Projektas
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA
SPRENDIMAS
DöL PAKRUOJO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO ŠVIETIMO CENTRO
DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2020 m. kovo 26 d. Nr. TPakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu,
Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55 „D÷l Pakruojo rajono
savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos
veiklos reglamento 297 punktu, Pakruojo rajono savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktoriaus 2019 metų veiklos
ataskaitą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.
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Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos
2020 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TPAKRUOJO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras (toliau – Švietimo centras) – savivaldyb÷s
biudžetin÷ įstaiga, kodas 168296770, adresas: Vytauto Didžiojo g. 63, 83158 Pakruojis.
Švietimo centras turi padalinį – Pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau – Tarnyba), kurios
buvein÷: Vytauto Didžiojo g. 94, 83158 Pakruojis.
Centro pagrindin÷ paskirtis – neformaliojo suaugusiųjų švietimo grup÷s kvalifikacijos tobulinimo
mokykla, kodas 31814108.
2020 metais Švietimo centras min÷s 25 metų sukaktį, nes 1995 11 09 tuometinis Švietimo skyriaus
ved÷jas įsakymu Nr.113-V ,,D÷l švietimo centro veiklos įteisinimo“ dav÷ oficialią pradžią Švietimo centro
veiklai.
Įstaigos administracija: direktor÷ Rima Juozapavičien÷, direktoriaus pavaduotoja ekonomikai Stas÷
Gr÷bliauskien÷, direktoriaus pavaduotoja apskaitai Rima Šukien÷.
PAKRUOJO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO ŠVIETIMO CENTRO STRUKTŪRA

Direktorius

Neformalaus švietimo
darbuotojai

Apskaitos darbuotojai

Metodininkai

Direktoriaus pavaduotojas
apskaitai

Pedagoginės
psichologinės tarnybos
padalinys

Ūkio darbuotojai

Direktoriaus pavaduotojas
ekonomikai

Ūkvedys

Vyriausiasis buhalteris

Kompiuterių sistemų
inžinierius

Buhalteriai

Sekretorius

Žaliavų ir medžiagų apskaitos
buhalteris

Vairuotojas

Archyvaras

Valytojas

Padalinio vadovas

Psichologas

Logopedas

Kiemsargis

Spec. pedagogas

Darbuotojai

Iš viso

2018 m. rugs÷jo 1 d.
Etatų
Darbuotojų
skaičius
skaičius
27
27

2019 m. rugs÷jo 1 d.
Etatų
Darbuotojų
skaičius
skaičius
27
27

Pastabos apie
pasikeitimą

Iš jų:
Direktorius ir pavaduotojai
Metodininkai
Buhalteriai
Archyvaras
Ūkvedys
Kompiuterių sistemų inžinierius
Sekretorius
Vairuotojas
Valytojas
Kiemsargis
Padalinio vadovas
Psichologas
Logopedas
Specialusis pedagogas

