerystę su mokslo ir studijų institucijomis, tobulinant poreikių ir grįžtamojo ryšio tyrimus.  

 

 

III. MISIJA IR VERTYBĖS  

 

Tarnybos misija - skatinti ir remti ugdymo įstaigų bendruomenėse vykstančius kaitos bei tobulinimo(si) procesus, teikiant kokybiškas 

kvalifikacijos tobulinimo paslaugas, pedagoginę, psichologinę, informacinę, ekspertinę, konsultacinę ir kitą pagalbą. 

Tarnybos vertybės:    

1. Profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą, kompetencija, aukšti darbo standartai, kokybiškai ir operatyviai atliekamos užduotys, 

puikūs rezultatai, pagarba sau ir kitiems. 

2. Nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas – nuolatinė refleksija, Tarnybos veiklos analizė, saviugda ir turimų įgūdžių ugdymas.  

3. Komandinis darbas ir bendradarbiavimas - įsipareigojimas siekti bendrų tikslų, mėgavimasis bendru darbu tarpusavyje, siekiant 

gerų darbo rezultatų. 

4. Lankstumas – atsižvelgimas į klientų pageidavimus ir prisiderinimas prie situacijos, kūrybiškas požiūris.  

 

IV. VIZIJA  

 

Tarnybos vizija – tapti pirmo pasirinkimo pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaiga.  



V. VEIKLOS PRIORITETAI 

 

Tarnybos veiklos prioritetai: 

1. Ugdymo kokybė – pamokos kokybės gerinimas.  

2. Mokyklos vadyba – lyderystė.  

3. Mokinių ugdymas karjerai.  

 

 

VI. STRATEGINIO PLANO ĮVERTINIMAS  

 

Strateginio plano įvertinimas vykdomas: 

1. Atliekant kasmetinį Tarnybos vidinį veiklos įsivertinimą. 

2. Vykdant klientų apklausas (žodžiu ir raštu).   

 

 

VII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 
 

Strateginis 

tikslas 

Uždaviniai Priemonės Laikas  Reikalingi 

ištekliai 

Laukiami 

rezultatai 

Atsakingi 

asmenys 

1. Ugdyti 

pedagogų, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų, 

vadovų 

asmenines, 

profesines ir 

dalykines 

kompetencijas, 

siekiant 

geresnės 

ugdymo 

kokybės.  

 

 

1. Tirti ir analizuoti 

pedagogų, pagalbos 

mokiniui specialistų ir 

ugdymo įstaigų vadovų  

kvalifikacijos 

tobulinimo(si) poreikius. 

 

2. Organizuoti pedagogų, 

pagalbos mokiniui 

specialistų ir ugdymo 

įstaigų vadovų  

kvalifikacijos tobulinimą. 

 

3. Organizuoti ir koordinuoti  

pedagogų metodinę veiklą 

rajone, gerosios patirties 

sklaidą, skleidžiant 

švietimo idėjas, 

1. Parengti ir įgyvendinti kvalifikacijos 

tobulinimo programas šioms klientų 

grupėms:  

 ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams, 

 pagrindinių mokyklų ir gimnazijų 

mokytojams, 

 neformaliojo vaikų švietimo įstaigų 

pedagogams, 

 ugdymo įstaigų vadovams, jų 

pavaduotojams, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjams, 

 pagalbos mokiniui specialistams,  

 mokyklų bendruomenėms.  

2. Organizuoti šių rajono metodinių 

būrelių veiklą:  

2013-

2015 m. 

(kasmet) 

Lėšos 

savaran-

kiškoms 

funkci-

joms 

vykdyti ir 

gautos iš 

atsitiktinių 

pajamų 

1. Parengtos ir 

įgyvendintos 

pedagogų, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų, 

vadovų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programos.  

2. Pedagogų, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

vadovai įgijo 

žinių, įgūdžių, 

kompetencijų, 

padedančių 

Rūta 

Tišku-

vienė, 

Aušra 

Nestero-

vienė, 

Neringa 

Vaice-

kauskienė 



pedagogikos mokslo 

naujoves, pažangią rajono 

pedagogų patirtį.  

 

4. Kaupti metodinę ir kt. 

literatūrą, mokymo 

priemones. 

 ikimokyklinio ugdymo,  

 priešmokyklinio ugdymo,  

 pradinio ugdymo,  

 etikos,  

 lietuvių kalbos,  

 anglų kalbos,  

 rusų kalbos,  

 vokiečių kalbos,  

 istorijos,  

 geografijos,  

 matematikos,  

 informatikos,  

 chemijos,  

 fizikos,  

 biologijos,  

 technologijų,  

 dailės, muzikos,  

 choreografijos,  

 kūno kultūros,  

 socialinių pedagogų,  

 specialiųjų pedagogų,  

 logopedų,  

 mokyklų bibliotekininkų,  

 psichologų,  

 ugdymo karjerai specialistų,  

 direktorių pavaduotojų. 

