
 
 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL JURBARKO ŠVIETIMO CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 

 

2016 m. kovo 31 d. Nr. T2-93 

Jurbarkas 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 252, 253 punktais, Jurbarko rajono 

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

 

Pritarti  Jurbarko švietimo centro 2015 metų veiklos ataskaitai (pridedama). 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius 

______________ 

 

 

 



 

 

 PATVIRTINTA 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 

2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-93 

 

JURBARKO ŠVIETIMO CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Bendra informacija apie Jurbarko švietimo centrą 
Jurbarko švietimo centras (toliau tekste – Centras) – Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinė 

įstaiga, kuri vykdo šias funkcijas: 

 tenkinti asmens karjerai ir kvalifikacijai būtinų kompetencijų ugdymo, mokymosi visą 

gyvenimą, pažinimo, lavinimosi bei saviraiškos poreikius;  

 didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių 

asmenų ugdymo(si) veiksmingumą, psichologinį atsparumą; 

 kryptinga veikla padėti vaikui bei jaunuoliui įgyti kompetencijas, padedančias atsakingai 

spręsti savo ir aplinkos problemas bei tapti socialiai atsakinga ir brandžia asmenybe; 

 teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai, padėti mokykloms užtikrinti kokybišką 

specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių asmenybės ir ugdymosi sunkumų turinčių 

mokinių ugdymą; 

 sudaryti sąlygas ugdymo įstaigų vadovams bei ugdymo įstaigų bendruomenės nariams 

(pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams ir kitiems) tobulinti kvalifikaciją; 

 vykdyti švietėjiškas, kultūrines, metodines veiklas; 

 spręsti mažiau galimybių turinčių, ypatingų poreikių, iškritusių iš švietimo sistemos vaikų 

ir jaunuolių socialinės integracijos problemas; 

 sudaryti sąlygas rajono suaugusiesiems mokytis visą gyvenimą. įgyvendinant mokymosi 

visą gyvenimą koncepciją organizuoti kitų Jurbarko rajono bendruomenės narių 

mokymąsi; 

 bendradarbiauti su kitomis šalies bei užsienio neformalaus suaugusiųjų švietimo 

įstaigomis. 

2015 m. Centro veiklos tikslai: 

1. Plėsti suaugusiųjų švietimo paslaugų įvairovę atsižvelgiant į skirtingų visuomenės 

grupių poreikius. 

2. Artinti pedagoginės psichologinės pagalbos ir atviro darbo su jaunimu paslaugas prie 

pagalbos gavėjų. 

2015 m. Centro pagrindinės veiklos kryptys: 

1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas: mokymosi visą gyvenimą ir lyderystės 

skatinimas. 

2. Pagalba siekiant mokyklos, mokytojo ir mokinio pažangos. 

3. Savalaikis specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimas artinant ją  prie 

pagalbos gavėjų stiprinant jų emocinę/ psichinę sveikatą. 

4. Profesinis konsultavimas bei mažiau galimybių turinčio jaunimo įtraukimas į socialiai 

prasmingą veiklą. 

5. Mokymosi visą gyvenimą prieinamumo didinimas įvairioms visuomenės grupėms. 



  

2015 m. spalio 29 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-266 

Jurbarko švietimo centrui pavesta koordinuoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį 

mokymąsi Jurbarko rajono savivaldybėje. 

Į šiuos tikslus ir veiklos kryptis orientuoti Centro mėnesių veiklos planai, skelbiami 

internetinėse svetainėse www.jurbarkosc.lt www.jurbarkas.lt (Švietimas → Veiklos planai). 

 

Informacija apie tikslų įgyvendinimą  

 

Neformaliojo švietimo organizavimas 2014 m.  

(gruodžio 31 

d. duomenys) 

2015 m. 

 (gruodžio 31 

d. 

duomenys) 

Mokytojų, mokyklų vadovų, pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos tobulinimas (seminarai, 

edukacinės išvykos, konferencijos) 

80 117 

Ataskaitiniai rinkiminiai susirinkimai, pasitarimai, 

konkursai, parodos kiti renginiai 

90 81 

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 klientai 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 6 

Kursai kitoms Jurbarko bendruomenės grupėms 

(daugiau kaip 40 ak. val.) 