3
3
11
0,5
0,5
1
1
0,5
1
0,5
1
2
1
1

3
3
9
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

3
3
11
0,5
0,5
1
1
0,5
1
0,5
1
2
1
1

3
3
9
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Siekiant Švietimo centro organizacijos tikslų, sudarytos sąlygos, kad kiekvienas darbuotojas
nor÷tų ir gal÷tų atskleisti ir maksimaliai efektyviai panaudoti bei vystyti savo potencialą. Nuosekliai vyksta
darbuotojų veiklos, krūvių vertinimas siekiant optimizuoti darbų pasiskirstymą, aptarti rezultatus.
Planuojamos l÷šos ir laikas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, įtraukimui į organizacijos komandines
veiklas. Švietimo centro darbuotojų skaičius atitinka veiklų mastą ir galimybes.
II SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS POKYČIAI ĮGYVENDINANT STRATEGINIO PLANO IR 2019 M.
VEIKLOS PLANO NUOSTATAS
Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos akredituota švietimo pagalbos įstaiga. Švietimo centro misija – maksimaliai tenkinti jaunimo,
pedagogų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius, profesionaliai atlikti švietimo įstaigų
buhalterin÷s apskaitos, specialios pedagogin÷s ir psichologin÷s, Valstybin÷s kalbos ir Konstitucijos
pagrindų egzaminų organizavimo ir kitas pagalbos mokyklai, mokiniui ir mokytojui funkcijas. 2019 metais
buvo parengtas naujas Švietimo centro strateginis planas. Strateginiam 2019–2021 metų veiklos planui
pritar÷ Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos direktorius 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr.AV434.
Strateginis tikslas – pl÷toti kokybiškų paslaugų įvairovę mokyklai, mokytojui, mokiniui ir visai
rajono bendruomenei.
1. Įgyvendinant šį tikslą buvo svarbu užtikrinti (1 strateginio plano uždavinys) kvalifikacijos
tobulinimo paslaugų kokybę ir įvairovę. 2019 metais pedagogams organizavome 126 renginius, kuriuose
dalyvavo 1978 pedagogai, atsižvelgiant į tai, kad pedagogų rajone maž÷ja ir į tai, kad vyksta nemokami
projektiniai mokymai, tai didelis veiklų skaičius ir didelis dalyvių skaičius, didesnis nei 2018 metais.
Suorganizuota 40 olimpiadų ir konkursų mokiniams, juose dalyvavo 1937 mokiniai, šis skaičius taip pat
didesnis nei 2018 metais.
2. Stiprinant konsultavimo paslaugų kokybę, nuosekliai prad÷ta konsultuoti jaunimą d÷l
savanoriškos veiklos įstaigose, sudaryta 20 sutarčių su jaunimu, kuris savanoriaus Pakruojo rajono
organizacijose. Konsultuota Pakruojo ,,Žemynos“ pagrindin÷ mokykla d÷l paraiškos Erasmus+KA2
projektui (surastas partneris), Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazija – Erasmus+KA2 projekto įgyvendinimo
klausimais. Konsultuojamos ugdymo įstaigos d÷l kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, metodin÷s
veiklos organizavimo. Suteikta psichologin÷ pagalba 62 klientams – 146 psicholog÷s konsultacijos.
3. Užtikrinant tinkamą buhalterin÷s apskaitos teikimą švietimo įstaigoms, pertvarkytas ugdymo
įstaigų apskaitos paskirstymas buhalteriams, kuris leido racionaliau vykdyti apskaitos funkciją ir taupyti
biudžeto l÷šas.

4. Rajone aktualu didinti švietimo paslaugų įvairovę ir prieinamumą, labiau išryškinti svarbią
suaugusiųjų švietimo sritį – neformalųjį suaugusiųjų švietimą, kuris yra svarbus ne tik užimtumui ar
ekonominei gerovei pasiekti, bet ir socialinei sanglaudai, aktyviam pilietiškumui, individų asmeninei
gerovei pl÷toti. Siekiant aktyvinti suaugusių asmenų mokymąsi, būtina užtikrinti mokymosi prieinamumą
visuomen÷s grup÷ms, turinčioms mažiau mokymosi galimybių d÷l patiriamos socialin÷s atskirties. Metų
veiklos užduotys buvo orientuotos į neformaliojo suaugusiųjų švietimo pl÷tros organizavimą. Aktyviai
veiklose dalyvavo senjorai, Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai, kurie 2019 metais į užsi÷mimus
rinkosi 88 kartus, dalyvių skaičius – 3258.
2019 metais buvo toliau įgyvendinami 8 projektai, nukreipti rajono bendruomen÷s narių
kompetencijų tobulinimui.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pavadinimas

Tipas

„Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo
suaugusiųjų švietimo mobilumo
projekto Nr. 2018-1-LT01-KA104046908 „Veiklų senjorams įvairov÷s ir
kokyb÷s užtikrinimas stiprinant
šviet÷jų kompetencijas“
Europos Sąjungos struktūrinių fondų
l÷šomis bendrai finansuojamo projekto
Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0004
„Pakruojo miesto gyventojų
įsidarbinimo galimybių didinimas
mokantis amatų“
Europos Sąjungos fondų investicijomis
finansuojamą valstyb÷s planavimo
projektą „Saugios aplinkos mokykloje
kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-72903-0001

