
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos vadovo 

2014 metų veiklos ataskaita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-02-25 

Kupiškis 

 



 2 

PRITARTA 

    Kupiškio rajono savivaldybės tarybos  

2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-66  

 

I. ĮŽANGA. BENDROSIOS ŽINIOS 

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

tikslas – apibendrinti ir pristatyti Tarnybos ir jos vadovo 2014 metų veiklos rezultatus. Tarnyba, 

įgyvendindama steigėjo deleguotas funkcijas bei realizuodama įstaigos strateginiuose 

dokumentuose išsikeltus uždavinius, 2015 metais vykdė penkias  programas: „Specialiosios 

pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo  programą“, „Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų 

teikimo programą“, „Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo programą‘‘ 

,,Renginių mokiniams organizavimo programą“, „Tarnybos veiklos užtikrinimo programą“. 

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). 

Tarnybos direktorė – Jurgita Trifeldienė, išsilavinimas aukštasis universitetinis 

(specialiosios pedagogikos bakalauras; edukologijos magistras; viešojo administravimo magistras). 

Kitos dokumentais patvirtintos kompetencijos: institucijų veiklos išorinio vertinimo ekspertė (nuo 

2006 m.), kvalifikacijos tobulinimo programų ekspertė (nuo 2007 m.), mokyklų veiklos kokybės 

išorės vertintoja (nuo 2012 m.). Pedagoginio darbo stažas – 15 metų, vadybinio darbo stažas – 10 

metų. 

Pareigybių skaičius įstaigoje 2014 m. rugsėjo 1 d. – 7,85. Tarnyboje dirba keturiolika 

etatinių darbuotojų: direktorius, du metodininkai, logopedas, psichologas, specialusis pedagogas (du 

šiuo metu vaiko priežiūros atostogose esančius specialiuosius pedagogus vaduoja du specialistai), 

socialinis pedagogas, gydytojas neurologas, kompiuterių įrangos operatorius, pastatų priežiūros ir 

einamojo remonto darbininkas, valytojas.  

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. 



 3 

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). 

Tarnyba – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka akredituota 

institucija (2011 m. lapkričio 29 d. akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 045). 

 

II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo programos tikslas – teikti 

kokybiškas pagalbos mokiniui specialistų paslaugas. Įgyvendinant pirmąjį 2014 m. veiklos 

programos uždavinį „Kokybiškas mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas“, 

Tarnybos specialistai atliko 116 kompleksinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimų. Atlikus 

mokinių (vaikų) vertinimą, specialistų komanda išsamiai analizavo mokinio (vaiko) gebėjimus ir 

sunkumus, rengė rekomendacijas ugdymui.  

6 vaikai, siekiant nustatyti jų mokyklinę brandą arba brandumą priešmokykliniam ugdymui, 

įvertinti „Vaikų brandumo mokyklai įvertinimo metodika“. 

16 vaikų įvertinta  vaiko raidos metodika DISC. 

Atliktas 11 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus bei 58 mokyklinio amžiaus vaikų 

kalbos vertinimas. 

Tarnyboje dirbantis gydytojas neurologas atliko 116 mokinių (vaikų) medicininės 

anamnezės analizę, neurologinį vertinimą. 

Tarnyboje mokinio (vaiko) intelektiniai gebėjimai vertinami WISC-III LT metodika, elgesio 

ir emociniai sunkumai - Achenbacho klausimynu, „Galių ir sunkumų klausimynu“ (SDQ),              

2014 m. parengta ir vertinant mokinį socialiniu pedagoginiu aspektu naudojama „Mokinių (vaikų) ir 

jų tėvų tarpusavio santykių“ anketa (6-10 m., 11-16 m. vaikams).   

