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PAKRUOJO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras (toliau – švietimo centras, Centras) yra 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos akredituota švietimo pagalbos įstaiga.  

  Švietimo centro paskirtis – maksimaliai tenkinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų 

mokymosi visą gyvenimą poreikius, profesionaliai atlikti švietimo įstaigų buhalterinės apskaitą, 

jaunimo profesinį informavimą, didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi 

problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą 

informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), 

mokykloms ir mokytojams, atlikti Valstybinės kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminų 

organizavimo, rajono mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir kitas pagalbos 

mokyklai, mokiniui ir mokytojui funkcijas. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka Centras išduoda 

pažymėjimus asmenims, išlaikiusiems Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos, Konstitucijos 

pagrindų egzaminus, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus kvalifikacijos tobulinimo renginių 

dalyviams. Pakruojo  švietimo centro struktūra išliko tokia pat, kaip ir 2016 m ataskaitoje. Iš viso 

švietimo centre patvirtinti 28 etatai. 

 

II SKYRIUS 

VADOVO VEIKLA ĮGYVENDINANT ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS 

 

           Direktorė R. Juozapavičienė Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centrui 

vadovauja 14 metų, turi vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį, aukštąjį pedagoginį 

išsilavinimą. Savo kvalifikaciją tobulina nuolat, kiekvieną mėnesį vyksta į konferencijas, seminarus 

ar pasitarimus. 2017 metais direktorė lankė mokyklų veiklos tobulinimo programą ir įgijo šios 

veiklos konsultanto sertifikatą, kuris leidžia teikti pagalbą mokykloms po jų išorinio vertinimo. 

  Švietimo centras veiklą planuoja, atsižvelgdamas į rajono savivaldybės strateginį 

planą, savo strateginį planą, kuriam buvo pritarta 2014 m. birželio 13 d. Pakruojo rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-503. Švietimo centras, pasikeitus 

struktūrai, planavo veiklas, atsižvelgdamas į naujus iššūkius, rengė metinius ir kiekvieno mėnesio 

planus. Institucijos nuostatuose tikslai ir uždaviniai suformuluoti vadovaujantis strateginiais 

švietimo dokumentais, steigėjo ir pačios institucijos veiklos tikslais ir uždaviniais. 

Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras su Moksliniu metodiniu centru ,,Scientia 

educologica“, Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazija, Pakruojo rajono savivaldybe ir savaitraščiu ,,Žaliasis 

pasaulis“ surengė XXIII nacionalinę mokslinę praktinę konferenciją „Gamtamokslinis ugdymas 

bendrojo ugdymo mokykloje-2017“. Šioje 2-jų dienų konferencijoje prof. V. Lamanauskas 

apžvelgė per metus įvairiose užsienio šalyse įvykusius svarbiausius mokslo renginius, Latvijos 

universiteto prof. D. Cedere, prof. S. Gilmanshina iš Kazanės federalinio universiteto (Rusijos 

Federacija), Latvijos universiteto prof. A. Broks kalbėjo apie mąstymo svarbą ugdymo procese, apie 

ugdymą ateičiai. Pasibaigus plenariniams pranešimams darbas toliau vyko dviejose sekcijose. 

Sėkmingai įgyvendintos projekto ,,Būk detektyvas!” veiklos, kuriomis siekta skatinti 

mokinius geriau pažinti savo gimtąjį kraštą, domėtis jo istorija. Švietimo centras telkė 10 mokytojų 

ir 15 mokinių iš Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos, Lygumų pagrindinės mokyklos, Linkuvos ir 

Žeimelio gimnazijų, Rozalimo ir Pakruojo „Žemynos“ pagrindinių mokyklų šio projekto veiklų 

įgyvendinimui Pakruojo rajono savivaldybėje. 



Švietimo centro veiklos nukreiptos padėti mokykloms sėkmingai informuoti pedagogus ir 

kitus rajono gyventojus apie naujausias mokslo ir švietimo tendencijas, nuolat nuosekliai mokytis, 

įgyvendinti pažangias idėjas, kurti ir veikti drauge, ieškoti geriausių sprendimų, dalytis bendra 

atsakomybe, savo patirtimi ir idėjomis su kitais, tikslingai panaudoti lėšas skirtas kvalifikacijai. 