2 5 

Paskaitos, veiklos Jurbarko Trečiojo amžiaus 

universiteto klausytojams 

- 8 

Veiklos Atviroje jaunimo erdvėje 28 105 

Lankytojų (14–29 m.) skaičius Atviroje jaunimo 

erdvėje (skaičiuojami ne individualūs asmenys) 

1380 3465 (iš jų vaikinų- 

1557, merginų-

1908) 

Jaunimo mokymai 3 8 

Užsienio šalių lektorių vesti kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai 

1 3 

Vykdyti projektai. Iš jų: 

 tarptautiniai 

 nacionaliniai 

3 6 

1 3 

1 2 

 

Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir kvalifikacijos tobulinimas  

2015 m. švietimo centras organizavo 85 kvalifikacijos tobulinimo renginius. Iš jų – 70 

Jurbarko r. ugdymo įstaigų pedagogams, 15 – kitų rajonų (Šakių, Raseinių, Vilniaus, Pagėgių 

r.) ugdymo įstaigų pedagogų bendruomenėms; 1 – respublikinis seminaras, 1 seminaras – 18 

ak. val.: 

 25 seminarai organizuoti atskiroms Jurbarko r. ugdymo įstaigų pedagogų bendruomenėms; 

 18 seminarų - praktikumų Jurbarko r. ir 2 kitų rajonų ugdymo įstaigų bendruomenėms; 



  

 2 edukaciniai renginiai-praktikumai; 

 5 mokymai, iš kurių 3 mokymai pagal Akredituotas nacionalinio lygio programas 

(akredituota Ugdymo plėtotės centre, 40 ak. val.);  

 1 supervizijų mokymai (30 ak. val.);  

 5 edukacinės išvykos pagal Jurbarko švietimo centro parengtą ir akredituotą programą, 

vykdomą ne Lietuvos Respublikos teritorijoje (akredituota Ugdymo plėtotės centre); 

 17 seminarų - edukacinių išvykų;  

 12 edukacinių išvykų pagal Jurbarko švietimo centro parengtas pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo programas, organizuotų ne Jurbarko r. ugdymo įstaigų pedagogų 

bendruomenėms.  

 4 konferencijos, iš kurių 1 – respublikinė; 

 1 respublikinis atviros veikos renginys; 

 1 edukacinis renginys; 

 6 renginiai, kuriuose išduoti kitų institucijų pažymėjimai (VO „Gelbėkit vaikus“, 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos 

Švietimo aprūpinimo centro ); 

 5 paskaitos dalykinėmis temomis; 

 4 paskaitos – praktikumai; 

 11 apskritojo stalo diskusijų. 

Parengtos ir pasiūlytos 175 programos pedagogams ir kitų tikslinių grupių atstovams 

atsižvelgiant į kvalifikacijos tobulinimo renginių poreikį ir prioritetus. Dažniausia seminarų 

tematika: „Mokymosi sėkmės atpažinimas, vertinimas ir matavimas pamokose“, „Mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimas“, „Sėkminga pamoka“, „Savęs pažinimas ir tobulinimas“, 

„Efektyvus bendravimas (tarpusavyje, su mokiniais ir jų tėvais)“ . 

Švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai išduoti 3396 klausytojams, 

kvalifikacijos tobulinimo pažymos – 1112 lektoriams, paskaitų, diskusijų ir kt. edukacinių 

veiklų dalyviams.  

Populiariausia programų trukmė yra 6 ak. val.  

Metodinė veikla. Gerosios patirties sklaida. Rajone veikia 22 metodiniai dalykiniai būreliai. 

Šiais metais įsteigtas Jurbarko r. ugdymo įstaigų etninės kultūros ugdytojų  metodinis būrelis. 

Švietimo centro darbuotojai kartu su Švietimo skyriaus specialistais organizavo metodinių 

būrelių pasitarimus ir kitus renginius. Iš viso vyko 81 renginys:  

 44 metodiniai susirinkimai. Juose buvo dalijamasi gerąja patirtimi aktualizuojant veiklą 

pamokoje, mokytojo ir mokinio kūrybiškumo sąsajas, skaitomi pranešimai, analizuojami 

naujausi dokumentai.  

