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    PRITARTA 
    Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 
    2014 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. TS-69 
 

I. ĮŽANGA 

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) vadovo veiklos ataskaitos tikslas 

– analizuoti pokyčius, įvertinti pažangą, apibendrinti ir pristatyti Tarnybos ir jos vadovo 2013 metų 

veiklos rezultatus pedagoginėje – psichologinėje, kvalifikacijos tobulinimo, dalykinių olimpiadų, 

konkursų organizavimo, profesinio informavimo bei konsultavimo srityse.  

II. BENDROSIOS  ŽINIOS 

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba yra savivaldybės biudžetinė švietimo pagalbos 

įstaiga, kurios steigėjas – Kupiškio rajono savivaldybės taryba. Įsteigimo ir veiklos pradžios data – 

2004 m. rugsėjo 21 d. Pagrindinės Tarnybos veiklos rūšys – kitas, niekur kitur nepriskirtas 

švietimas (kodas 85.59.00), sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, 

išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas (kodas 84.12.00). 

Tarnyboje dirba trylika etatinių darbuotojų: direktorius, du metodininkai, logopedas, 

psichologas, trys specialieji pedagogai (vienas iš jų – vaiko priežiūros atostogose, kiti du – laikinai 

vaduojantys), socialinis pedagogas, gydytojas neurologas, kompiuterių įrangos operatorius, pastatų 

priežiūros ir einamojo remonto darbininkas, valytojas. Etatų skaičius 2013 m. rugsėjo 1 d. – 7,85.  

Įstaigos misija: Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba – pagalbos švietimo įstaigoms bei 

individualiai besikreipiantiems klientams institucija, vertinanti asmenų specialiuosius ugdymo(si) 

poreikius, brandumą mokyklai, organizuojanti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, renginius 

mokiniams bei koordinuojanti profesinio informavimo ir konsultavimo veiklas rajone.  

Įstaigos vizija: moderni, novatoriška, atvira kaitai įstaiga, skatinanti ir sudaranti sąlygas 

asmenims ir organizacijoms dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese. 

Tarnybos strateginiai tikslai įvardinti Kupiškio rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centro  strateginiame veiklos plane 2012 - 2014 metams,  kuriam pritarta Kupiškio rajono 

Savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS – 104:  

1. Teikti visapusišką pedagoginę psichologinę pagalbą Kupiškio rajono ugdymo įstaigų 

mokiniams, jų tėvams (globėjams/rūpintojams), mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, 

ugdymo įstaigų vadovams. 

2.  Organizuoti renginius mokiniams (dalykines olimpiadas, konkursus ir kt). 

3. Sudaryti sąlygas mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, ugdymo įstaigų 

vadovams gilinti profesines ir kitas  kompetencijas. 

4. Teikti visapusiškas profesinio informavimo paslaugas rajono ugdymo įstaigų 

mokiniams, jų tėvams (globėjams/rūpintojams). 
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III. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

               2013 m. Tarnyba, įgyvendindama steigėjo deleguotas funkcijas ir įstaigos strateginiuose 

dokumentuose numatytus uždavinius, realizavo penkias  programas: „Specialiosios pedagoginės 

psichologinės pagalbos teikimo  programą“, „Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikimo 

programą“,  „Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo  programą“, „Profesinio 

informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo programą‘‘ ,  ,,Renginių mokiniams organizavimo 

programą“, „Tarnybos veiklos užtikrinimo programą“. 

 „Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo  programos“  tikslas – 

„Didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų 

ugdymo(si) veiksmingumą rajono švietimo įstaigose“. Įgyvendinat pirmąjį 2013 m. veiklos 

programos uždavinį „Įvertinti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustatyti jų 

lygį“, parengtas ir tarnybos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V- 35 patvirtintas 

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, 

psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi 

skyrimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje tvarkos aprašas.  Aprašo tikslas – efektyviai 

organizuoti asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vertinimą, nustatyti švietimo pagalbos 

ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ikimokyklinio ugdymo programos, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrosios programos, profesinio mokymo programos pritaikymą, 

pradinio, pagrindinio ugdymo programos individualizavimą, specialiąsias mokymo ir technines 

pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi priemones. Tarnybos specialistai atliko 

107 asmenų kompleksinį gebėjimų ir sunkumų vertinimą. Atlikus mokinių (vaikų) vertinimą, 

specialistų komanda išsamiai analizavo mokinio (vaiko) gebėjimus ar negalias, rengė 

rekomendacijas ugdymui. Mokinio (vaiko) intelektiniai gebėjimai vertinti WISC-III metodika, 

Achenbacho klausimynu, „Galių ir sunkumų klausimynu“ (SDQ), stebėjimo ir kitais metodais, 9 

vaikai įvertinti Vaikų brandumo mokyklai įvertinimo metodika.  