 

 

Renginių skaičius Dalyvių skaičius 

Seminarai 50 883 

Paskaitos 7 120 

Edukacinės išvykos 1 23 

Tęstiniai mokymai 4 38 

Konsultacijos (išvykos į mokyklas) 9 72 

Konferencija 7 170 

Parodos 4 54 

Metodiniai   21 183 

Atviros pamokos 2 14 

Renginiai   9 169 

Iš viso tik pedagogai  114 1668 

Renginiai mokiniams  50 271 

Trečiojo amžiaus universitetas  21 847 

Iš viso kiti dalyviai 71 1118 

Iš viso pedagogai ir kiti dalyviai 185 2786 

 

2017 m. švietimo centre organizuotos autorinės mokinių, mokytojų, senjorų parodos:  

Linkuvos gimnazijos mokinių darbų paroda, savo autorinius darbus eksponavo rajono dailės 

mokytojai, Trečiojo amžiaus universiteto senjorai. 

2017 m. Pakruojo švietimo centras tradiciškai organizavo anglų kalbos kursus (seminarų 

ciklus) mokytojams ir Pakruojo rajono bendruomenės nariams. 

Organizuoti seminarai mokyklų bendruomenėms konkrečiose ugdymo įstaigose siekiant 

patenkinti jų poreikius mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. Žeimelio, Linkuvos, ,,Atžalyno“  

gimnazijų, Lygumų, Pakruojo „Žemynos“ pagrindinių mokyklų mokytojai mokėsi apie vertinimą, 

savo veiklos įsivertinimą, probleminio vaikų elgesio tobulinimą, dalinosi patirtimi, kaip mokymąsi 

padaryti įdomų, aktualų, reikšmingą, ugdyti kritinį mąstymą taikant aktyviuosius mokymo (si) 

metodus. 

Centras plėtojo paslaugas ir kitoms Pakruojo rajono bendruomenės suaugusiųjų grupėms. 

Koordinuota Trečiojo amžiaus universiteto veikla ir įgyvendinta neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi programa ,,Mokymasis - jėga“. 2017 rugpjūčio mėnesį buvo pateikta paraiška 

ŠMM konkursui ir gauta 7500 eurų finansavimas senjorų mokymams. Programos veiklose dalyvavo 

105 senjorai, kurie tobulino anglų kalbos žinias, stiprino skaitmeninio raštingumo ir sveikatos bei  

meninius  įgūdžius  lankydami sveikos gyvensenos ir dailės terapijos užsiėmimus. Trečiojo amžiaus 

universiteto 2017-2018 metų programai pritarė ir Pakruojo savivaldybės taryba 2017 m. sausio 26 

d. tarybos sprendimu Nr. T-15. Senjorai aktyviai dalyvavo susitikimuose su Seimo nariais, 

politikais, kultūros ir meno atstovais, žolininkais, sveikos mitybos specialistais, policininkais ir kt.  

  Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras ugdymų įstaigų dietistams, vyr. 

virėjoms organizavo renginius ugdymo įstaigų vaikų mitybos reglamentavimo, aktualijų ir naujovių 

klausimais. Taip pat buvo lankomasi ugdymo įstaigose ir kontroliuojama gaminamos produkcijos 

kokybė, sanitarinių – higieninių  reikalavimų laikymasis, maisto produktų tiekimo problema, vaikų 

maitinimo organizavimo gerinimas. 



Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje 2017 metų pradžioje buvo  4 etatai:  vadovo, 

psichologo, specialiojo pedagogo ir  logopedo. Nuo rugsėjo 1 d. įsteigtas papildomai 1 psichologo 

etatas. Tarnybai  kelti uždaviniai: 

 Įvertinti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustatyti jų lygį, 

pedagogines, psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas, nustatyti vaiko brandumą mokyklai, 

prireikus skirti specialųjį ugdymąsi. 

 Teikti psichologinę pagalbą psichologinių, asmenybės problemų turintiems vaikams. 

 Užtikrinti pagalbą organizuojant psichologinių krizių valdymą mokyklose. 