Įgyvendinant antrąjį 2014 m. veiklos programos uždavinį „Pedagoginės, psichologinės, 

socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tobulinimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams (vaikams), tėvams, mokytojams“ Tarnybos specialistai atliko vertinimo atvejų grupinę 
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analizę. Jos metu aptariami mokinių (vaikų) vertinimo rezultatai, analizuojamos mokinių atliktos 

užduotys, skiriama švietimo pagalba, formuluojamos galutinės išvados, nustatomi specialieji 

ugdymo(si) poreikiai. Rengiamos konkrečios rekomendacijos kiekvieno kompleksiškai įvertinto 

mokinio (vaiko) ugdymui, padedančios toliau ugdyti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius 

mokinius (vaikus), rekomenduojami ugdymo būdai, alternatyvūs mokymo(si) metodai, strategijos, 

skatinančios mokymosi motyvaciją, parenkamos ugdymo įstaigos, alternatyvios mokymo 

priemonės. Tarnybos specialistai teikė metodinę pagalbą mokytojams, pagalbos mokiniui 

specialistams, specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo, švietimo pagalbos skyrimo ir ugdymo 

organizavimo ir kitais klausimais.       

Kiekvieno kompleksiškai ar individualiai įvertinto, konsultuoto mokinio (vaiko) duomenys 

suvesti į kompiuterinę programą „Pedagoginių psichologinių tarnybų veiklos dokumentų 

standartinė elektroninė forma“. Ši programa padeda Tarnybos specialistams įvesti vertinimo, 

konsultavimo, švietimo, prevencijos duomenis, parengti dokumentų formas bei jas atspausdinti.    

Naudojantis šia programa sudaromas vertintų mokinių vaikų abėcėlinis sąrašas,  tiriamųjų žurnalas, 

sekama kartotinių vertinimų skyrimo data,  gaunama reikiama informacija iš duomenų archyvo. 

Parengiami pagrindiniai dokumentai, duomenų lentelės, ataskaitos skirtingomis formomis (sąrašai, 

lentelės, grafikai).   

Tarnyboje organizuojami rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų, psichologų, socialinių 

pedagogų metodinių būrelių pasitarimai. 2014 m. vyko 12 metodinių pasitarimų. Pasitarimų metu 

skaityti pranešimai, supažinta su švietimo naujovėmis, dalintasi gerąja patirtimi, aprobuotos 

metodinės priemonės.  

Tarnybos specialistai ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdė tęstinį prevencinį projektą „Į 

pagalbą mažiems“. Projekto tikslas – lavinti vaikų pažintinius, socialinius, bendravimo, jausmų 

suvokimo, savikontrolės įgūdžius. Projekto veiklose dalyvavo 60 priešmokyklinio amžiaus  vaikų. 

Kupiškio rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos užsakymu 2014 m. atlikta Kupiškio 

rajono savivaldybės ugdymo įstaigų 8-12 klasių mokinių anketinė apklausa, skirta  žalingų įpročių 

paplitimo mastui mokinių tarpe išsiaiškinti. Apklausoje dalyvavo 1024 mokiniai.     

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

ugdymosi poreikių tenkinimą, Tarnybos logopedas teikė pagalbą 28 Kupiškio rajono Adomynės, 

Rudilių Jono Laužiko ir Salamiesčio pagrindinių mokyklų mokiniams.  

Socialinis pedagogas, remdamasis švietimo įstaigų dokumentais, individualių pokalbių metu 

išsiaiškinta informacija, tėvų pildyta anketa „Duomenys apie šeimą“, analizavo mokinių (vaikų) 

socialinės aplinkos veiksnių įtaką jų ugdymosi rezultatams, vertino mokinių (vaikų) elgesio 

ypatumus, tyrė socialinių įgūdžių lygį.       
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2014 m. teiktos 432 individualios specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo, 

psichologo konsultacijos (264 asmenys konsultuoti Tarnyboje, 168 asmenys - ugdymo įstaigose) ir 

45 kompleksinės konsultacijos. Individualių konsultacijų metu analizuoti specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo, pagrindinio ugdymo pasiekimų, brandos egzaminų 

pritaikymo ir kiti klausimai. Konsultuoti mokiniai, turintys emocijų ir elgesio sunkumų, 

išgyvenantys krizes, patiriantys sunkumų mokantis, turintys sklandaus kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų.  Telefonu ir elektroniniu paštu konsultuoti dar 243 asmenys.  

