
 

 

 

PRITARTA 

Kupiškio rajono savivaldybės  tarybos 
2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-11 

 

 

KUPIŠKIO R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

BENDRIEJI DUOMENYS 

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) savo veiklą vykdė įgyvendindama 

steigėjo deleguotas funkcijas bei realizuodama įstaigos strateginiuose dokumentuose išsikeltus 

uždavinius, 2021 metais Tarnyba vykdė penkias programas: „Pedagoginės psichologinės pagalbos“, 

„Neformalaus suaugusiųjų švietimo“, „Mokinių edukacijos“, „Vaikų dienos socialinė priežiūra“, 

„Įstaigos valdymo“. 

Pareigybių skaičius įstaigoje 2021 m. rugsėjo 1 d. – 8,85. Tarnyboje dirba dešimt etatinių 

darbuotojų: du metodininkai, logopedas, psichologas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, 

gydytojas neurologas, kompiuterininkas, statinių priežiūros darbininkas, valytojas. Tarnybos 

strateginiai tikslai įvardinti Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos 2021–2023 metų strateginiame 

veiklos plane.  

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

2021 m. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba veiklą organizavo vadovaudamasi šiais 

planavimo dokumentais: 2021–2023 m. strateginiu planu, kuriam pritarta Kupiškio  rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 1  d.  įsakymu Nr. ADV-74 „Dėl Kupiškio 

r. švietimo pagalbos tarnybos 2021–2023 m. strateginio plano patvirtinimo“, ir 2021 m. veiklos planu, 

patvirtintu Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-

5 „Dėl 2021 m. veiklos plano patvirtinimo“. 

Strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys: 

1. Teikti visapusišką švietimo pagalbą Kupiškio rajono mokiniams (vaikams), jų tėvams 

(globėjams), mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, ugdymo įstaigų vadovams, jų 

pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams, kitiems socialiniams 

partneriams. 

2. Sudaryti sąlygas pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, ugdymo įstaigų vadovams, 

jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams, kitiems Kupiškio rajono 

savivaldybės gyventojams gilinti profesines, dalykines ir kitas kompetencijas. 

3. Sudaryti sąlygas mokinių dalykinių, pažintinių, informacinių, meninių, kūrybinių, 

socialinių, ugdymo karjerai įgūdžių bei gebėjimų ugdymui. 
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4. Teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, ugdymo paslaugas vaikui bei 

kompleksinę pagalbą socialiai jautriose šeimose augantiems vaikams ir jų šeimos nariams, užtikrinant 

efektyvų šeimos funkcionavimą. 

5. Pažangia vadyba užtikrinti įstaigos veiklos perspektyvą. 

Svariausi strateginio plano ir metinio veiklos plano rezultatai bei rodikliai: 

• Tarnybos pagalbos mokiniui specialistai ir gydytojas neurologas atliko 197 vertinimus, iš jų 

– 142 kompleksinius specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimus pedagoginiu, psichologiniu ir 

medicininiu aspektais.  

• Parengė 143 rekomendacijas kompleksiškai įvertintų mokinių (vaikų) tolimesniam ugdymui.  

• Paruošė 26 pažymas dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir Brandos egzaminų 

pritaikymo. 

• Atliko 7 brandos mokyklai vertinimus.  

• Įvertino 14 ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidą. 

• Tarnybos pagalbos mokiniui specialistai suteikė 440 pedagoginių psichologinių 

konsultacijų (planuota siektina reikšmė ne mažiau 300 konsultacijų). 

• Psichologas suteikė 176 psichologines konsultacijas. 

• Socialinis pedagogas suteikė 120 konsultacijų.  

• Specialusis pedagogas suteikė 134 konsultacijas.   

• Specialusis pedagogas pagalbą teikė 20 mokinių (vaikų), pravestos 105 pratybos (planuota 

siektina reikšmė ne mažiau 5 mokinių (vaikų).  

• Logopedas pagalbą teikė 13 mokinių (vaikų), pravestos 93 pratybos (planuota siektina 

reikšmė ne mažiau 10 mokinių (vaikų).   

• Pagalbos mokiniui specialistai suteikė 498 metodines ir informacines konsultacijas. 

• 2021 metais vykdė 88 metodines, tiriamąsias-analitines, prevencines-projektines, 

švietėjiškas ir kitas veiklas, jose dalyvavo 666 asmenys (planuota siektina reikšmė ne mažiau 32 

veiklų).  