Įgyvendinant šiuos uždavinius,  tarnybos komanda atliko šiuos darbus: 

Pedagoginis psichologinis įvertinimas 

 
Vertinimų 

skaičius 
Pastabos 

Atlikta  specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimų 

 

79 Kai vertina tik 1 specialistas 

Atlikta kompleksinių pedagoginių psichologinių 

vaiko įvertinimų 

159 Vertina keli specialistai.  

Į vertinimą įeina pirminis pokalbis su 

tėvais ir vertinimo išvadų pristatymas 

Atlikta vaiko mokyklinio brandumo įvertinimų  6 Į vertinimą įeina pokalbis su tėvais ir 

vertinimo išvadų pristatymas 

Išvados tikslinimas Pažymoje  (8 priedas) 15 Pagal pateiktus dokumentus 

 

Paruošta pažymų dėl egzaminų pritaikymo  26 Pagal pateiktus dokumentus 

 

 

Psichologinės pagalbos teikimas  

Problema 

Klientų skaičius Konsultacijų skaičius  
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Elgesio ar/ir emocijų.) 226 44 88 448  444 44 88  

107 

 

Bendravimo  22   22 11 22   44 11 

Mokymosi (pedagoginis 

apleistumas, motyvacijos stoka ir 

kt.) 

11   33  11   88  

Krizės (savižudybės krizė ir save 

žalojantis elgesys, netektys, 

skyrybos)  

33   66 11 66   222  

Patyčios ir smurtas     117     225  

Klinikinės (neurozės (tikai, 

enurezė, įkyrumai, isterinės 

reakcijos ir kt.),  

33  11 33  66  11 225  

Asmenybės savęs pažinimo ir 

augimo 

   11     11  

Iš viso 335 44 99 880 12 558 44 99 1192 22 

 

Nuo  2017 m. kovo 1 d. iki gruodžio 31 d. švietimo centras vykdė Neformaliojo vaikų 

švietimo (NVŠ) programą ,,Mokinių ugdymas karjerai“. Joje dalyvavo 52 mokiniai iš Pakruojo 

,,Žemynos“ ir Pašvitinio pagrindinių mokyklų, Pakruojo dienos centro vaikai. Mokiniai dalyvavo 

47 užsiėmimuose (240 akad. valandų). Pagrindinės programos veiklos: praktinis susipažinimas su 

profesijomis - išvykos į darbo vietas, savęs pažinimo testų atlikimas, užduotys, skirtos karjeros 

kompetencijoms tobulinti, karjeros informacijos paieška internete. Mokiniai lankėsi įvairiose 

Lietuvos įmonėse, įstaigose ir susipažino su jų veikla bei įvairių profesijų atstovais, jų darbo 



sąlygomis. Dalyvavo edukacinėse programose, kurios supažindina su įvairiomis profesijomis, 

praktiškai jas išbandė. 

Bendradarbiaudami su Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjunga ,,Apskritasis stalas“ 

organizavome mokymus jaunoms šeimoms ,,Sėkmingas bendravimas ir bendradarbiavimas su 

vaiku“ 2017-04-11, taip pat mokymus jaunimui ,,Bendravimas ir bendradarbiavimas. Efektyvi 

komunikacija“. 

Bendradarbiaudami su Pakruojo verslo informacijos centru organizavome jaunimo 

verslumo ugdymo renginius ,,Verslo variklis - svajonės“, ,,Verslumo mugę“, edukacines išvykas į 

verslo įmones Pakruojo rajono mokiniams ir jaunimui. 

Bendradarbiaudami su Radviliškio suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriumi 

organizavome mokymus ,,Brandos darbo rengimo metodologiniai reikalavimai ir vertinimo 

kriterijai“ Švietimo skyriaus ir švietimo centro specialistams, mokyklų vadovams, dalykų 

mokytojams. 

Pakruojo rajono dorinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis organizavo rajoninį mokinių 

darbų konkursą tema ,,Aš neabejingas...“, darbų pristatymas vyko Šiaulių apylinkės teismo 

Pakruojo rūmuose. 

  Antrus metus švietimo centras organizuoja visas Pakruojo rajono ugdymo įstaigų 

olimpiadas, konkursus ir kitus reginius. 

Eil. 

nr. Olimpiadų, konkursų pavadinimai Dalyvių skaičius 

1. Šviesoforas 28 

2. Muzikos olimpiada 14 

3. 