Tarptaut
inis

L÷šos

Dalyviai

Teik÷jas/Partneriai

Senjorai

ŠC

Šalies

6852 Eur
(80%)
20 %
1713 Eur
mūsų
ind÷lis
8.450 Eur

Ekonomiškai
neaktyvūs
Pakruojo
miesto
gyventojai

ŠC, partneris
Jaunimo organizacija
,,Apskritasis stalas“

Šalies

8280 Eur

Mokytojai,
t÷vai

Specialiosios
pedagogikos ir
psichologijos centras,
partneris-ŠC

Europos Sąjungos struktūrinių fondų
l÷šomis bendrai finansuojamo projekto
„Neformaliojo vaikų švietimo
paslaugų pl÷tra“ Nr.09.2.2.-ESFA-V729-01-0001
Trečiojo amžiaus universiteto 2019–
2020 metų veiklos programa

Šalies

5686,70
Eur

Mokiniai 38

Regiono

3000 Eur

Senjorai

Lietuvos mokinių
neformaliojo
švietimo centras,
partneris Pakruojo
savivaldyb÷
ŠC

Europos Sąjungos struktūrinių fondų
l÷šomis bendrai finansuojamo projekto
Nr.09.4.2-ESFA-V-715-01-0002
,,Suaugusiųjų švietimo sistemos pl÷tra
suteikiant besimokantiems asmenims
bendrąsias ir pagrindines
kompetencijas“
Projektas ,,Socialin÷ partneryst÷ –
socialiai pažeidžiamų asmenų
integracija į visuomen÷s gyvenimą“

Šalies

Senjorai 42

Šalies

10 paskaitų
apie sveiką
gyvenseną
ir
skaitmeninį
raštingumą
(24 val.)
2750 Eur

Projektas ,,Mes - savanoriai‘‘

Rajono

600 Eur

Savanoriai,
jaunimas

Socialiniai
darbuotojai,
2 seminarai.

VŠĮ
Nacionalinis
mokymų centras.
UAB Baltijos
kompiuterių
akademija
Partneris – PŠC
Pakruojo r.
savivaldyb÷
(Socialin÷s rūpybos
skyrius)
Mokymų
organizavimas
Pakruojo r.
savivaldyb÷

Galima pasidžiaugti puikiai įgyvendintais projektais, kurie suteik÷ galimybę įvairiems rajono
žmon÷ms tobulinti savo geb÷jimus ir įgyti naujų. Erasmus+ projektu buvo siekiama sustiprinti šviet÷jų
kompetencijas, pad÷siančias užtikrinti veiklų senjorams kokybę ir įvairovę. 2019 vasario m÷n. metodinink÷
Rima Leimontien÷ vyko į d÷stymo vizitą, o Švietimo cento direktor÷ ir metodinink÷ Greta Jasiūnien÷ – į
darbo steb÷jimo veiklas Pieksamaki švietimo centre (Suomija). Veiklų įgyvendinimo laikotarpiu Trečiojo
amžiaus universiteto klausytojams organizuoti anglų kalbos mokymai ir užsi÷mimai emocin÷s sveikatos
temomis.
Ekonomiškai neaktyvūs Pakruojo miesto gyventojai mok÷si dirbti su oda, tekstile, mok÷si
informacinių technologijų (IT) pagalba reklamuoti savo darbus. Bendradarbiaudami su VšĮ Nacionaliniu
mokymų centru organizavom 10 paskaitų apie sveiką gyvenseną, su Specialiosios pedagogikos ir
psichologijos centru organizavome paskaitų ciklą apie t÷vų ir vaikų bendravimą.
5. Garantuoti specialiosios pagalbos teikimą ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokiniams, t÷vams,
mokytojams ir specialistams, dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais.
Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas atliktas 124 vaikams, tai 15 mažiau nei 2018 m., nes
maž÷jo mokinių skaičius, logopedo vertinimai 72, 11 mažiau nei 2018 m. D÷l tos pačios priežasties,
specialioji pedagogin÷ pagalba suteikta 5 klientams, 186 užsi÷mimai. Maž÷jant vertinimų, auga
specialiosios pedagogin÷s pagalbos teikimas, vedami mokymai t÷vų ir vaikų grup÷ms, darželių aukl÷tojoms.
Atsižvelgiant į šiuos strateginius veiklos uždavinius buvo formuluojami metinio veiklos plano
uždaviniai ir priemon÷s. S÷kmingai vykdoma ugdymo įstaigų buhalterin÷ apskaita, suaktyv÷jo pedagogin÷s
psichologin÷s tarnybos pagalba mokykloms, išaugo neformaliojo švietimo klientų skaičius.
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, jų lyderyst÷, naujų mokymosi formų paieška ir diskusijos
apie tai – pagrindinis mūsų rūpestis. Mokyklose suaktyv÷jo pamokos, susijusios su pamokos tobulinimu
įgyvendinant LL3 projektą savivaldyb÷je.
Aktyviai Švietimo centras vykd÷ Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programą ,,Mokinių
ugdymas karjerai“. Joje dalyvavo 38 mokiniai iš Pakruojo ,,Žemynos“ ir Pašvitinio pagrindinių mokyklų.
Mokiniams buvo suorganizuota 128 val. užsi÷mimų. Pagrindin÷s programos veiklos: praktinis
susipažinimas su profesijomis (išvykos į darbo vietas), edukacin÷s programos įvairiuose šalies muziejuose,
kultūros centruose, menų dirbtuv÷se, savęs pažinimo testų atlikimas, užduotys, skirtos karjeros
kompetencijoms tobulinti, karjeros informacijos paieška internete.
S÷kmingai siekti Švietimo centro veiklos rezultatų padeda nuolatinis mokymasis. Dalyvauta
mokslin÷je praktin÷je konferencijoje ,,Reflektyvioji lyderyst÷ mokykloje: politika, praktika, kultūra“, LL3
projekto mokymuose ,,Sąlygų mokytojų profesiniam augimui sudarymas“, ,,Šiuolaikinis ugdymas:
patirtinio mokymosi galimyb÷s ir iššūkiai“.
III SKYRIUS
ĮSTAIGOS ŪKINöS-FINANSINöS VEIKL0S REZULTATAI
Pritraukta l÷šų per projektus 2019 metais apie 17384 Eur; iš 2 % 2019 metais buvo gauta 288,61
Eur.
Kreditoriniai įsiskolinimai 2019 metų gruodžio 31 dieną buvo 852,39 Eur.
L÷šos 2019 m., tūkst. eurų
Išlaidų pavadinimas