 20 stebėtų atvirų pamokų (veiklų), aptariant šias veiklas, buvo tobulinamos dalyko 

mokytojų profesinės, mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijos.  

 6 edukacinės išvykos į kitų rajonų švietimo įstaigas darbo patirties tikslais; 

 surengta ir eksponuota 11 mokinių, mokytojų ir kitų suaugusiųjų grupių kūrybinių ir 

metodinių darbų parodos;  

 Centre yra edukacinės patirties bankas, kuriame pateikiama informacija apie rajono 

mokytojų leidinius, sukauptą metodinę medžiagą. Kaupiama pedagoginės, psichologinės, 

metodinės literatūros biblioteka, skirta mokytojams, vadovams, specialistams, tėvams 

(1357 knygos).  

Kvalifikacijos tobulinimą Lietuvoje gali vykdyti tik akredituotos institucijos. Jurbarko 

švietimo centras yra vienintelė rajone akredituota kvalifikacijos tobulinimo institucija. 

Švietimo centro veikla yra vertinama neformaliai ir formaliai (po renginių). Kasmet yra 

atliekamas ir vidinis įstaigos įsivertinimas, kurio rezultatai rodo, kad Švietimo centro veikla 

vykdoma tikslingai. 

 



  

2015 m. Švietimo centre sukurtos naujos mokymosi pedagoginio psichologinio 

konsultavimo aplinkos – naujai įkurta auditorija, kurioje  sumontuota įranga, skirta vaizdo 

konferencijoms bei seminarams organizuoti, kompiuterių klasė, kurioje yra kompiuteriai su 

internetu, išmanioji lenta, kita vaizdo ir garso technika, konsultaciniai kabinetai įkurti 

erdvesnėse patalpose. 

Atviros jaunimo erdvės veikla: JŠC Atvira jaunimo erdvė oficialiai atidaryta 2014 m. 

balandžio 11 d. AJE yra buvusiose vaikų bibliotekos patalpose, Kauno g. 36. Netoli yra 

jaunimo mėgiama aikštelė, vadinama „facebook‘u“, kurioje renkasi vyresnis jaunimas. Erdvė 

yra bendrabučio tipo name, kuriame gyvena daug rizikos šeimų. Antradieniais nuo 15 iki 17 

val. erdvėje gali lankytis kiemo  iki 13 m. 

AJE dirba antradieniais – šeštadieniais nuo 14.30 val. iki 19.30 val. (penktadienį ir šeštadienį 

iki 20.30 val.). 

Vykdytos veiklos: 

 2 nuotraukų parodos „Akimirkos“ ir „Pasaulis, kuriame aš gyvenu“; 

 3 akcijos (Tolerancijos dienai paminėti, „Savaitei be patyčių“, „Atsinešk kiaušinį, 

parsinešk margutį“); 

 festivalis „Savas festas“; 

 3 kino filmai po atviru dangumi; 

 15 tinklinio, stalo futbolo, stalo teniso, orientacinių, frisbio varžybų; 

 3 žygiai pėsčiomis (iki 20 km); 

 3 dviračių žygiai (3 žygiai); 

 improvizacijų vakaras „Erdvės kampas“; 

 2 išvykos į Rietavo ir Plungės Atvirus jaunimo centrus; 

 2 stalo žaidimų naktys; 

 Skate parko renginys; 

 protmūšis Europos jaunimo savaitei paminėti; 

 8 protmūšiai; 

 8 šokių užsiėmimai; 

 6 fotografijų užsiėmimai; 

 akcija atrakcija „Atsivesk bendraamžių, pažįstamų dar nebuvusių AJE“; 

 4 mokymai apie renginių organizavimą; 

 4 mokymai „Projektų rašymo ABC“; 

 4 popietės merginoms; 

 5 savanorystės pristatymo renginiai; 

 8 kūrybinės dirbtuvėlės; 

 10 filmų vakarų; 

 15 gitaros užsiėmimai; 