Pakruojo rajono 1-4 klasių mokinių žiemos skaitinių konkursas 

„Apšerkšniję mūsų žiemos“  34 

4. Anglų kalbos olimpiada (11 kl.)  14 

5. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (9-12kl.)  10 

6. Dailės olimpiada  14 

7. Istorijos olimpiada 9-12 kl. 15 

8. Meninio skaitymo konkursas 25 

9. 9-10 klasių rajoninis anglų kalbos konkursas 19 

10. Matematikos 5-12 kl. olimpiada 123 

11. Panevėžio krašto 5–9 klasių jaunųjų matematikų  olimpiada 20 

12. Fizikos olimpiada 24 

13. Informatikos olimpiada 13 

14. Informacinių technologijų teksto rinkimo konkursas 30 

15. 5-12 kl. informacinių technologijų konkursas  29 

16. Chemijos olimpiada 33 

17. Biologijos olimpiada 22 

18. Geografijos olimpiada 33 

19. Technologijų olimpiada 22 

20. 

Bendrojo lavinimo mokyklų specialiųjų poreikių mokinių piešinių 

konkursas „Pavasario linksmybės“  43 

21. Technologijų olimpiada 22 

 

Iš viso  587 

 

III SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOJE ATLIKTUS PATIKRINIMUS, JŲ IŠVADOS 

 

2017 metais švietimo centro buhalterinė apskaita  pateikė Kontrolės ir audito tarnybai visų 

įstaigų 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo 



sektoriaus atskaitomybės įstatymo 32 str. 1d. reikalavimais.  Kontrolės ir audito tarnybai pateikta 

informacija apie ilgalaikio turto nuomą ir panaudą,  lėšos gautos 2017 m. pagal LR paramos ir 

labdaros įstatymą. 

Atliktas Stačiūnų mokyklos-daugiafunkcio centro ir Pakruojo lopšelio-darželio ,,Saulutė“ 

buhalterinės apskaitos vertinimas. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui 

pateiktos visų įstaigų finansų kontrolės ataskaitos. Kontrolės ir audito tarnyba pastabų po šių 

tikrinimų nepateikė. 

 

IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS ŪKINĖ VEIKLA, BIUDŽETAS 

 

Išlaidų 

pavadinimas 

Patvirtinta sąmata Gautas finansavimas Panaudotas finansavimas 

SB 

lėšos 

MK 

lėšos 

VB 

lėšos 

Spec.  

lėšos 

SB 

lėšos 

MK 

lėšos 

VB 

lėšos 

Spec.  

lėšos 
SB lėšos 

MK 

lėšos 

VB 

lėšos 

Spec. 

lėšos 

Darbo 

užmokestis 191199 39288 7130  190570 39288 7130  190554 39288 7130  

Soc. draudimo 

įmokos 55796 11259 2170  51312 11259 2170  51329 11259 2170  

Ryšių paslaugos 1000   400 1000   397 1000   397 

Transporto 

išlaikymas 900   1800 900   1788 897   1784 

Kitos prekės 1500   1000 1500   909 1478   909 

Kvalifikacijos 

kėlimas    100    95    95 

Komunalinės 

paslaugos 11800    11800    11810    

Kitos paslaugos 5500  136 12700 5500  136 12451 5514  136 12455 

Iš viso: 267695 50547 9436 16000 262582 50547 9436 15640 262582 50547 9436 15640 

 

SB – savivaldybės biudžetas, MK – mokinio krepšelis, VB – valstybės biudžetas, Spec. 

lėšos – uždirbti pinigai. 

 

V SKYRIUS 

PROBLEMOS IR SIŪLOMI PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI, ATEITIES PLANAI 

 

2017 metais išliko patalpų būklės problema. Rajono savivaldybei buvo pateikta preliminari 

sąmata pastato hidroizoliacijai. Nėra pastato pamatų vertikalios hidroizoliacijos, todėl vyksta 

pamatų drėkinimas. Šiluminiame mazge per sienas nuolat bėga vanduo. Darbo sąlygos 1 aukšte 

kelia pavojų žmonių sveikatai, nes nuolat jaučiamas pelėsio tvaikas. Specialistai paskaičiavo 

būtinas drenažo ir pamatų apšiltinimo išlaidas.  2017 metais šiems darbams nebuvo skirta lėšų iš 

rajono biudžeto. Tikimės, kad jų atsiras šiemet. 

Iškyla finansavimo stoka mokinių olimpiadų ir konkursų organizavimo užtikrinimui, nes 

po kiekvieno renginio reikia apdovanoti mokinius, padėkoti mokytojams, organizuoti regioninius 

renginius.   

_______________________________________________ 

 
 