Darbo užmokestis
Soc. draudimo įmokos

2019 m. pradžioje
patvirtinta sąmata
BL
ML
Spe
l÷šos
l÷šos
c.
l÷šo
s
264,5
34,1
4,1
0,4

2019 m. pabaigoje
gautas finansavimas
BL
ML Spec.
l÷šos
l÷šo l÷šos
s

Panaudotas
finansavimas
BL
ML Spec.
l÷šos l÷šo l÷šos
s

274,0
4,7

274,1
4,7

33,5
0,4

33,5
0,5

Pastabos

Darbdavio soc. parama (2
d. nedarb., išeitin÷s )
Transporto išlaikymas
Komunalin÷s paslaugos
(šildymas, vanduo, elektra,
šiukšl÷s)
Kitos prek÷s ir paslaugos
(prek÷s, dezinfa, banko
paslaugos ir kt. )

Ryšių paslaugos
(internetas, telefonas)
Informacin÷s technologijos
(priemon÷s
spausdintuvams,
kompiuteriams,
kopijavimo aparatams )
Kvalifikacija
Komandiruot÷
Kitos išlaidos kitiems
einamiesiems tikslams
Iš viso

0,4

0,1

1,1

0,2
1,0

11,3

0,1

1,1

0,2
0,6

9,5

1,1

0,6

9,4

6,5

12,2

6,5

11,1

6,5

11,2

1,6

0,4

1,6

0,4

1,6

0,3

0,5

0,5

0,5

0,3
0,1
3,0
293,0

0,2
0,1
3,0

34,6

14,0

301,1

Lektorių paslaugos,
kanc. prek÷s, įvairios
švaros, elektros, ūkin÷s
prek÷s, patikros išlaidos,
komp. programų
mokestis (7 tūkst.)