             Konstatuotina, jog kasmet mažėjant mokinių (vaikų) skaičiui savivaldybės ugdymo 

įstaigose,  kompleksinio mokinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo atvejų skaičius kasmet 

nežymiai auga. 

Įgyvendinant uždavinį „Tobulinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių identifikavimo kokybę ir 

apskaitą“ , Tarnybos specialistai atliko atvejų grupinę analizę. Jos metu buvo analizuojami, 

aptariami mokinių (vaikų) vertinimo rezultatai, vertinimo metu pateiktų užduočių atlikimo 

ypatumai, klaidų specifika, išsiaiškinamos švietimo pagalbos reikmės, formuluojamos išvados, 

nustatomas specialiųjų ugdymo(si) poreikių lygis. Kiekvienam kompleksiškai įvertintam mokiniui 

(vaikui) buvo rengiamos individualios rekomendacijos ugdymui, padedančios sėkmingai ugdyti 
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specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius (vaikus):  siūlomi  ugdymo būdai, alternatyvūs 

mokymo(si) metodai, mokymosi motyvaciją skatinančios strategijos, alternatyvios mokymo 

priemonės ir kt. 

2013 m.  du Tarnybos specialistai baigė mokymus ir įgijo sertifikatus dirbti ankstyvojo 

amžiaus vaikų raidos vertinimo metodika DISC, įgalinančia  vertinti vaikų nuo 2 savaičių iki 5 metų 

amžiaus raidą, identifikuoti raidos problemas. Atliktas  5 vaikų raidos vertinimas DISC metodika. 

Tarnybos specialistų atliekamų specialiųjų ugdymo(si) poreikių vertinimo duomenys 

talpinami kompiuterinėje programoje „Pedagoginių psichologinių tarnybų veiklos dokumentų 

standartinė elektroninė forma“.  

Tarnybos specialistams sudarytos palankios sąlygos tobulinti profesines kompetencijas. 

Dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimo renginiuose specialistai įgytas žinias, gebėjimus ir įgūdžius 

panaudoja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių gebėjimams ir sunkumams nustatyti.  

Įgyvendinant uždavinį „Tobulinti švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių ir rizikos 

grupės mokiniams (vaikams), tėvams (globėjams/rūpintojams), mokytojams“ Tarnyboje buvo 

organizuojami rajono socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių būrelių 

pasitarimai, skaitomi pranešimai, supažindinama su švietimo naujovėmis, dalijamasi patirtimi, 

aprobuojamos metodinės priemonės. Organizuota Tarnybos specialistų išvyka į Panevėžio 

specialiąsias ugdymo įstaigas,  aktyviai dalyvauta  Panevėžio regiono pedagoginių psichologinių 

tarnybų grupės pasitarimuose. Socialinė pedagogė kompetencijas ugdė stažuotėje „Geroji Anglijos 

patirtis ugdant socialinės rizikos ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenančius 0-5 metų vaikus“.  

Vykdytas prevencinis projektas „Į pagalbą mažiems“, skirtas  savivaldybės ikimokyklinio 

ugdymo įstaigas lankantiems vaikams. Projekto tikslas – lavinti pažintinius, socialinius, 

bendravimo, jausmų suvokimo, savikontrolės įgūdžius. Projekto veikloje dalyvauja 70 

priešmokyklinio amžiaus vaikų. Projektas tęsiamas ir 2014 metais. 

Siekiant užtikrinti mokinių (vaikų), turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, poreikių 

tenkinimą ugdymo procese, kartą per savaitę Tarnybos logopedas teikė švietimo pagalbą Kupiškio 

rajono Adomynės, Rudilių Jono Laužiko pagrindinėse mokyklose, Alizavos pagrindinės mokyklos 

Palėvenėlės skyriuje, konsultavo mokinius, jų tėvus (globėjus/rūpintojus), mokytojus kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais.  