 3 Jurbarko jaunimo darbo centro vizitai. 

 

Žmogiškieji ištekliai ir socialinė aplinka (pagal 2015 m. gruodžio31 d. statistiką) 

 

Rodiklis 2014 m. skaičius (etatai) 2015 m. skaičius (etatai) 

 

Direktorius 1  1 

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

Metodininkas 1 1 

Specialistai 

Psichologas 0,75 1 

Soc.pedagogas/psichologas 

tiesioginiam darbui su jaunimu 

05 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 0,5 

Specialistas 0,25 (etato neužimta) - 

Aptarnaujantis personalas: 

Vyr. buhalteris 0,75 0,75 

Sekretorė 0,5 0,5 

Valytoja 0,5 (0,25 etato neužimta) 0,5 (0,25 etato neužimta) 

Pastatų ir statinių priežiūros 

darbininkas 

0,25  0,25 

Kiemsargis 0,75 0,75 

IŠ VISO: 9,75 (1 et. neužimtas) 9,75 (0,25 et. neužimta) 

JGI koordinatorius (PROJEKTAS 

„ATRASK SAVE“ (PROJEKTO 

Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001) 

- 1 

 

Centras patikėjimo teise valdo Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį pastatą 

Jurbarke, Dariaus ir Girėno g. 120 A bei patalpas Kauno g. 36, Jurbarke. 

 

Finansinė Centro situacija 

Finansinė 

įstaigos situacija 

(visos sumos 

nurodytos tūkst. 

Litų, su vienu 

skaičiumi po  

kablelio) 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Rodiklis: 2014 m. 

(gruodžio 

31 d.) LT 

2015 m. 

(gruodžio 

31 d.) EUR 

Patvirtintos biudžete mokinio 

krepšelio lėšos (su papildomai 

paskirtomis lėšomis) 

150,00 44,8 

Papildomai mokyklai skirtos 

mokinio krepšelio lėšos (t.y. lėšos, 

kurios viršija 94 procentus lėšų, 

privalomų skirti pagal metodiką) 

- - 

3 ketvirčių (rugsėjo 30 d. 

duomenimis) 

96,6 

64,34 proc. 

30,29 

67,52 proc. 

4 ketvirčių (gruodžio 31 d. 

duomenimis) 

150,1 

100 proc. 

44,8 

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) 

232,30 68,53 

Skirtos savivaldybės biudžeto 

lėšos įstaigai ir procentas nuo 

prašomų skirti savivaldybės  

biudžeto lėšų (be ilgalaikio turto 

įsigijimo ir remonto lėšų) 

226,0 

97,29 

68,2 

99,51 

Įstaigos pateiktas savivaldybės 0 0 



  

biudžeto lėšų poreikis ilgalaikiam 

turtui įsigyti ir remontuoti 

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 

4,3 2,7 

3 ketvirčių (rugsėjo 30 d. 

duomenimis) panaudotos 

savivaldybės biudžeto lėšos ir 

procentas nuo visų metams skirtų 

savivaldybės biudžeto lėšų 

142,7 

63,16 proc. 

42,25 

59,59 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. 

68,16 

96,14 proc. 

2015 m. įstaigai patvirtintų 

biudžeto lėšų procentas lyginant 

su 2014 m. gautomis savivaldybės 

biudžeto lėšomis 

95,14 97,77 

Kreditinis įsiskolinimas 2014 m. 

gruodžio 31 d. 

7,8 - 

Kreditinis įsiskolinimas 2015 m. 

gruodžio 31 d. 

- - 

Įstaigos 

pajamos už 

teikiamas 

paslaugas 

Planuotos gauti pajamos už 

patalpų ir kito turto nuomą 

0,1 - 

Planuotos gauti pajamos už 

teikiamas paslaugas (už 

atsitiktines paslaugas) 

50,1 31,43 

Iš kitų finansavimo šaltinių gautos 

lėšos 2014 m. 

7,5 - 

Iš kitų finansavimo šaltinių gautos 

lėšos 2015 m.  