0,1
0,2
Trečiojo amžiaus
universiteto veiklos

3,0
34,0

12,4

301,1

34,0

12,4

IV SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOJE ATLIKTUS PATIKRINIMUS, JŲ IŠVADOS
Pakruojo rajono centralizuotam vidaus auditui 2019 gruodžio m÷n. buvo teikta informacija
apie įstaigoje patvirtintą etatų skaičių, 2019 metų biudžetą (su v÷liausiais pakeitimais), balansinę ilgalaikio
turto vertę 2018 m. gruodžio 31 d. bei buhalterių ir vadovų kaitą per 2017–2019 metus.
V SKYRIUS
PROBLEMOS IR SIŪLOMI PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI, ATEITIES PLANAI
Jau nuo 2015 metų rajono savivaldybei teikiamas prašymas su preliminaria sąmata pastato
hidroizoliacijai. N÷ra pastato pamatų vertikalios hidroizoliacijos, tod÷l vyksta pamatų dr÷kinimas.
Šiluminiame mazge per sienas nuolat b÷ga vanduo. Darbo sąlygos 1 aukšte kelia pavojų žmonių sveikatai,
nes nuolat jaučiamas pel÷sio tvaikas. Specialistai paskaičiavo būtinas drenažo ir pamatų apšiltinimo išlaidas.
Pastato išor÷ jau 20 metų neremontuota. Šis pastatas stovi miesto centre, jo architektūra graži, aplink visi
objektai renovuoti. Tikslinga būtų sutvarkyti ir išsaugoti šį objektą.
Išlieka svarbi finansavimo problema mokinių olimpiadų ir konkursų organizavimo užtikrinimui,
nes po kiekvieno renginio reikia apdovanoti mokinius, pad÷koti mokytojams, organizuoti regioninius
renginius, išvežti mokinius į respublikines olimpiadas. Galima būtų rajono biudžete numatyti atskirą eilutę
mokinių rajoniniams renginiams finansuoti.
Did÷ja pagyvenusių asmenų skaičius ir jų norai tobulintis, išmokti naujų dalykų, aktyviai įsitraukti
į rajono renginius, tod÷l yra poreikis didesnei savivaldyb÷s finansinei paramai šioms veikloms.
Norime pad÷koti už skiriamą paramą TAU veikloms, nes turint l÷šų įmanoma susiplanuoti ir
paskirstyti išlaidas visam mokymosi laikotarpiui.
____________________________________

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO SKYRIUS
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBOS 2020 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO
PROJEKTO „DöL PAKRUOJO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO ŠVIETIMO CENTRO
DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020-03-04
Pakruojis
1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Sprendimu tvirtinama Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro vadovo veiklos ataskaita
už 2019 m. Ataskaita teikiama tvirtinti atsižvelgiant į Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos veiklos
reglamento nuostatas.
2. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir reng÷jai.
Sprendimo projekto rengimą inicijavo ir jį reng÷ Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos
Švietimo skyrius.
Savivaldyb÷s tarybos pos÷dyje klausimą pristatys Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro
direktor÷ Rima Juozapavičien÷.
3. Kaip šiuo metu yra rguliuoujami projekte aptarti teisiniai santykiai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktas nurodo, kad
biudžetinių įstaigų, kurių savinink÷ yra savivaldyb÷, vadovų ataskaitų ir atsakymų į savivaldyb÷s tarybos
narių paklausimus išklausymas reglamento nustatyta tvarka, sprendimų d÷l šių ataskaitų ir atsakymų
pri÷mimas yra išimtin÷ savivaldyb÷s tarybos kompetencija.
Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55 „D÷l Pakruojo
rajono savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldyb÷s
tarybos veiklos reglamento 297 punktas nurodo, kad biudžetinių įstaigų vadovai privalo pateikti tarybai
praeitų kalendorinių metų veiklos ataskaitas ir atsakyti į tarybos narių paklausimus iki kiekvienų metų
birželio 1 dienos.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų laukiama.
N÷ra.
5. Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekm÷s ir kokių priemonių reik÷tų
imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.
N÷ra.
6. Kokius teis÷s aktus būtina priimti, kokius galiojančius teis÷s aktus būtina pakeisti ar
pripažinti netekusiais galios pri÷mus sprendimo projektą.
N÷ra.
7. Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos l÷šos, finansavimo šaltiniai.
Sprendimo įgyvendinimui l÷šų nereik÷s.
8. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.
Negauta.
9. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.
Neatliekamas.
10. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.
Neatliekamas.
11. Kiti, iniciatoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
N÷ra.

12. Pridedamai dokumentai.
Pridedamas Pakruojo suagusiųjų ir jaunimo švietimo centro vadovo atskaitos skenuotas variantas.

Skyriaus ved÷ja

Irena Mažulien÷