Tarnybos specialistai organizavo ir vedė šias vaikų (mokinių) grupes: Socialinių įgūdžių 

ugdymo grupę socialinės rizikos šeimų vaikams (dalyvavo 6 mokiniai, užsiėmimų trukmė – 20 

valandų); Bendravimo įgūdžių lavinimo grupę (grupę lankė 8 mokiniai,  užsiėmimų trukmė - 20 

valandų); „Pažinimo procesų lavinimo grupę“ (grupės veikloje dalyvavo 6 mokiniai,  užsiėmimai 

vyko 12 valandų).   

Tarnybos specialistai vedė įvairius kvalifikacijos tobulinimo renginius:  

1. Mokymus ,,Tėvų švietimas‘‘ (trukmė -  40 akademinių valandų, 20 dalyvių). 

2. „Bendravimo su vaikais tobulinimo kursus“ teismo įpareigotiems asmenims  (vyko 3 

kartus, trukmė – 20 valandų, dalyvavo 11 asmenų). 

3.  ,,Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus“ (trukmė – 60 

akademinių valandų, 12 mokytojų). 

4. Seminarą „Savižudybių prevencija mokykloje“ (vyko 5 seminarai mokyklų 

bendruomenėms, vieno seminaro trukmė – 8 akademinės valandos, dalyvių skaičius – 95). 

5. Seminarą „Auklėtojų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo programa“. (trukmė – 22 

akademinės valandos, 23 dalyviai). 

6. Paskaitą „Psichologinės krizės įveikimas“ Rudilių Jono Laužiko pagrindinės 

mokyklos vyresniųjų klasių mokiniams, dalyvių skaičius – 18. 

7. Paskaitą „Kaip auginti vaiko gebėjimus“ Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 

mokinių tėvams, dalyvių skaičius - 12 

Skaityti pranešimai: 

1. Anketos „Žalingų įpročių paplitimas mokinių tarpe“ rezultatų apibendrinimas. 

Pranešimas skaitytas Kupiškio rajono Narkotikų kontrolės komisijos nariams, rezultatai pristatyti 

rajono socialiniams pedagogams metodinio būrelio pasitarime. 

2.  „Emocinio intelekto ugdymo svarba“. Pranešimas skaitytas Kupiškio mokykloje 

„Varpelis“, metodinėje dienoje, kurioje dalyvavo 19 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų. 

3. ,,Anglijos patirtis ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus‘‘.  

Pranešimas skaitytas Kupiškio mokykloje „Varpelis“, metodinėje dienoje, kurioje dalyvavo 19  

pagalbos mokiniui specialistų bei mokytojų. 
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Tarnybos dešimtmečio proga visi švietimo pagalbos tarnybos specialistai kartu su rajono 

ugdymo įstaigos pagalbos mokiniui specialistais parengė metodinį leidinį „Švietimo pagalba: nuo 

vaiko iki mokytojo“. 

Didėjant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) skaičiui rajone, ugdymo įstaigų 

mokytojams, pagalbos vaikui specialistams svarbu tobulinti profesines kompetencijas, įgyti naujų 

žinių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) ugdymo klausimais, todėl Tarnybos pagalbos 

mokiniui specialistai nuolatos plečia konsultavimo, švietimo ir prevencijos veiklas. 

2014 m. Tarnyba įgyvendino ,,Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikimo programą‘‘, 

kurios tikslas  - sudaryti sąlygas nuolatiniam švietimo srities darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. 