3. Organizuoti pedagogų keitimąsi gerąja 

darbo patirtimi: atviros pamokos, 

metodinės dienos, diskusijos, parodos. 

4. Kaupti ir nuolat atnaujinti pedagogų, 

pagalbos specialistų, ugdymo įstaigų 

vadovų edukacinį banką ir sudaryti 

sąlygas juo naudotis. 

siekti geresnės 

ugdymo 

kokybės.  



5. Sudaryti galimybę rajono ugdymo 

įstaigų pedagogams naudotis turima 

metodine ir kt. literatūra.  

 

2.Teikti 

visapusišką 

specialiąją 

pedagoginę 

psichologinę 

pagalbą 

Kėdainių 

rajono ugdymo 

įstaigų 

ugdytiniams, 

jų 

tėvams/globėja

ms, 

pedagogams, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistams, 

ugdymo 

įstaigų 

vadovams. 

1. Įvertinti asmens galias ir 

sunkumus, raidos ypatumus 

bei sutrikimus, pedagogines, 

psichologines, asmenybės ir 

ugdymosi problemas, 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius, vaiko brandumą 

mokyklai, siūlant ugdymo 

formą, būdus ir metodus bei 

rekomenduojant teikti 

specialiąją pagalbą. 

 

2.Konsultuoti specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

psichologinių, asmenybės ir 

ugdymosi problemų turinčius 

asmenis, jų tėvus (globėjus, 

rūpintojus), mokytojus, 

specialistus, specialiosios 

pedagoginės pagalbos 

teikimo, ugdymo 

organizavimo, psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi 

 problemų prevencijos bei jų 

sprendimo klausimais, 

mokinius - jų polinkių ir 

gabumų klausimais. 

3. Kaupti, analizuoti ir 

vertinti informaciją apie 

Kėdainių rajone gyvenančius 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, psichologinių, 

asmenybės ir ugdymosi 

problemų turinčius asmenis, 

1. Atlikti kompleksinius pedagoginius 

psichologinius vaikų įvertinimus. 

  

2. Atlikti vaikų mokyklinio brandumo 

įvertinimus. 

 

3. Atlikti ikimokyklinio amžiaus vaikų 

kalbos ir komunikacijos sutrikimų 

įvertinimus. 

 

4. Vykdyti pedagoginį konsultavimą. 

 

5. Teikti psichologinę pagalbą 

(psichologinis konsultavimas). 

 

6. Vykdyti darbą su grupėmis. 

 

7. Vykdyti metodinę veiklą (metodinės - 

konsultacinės dienos rajono ugdymo 

įstaigose). 

 

8. Vykdyti pedagoginį  psichologinį 

švietimą: teikti konsultacijas Kėdainių 

rajono ugdymo įstaigų pedagogams, 

vadovams, ugdytinių tėvams specialiosios 

pedagogikos psichologijos klausimais, 

specialiųjų poreikių mokinių profesijos 

pasirinkimo klausimais, patyčių 

prevencijos klausimais. 

 

9. Vykdyti prevencinę veiklą. 

2013-

2015 m. 

(kasmet) 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 

1.Vaikams ir 

mokiniams 

turintiems 

SUP suteikta 

reikiama 

pagalba.  

2. Pedagogams 

tėvams, 

globėjams 

suteiktos 

reikiamos 

žinios, 

pageidaujamos 

konsultacijos, 

vykdyta 

prevencinė 

veikla.   

3. Ugdymo 

įstaigoms 

teikta pagalba 

krizių valdyme 

(esant 

būtinybei ir 

poreikiui).  

4. Dalyvauta 

savivaldybės 

komisijoje, 

įgyvendinant 

Vaiko 

vidutinės ir 

minimalios 

priežiūros 

įstatymo 

nuostatas. 

Jurgita 

Vaitelytė, 

Rima 

Jukneviči

enė, 

Arūnė 

Jakutienė, 

Dalia 

Šeliakienė

, Vytautas 

Rokas 



jų problemas, ugdymo 

organizavimą, aplinkos 

pritaikymą bei specialiosios 

pedagoginės ir psichologinės 

pagalbos teikimo 

veiksmingumą. 

4. Vykdyti visuomenės 

švietimą aktualiais asmenų 

raidos, sutrikimų ir pedagogų 

psichologinių, socialinių 

problemų prevencijos ir 

pagalbos siekimo klausimais. 

 

10. Teikti pagalbą krizių valdyme. 

 

11. Dalyvauti veikloje, įgyvendinant Vaiko 

vidutinės ir minimalios priežiūros įstatymo 

nuostatas. 

