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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, Jurbarko rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

 

Pritarti Jurbarko švietimo centro 2014 metų veiklos ataskaitai (pridedama). 

 

 

 

Savivaldybės meras Ričardas Juška 

______________ 

 

 



PRITARTA 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 

2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-39 

 

 

JURBARKO ŠVIETIMO CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

Bendra informacija apie Jurbarko švietimo centrą 

Jurbarko švietimo centras (toliau tekste – Centras) – Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. 2014 m. birželio 5 d. įvyko pakartotinis 

Centro veiklos išorės vertinimas. Centro veikla yra įvertinta 3 balais (galimi 4 balai). Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 

24 d. įsakymu Nr. V-961 Centras akredituotas 3 metams. Pagrindinės šiuo metu vykdomos Centro veiklos kryptys – mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą kokybiškas 

poreikių tenkinimas; valstybės ir savivaldybės deleguotų funkcijų ir švietimo prioritetų įgyvendinimo kvalifikacijos tobulinimo srityje užtikrinimas; 

gerosios pedagogų darbo patirties sklaida; metodinės veiklos organizavimas; projektinės veiklos, partnerystės tinklų plėtotė; informacinės sklaidos 

vykdymas, pedagoginės psichologinės pagalbos vaikams, mokiniams, specialiųjų poreikių turintiems asmenims iki 21 metų teikimas bei atviras darbas 

su 16–29 metų nemotyvuotu jaunimu.  

Žmogiškieji ištekliai ir socialinė aplinka (pagal 2014 m. gruodžio 31 d. statistiką) 

Rodiklis 2013 m. skaičius (etatai) 2014 m. skaičius (etatai) 

Direktorius 1 (etatas neužimtas) 1 

Direktoriaus pavaduotojas 0,5 (etatas neužimtas) 0,5 (etatas neužimtas) 

Metodininkas 1 1 

Specialistai 

Psichologas 0,75 0,75 

Socialinis pedagogas/psichologas tiesioginiam darbui su jaunimu - 0,5 

Gydytojas neurologas 0,25 0,25 

Pedagoginiai darbuotojai 

Logopedas 0,75 0,75 

Specialusis pedagogas 0,75 0,75 

Socialinis pedagogas 0,5 0,5 

Specialistas atviram darbui su jaunimu - 0,5 

Specialistas 0,75 (etato neužimta) 0,25 (etato neužimta) 

Aptarnaujantis personalas: 



  

Vyriausiasis buhalteris 0,75 0,75 

Sekretorė 0,5 0,5 

Valytoja 0,5 (nuo 2013 m. rugpjūčio 1 

d. 0,25 etato neužimta) 

0,5 (0,25 etato neužimta) 

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas 0,25 (nuo 2013 m. kovo 1 d.) 0,25 

Kiemsargis 0,75 0,75 

Iš viso: 9,75 (3 et. neužimti) 9,75 (1 et. neužimtas) 

Visi specialistai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 

Jurbarko švietimo centro 2014 metų veiklos prioritetai: pedagogų kvalifikacijos tobulinimas: pagalba užtikrinant ugdymo proceso kokybę 

taikant inovatyvius metodus ir priemones bei kuriant atvirą ir saugią mokyklą; specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos artinimas prie 

pagalbos gavėjų; ugdymo karjerai veiklų kokybės tobulinimas; mokymosi visą gyvenimą prieinamumo didinimas įvairioms visuomenės grupėms; 
atviros jaunimo erdvės kūrimas ir jos paslaugų artinimas prie klientų. 

Į šiuos prioritetus orientuoti Centro mėnesių veiklos planai, skelbiami internetinėse svetainėse www.jurbarkosc.lt, www.jurbarkas.lt 

(Švietimas → Veiklos planai). 

Neformalusis švietimas (2014 m. gruodžio 31 d.) 

Neformaliojo švietimo organizavimas 
2013 m. (spalio 1 d. 

duomenys) 
2014 m. 

Mokytojų, mokyklų vadovų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas (seminarai, edukacinės išvykos, konferencijos) 

80 206 

Ataskaitiniai rinkiminiai susirinkimai, pasitarimai, konkursai, parodos kiti renginiai 68 90 

Pedagoginis psichologinis įvertinimas (kompleksinis, įvairiomis metodikomis) 120 klientų 160 klientų 

Pedagoginis konsultavimas (tėvai, mokytojai, specialistai, mokyklų vadovai, vaikai) 476 klientai 540 klientų 

Psichologinis konsultavimas 97 konsultavimas 158 klientai 

Gydytojo neurologo konsultacija 115 klientų 136 klientai (iš jų 28 

konsultacijos) 