  Įgyvendinant uždavinį „Tobulinti kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo ir jų 

kokybės vertinimo sistemą“, atliktos apklausos, kurių metu ugdymo institucijos pateikė 

kvalifikacijos renginių pageidavimus ir pasiūlymus. Vykdytos pedagogų anketinės apklausos po 

renginių bei rajono mokytojų metodinių būrelių užsiėmimuose. Siekiant geriau tenkinti pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius, atliktas veiklos įsivertinimas pagal Švietimo ir mokslo ministro 

nustatytą tvarką. 

              Vadovaujantis ,,Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų  kvalifikacijos tobulinimo programų 

akreditavimo tvarkos aprašu‘‘ 10 kvalifikacijos tobulinimo programų įvertintos, prilygintos 

akredituotoms ir užregistruotos Informacinių technologijų centro administruojamame Kvalifikacijos 

tobulinimo programų ir renginių registre: „Kompiuterinio raštingumo (edukologinė dalis) kursai“ 

(40 val); „Kompiuterinio raštingumo (technologinė dalis) kursai“ (40 val.); „Specialiosios 

pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai“ (60 akad. val.); „Pagalbos mokiniui specialistų 

veiklos stebėjimo ir vertinimo ypatumai“ (30 akad. val.); „Mokyklų direktorių pavaduotojų 

ugdymui ir skyrių vedėjų kvalifikacijos tobulinimo programa“ (24 akad. val.); „Auklėtojų padėjėjų 

kvalifikacijos tobulinimo programa“ (22 akad. val.); „Darbuotojų saugos ir sveikatos vadyba 

švietimo sektoriuje“ (18 akad. val.); „Mokinio darbo vietos ergonomika ir fizinis saugumas ugdymo 

procese“ (30 akad. val.); Kursai „Mokyklos vadybos pagrindai“ (200 val.); „Valstybinės (lietuvių) 

kalbos kultūros kursai“ (22 val.).   

 Tarnybos organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo ugdymo 

įstaigų pedagogai, vadovai, pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, 

specialieji pedagogai, psichologai, ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai, rajono socialiniai 

darbuotojai. Lektoriai parenkami atsižvelgiant klientų pageidavimus, lektorių kompetenciją, 

mokėjimą sudominti auditoriją, pateikti įdomius pedagoginių eksperimentų rezultatus, gebėjimą 

įtraukti dalyvius į kūrybinį darbą seminaro metu ir kt. Renginius veda institucijos darbuotojai, 

mokytojai praktikai, aukštųjų ir mokslo institucijų mokslininkai, dėstytojai, ministerijų ir kitų 
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valstybės institucijų darbuotojai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai.  

Įgyvendinant uždavinį „Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius“ 2014 metais 

Tarnyba organizavo 84 kvalifikacijos tobulinimo renginius (seminarus, konferencijas, edukacines 

išvykas, paskaitas ir kt.). Pagal 43 programas 1152 pedagogai tobulino dalykines ir bendrąsias 

kompetencijas. Bendra renginių trukmė – 416 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. Dažniausia seminarų trukmė - 6 akad. val., apie 70 proc. seminarų vyksta mokytojų darbo 

vietose. 

49  seminaruose mokėsi 1152 klausytojai. Bendra seminarų trukmė – 416 akad. val.  

13 paskaitų dalyvavo 437 klausytojai, iš jų 10 - suaugusieji (vadovai),  427 - mokiniai. Šiose 

paskaitose mokiniai išklausė temų apie fizinį aktyvumą ir jo svarbą sveikatai, tarpusavio 

bendravimo ypatumus, pasitikėjimą savimi, emocijų valdymą,  streso valdymą, profesijos 

pasirinkimą ir kt. 

Organizuotos 4 edukacinės išvykos, 6 konferencijos, 3 kursai: Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos – 60 val.; Kompiuterinio raštingumo (edukologinės dalis) – 40 val.; 

Kompiuterinio raštingumo (technologinė dalis) – 40 val.  