Socialinis pedagogas, remdamasis švietimo įstaigų pateiktais dokumentais, individualių 

pokalbių metu išsiaiškinta informacija ar tėvų pildyta anketa „Duomenys apie šeimą“, analizavo 

mokinių (vaikų) socialinės aplinkos veiksnių įtaką  mokinių  ugdymo(si) rezultatams, vertino 

mokinių (vaikų) elgesio ypatumus, tyrė socialinių įgūdžių lygį.  

Atlikus kompleksinį vertinimą teiktos individualios specialiojo pedagogo, logopedo, 

socialinio pedagogo, psichologo ir kompleksinės konsultacijos tėvams (globėjams/rūpintojams), 
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mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, mokiniams ir kt. 2013 metais suteikta 60 

kompleksinių konsultacijų. Konsultuota dėl tolimesnio specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių 

mokinių (vaikų) ugdymo,  švietimo pagalbos teikimo, švietimo pagalbos gavėjų sąrašų rengimo, 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros, brandos egzaminų užduočių  turinio, vykdymo ir vertinimo 

instrukcijų pritaikymo specialiųjų poreikių mokiniams (vaikams).  

2013 m. psichologas teikė 174 konsultacijas mokiniams (vaikams), tėvams 

(globėjams/rūpintojams), mokytojams. Mokiniams teiktos 153 psichologo konsultacijos. 

Konsultuota dėl emocijų ir elgesio, bendravimo, mokymosi, savęs pažinimo, klinikinių problemų, 

smurto ir krizių (skyrybos, prievartos patyrimas).  

Tarnybos specialistai ir vadovas vedė įvairius kvalifikacijos tobulinimo renginius. Skaitė 

paskaitas: „Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų klasifikacija. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašų sudarymas. 

Aprašo pristatymas“ (Kupiškio rajono ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams, 

pagalbos mokiniui specialistams),  „Švietimo pagalbos teikimas Kupiškio r. švietimo pagalbos 

tarnyboje “ (tėvams, globėjams/rūpintojams), „Socialinio pedagogo veikla tarnyboje; dokumentų 

(Mokinio charakteristika, Duomenys apie šeimą, Duomenys apie vaiką, Mokinio elgesio ir 

ugdymosi rezultatų pokyčiai, Socialinių įgūdžių tyrimas) pristatymas” (Kupiškio rajono ugdymo 

įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams, pagalbos mokiniui specialistams), „Socialinio 

pedagogo veikla tarnyboje“ (Kupiškio rajono socialinių paslaugų centro socialiniams 

darbuotojams), „Brandumo mokytis pagal pradinio ir priešmokyklinio ugdymo programas 

įvertinimas“ (Kupiškio rajono ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams, pagalbos 

mokiniui specialistams socialiniams darbuotojams, tėvams, globėjams/rūpintojams),  „Paauglių 

emocijų ir elgesio ypatumai“ (tėvams). Parengė ir skaitė pranešimus Kupiškio rajono ugdymo 

įstaigų Vaiko gerovės komisijos nariams: „Socialinio pedagogo veikla tarnyboje; dokumentų 

(Mokinio charakteristika, Duomenys apie šeimą, Duomenys apie vaiką, Mokinio elgesio ir 

ugdymosi rezultatų pokyčiai, Socialinių įgūdžių tyrimas) pristatymas”, „Švietimo pagalbos gavėjų 

sąrašai. Specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai“; „Mokinių, turinčių intelekto sutrikimą, pažintinės ir 

elgesio ypatybės“, „Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo 

skyrimo tvarkos dokumentų pildymas“, Kupiškio rajono ugdymo įstaigų specialiesiems 

pedagogams ir logopedams:  „Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo 

ugdymo skyrimo tvarkos dokumentų pildymas“, „Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo sudarymo 

pakeitimai. Sutrikimų klasifikacija“, „Logopedo darbo dokumentai“,  „Patarimai mokytojams 

vertinant mokinių galias ir sunkumus“, Kupiškio rajono savivaldybės  ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų vadovams, pavaduotojams „Socialinių įgūdžių įtaka priešmokyklinio amžiaus vaikams“; 

„Vaikų bendravimo įgūdžių ir pažintinių gebėjimų ugdymas priešmokykliniame amžiuje“; 

„Prevencinių programų įgyvendinimas“,  „Projekto –„Į pagalbą mažiesiems pristatymas“. Buvo 
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vedami šie seminarai:  „Savižudybių prevencija mokykloje“ (mokytojams), „Geroji Anglijos patirtis 

ugdant socialinės rizikos ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenančius 0-5 metų vaikus“ (Kupiškio 

rajono socialinių paslaugų centro socialiniams darbuotojams ir švietimo įstaigų socialiniams 

pedagogams). 