• Psichologas ir socialinis pedagogas įgyvendino Ankstyvosios intervencijos programą, 

taikomą nepilnamečiams nuo 14 m., kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja 

psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką). Dalyvavo 8 mokiniai. Programos atskirose dalyse 

(klasės valandėlėse) dalyvavo 109 mokiniai (planuota siektina reikšmė ne mažiau 8 mokinių). 

• Tarnyba dviejuose vaikų dienos centruose teikė vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas. 

• Vaikų dienos centrus lankė 30 mokinių (vaikų).  

• Tarnyba organizavo 32 kvalifikacijos tobulinimo renginius (planuota siektina reikšmė ne 

mažiau 25 renginių).  
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• Renginiuose dalyvavo 796 asmenys. 

• Organizavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursus – 14 dalyvių, Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programos kursus 

– 7 grupės, 143 dalyviai, Pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus – 35 dalyviai, Turizmo 

renginių vadovų mokymus saugos ir sveikatos klausimais – 54 dalyviai, vyko diskusijos, paskaitos, 

gerosios patirties ir kiti renginiai. 

• Tarnyba organizavo 14 pavadinimų mokinių dalykinių konkursų ir olimpiadų ir kitų 

renginių. Olimpiados vyko nuotoliniu būdu.  

• Organizuojamuose renginiuose dalyvavo 441 mokinys. 

• Tarnybos metodininkas konsultavo mokinius karjeros pasirinkimo klausimais, skaitė 

paskaitas, rengė informaciją apie profesijas specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams (planuota 

siektina reikšmė ne mažiau 20 konsultacijų).  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita 

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programą 

Savivaldybės biudžeto lėšos  (eurais, ct) 

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Išlaidų pavadinimas Asignavimų planas, 

įskaitant patikslinimus 

Gauti 

asignavi-

mai kartu 

su 

įskaitytu 

praėjusių 

metų lėšų 

likučiu 

Panaudo-

ti 

asignavi

mai metams Ataskaiti-

niam 

laikotar-

piui 

1 2 4 5 6 7 

2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis 

pinigais  

75470,00 75470,00 72633,42 72633,42 

2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo 

įmokos  

1375,00 1375,00 1204,30 1204,30 

2 2 1 1 1 2

0 

Komunalinių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

1500,00 1500,00 0,00 0,00 

2 2 1 1 1 3

0 

Kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

1705,00 1705,00 1705,00 1705,00 

2 7 3 1 1 1 Darbdavių socialinė 

parama pinigais 

1450,00 1450,00 1355,78 1355,78 

      
IŠ VISO  81500,00 81500,00 76898,50 76898,50 
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Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita  

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programą 

Ugdymo reikmėms finansuoti  (eurais, ct) 

Išlaidų 

ekonomi-

nės 

klasifikaci-

jos kodas 

Išlaidų 

pavadinimas 

Asignavimų planas, 

įskaitant 

patikslinimus 

Gauti 

asignavimai 

kartu su 

įskaitytu 

praėjusių 

metų lėšų 

likučiu 

Panaudoti 

asignavimai 

metams Ataskai-

tiniam 

laikotar-

piui 

1 2 4 5 6 7 

2 1 1 1 1 1 Darbo 

užmokestis 

pinigais  

39609,00 39609,00 39609,00 39609,00 

2 1 2 1 1 1 Socialinio 
draudimo 

įmokos  

577,00 577,00 577,00 577,00 

      
IŠ VISO  40186,00 40186,00 40186,00 40186,00 

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita  

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programą     

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos                                                                               ( eurais, ct)                       

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Išlaidų pavadinimas Asignavimų planas, 

įskaitant 

patikslinimus 

Gauti 

asignavimai 

kartu su 

įskaitytu 

praėjusių 

metų lėšų 

likučiu 

Panaudoti 

asignavi-

mai 

       metams A

taskaiti-

niam 

laikotar-

piui 

  

1      2 4 5 6 7 

2 2 1 1 1 2 Medikamentų ir medicininių 

prekių bei paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

110,00 110,00 84,71 84,71 

2 2 1 1 1 5 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

300,00 300,00 278,88 278,88 

2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymo  ir 

transporto paslaugų įsigijimo 
išlaidos 

5,00 5,00 4,84 4,84 

2 2 1 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 362,00 362,00 362,00 362,00 
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2 2 1 1 1 20 Komunalinių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