- 1,46 

Finansinės veiklos tikrinimai 

(taip, ne)  

Ne Ne 

Centras patikėjimo teise valdo Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį pastatą 

Jurbarke, Dariaus ir Girėno g. 120 A bei patalpas Kauno g. 36, Jurbarke. 

 

Išvados ir veiklos tobulinimo perspektyvos 

 

 Išvados: 

1. Ugdymo įstaigų pedagogų bendruomenėms buvo sudarytos galimybės tobulinti šiandienos 

švietimo aktualijas atitinkančias ugdymo(si) kompetencijas. 

2. Rajono pedagogai aktyviai dalijosi gerąja darbo patirtimi, vyko įvairių formų gerosios 

patirties sklaidos ir kt. kvalifikacijos tobulinimo renginiai.  



  

3. Vertintos vaikų/mokinių galios ir sunkumai, jiems teikta švietimo pagalba 

ir specialioji pedagoginė pagalba, stiprinanti psichinę bei emocinę sveikatą. 

4. Centras yra Jaunimo reikalų departamento partneris vykdant nacionalinį projektą jaunimui 

„Atrask save“. 

5. Bendradarbiaujant su Beeskovo jaunimo centru (Vokietija) įgyvendinti 2 tarptautiniai 

jaunimo mainų projektai „Jaunimas- jaunimui“. 

6. Teiktos mobilios paslaugos jaunimui Jurbarko rajono kaimiškose vietovėse, motyvuotiems 

ir nemotyvuotiems jaunuoliams nuolat siūlomos veiklos ir iniciatyvos,  įtraukiančios į 

Atviroje jaunimo erdvėje vykstančius užsiėmimus. 

7. Bendradarbiaujant su Jurbarko Trečiojo amžiaus universitetu, Marijampolės apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko r. PK, Tauragės teritorinės darbo biržos 

Jurbarko skyriumi organizuota suaugusiųjų švietimo savaitė „Septyni aktyvaus mokymosi 

žingsniai“.  

8. Centro specialistai aktyviai dalyvauja Jurbarko r. Vaiko gerovės komisijos, Jurbarko r. 

savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos, Jurbarko r. savivaldybės Jaunimo politikos 

kokybės vertinimo darbo grupės, Jurbarko r. savivaldybės bendruomenės vaiko teisių 

apsaugos tarybos darbe.  

9. Dalyvauta Lietuvos švietimo centrų asociacijos veikloje, bendradarbiauta su visomis 

Jurbarko rajono švietimo įstaigomis, Ugdymo plėtotės centru, Švietimo aprūpinimo centru, 

Švietimo ir mokslo ministerija, Punsko Dariaus ir Girėno gimnazija (Lenkija), Albert 

Schweitzer pagrindine mokykla (Beeskow, Vokietija) ir kt. 

10.  Atliktas Centro konsultacinių kabinetų ir mokymų auditorijos remontas. 

Veiklos tobulinimo perspektyvos 

1. Pedagogų profesinių kompetencijų stiprinimas ir tobulinimas, orientuotas į kompetencijas: 

tarpdalykines sąsajas, kompleksiškų tikrovės reiškinių pažinimą, problemų sprendimą, 

mokomuosius tyrimus ir kitas tarpdalykines inovacijas, siekiant mokinių pasiekimų gerinimo ir 

atsižvelgiant į individualius mokinių ugdymosi poreikius. 

2. Padėti mokykloms profesionaliau organizuoti ir atlikti tiriamąją veiklą mokyklos savęs 

vertinimo procese ir skatinti duomenimis grįstą mokyklos vadybą. 

3. Vykdyti gabių vaikų atpažinimo ir jų mokymo optimizavimo programą. 

4. Organizuoti mobilią Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų pagalbą ir konsultacijas 

mokyklose. 

5. Vykdyti vaikų ankstyvosios raidos sutrikimų prevenciją bendradarbiaujant su Pirminės 

sveikatos priežiūros centru, šeimos gydytojais. 

6. Teikti pagalbą NEET (neaktyvūs, nedirbantys, nesimokantys) grupės jaunuoliams. 

7. Plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą. 

 

 

 

 

Direktorė         Aušra Baliukynaitė 

 