Tarnybos specialistai parengė informacinę medžiagą tėvams (globėjams/rūpintojams) 

„Vaikų kalbos raida“ , specialiojo ugdymo, vaikų auklėjimo temomis, lankstinuką apie Tarnybos 

veiklą, skirtą Kupiškio rajono socialinių paslaugų centro socialiniams darbuotojams. 

2013 m. Tarnyba įgyvendino kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikimo programą, kurios 

tikslas  - sudaryti sąlygas švietimo įstaigų vadovų, pedagoginių darbuotojų ir kitų tikslinių grupių 

atstovų kompetencijų ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą poreikių tenkinimui.  

Įgyvendinant uždavinį „Tobulinti kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo ir jų 

kokybės vertinimo sistemą“ atliktos apklausos ugdymo institucijose kvalifikacijos tobulinimo 

poreikiams išsiaiškinti, vykdytos apklausos po renginių, rajono mokytojų metodinių būrelių 

užsiėmimuose, atliktas veiklos įsivertinimas pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą 

Kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų akreditacijos tvarkos aprašą.  

Tarnybai dalyvaujant ES projekte ,,Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, 

švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo 

aplinkos modernizavimas‘‘, finansuojamame pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų 

programos 2 prioritetą "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė 

infrastruktūra", įstaigoje atlikti remonto darbai: patalpų perplanavimas ir vidaus apdaila, durų ir 

langų  keitimas,  elektros instaliacijos ir kompiuterinio tinklo darbai, vandentiekio ir vidaus nuotekų 

remontas, sanitarinių prietaisų keitimas, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos įrengimas. Darbų 

atlikta už 209 935  Lt. Projekto dėka  tarnyboje įrengta mokymų salė, kompiuterinė mokymų klasė, 

darbuotojų kabinetai, darbuotojų darbo vietos aprūpintos modernia biuro įranga, metodikomis. 

 Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo ugdymo įstaigų pedagogai, vadovai, 

pavaduotojai ugdymui, specialieji pedagogai, psichologai, ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai, 

rajono socialiniai darbuotojai. Parenkant renginių lektorius, pagrindinis dėmesys skiriamas jų 

kompetencijai: edukologijos mokslo pasiekimų žinojimui, mokymosi dalykų, naujausių švietimo 

teisės aktų išmanymui, gebėjimui sudominti auditoriją, andragogikos išmanymui.  Vesti renginius 

kviečiami institucijos darbuotojai, mokytojai praktikai, aukštųjų ir mokslo institucijų mokslininkai, 

dėstytojai, ministerijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai. Lektorių pakvietimą lėmė klientų pageidavimai, 

tematika, rekomendacijos, finansinės galimybės, ankstesnių renginių dalyvių nuomonės.                                       

Kvalifikacijos tobulinimas vykdytas sistemingai ir apėmė visą pedagoginę bendruomenę. Jis  

orientuotas į nuolatinį pedagogų gebėjimų stiprinimą, sprendžiant aktualius švietimui uždavinius. 
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Tarnyba organizavo kvalifikacijos tobulinimo renginius, padedančius dalyviams įsisavinti žinias, 

susiformuoti praktinius įgūdžius savarankiškoje veikloje bei gilinti profesines ir asmenines 

kompetencijas.  