3400,00 3400,00 2983,15 2983,15 

2 2 1 1 1 21 Informacinių technologijų 

prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

1000,00 1000,00 971,95 971,95 

2 2 1 1 1 30 Kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

18573,00 18573,00 17525,29 17525,29 

      IŠ VISO  23750,00 23750,00 22210,82 22210,82 

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita  

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programą     

Kitos tikslinės dotacijos                                                                                                (eurais, ct)                                                                           

   

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Išlaidų pavadinimas 

Asignavimų 

planas, įskaitant 

patikslinimus 

Gauti 

asignavi-

mai kartu 

su įskaitytu 

praėjusių 

metų lėšų 

likučiu 

Panaudoti 

asignavimai 

metams 

Atas-

kaiti-

niam 

laiko-

tarpiui 

1 2 4 5 6 7       
 

Kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

    

2 2 1 1 1 3
0 

403,00 403,00 403,00 403,00 

      IŠ VISO  403,00 403,00 403,00 403,00 

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita  

Socialinės ir sveikatos apsaugos programa 

Savivaldybės biudžeto lėšos  (eurais, ct) 

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Išlaidų pavadinimas 

Asignavimų planas, 

įskaitant 

patikslinimus 

Gauti 

asigna-

vimai 

kartu su 

įskaitytu 

praėju-

sių metų 

lėšų 

likučiu 

Panaudoti 

asignavimai 

metams 

Ataskaiti

-niam 

laikotar-

piui 

1 2 4 5 6 7 

2 2 1 1 1 1 Mitybos išlaidos 4240,00 4240,00 4239,97 4239,97 

2 2 1 1 1 6 Transporto išlaikymo  ir 

transporto paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

1752,00 1752,00 1751,85 1751,85 

2 2 1 1 1 3

0 

Kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 
3908,00 3908,00 3908,00 3908,00 

      IŠ VISO  9900,00 9900,00 9899,82 9899,82 
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Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita  

Socialinės ir sveikatos apsaugos programa 

Kitos tikslinės dotacijos  (eurais, ct) 

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Išlaidų pavadinimas Asignavimų planas, 

įskaitant 

patikslinimus 

Gauti 

asigna-

vimai 

kartu su 

įskaitytu 

praėju-

sių metų 

lėšų 

likučiu 

Panaudoti 

asignavi-

mai 

metams Ataskaiti-

niam 

laikotar-

piui 

1 2 4 5 6 7 

2 1 1 1 1 1 Darbo užmokestis 

pinigais  

12320,00 12320,00 12320,00 12320,00 

2 1 2 1 1 1 Socialinio draudimo 

įmokos  

268,00 268,00 268,00 268,00 

2 2 1 1 1 1

6 

Kvalifikacijos kėlimo 

išlaidos 

455,00 455,00 455,00 455,00 

2 2 1 1 1 2
0 

Komunalinių paslaugų 
įsigijimo išlaidos 

1357,00 1357,00 1357,00 1357,00 

      
IŠ VISO  14400,00 14400,00 14400,00 14400,00 

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita  

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programą     

Projektas „Kultūrinio paveldo taku“                 (eurai, ct) 

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Išlaidų 

pavadinimas 

Asignavimų planas, 

įskaitant patikslinimus 

Gauti 

asignavima

i kartu su 

įskaitytu 

praėjusių 

metų lėšų 

likučiu 

Panaudoti 

asignavimai 

metam

s 

ataskaitinia

m 

laikotarpiui 

1 2 4 5 6 7 

2 8 1 1 1 1 Stipendijos 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 8 1 1 1 2 Kitos išlaidos 
kitiems 

einamiesiems 

tikslams 

260,00 260,00 260,00 260,00 

      
IŠ VISO 260,00 260,00 260,00 260,00 
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Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita  

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programą    

Projektas „Linksmieji draugai“                  (eurai, ct) 

 

 

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

Išlaidų 

pavadinimas 

Asignavimų planas, 

įskaitant patikslinimus 

Gauti 

asignavima

i kartu su 

įskaitytu 

praėjusių 

metų lėšų 

likučiu 

Panaudoti 

asignavima

i metam

s 

ataskaitinia

m 

laikotarpiui 

1 2 4 5 6 7 

2 8 1 1 1 1 Stipendijos 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2 8 1 1 1 2 Kitos išlaidos 

kitiems 

einamiesiems 

tikslams 

350,00 350,00 350,00 350,00 

      IŠ VISO 
350,00 350,00 350,00 350,00 

 

 

Direktorė                   Laima Kilkuvienė 

                        

PRITARTA 

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos tarybos 
2022 m. sausio 31 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 2) 