            Tarnyboje organizuojami gerosios patirties seminarai, kuriuose savo patirtimi dalinasi mūsų 

rajono pedagogai. 2014 m. organizuoti 15 gerosios patirties seminarai, kuriuose dalyvavo 431 

klausytojai. Surengtos 4 parodos: dvi teminės (Kupiškio vaikų lopšelio – darželio „Obelėlė“ 

auklėtinių ir jų tėvelių darbai „Mano Kupiškis“; Kupiškio mokyklos „Varpelis“ auklėtinių darbų 

„Pasaulis mano akimis“), dvi autorinės (Kupiškio vaikų lopšelio darželio „Saulutė“ auklėtojų E. 

Tuzikienės ir J. Karnišovaitės  „Prisilietus prie popieriaus lapo“; Kupiškio vaikų lopšelio – darželio 

„Obelėlė“ auklėtojos Virginijos Jurevičienės „Karpiniai“). Paskelbti 7 straipsniai rajoninėje 

spaudoje.  

Organizuoti ES projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems 

asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“ mokymai. Penkių pavadinimų 200 akad. val. 

trukmės mokymuose („Sveika gyvensena“; „Suaugusiųjų meninis ugdymas“, „Teisinis 

raštingumas“, „Tėvų švietimas“, „Finansinis suaugusiųjų švietimas“) dalyvavo 100 klausytojų.          

2014 m. kovo – gegužės mėn. organizuoti ES projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 

perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)‘‘ pedagogų kvalifikacijos tobulinimo mokymai 

„Grupinė supervizija“, kuriuose dalyvavo Kupiškio ir Biržų rajonų savivaldybių ugdymo įstaigų 

pedagogai. Laimėjus Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro projekto „Lyderių 

laikas 2“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-02-V-02-001) konkursą „Paramos paketai. Stažuotės Lietuvoje 4“, 
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įgyvendinta stažuotės „Įvairių partnerių bendradarbiavimas vardan mokinių mokymosi“ programa. 

Stažuotėje dalyvavo Rokiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų mokytojai. Bendradarbiaujant su 

UAB „Martinetas“ organizuoti ECDL kompiuterinio raštingumo kursai vandentvarkos įmonių 

darbuotojams. Kartu su UAB „ETKC“, vykdant projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos 

modelis“, realizuota „Mokytojų, dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, mokymų 

programa“.  

Įgyvendinant su Lietuvai pagražinti draugijos Kupiškio skyriumi pasirašytą sutartį, 

organizuoti gamtamoksliniai renginiai (Žemės dienos renginys; Gamtos pažinimo edukacinis 

renginys) mokiniams.  

                 Kompetencijų ugdymas vykdomas sistemingai ir apima visą pedagoginę bendruomenę, 

jis yra orientuotas į nuolatinį pedagogų gebėjimų stiprinimą, sprendžiant švietimui aktualius 

klausimus.  

Sudaromos sąlygos Kupiškio Trečiojo amžiaus universiteto veiklai: Tarnybos patalpose 

vyksta senjorų pasitarimai, diskusijos, kompiuterių klasėje vyksta gebėjimų naudotis 

informacinėmis technologijomis mokymai, mokymų salėje – vokiečių kalbos pamokos. 

2014 m. buvo įgyvendinama ,,Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo 

programa‘‘. Šios programos tikslas – „Teikti visapusiškas profesinio informavimo ir konsultavimo 

paslaugas rajono ugdymo įstaigų mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams“ -  

pasiektas įgyvendinant uždavinį „Stiprinti pagalbą planuojant karjerą, tobulinti profesinio 

orientavimo sistemos įgyvendinimą Kupiškio rajone“. Suteiktos 66 konsultavimo ir 39 informavimo 

paslaugos. Vyko individualios ir grupinės konsultacijos, paskaitos, kuriose dalyvavo 241 rajono 

ugdymo įstaigų atstovas. Konsultacijos vyko Tarnybos patalpose, kitose institucijose: Kupiškio 

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje, Povilo Matulionio progimnazijoje, Noriūnų Jono 

Černiaus pagrindinėje mokykloje. Parengtos programos ir vestos paskaitos, klasės valandėlės: 

„Gabumų įtaka karjeros pasirinkimui“, „Gabumų įtaka karjeros ugdymui“, „Asmenybės pažinimas 

ir vertinimas“, „Karjeros rinkimosi ypatumai. Pliusai ir minusai, kokios profesijos paklausiausios“. 