Kuruojamų psichologų asistentų pasitarimai 9 - 

Paskaitos mokyklų bendruomenėms (tėvams, mokiniams, pedagogams) 19 27 

Ugdymo karjerai paskaitos (mokiniams) 17 14 

Kursai kitoms Jurbarko bendruomenės  grupėms 2 2 

Veiklos atviroje jaunimo erdvėje - 28 

Jaunimo mokymai - 3 

Centras koordinuoja 20 metodinių būrelių veiklą 

http://www.jurbarkosc.lt/


  

2014 m. buvo organizuoti 8 ES struktūrinių fondų finansuojami mokymai rajono pedagogų bendruomenei. Be to, vykdant veiklas, 

prisidedančias prie Mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo ir skatinančių suaugusiųjų mokymąsi, buvo organizuoti 3 mokymai Jurbarko 

rajono ne pedagoginei bendruomenei. Nuolat vykdomas mokinių ir jaunimo įtraukimas į Centro vykdomas veiklas. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Atviros 

jaunimo erdvės organizuotose veiklose dalyvavo apie 200 jaunuolių, AJE gavo akreditaciją ir prisijungė prie nacionalinio projekto „Jaunimo 

savanoriška tarnyba“. Pagal šį projektą erdvėje savanoriauja dvi savanorės. Centras bendradarbiauja su visomis ugdymo įstaigomis, Smalininkų TVM, 

Viešvilės vaikų globos namais, Jurbarko r. policijos komisariatu, Jaunimo darbo centru, Jurbarko r. samariečių vaikų dienos užimtumo centru. ir 

kitomis Jurbarko rajono įstaigomis. 

Centras patikėjimo teise valdo Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį pastatą Jurbarke, Dariaus ir Girėno 120 A bei 

patalpas Kauno g. 36, Jurbarke. 

Vis dar išlieka aktuali transporto problema, į mokyklose Centro vykdomas veiklas darbuotojai vyksta asmeniniu transportu. Be to, kaip 

įvardyta ir Švietimo centro išorės vertinimo išvadoje, įvairialypės veiklos vykdymui Centrui trūksta žmogiškųjų išteklių.  

Finansinė Centro situacija  

Finansinė įstaigos 

situacija (visos sumos 

nurodytos tūkst. litų, su 

vienu skaičiumi po 

kablelio) 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

Rodiklis: 2013 m. 

(rugsėjo 30 d.) 
2014 m. 

Patvirtintos biudžete mokinio krepšelio lėšos (su papildomai 

paskirtomis lėšomis) 

150,0 150,1 

Papildomai mokyklai skirtos mokinio krepšelio lėšos (t. y. 

lėšos, kurios viršija 94 procentus lėšų, privalomų skirti pagal 

metodiką) 

  

3 ketvirčių (rugsėjo 30 d. duomenimis) 93,3 

62,22 proc. 

96,6 

64,34 proc. 

4 ketvirčių (gruodžio 31 d. duomenimis)   150,1 

100 proc. 

Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos - -  

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Įstaigos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis (be 

lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti) 

219,3 232,3 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai ir procentas nuo 

prašomų skirti savivaldybės biudžeto lėšų (be ilgalaikio 

turto įsigijimo ir remonto lėšų) 

195,7 

89,25 proc. 

226 

97,29 

Įstaigos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis 

ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti 

0 0 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti 

ir remontuoti (į sąmatą įtraukta pagal atskirą administracijos 

direktoriaus įsakymą) 

0 0 



  

Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos 0 4,3 

3 ketvirčių (rugsėjo 30 d. duomenimis) panaudotos 

savivaldybės biudžeto lėšos ir procentas nuo visų metams 

skirtų savivaldybės biudžeto lėšų 

124,2 

63,46 proc. 

142,7 

63,16 proc. 

4 ketvirčių (gruodžio 31 d. duomenimis) panaudotos 

savivaldybės biudžeto lėšos ir procentas nuo visų metams 

skirtų savivaldybės biudžeto lėšų 

 218,9 

96,86 proc. 

2013 m. įstaigai patvirtintų biudžeto lėšų procentas lyginant 

su 2012 m. gautomis savivaldybės biudžeto lėšomis 

92,88 95,14 

Kreditinis įsiskolinimas 2013 m. gruodžio 31 d. 25,1 _ 

Kreditinis įsiskolinimas 2014 m. gruodžio 31 d.  7,8 

Įstaigos 

pajamos už 

teikiamas 

paslaugas 

Planuotos gauti pajamos už patalpų ir kito turto nuomą 2,3 0,1 

Planuotos gauti pajamos už teikiamas paslaugas (už 

atsitiktines paslaugas)  

27,0 50,1 

Iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos 2013 m. 0,4  

Iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos iki 2014 m. 

gruodžio 31 d. 

 7,5 

Finansinės veiklos tikrinimai (taip, ne). Atliktas veiklos 

auditas 2012 m. 

Ne Ne 

 

 

Direktorė Aušra Baliukynaitė 

______________ 

 

 