Įgyvendinant uždavinį „Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius“ 2013 metais 

Tarnyba organizavo 77 kvalifikacijos tobulinimo renginius. Šių renginių metu kompetencijas ugdė 

2378 klausytojų. Bendra renginių trukmė – 423 val. Kvalifikacijos tobulinimo renginių veiklos 

turinys įvairus: švietimo politika, ugdymo tikslai, ugdymo turinys ir metodai, mokytojo vaidmuo, 

mokinio veikla, mokymosi motyvacija, vertinimas, mokykla, vadyba, socialinė aplinka, švietimo 

sistema. 2013 m. disponuota 66 skirtingų pavadinimų seminarų, paskaitų, konferencijų, edukacinių 

išvykų programomis. 45  seminaruose mokėsi 1053 klausytojai, bendra seminarų trukmė - 272 val.  

Dvylikoje  paskaitų  dalyvavo 541 klausytojas, iš jų:  33 - suaugusieji (mokytojai),  508 - mokiniai. 

Paskaitų metu daugiausia gilintasi į  skirtos sveikatos ugdymo klausimus:  fizinį aktyvumą ir jo 

svarbą sveikatai, tarpusavio bendravimo ypatumus, pasitikėjimą savimi, emocijų valdymą,  

paskaitose taip pat nagrinėtos ir profesinio orientavimo temos.    

2013 m. organizuotos 6 edukacinės išvykos, surengtos 5 konferencijos, organizuoti Vaikų 

turizmo renginių organizavimo mokymai (dalyvavo 280 mokytojų). Vyko gerosios patirties 

seminarai, kuriuose savo patirtimi dalijosi mūsų rajono pedagogai - organizuota 14 gerosios 

patirties seminarų.  

            Tarnybos vykdomas kvalifikacijos tobulinimas  apima visą pedagoginę bendruomenę ir yras 

yra orientuotas į nuolatinį pedagogų gebėjimų stiprinimą, sprendžiant aktualius švietimui 

uždavinius. Organizuoti mokymai Kupiškio Trečiojo amžiaus universiteto nariams. 

Realizuota  „Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo programą“.  

Programos tikslas – „Teikti visapusiškas profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas rajono 

ugdymo įstaigų mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams“ . Įgyvendinant 

uždavinį „Teikti profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas“  teiktos 32 konsultacijos, 

profesinio informavimo paslauga teikta 122 kartus. Profesinio informavimo paskaitose dalyvavo 

150 rajono ugdymo įstaigų mokinių ir mokytojų, tėvų, ugdymo įstaigų vadovų. Parengtos 

programos ir vestos paskaitas, klasės valandėlės šiomis temomis: „Kokios savybės reikalingos 

renkantis profesiją?“, „Karjeros rinkimosi ypatumai“. Talkinta organizuojant profesinio 

informavimo renginį „Pasirink savo profesiją“ Kupiškio technologijų ir verslo mokykloje bei 

„Karjeros dieną“ Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje. Susisteminta medžiaga, 

susijusi su karjeros planavimu, studijų galimybėmis, informacija apie aukštąsias mokyklas, 

kolegijas, mokymo centrus, profesines mokyklas.  

Įgyvendinant uždavinį „Užtikrinti profesinio švietimo informacijos sklaidą Kupiškio rajono 

mokyklų bendruomenėse“  teikta  informacija ugdymo įstaigoms apie švietimo naujoves, pokyčius 
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mokinių karjeros planavimo srityje, 2014 m. stojimo į aukštąsias ir kitas mokyklas sąlygas. 

Bendradarbiauta  su rajono ugdymo įstaigose pagal karjeros ugdymo programą dirbančiais ugdymo 

karjerai konsultantais, mokyklų komandomis, projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių 

sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ dalyviais.  

Realizuojant ,,Renginių mokiniams organizavimo programą“ buvo organizuojamos 

Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokinių dalykinės olimpiados ir konkursai. Parengtas ir 

patvirtintas Olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo tvarkos aprašas. Vykdyti 

organizaciniai pasiruošimo olimpiadoms ir jų vykdymo darbai: sudarytos rezultatų vertinimo 

komisijos, rengtos rezultatų suvestines, padėkos, rezultatų apibendrinimai. Skaityta informacinė 

paskaita „Meninės raiškos priemonių naudojimas ruošiant mokinius skaitovų konkursui“. 2012-

2013 m. m. rajone vyko 13 įvairių dalykų olimpiadų, kuriose dalyvavo 610 ketvirtų – dvyliktų 

klasių mokinių, išaiškinti 104 prizininkai.  