Padėta organizuoti atvirų durų dienas Kupiškio savivaldybės ugdymo įstaigų mokiniams Kupiškio 

technologijų ir verslo mokykloje bei „Karjeros dieną“ Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 

gimnazijoje. Kaupta ir sisteminta medžiaga, susijusi su karjeros planavimu, studijų galimybėmis, 

priėmimu į aukštąsias, profesines mokyklas. Bendradarbiauta su mokyklų komandomis  - tęstinio 

projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir 

profesiniame mokyme“ dalyvėmis.  

Vykdant ,,Renginių mokiniams organizavimo programą“, Kupiškio rajono savivaldybės 

ugdymo įstaigų mokiniams organizuotos dalykinės olimpiados ir konkursai.  2013-2014 m. m. vyko 

25 įvairių dalykų olimpiados (rajono etapas), kuriose dalyvavo 613 ketvirtų - dvyliktų klasių 
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mokinių iš visų Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų. Pirmą kartą buvo organizuotas 

zoninis „Dainų dainelės 2014“ turas, kuriame dalyvavo 26 kolektyvai iš šešių savivaldybių.  

Įgyvendinant ,,Tarnybos veiklos užtikrinimo programą“, vykdytos įstaigos veiklos 

planavimo ir stebėsenos,  įvaizdžio kūrimo, bendradarbiavimo ryšių plėtojimo, veiklos įsivertinimo, 

edukacinių aplinkų kūrimo, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, funkcijų reglamentavimo ir jų 

saugumo užtikrinimo bei turto ir lėšų valdymo veiklos.  

Parengtos ir patvirtintos naujos redakcijos Darbo tvarkos taisyklės, Supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklės, Saugos ir sveikatos instrukcija dirbant biuro įranga, Mokyklų vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir kitų renginių programų/planų rengimo, vertinimo, programų 

prilyginimo akredituotoms ir jų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas ir kt. 

Siekiant sudaryti sąlygas žmonėms mokytis ir dirbti, 2014 m. kovo mėn. pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio kolegija dėl neformaliojo švietimo programos – 90 studijų 

kreditų apimties pedagoginės specializacijos modulio ,,Ikimokyklinis ugdymas‘‘ studijų 

įgyvendinimo Kupiškyje. 2014 metais savaitgaliais vykusiose studijose, skirtose įgyti ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programų realizavimui reikalingų kompetencijų, dalyvavo devyni 

Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dirbantys pedagogai.  

Pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto 

svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu 

Nr. 480, reikalavimus atnaujintas Tarnybos tinklapis. Tinklapį pakankami gerai įvertinto  

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakymu tyrimą atlikusio 

Europos Tarpdisciplininių Tyrimų Instituto tyrėjai.  

Vyko keturi Tarnybos tarybos posėdžiai, kuriuose aptarti aktualūs klausimai: metų pradžioje 

pristatytas įstaigos biudžetas, metų pabaigoje atsiskaityta už panaudotas lėšas, analizuota Tarnybos 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sritis, priimti įvairūs kolegialūs sprendimai. 

Užtikrinant tinkamą lėšų valdymą, įstaigoje viešieji pirkimai vykdyti  pagal patvirtintą 2014 

m. planuojamų atlikti viešųjų pirkimų planą ir CVP IS paskelbtas Tarnybos Supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisykles. Apie mažos vertės pirkimus kiekvieną mėnesį skelbta įstaigos interneto puslapyje 

pateikiant mažos vertės pirkimų žurnalą. 