 

5. Vykdytas 

visuomenės 

švietimas  

SUP turinčių 

vaikų  

klausimais.  

3.Ugdyti 

mokinių 

dalykinius, 

pažintinius, 

informacinius, 

meninius, 

kūrybinius, 

socialinius ir  

ugdymo 

karjerai 

įgūdžius bei 

gebėjimus.  

 

1.Organizuoti ir vykdyti 

mokinių dalykines 

olimpiadas ir konkursus.  

 

2.Organizuoti mokinių 

ugdymo karjerai veiklą.  

 

3.Organizuoti ir koordinuoti 

rajono mokinių tarybos 

veiklą. 

 

4.Organizuoti renginius, 

skirtus vietos bendruomenių 

narių švietėjiškų poreikių 

tenkinimui. 

1. Organizuoti mokinių dalykines 

olimpiadas, konkursus (pagal direktoriaus 

įsakymu patvirtintą grafiką).   

 

2. Organizuoti mokinių ugdymą karjerai: 

praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, 

mokymai, veiklinimas.  

 

3. Organizuoti ir koordinuoti Kėdainių 

rajono mokinių tarybos veiklą. 

 

4. Rengti ir įgyvendinti projektus, skirtus 

jaunimo ir suaugusiųjų žmonių IKT, 

pilietinių ir kt. kompetencijų ugdymui. 

 

2013-

2015 m. 

(kasmet) 

Lėšos 

savaran-

kiškoms 

funkci-

joms 

vykdyti ir 

gautos iš 

atsitiktinių 

pajamų 

1. 

Organizuotos 

mokinių 

dalykinės 

olimpiados, 

konkursai.  

2. Bendrojo 

ugdymo 

mokyklose 

efektyviai 

veikianti 

mokinių 

ugdymo 

karjerai 

sistema. 

3. Veikli ir 

efektyviai 

veikianti 

Kėdainių 

rajono 

mokinių 

taryba.  

4. Jaunimas ir 

suaugusieji 

įgijo IKT, 

Danutė 

Čeidienė, 

Vilija 

Petkūnie-

nė, 

Neringa 

Vaice-

kauskie-

nė, Rūta 

Tišku-

vienė 



pilietinių ir kt. 

kompetencijų. 

   

4.Užtikrinti 

rajono ugdymo 

įstaigų 

aprūpinimą  

mokykline 

dokumentacija

, nemokama 

literatūra, 

vadovėliais, jų 

komplektų 

dalimis.  

1. Organizuoti ugdymo 

įstaigų aprūpinimą 

mokykline dokumentacija, 

leidiniais, nemokama 

literatūra, vadovėliais, jų 

komplektų dalimis. 

1. Rengti rajono ugdymo įstaigų paraiškų 

suvestines mokyklinei dokumentacijai 

įsigyti ir teikti užsakymą bei ataskaitas 

ŠMM Švietimo aprūpinimo centrui. 

 

2. Parvežti mokyklinę dokumentaciją bei 

nemokamą literatūrą iš ŠMM Švietimo 

aprūpinimo centro ir paskirstyti rajono 

ugdymo įstaigoms. 

 

3. Priimti vadovėlius, jų komplektų dalis 

leidėjų/tiekėjų arba jų įgaliotų institucijų ir 

perduoti rajono ugdymo įstaigoms. 

 

2013-

2015 m. 

(kasmet) 

Lėšos 

savaran-

kiškoms 

funkci-

joms 

vykdyti ir 

gautos iš 

atsitiktinių 

pajamų 

1. Pateikta 

paraiška 

Švietimo 

aprūpinimo 

centrui.  

2. Ugdymo 

įstaigos 

aprūpintos 

mokykline 

dokumentacija

, nemokama 

literatūra, 

vadovėliais, jų 

komplektų 

dalimis.  

Vilija 

Petkūnie-

nė 

5.Užtikrinti 

vidinį 

Tarnybos 

kokybės 

veiklos 

gerinimą.  

1. Organizuoti Tarnybos 

veiklos kokybės gerinimą.   
1. Atlikti Tarnybos vidinį veiklos 

įsivertinimą. 

 
2. Vertinti su kokybe susijusius procesus ir 

rengti bei tvirtinti tvarkas/procedūras jų 

gerinimui, numatyti reikalingus išteklius.  

 
3. Vykdyti personalo mokymus bei 

konsultavimą apie kokybės gerinimą 

organizacijoje. 

2013-

2015 m. 

(kasmet) 

Lėšos 

savaran-

kiškoms 

funkci-

joms 

vykdyti ir 

gautos iš 

atsitiktinių 

pajamų 

1. Atliktas 

vidinis veiklos 

įsivertinimas. 

2. Darbuotojai 

įgijo žinių ir 

įgūdžių apie 

kokybės 

gerinimą. 

 

Visi 

darbuoto-

jai 
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