2013 m. buvo įgyvendinama ,,Tarnybos veiklos užtikrinimo programa“. Siekiant užtikrinti 

saugias, higienos bei darbų saugos reikalavimus atitinkančias darbuotojų darbo sąlygas, sudarytas ir 

patvirtintas profesinės rizikos vertinimo darbų planas, atliktas profesinės rizikos vertinimas visose 

Tarnybos darbo vietose, parengtas priemonių planas vertinimo metu nustatytų trūkumų šalinimui. 

Atnaujintos įstaigos darbo tvarkos taisyklės, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, peržiūrėti 

darbuotojų pareigybių aprašymai, asmens bylos. Inicijuotas Tarnybos tarybos posėdžio sušaukimas 

darbuotojų atstovui, darbuotojų atstovui saugai ir sveikatai išrinkti. Išrinktam asmeniui sudarytos 

sąlygos dalyvauti darbuotojų atstovų mokymuose. Parengti ir patvirtinti Gaisrinės saugos 

instrukcijų rengimo, darbuotojų instruktažų bei gaisrinės saugos mokymo bei  Darbuotojų saugos ir 

sveikatos instrukcijų rengimo, instruktavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarkos 

aprašai. Įgyvendinant gaisrinės saugos reikalavimus,  naujai suremontuotoje įstaigos patalpų dalyje 

įrengti gaisriniai gesintuvai ir ženklai. 2013 m. gruodžio mėn. deklaruota įstaigos darbuotojų saugos 

būklė - užpildytas  ir Valstybinei darbo inspekcijai pateiktas  ,,Informacijos apie darbuotojų saugos 

būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams‘‘ 

klausimynas.  

2013 m. balandžio mėn. buvo parengti ir  Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžiui 

pateikti du aprašų projektai: ,,Įpareigojimo išklausyti Bendravimo su vaikais tobulinimo kursus 

vykdymo tvarkos aprašas‘‘, ,,Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos atlygintinai teikiamų paslaugų 

įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašas‘‘. 

Siekiant užtikrinti darbuotojų kompetencijų ugdymą, sudarytos sąlygos Tarnybos darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimui. Vienas įstaigos darbuotojas 2013 m. vidutiniškai 47 akademines 

valandas dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 
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Tarnybos direktorė dalyvavo Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų mokymuose, 

ugdė kompetencijas viešųjų pirkimų organizavimo, bendravimo su vaikais tobulinimo kursų 

vedimo, švietimo politikos analizės, lyderystės švietime, įstaigos dokumentų valdymo, efektyvaus 

bendravimo ir bendradarbiavimo, patirtinio mokymosi, mokyklų veiklos kokybės vertinimo, 

vadovo veiklos planavimo, ugdomojo vadovavimo, strateginio personalo ugdymo ir kt. srityse.  

2013 m. spalio mėn., siekiant užtikrinti LR Viešųjų pirkimų aktualią redakciją atitinkantį 

viešųjų pirkimų organizavimą bei vykdymą, patvirtintos ir CVP IS paskelbtos naujos redakcijos 

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės. 

2013 m. įstaiga partnerio teisėmis dalyvavo dviejuose ES lėšomis finansuojamuose 

projektuose: ,,Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių 

specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas‘‘, 

,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)‘‘. Projektų dėka 

pagerinta įstaigos fizinė aplinka, darbuotojų aprūpinimas priemonėmis, investuota į darbuotojų 

kompetencijų ugdymą. 

Susitelkusios ir atsakingai dirbančios Tarnybos komandos dėka pavyko sėkmingai 

įgyvendinti 2013 m. įstaigos veiklos plane iškeltus uždavinius. 

IV. ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 

      Tarnyba finansuojama Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto (B) bei mokinio krepšelio 

(MK) lėšomis.  

Išlaidų rūšys Skirta (Lt) Panaudota (Lt) 

Darbo užmokestis (MK) 62893,00 62893,00 
Socialinis draudimas (MK) 19484,00 19484,00 
Darbo užmokestis (B) 139740,00 136236,38 
Socialinis draudimas (B) 42230,00 42016,38 
 
            2013 m. surinkta 49078 Lt pajamų įmokų, iš jų 36214,43 Lt išleista  paslaugoms, 5349,74 Lt 

– prekėms.  

 
Direktorė            Jurgita Trifeldienė 

 