Siekiant užtikrinti darbuotojų kompetencijų ugdymą, sudarytos sąlygos Tarnybos darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimui. 2014 m. vienas įstaigos darbuotojas vidutiniškai 67 akademines valandas 

dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Sudaryta galimybė tarnybos psichologui dalyvauti 

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Specialiosios psichologijos laboratorijos 

organizuojamame tyrime „Wechslerio ikimokyklinukų intelekto skalės (WPPSI-IV) adaptacija ir 
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standartizacija“. Standartizuota WPPSI-IV metodika leis patikimai įvertinti mažų vaikų pažintinius 

gebėjimus.    

Tarnybos direktorė baigė Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto 

asmens mokymų programą, ugdė kompetencijas pedagoginių darbuotojų bei mokyklų vadovų 

atestacijos vykdymo, viešųjų pirkimų organizavimo, klientų konsultavimo ir kt. srityse. 2014 m. 

rugsėjo mėn. dalyvavo tarptautiniame mokomajame vizite Lenkijoje, vaikų specialiųjų ugdymosi 

poreikių identifikavimo, pagalbos mokiniui ir mokyklai teikimo kompetencijas.  

Susitelkusi ir atsakingai funkcijas vykdanti Tarnybos komanda įgyvendino 2014 m. įstaigos 

veiklos plane iškeltus uždavinius. 

III. ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 

      Tarnybos veikla finansuojama įgyvendinant Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio 

aktyvumo skatinimo programą  - Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto (B), mokinio krepšelio 

(MK) bei pajamų įmokų lėšomis.  

Savivaldybės biudžeto lėšos: 

Išlaidų rūšys 

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

išlaidų 

planas 

Finansavimas 
Kasinės 

išlaidos 

Darbo užmokestis pinigais 2.1.1.1.1.1 140000 139945,11 139945,11 

Faktinės soc. draudimo įmokos 2.1.2.1.1.1 43370 43344,17 43344,17 

Medikamentai 2.2.1.1.1.02 292 291,32 291,32 

Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 7830 6159,27 6159,27 

Ryšių paslaugos 2.2.1.1.1.05 1538 1537,98 1537,98 

Spaudiniai 2.2.1.1.1.08 1100 1099,9 1099,9 

Kitos prekės 2.2.1.1.1.10 2156 2155,11 2155,11 

Komandiruotės 2.2.1.1.1.11 947 946,33 946,33 

Ilgalaikio materialiojo turo 

einamasis remontas 2.2.1.1.1.15 513 512,82 512,82 

Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.1.16 356 356 356 

Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30 1398 1397,86 1397,86 

Darbdavių socialinė parama 

pinigais 2.7.3.1.1.1 500 500 500 

Iš viso:   200000 198245,87 198245,87 

 

Mokinio krepšelio lėšos: 

Išlaidų rūšys 

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

išlaidų 

planas 

Finansavimas 
Kasinės 

išlaidos 

Darbo užmokestis 2.1.1.1.1.1 72570 72570 72570 

Faktinės soc. draudimo įmokos 2.1.1.1.1.2 22480 22480 22480 

Iš viso:   95050 95050 95050 
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Pajamų įmokų lėšos: 

Išlaidų rūšys 

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

išlaidų planas 

Finansavimas 
Kasinės 

išlaidos 

Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 4000 2258,27 2258,27 

Spaudiniai 2.2.1.1.1.08 54 53,94 53,94 

Kitos prekės 2.2.1.1.1.10 24504 17615,99 17615,99 

Komandiruotės 2.2.1.1.1.11 664 663,04 663,04 

Ilgalaikio turto kapitalinis 

remontas 2.2.1.1.1.15 3535 3535 3535 

Kitos paslaugos 2.2.1.1.1.30 71175 71173,32 71173,32 

Kitos mašinos ir įrengimai 3.1.1.3.1.2 3300 3300 3300 

Iš viso:   107232 98599,56 98599,56 

 

 

 

Direktorė            Jurgita Trifeldienė 

 


